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c·!MARA DOS SENADORES. 

ACTA DE 2 DE JULUO DE·ISGG. 
PRESIDENCI.\ DO SR. VJSCO~DG DE ADAET!l', 

A's 1 I l/2 boras da manhã foz-so a cbamatl.,, o 
acharão· se prcscnl~s os Srs. viscon•lc do Abactó, ~lafra, 
J1orrcira Pcnna, Trixcira de Souza, Almeida o AlburJUCr'JUB, 
barão do S. Lourcnco, l'imcnla Bucno, Chicharro, Alendcs 
dos Santos, tlanlas." Araujo llibciro, marqucz do llanhacm, 
Jobim, Fornandos Torres, llodri~uos Silv~.l';irana~ui\, Cunha 
VascPnccllos, visconde do ltahorahy. Sá e Albuquerque, 
l'om~eu, marqucz do CnziiiR, Diils do Carvalho, viscon•lo da 
Doa-Vista, Silva Ferraz, Paranhos, Silveira d~ lllo!la, Nu· 
11es Gonçalves, !lias Vieira c barão do Antonina. 

Faltár~io· com causa participada os Srs. Siqurira c nléllo, 
lmrão de ~laroim, bar;1o de Aluriliha, bar;io do l'irapan\a, 
barão do Qunrabim, Souza Franco, C:tn11ido llorges, Car
neiro do Campos, Euzcbio, ~·urlado, !'aula Albn!f·terqu~, 
!'aula Pessoa, Sinimbít, Souza llamos; Nabuco, D. ~lanocl. 
llouza c Mdlo, marqucz do Olinda, Oltoni, visconde de Jo
quitinhonba, visconde· do Sapucahy, vi~condc do 'Uru~uay c 
Zacharias ; c sem par:icipaniio os Srs. barão do Cutcg1pe, 
Souza Queiroz, Fo.nseca ·c visconde do Suassuna. 

Não havendo numero sufficiontc do Srs. senadores para 
formar casa, o Sr. Jlrosidontc decliirou quo nilo podia hilver 
Eos;ão,. o, convida o o depois os Srs. senadores presentes para 
occnparom·so cm trabalhos da commis!ilos, deu a ordem do 
dia 3: · 

Aló ao nioio~dia: 
As matcrias designadas na ultima ord~m do dia. 
Ao meio-dia, oslnnrlo rreEento o Sr. ministro dil marinha : 
1• discussão da prOJtcsla do poder executivo com as omon-

dils da camara dos Srs. deputados, abrindo um credito sup-
Jllcmcntar uo miui•lorio da marinha. · 

47& ICHIIiiO 

EDI 3 DE JULUO DE 1866. 
PRESIDE~CIA DO Sn. VliCONDE DE ADAET~. 

A's 11112 horas da manM, achando-se presentes os Srs. 
viscondo do Abnoló, ftlillra, Ferreira Pcnnn, l'cixrira do Souza, 
Almeida Albuquerquo, Chicharro, Dlondos rios Santos, Jobim, 
marquez do llauhacm, D. Dlanocl, Ottoni, Araujo Ribeiro, 
Cunlia Vusconccllos, l'imcnta Duooo, 1\odrislllls ::3ilva, Jr.ar· 

Q 

qucz de Olinda, Euzebio, Fernandes Torres, barão de S. Lou
renço; visconde de ltaborahy, !Jantas, barão de l'ir.1pama, 
Silvoir.t da Molla, barão de Aluritiba, mnrtJUCZ de Caxias, 
Souza Franco, viscon I e de Jcquitinbonba, Nunes üoncalvcs, 
Silva Ferraz, barão de Maroim, Paranaguá:e Pompeu; o Sr. 
presidente abriu a SCl!ãO. · · 
.e.ompa~ecêrilo IPgo dcro!s os Srs, barão de Antonina, Dias 

Vw1ra, V1sconde da Doa·Vlsla, Paranhos, Sh Albuouerque, 
Zucharias c Souza Ramos. • 

F;tllilrão com causa partici~ada os Srs. Biqueira o DMio, 
bar;io de Quarabim, Cnndido Dorg1ls, Carneiro do Campos, 
Furt;tdo, l'uula Albuquerque, l'm1la Peseoa; SinimLú, Di.1s 
do Carvalho, Nabuco, Souza c Dlcllo, visconde do Sapucahy, 
o visconde do Uruguny; c sem participação os Srs. barlio de 
Cotegipc, Souza Queiroz, Fonseca c viscondo'de Suassuna. 

Furão lidas e upprovadas as atas de 30 de junho ul!imo o 
de 2 do julho corrente. . . 

EXPEDIENTE, 

O .. Sn. to secretario deu conta do scguin!B: 
Oficio do 2 do corrente, do 1 o secretario da cnmara dos do-

putnuos, acompanhando a scguinlo proposi~iio: . 
• A asssêmbléa geral resolvo : 
"Art. 1. o Fica o governo aulorisado a conceder ao dmm· 

bargador da rolacão da Babia Antonio Joaquim da Silva 
Gomes um anno ilc liconca com ós respectivos vencimentos 
para !ralar do sua saudo Óndo lho convier. 

• Art. 2.• Rmgão·se as disposições em contrario. . 
• l'aco da camara dos d~putados, em 2 de julho do 1866.

!larào élc PradoG, prcsidpnto.- Antonio da Fonseca l'ianna, 
I• secretario interino.-·Francisco Leite Bittcncourt Sampaio, 
2° secretario inlorino.»-:-Foi a imprimir. · 

Oficio de igual data, do mesmo secretario, acompanhando 
a seguinte proposição : 

ccA assembleia geral resolvo: · 
•Ar!. t.o Fica o governo nutorisado n concod~r carta do 

naturalisacão do cidadilo brasileiro aos subditos portuguczos 
padre Josó Leito Dlendos do Almeida, residente na província 
do 1\io do Janeiro; Dr. Joaquim Ferreira dos Santos Limn, 
Francisco Ferreira da Cunha o Antonio de Si queira, residen
tes Mstn cOrte; João l'oreira Elias Amarante, residente na 



SESSÀQ EM 3 DE JULHO DB 1866. 

Jlrovlncia de nlínas; Josó Cnetano ela Silva Bmos, resídcnlo cm c~mponba, !la quantia do 30$ mensacs; 11 Lul& Antonio 
na província de S. Paulo; Antonio Joaquim Marques de Car- d~ Rocba c a Manoel Atbannsio Di'po, soldados do 9• bata· 
valho, midente na província de S. Pedro do Rio-Grande de IMo de infantaria, (cridos cm combate, da (e (00 rs. diarios 
Sul;' Antonio Luiz Soares, reaidcnto na província do nrara· n cada um. 
nh:lo; Damasceno Gomos dos Santos, JoEé Gusm5o d~ Silva • Art. 2. • Estas pensGes sorlio pagas desde a data das res· 
Amaral, o ao subdito belga Jacobes Vcrbi1.l, residente noEta pectivas conccMi!cs. 
cOrte; ao subdilo italiano ~adre Bernardino Jorg~, residente • Art. 3.• Ficão revogadas as dispo,íeões cm contrario. 
na província do Rio de Janeiro; e finalmentc.no norto·ameri, • !'aço da camara dos dcputadca, •m't.do julho de 1866. 
cano Arthur Martinez Banson. Barcio ele Prádns, prcsidente.;Anlonio da Jlonreca l'ianna, 

•Art. 2.• Picllo revogadas as disposirões cm contrarín. I• srcretnrio interino.~Jo1d Feliciano 'lloi'la de Araujo, 
•l1aÇo da camara dos deputados, em 2 dejulbo do 1866.- 2• secretario interino, •-11oi a imprimir. · 

Barão de Prado&, presidente.- A!Úonio da FoMcca l'iallna, Officío de i~uhl data, do mesmo secularlo, acompanhando 
1• secretario interino. -Francisco Leite Biltencourl Sam· n srguinle propoEiçilo : 
paio,~· secretario interino.•-Foi a imprimir. 

· • A mcmbléa .geral resohe r Officio de igual data, do mesmo secretario, acompanhando 
as seguintes proposisiies: • Ar!. 1.• Fica approvadn aJ•ens4o do 7iOS annun~s conee· 

dida. por decreto de i de maio este anno, a D. Anna Tbereza 
•A .assembléa geral resolve : do Vnssimon, repnrlíd~mente com suas filhauollcíras D. Fr&n· 
•Art. 1.• Fica o governo autorilado a conceder um anno ci!Ca ch1 Vas1imon o O Guilherminn de Vmimon, mil i c irmiU 

delicenca com os roapactivos vencimentos ao conselheiro do 1•tcnento da armada Francisco Antonio do VA!Simr,n, 
Pedro Aütran da Malta Albuquerque, lente da faculdade do morto rm combale. 
direito do Recife. " Art. 2 • Esta pensão ~erá pnga desde a data do re!cridCJ 

ceAr!. 2.• RcTog~o-se as di!posicõos ~m contrario. decreto. 
•Paço da camara dos de?utado,; cm 2 de julho do 1R66.- " Ar!. 3.• Fícilo revogada! as disposiCOos tm contrario. 

Barão de Prarlor, presidente.- Antonio ela Fonseca Viannn, " raço ela camara dos deputados, em '!l de julho dn 1866, 
1• accretario intorino.-Francisco Leite Billencourt Sampaio, -Barão de Prados, presidente.- Antonio da Fonseca l'ianna, 
i• secretario interino.•-~'oi a imprimir, 1' sccrdario intermo.-José FelicianB /lorla de Araujo, 

•A assembléa gorAI re!olro: 2• scmtario interino. •-Foi a imprimir. 
• Art. t.• Ficll • governo autorisado a conceder no dos· Officío de 27 de marco do corrente anno, do presidente da 

embargador da rel~cilo da Babía Antonio Joaquim d~ Silva província do ftlalo·Gro!so, rcmcllondo. a c9llecção impressa 
Gomes um enno de liêenca, com cs re$pectivos vencimentos, cio actos legislativos da assumhléa Jegislaltva da proTincia, 
para tratar de sua saude' onde lhe convier. promuljtados na s~s1lo ordinaria do anno passado.-A' com-

• Art. 2.• Revogão·se as disposicüos em contrario. missão de asscmblón& provinciaes. · 
• l'aeo da camara dos deputados," em 2 de julho de 1866. o Sr. l'lmcn'a B11c•o: - Tenboa honra de otrore· 

Barão de Prados, presidente -Antonio da Fonseca l'ia"na, cor á considcracão do senado a s~nuinto mdicaçno. (U.) · 
1• secretario interino. -Francisco Leite Biltctlcourl Sam· 11arci breves ~bsmncõcs-para fundameritar cola indicacilo. 
Jlaio, 2• secretario interino.•- ~'oi a imprimir. As ld! de todos os imir.cs lincs.reconhecem a CacuiJade. 

• A a:scmblóa geral resolve: quo os !l;us nacionars h\m de exercer o direito de potíçilo cm 
· suns dilfcrentes c!pccies, ou scj• rechimando o·respello de-

• Art. 1•. Fica o ~:ovcrno autorisado 11 conceder no eon· .vitlo a seus direitos, quando poslo·i em duvida, ou seja quel· 
selbeiro Bfanocl Rodrigues Villarcs um nono do Jiconca,. com xando·!O rle c[-.nsas rrcebidas cu da. denogacilo do justica, 
os respectivos vencimentos, para tratar do sua saudo on le cu 'cja, finalmrnlc, oíl'orccondo ao poder lêAislativo e 'ao 
Jbe convier. cx~cutivo as tUas i1léas, as sua& tistaB, ou os Beus planos rlo 

« Art. 2•, Revogiio-!O as disposições cm .contrario., melhoramentos poli ricos ou. admíníetrntívos, ou sobre quacs-
. •Pa!Jo da camara dos deputado; om 2 de JUlho do 186G.- rJUOr outros inlcrosscs publicas, pois que estes comprebendem 
']Jarão de Prados, presidente. -Anlonio ela Fon1cca l'ianM, lambem os intereescs do cidndilo, 
1• secretario inlcrino.-Fra•1cisco Leite Bitletlcourl bampoio, A constituição brasileira, 'empre B:lbia, no seu nrl. 179 § 30 
i• secretario interíno.•-Foi a imprimir. estaiJ~Ioco o srguinte : « Todo o cidadão poderá apresentar 

11 A as!cmbló~ "Oral resolvo: por escrí11tO no poder lc~islntivo, o ao executivo, reclamações, 
c qucixns ou pcticües, e ató expOr qualquer infracrão da coo-

• Arl. f.ó Fica o governo autorisaclo n ccncorlor ao I• stiluic;io, rrquérendo 1•orantc n competente autoridade a 
conferente da al(andrga da côrte ~lartiniano Severo de na r- elf"ctíva responsabilitlndn dos infractores. • 
rcs, um nono do liconca com cs.rcspcctivos V!ncimentos; para Este nrti,o como 'o '8 reconhece o direito de que trato 
tratar de sua ~nu do, Óndo lhe convier. • exprma c 1:lcnamrnto, mil! aintfa quando olle nilo o!livme . 

• Ar!. 2.• Rovogi!Ho as dísposi• õcs rm contmio. emipto na constituicfio, nem r:or isso tal. direito deixnria de 
• !•aço da camara dos deputados.' cm 2 de julho do 18GG. cxist:r, porque divorfoS outros artigos del111 tirtualmonte ó 

-Barão de l'radus •. prcsidcntc.-Anlonio da Fonma Vinil· reconhecem. Eu cldxo de cita-los e dar-lhca de&onTolvimcnto 
• flO, 1• secretario interino.- Fra~:eisco Leite 1/illencourl só por brevidade. ·· .. 

Sampaio, 2• secretario intorino.o-~'oi a imprimir. Gomo a ma leria (importantc,dirorsog p~rlamcnlos têm pro· 
Officio de igual data, do mesmo. secretario, MompDnban- curado rrgular orn seus rt~imeutos intori10s o como nllen-

do a seguinte prcposir,~o: dori\il é rcsolvoriiil CISas pctiçõc!. Nó; !<1homoB bom o que 
pralicii o pnrlamc111o ingll'z n cslo:rcs~oito e a all1mçno que 

• A nssomblóa geral resolvo : ~Iii a essas petições de8:~o quo clla5 incluem algumas idéas 
• Art. 1.• Ficrro npprovadas ns pcnsõoS'Ccnceclídas pelos 1mportantrs. _ 

decretos do { de ma10 do corr~nlo anno: a O. Fcliciana de O regimonfo do senado ó nl~um tanto omisso, nrro porque 
Alonca61ro l'itonga, vi uva do 1• cirur~:i5o Dr. Josó Augusto ponha em duvida o direito, nrm n rece1•CJlo dns petições, mas 
do Souza l'itanga, da qunotia de l6~GOO mcn1aes, a que fica por,)ue não tom re~:nlamr·ntado o modo Jctnlhndo porque ello 
elevada a pensão elo 30~ mensaO!, que lhe foi contodida por apreciara o decidirá dl'llae segundo suns e1pecivs ou impor. 
d~creto de 20 do abril do mc!mo anno, sem prejuízo do meio tnncía. 
soldo que lho competir om 1irtuclo da lei n. 1,220 do 20 do E' para preencher esta lacuna que cu tenho a honra de 
julho de t8Gi i a IJ. nlaria Fr~ncisc:; rln Silva Gomos, viu VIL oJTnrocer a minhn indicnrtio. • 
do cnpil~o do corpo J•olicial dn provincin dn Bahin lrincu j Nos estados livros, Sr. prosidenlo, n primeira potencia ó 
Gout1l Gomes, morto om conSOIJUCucia do mo los tia adquirida a opinião pu~lica, c closgrn~ado ~acJuollc, que ao chama li no, 
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SESSÃO Eàf 3 DE JULHO DE 1800. 

cm quo ella nilo domina; cllo 6 oscrai'O, lnfolizmonto no Dra- muto o sou parecer. Neste caso olTcrccorA ·o rclatorio do 
sit e lia está abatida ou dormente, qualquer fJUO seja 11 causa; assumpto o idóas que julgar convenientes; cllc ECrá improseo, 
mas este pbenomcno oilo póde ser permanente, porque cllc o distribuído, -Pimenta JJueno.• · 
nilo 6 normal. · O Sr. Sllvelr~ ela lllotln:- Sr. presidente, tcnl1o do 

O Sn. DA nÃo DE S. LOURENÇO: ~Apoiado. aprcscntnr á considcraçno do senado um projecto ·importante 
. O Sn ... PJMENT.I. D~&~o:- A opirii11o publicl t13 do mur- que pas:o 11 fundamentar muito liiconicamonto. 

~Ir, c o C!rlad;lo bras1lcuo ba do ter os seus •hrc~tos rc>pcitn- E, para d~monstrar das•lo jil quo cu eou o primeiro a ro
dos, a le1 ha de ser uri)n ronlidndo, c a sua lrgitima influon· conbccrr quo esta iniciatita devia partir do ~omcns mais 
cia nos negocies do estado ser li cntilo reconhecida. Pois bem, eompet.cotcs, que ba ncs~1 resp~itavcl corporação legislativa,. 
se por agora a minha indicacilo não tiver intermo irilme- annune10 á casa, afim do atenuar a,minba responsabilidade 
di11to, o senado não der.conhêccrá a importancia que c! la como iniciarlor deste projecto, que hei do concluir pedindo a 
póde ter nas eventualidades, a que o paiz está suj•ito, o cm rcmma de !lo a uma commiisào, que pódc sar, ou e!pecial 
todo o caso no futuro, desde que csla opini;lo rcmcr. · ou a do fazood1, porque a ma teria diz respeito a financas. 

Eu entendo qu.o o poder lsg1slativ'o, que na suas caniar;1s O l'rojecto, Sr. presillento, que vou sujeitar lt sabedÓria do 
devem ~h rir uma wedn larga de co~Hnunicaçilo com á nl· sonn•lo, Iom por !un mudar a n~turcza do 8:10co do Bras i 1.· 
çilo ; nós nilo.somos senilo m~ndatarios do povo brasileiro, O meu pensamento principal é ·dar um correctivo ~os incon
ell.c.~ o nosso constituinte, e o mandunte ltm som dul'ida rli. •cnicntrs que esse banco tem· manifestado como banco· do 
r~1tos sobre o .seu mandatario ; franqueemos, pois, esta legi· circulação; o meu fim· é ao mc~mo tempo substituir mo 
t1ma co~lmumear,ilo com o povo. 11110 cllo nos diirá força ~an~n. de circulação,, do descontos, do ·depositas por uma 
moral, e então teremos vi~tor para f,,zcr mpcitar os direitos IIJSII!UIÇ~O que o pm mais nltameoto reclama, a do um 
dos nossos constituintes. O mmi!lcrio nl!cnrJcrá DOôsas rc- banco hypotliccario. . . 
clamações. · O meu fim, pois, Sr. presidente, 6 melhorar a circulacilo o 

0 
S alterar a iastituiçilo desse hanco de circulacilo, do mo~Ó que 

a. T. ÜTTONI:- Apoiado. ell~ pos:a servir mais f·ffic~zmente a indu'stria pri~cif1al do 
O Sn. P1MKNTA Bur.No:- Paro n~ui, Sr. presidente, por- p;uz1 que 6 a lavoura, oppnmida pela falia do Cilpilacs que 

que estas breves reflexões Eão bnstanles para mosLm a sig· a ahmc.ntcm para o futuro; e sob a pres!ào dos pagamentos 
nificaçito e importancia que ligo á indica~;1o que man·lo á das d1v1das que a onerilo. . 
mesa. Sc~do csles os dous principacs fins que tenho cm vista com 

Fo.i lid.a, ~· depois do apoiada, rcmettida ú commis;ão, a o prOJCCio, altcmndo a naturna do Banco do Brasil, devo ao 
segumto md1caçilo: me;mo tempo declarar que lm uma outra.ncccEsid;ule a auen' 

• Indico que a commissão da mesa interponha seu parccrr dor-so cm quaJ,jucr rcorganizacão fJUC se procuro dar bojo M 
5obro. a convenicncia do se addicionnrem ao tilulo 11 do llanco do' lira> i· E-..ta neccEEidade senhores é a do dar M 
regimento interno do senado os scguintci artigos: govcr~o n;~ ~poclm !lclual. de ta~tas d••spoz~s. rc'clamadas 

•Ar!. I ;• No comeco do cada milo a~.nual :o nomear;\ uma pela SltU'1C!IO do pnlt, ~!~Cios para P.oder acudir ils nccessi
commissão do cinco Ínrmbros, que se deoominariÍ commissão rladcs publicas: do mano1ró1 que o proJecto IJUe vou olTeroccr 
do rcclomaçõcs,. qucix.ls o petições. a n;ru Ycr, ac~ommoilarã mui las ·questões do mom. enio. 
• cr Arl. 2.~ ~s. rcclamaçütis, queixas c pc!ir;ilcs, qno. os par- Senhor Jlr~sl•lcnto, o sen~do s~be, por~uo não pó•le estar 

11cularcs dmg1rrm ólO sonad•1 seriio cscr1ptas c <<ESigundas. surdo aos rlamor.cs l;io altos q.~c levanta o paiz-contra o es
Ellas llOderão eer apresentadas pnr ~ualqucr srnador, ou ser Indo do nosra ClrCUli•!,;1o, c Jil nesta casa ~isso lfUO 1•stnu 
cntre~uos a qualquer dos secretaries do senado, por um ató p~ooccup~do desta irléa, e .Por isso rrpil-1, que hn certos ~i
Ires dos· SU'fllllicantcs. - cws da Clrculaç;lo muuctana que silo insupporlavcis, aqucllcs 

cr Art. 3.• O senador, ou o secretario do senado quo apre- que nlTect;lo a clas>o pobre. No cE!a•lll actual da circulncão, 
senla·las fará conhecer cm resumo o assumJI!o, c a mesa as todos sabemos IJUanto essa classe, digna de toda a nttcnéiio 
transmiUirá í1 sobrcditn comnJiss;io. p~dccc polu falta do trocos miudos; ~ntrctanto, diante deste~ 

cr Art. 4 • Examinada 11or esta a ma leria, :o vir que não é clamores l;io Yivos, d•ssas nrCI'S>i<la•tes qno o. povo cxpori
crçdora do ulterior exame ou soluçiin, indicará quu s1•ja ar- mrnla a tod<t. a hora, n todo o momento, qno o constrango a 
cb1vada. comprar. m;us car? tudo quanto prçcisa para sen consuJ~o, 

" Se entendrr que póde servir do fulurô 6sr.limcimcnr~, o~sl.ns C1rcum~tnne1as, ctt, como ~~~lilador, n;io fjUeru a com-
indic;uá que co~1o tal scj.1 guardada no r~Epcctivo d1•pn>ito. pliCI.dadc da 1nrrcm do n;io ter ató hojD appnreculo uma só 

·~·Se reco~hcccr ~uo vcrsu sohrc algum pr~jecto de !I' i que modula:. (apoiados) o, pois, Jlilra dar, qu;mdo mais nilo seja, 
cs!;t oubmeU1do no name do-Ecnado, sfl proporá a Jcmcssa um~.sallsf,JÇ<lo, l!arn se demcrn;.tr;1r ao menos que os poderes 
li commissilo mpectiva. pu!JIIcos lóm cuv1dos para ncud1r os Polfrimon!od d1ltod•s as 

".Soa mataria, por :ua importaneia, demandar a intcrpcl- classes -d~ sotio•.hulo, .principah1•onto os da~ classes mouos 
laçilo do respectivo mini>tro, indicará c55o cxpcdicnle. abastadas, ro;olv1-mo a lomar c:ta iniciativa. 

rr Nesse, ou em qualquer caso que julgue COIII'OUiento po- ~lt~ dirto, o senado sabe os transtornos que se tem se· 
der ;i propilr próviamcnlc a impnis:ão. guulo as noss1s rla>scs commmiaes pela di[crcnca do cam-

• Sojulgr.r 1\uo com·óm dirigi1· convite ao go1'11rnopara quo bio entro n.rürto c ns pro1•incias do impcrio. O s"cnado sabe 
tome cm consi1 cruç;io o assumpto, n>sim concluir;'1, JIOdcndo que .~ssa ihlfcrcnça prol'óm da difficuldndo do rel~çõos cnm
nccrc:contnr ou não, conformo a importancia da materin, a n!crc1ncs entro algum~s prnç~s do norte c a c.,pital do impo
rccommondaç;1o do qno cllo faca conh1·ccr cm tempo o rc- no, ~uo !Nn dado f'm mullado do cetaholcccr-so na B••hin o 
soltado final dns mo1lidadas adiÍlinhtratil'as. rm l'crnambuco n_; vezes um c~mbio mais favoravcl ,1 il<tud-

" Se p~reccr ii commissii()~Uo o nssumptu demanda ;dgumn las r.r~ças na m.ao do 10 a 12 '/.,.o que tem feito c~m que 
ii,I(Crprct.nÇilO do lei OU mcdid~ lcgisJutiVU 1 11r0p0rfl O rC~{ICC· ii b~IXil d_o Camiii,O llil Capital do impcrio tenha produzido 
t1vo JirOJCC!o. u!fi•Jtos a1nda ma1s dos~1Lrosos para o n~8so commorcio, 

• So, omlim, julgar ~uo deva !~r ;d;;um outro expediente ou 'l'cm-:o prrslado r:t~ situação 11 inconvenientes ~ravis~i-
solução, 11eslo ~ou tido formularii o parecer. mo~; nós vrmos, vcrbl yratia, que no mcomo tempo que no-

" Art. ü.• So a commiss;1o confid·~rar indi:penm·cl o con- gocwn!l·s lfllo !cm ncc~1sida•lrs logitimns do movur fundos 
cureo do alguma outra commiss;lfl, nllonla ~ natureza o para a> p1aças da Jl,dun c l'ornnmbuco,nlim do pagarem car
imporlnncia da mntcri~, fCIJUcrw't I{UC clln lhe s1•jn incor- rrgamt•ntos do al~od.ilo o assucar que rcmcttcm para 11 llu
JIOrada ropa, luzem sacnficws clcvndissimos, compr.mdo no no>so 

"Ar! G.• Quando jul~uo convcnirnto prnccdcr;'Jnos termos me~cndo uolas do governo nté com o premio do 10 •/o; desde 
do ar!. tto do rogimo11to, o podcr!t mesmo pedir qno o 10 nnu.to, uno ó .d~l ag~ra. porque o meu projecto nilo ó do op
nado so coll\·orta cm commi<silo gorul, Jlilra I{UO dt•pois for pos1çilo uo mlnl:lcno, dcsdo niUilo so obmva quo outros 

' I 
I 

I 



6 SESSJ\0 E~I 3 DE JULHO DE i86ü. 

nrgodantos quo n;io C5l;io no mesmo cnso obtem do tbcsOu· 
ro letras o snquos sobro as províncias do Nort~. 

O governo, cntondendo-10 postoriormcnto com o Banco rio 
Dmil, poz á sua diôpo,ição saques, creio que do 2,000:00üH. 
ou deus mil o tantos contos Eobro al~umns províncias do 
Norte ; mas o resultado dcst11 autorisaciio uonhum beneficio 
produziu a praça, pOrlfUO alguns SÓmCÕto, O OSSOS forão OS 
afortunados, tomúrilo os saques.; a praça contiuuou a gemer 
sob a mesma pressão, comprando dinheiro do governo com 
10 o 12 •to dQ premio, o que quer dizer- cor1liuuar o .com
mareio cm gcwl, que tem nccossidarlcs legitimas do movor 
fund_os para as praças do Norle, nas mesmns necessidades, o 
coolinUilrom as classes menos abastadas do nossa sociedade 
n'soffrer grandes vexames peJa falta do trocos. 

dosdojil, obrigando-se a resgatar nnnu•llmcnto polo'"monos 
1i '/• da emiss:lo, cuja rosponsnbilidade fica a sou cargo o 
como bane? hypolhecario up_plicará cspocialmento para ~cs
coiltos do trlulos hypothecai'IOS dous lorçoa do. sou cap1tal, 
actualmente ropro>cntado por accõcs. 

Ora, senhores, nc;te estado de cousas, tendo o nobre mi
nistro da faz_onda, Jogo que entrou. para o ministcri~, ou pouco 
tempo depois, apresentado n• cnmHra electiva uma propofla 
que tinha por fim remover nlguns dos inconvenientes da cir
culaciio mouctaria; tendo cst;1 proposta sido off,,rrcida, creio 
quo l1a Ires mczcs, e mio sendo possível por divcrgencia de 
opiniões chegar-se a um accordo sobro as medida> propostas 
Jlclo governo; olJscrvando-so ainda quo dcpoio dn proposta do 
governo, foi iniciada outra medida pelo nobre ministro de 
ilgricultura, mns.Jo~o rc)irada ria discu;são por pedido seu, 
coutinunndo portanto, as circumstanci~s urgentes cm qu11 
nos aclmmos do i:lguns mclbnramcntos, deveremos uós aceitar 
n complicidadc desla inercia? Eu niiO n quero para mim; 
por ioso, Sr. prcsidcrM, furmuloi rstc projecto, o ilndaro 
fraucamenlo quo nfio é um pn•jrJcto rio j>artido, grupo ou ln1lo 
do camara, ó uma inspiraçiio inrlivitlua , 

Tenl10 ouyi.Jo, Sr. prMidcute, dilfmntcs nlritres l~mhrn
rlos para mrlhornr ii crrculaçfio monelaria nr.lual ; touho ou 
vi rio dilfrmnles opiuiiios muito rcspcitwci.~; lenho prrcu
r;ulo illuFirar·mo mwno nn cnnvllrS<l enm l1onwns <1uo sfio 
auloritlades nesta ma teria ; tenho exposto minha opini;in; 

. tenho ilJll'fiVoilndo ·O qun ar:ho nr.;tns con1·ersas rio nprovf'i 
ta\·cl, o declaro, sem foll'rcr ferida 110 lilCll nmor proprio ~no, 
dentro as ifleas 1fUO tôm nppnrccirlo 110 puhlir:o, mo Jllf'rccür:io 
muilil appronçfio as de um h1•n1Clll notavcl no imperio, DUC 
ji1 fl'Í minislro da fazcuda, as ideiiS do Sr. 'conwlht•iro Sidlcs 
Torres-llomcm. 

O projecto r111o vou Flljcitar ao fCniHio, snnhorr>, ro11tém 
alf:urnas irlcas desse illustrado r.irh11l:io; nüo todas; h~ al
guma rliiforcnç:1; mas declaro quo, fll acaso se p1't'lt'lllkr 
manch:~r o monln di\ uhra, flnr pare1~o.r pla~iato, principio 
tlesrlo Jil por docl~rar quo, ncoiA marorw, lfllando oo ho:ncus 
Jluhlicos, inlcrcsindos cm nwlhnrart·m uma silua~;in r<ravo 
como o:ta, convóriiio o so entrndom, a di·hncia das idc:1s 
do uns para"' dn outros, n;io ó muito 1:r·andc, como il"l•l'•' 
acontcc,,; o o.scml!lo r~c1,nhoçcrá. com csto prPjt·cto, "quo 
tanto FC pnrol'o com as rdóas qno Já ~o publicilriiu pela im
prcn;a, allribuidas à esse rcspciiavol brasilr!iro, cumo 10 
parecem com outras idca~, ji't publicadas pela imprensa, tran
scriplas de ducurnrntus olliciacs do conselho do rstado o 
com idéas du no;so illuslra1!o colll't;<l, consclhciru do csta'r!o 
o ~r. viscondo do Jtnhornhy. . 

l'or isso, Sr. prcsidrn't,,, so rli tive a in!pir:,c:io feliz de 
appruximar-mc;1las ir!C;1s do;ses 1lons homens, ouo·, p:11·a mim, 
oilO grandes ,1uturidades na nmto1ü, hiio duvidarlli incorrer 
na pcclm 1le plagiaria. 

\ou ler ao 1enarlo o projecto, o, como promctti, ro~uciro 
qur. v;\ a uma cornmisslio a qno o souado dcsig1mr. 

Foi lido o srguinto rrojccto : ' 
11 A assomhlóa ~cr·a logislativil decreta: 
• Arl. 1.' Fica o ,;ovnn1o autoriwlo para innovnr o .a c

cardo colchrarlo com o fia11C•1 rio llrasil cm virludrJ ria lei 
n. (i83 do li dn julho dtl 18ii:J c do dmclo n. 1,223 dn3l do 
ng•>sto do 18'j3, 11 para :'llf•r'al' os cstatutog npprovados ncs(.l 
mesma data, dob.1ixo rias soguintos corulicões : 

n § 2.• A natureza c drroitos dos títulos liypotl!ccarios so 
regulara nos novos estatutos pela disposi~ão da Joi n. 1237 
do 21 rio setembro do 186i, nrts ... 2• 111n. . 

, § 3. o Os novos 11statutos organizar:íil distinc!Í1mcnto ns 
duas rcpartiçilos d,e descontos commorciacs o d_cpositos o a 
do banco hypotbrcario, embora ambas as rcpnrtrçiles fiquem 
sob a administrari.\o commuin. · 

"§ L• O govêmo autorisará a cmissiio do letras !Iypolllo
cariaô, na lórma do art.!3 Ja lei de 21 de se~embro do 186~, 
sonos vovos estatutos so accordar na emmmão destes 11- · 
tulos. · · 

11 Art. 3.• As notas d·> Banco do Brasil, actualmente cm 
circulneão, terão curso ~oral no imperio, e serão recebidas 
rm todÍ1s as o,taçiles publicas como moeda Ioga L · 

" Ar!. 4." • 1 banco do Brasil cederá ao governo, · pólo 
prego comuto, a sua reserva m~tallica, e _das suas caixas fi., 
liacs; e o gomuo pa~nrf1 ~>la 1mportancra, a das letras do 
t~csouro que estiverem na cartoira do banco, assim como a 
importanci~ do papcl-moúda re;~atado na fórma dos arts. 2• o 
i" da lei do ü de julho do 18113, toma.mlo ~si a rrsponsabili
dado c cncnrgo do mgalar uo prazo do quntro nnnos o vn_J~r 
d;J emi:siio da banco que forcormpoudonto áquellastrcs diVI
das, iicanrlo portnuto o banco obrii(IHIO sómento a retirar por 
auno G 'f., do resto da erni;s;io actual que não ficar a cargo 
do governo. · 

« Art. ií. o o governo fica autorisarlo para fazer opporlu
unmc.ntc, dentro do prnzo ·nwrcado no artigo anteccdauto. ilS 
opcr111;úo.; do crçdit.o rp10 f<!I'Cill nccemri1~s para !·.lfuclu;Ir o 
rcfgato da cmiSiilO do B<111CO do Dras1l IJUO fie~ a seu 
cnrgfJ. . 

" Art. r..• O govnrno no seu regulamento rlclcrminarà o 
modo pr:1tico de celebrar·fo o novo accordo c·:m o banco para 
;o cumprirem as rli;posi.cüos desta lei. 

• Fic:io rrvn;;nt!as as dispiJsi~õcs cm contrario.-]. F. Sil
veira da l/vila." 
o Sn. Pllf.iiii!;NTF.:-,-Vou consultar o senado se o Jlrojr.cto 

de\'C ir à cummissiir• do f;~:T.cnda. 

O Sn. SouzA l~nANCO:-l'rço n palavra pclJ or1lem. 
O Sn. PIII:SwENn::-Tt•m a palavra pela ordem. 
O Sn. Souu JlrLINC•l (l'cla onlem):-Como ~~~mbro ~~~ 

comr:diino dn f.IWldit devo dizer minha opiniiio contr'a a ro
mrssa dn pr•*Clo da mc;ma commissiio. tio o nobre senado!' 
c;tú couvr1ncido das \'Hut.1gens do sou projecto o ao mesmo 
tempo sa!Jc 1p10 a comrm:;siiO do fiiZCIHia DiiO tem cstaô 
idéas .•.• 

o Sn. Sn. ErL VEinA 0,\ ntuTTA:- NiiO Siibia,. fiCIJ sabendo 
agora. 

Sn Souz,t FnA~co.-... uão devia, proso cu. pedir o ;eu pa· 
recrr. A r.nmrnis;;1o rio fazrnd:1 compõe-se hojo do Sr. l·is
eonrl•l rio lt;d)U)•ahy. ·do s,-, CHrncirn 110 Campos o M·rnim. 
O Sr. C;•rnl'irn do C;11npos jit apresentou um projecto o r11\s 
j:Hrmos no con;:clho do estar! o parce~1· quo jit fui publicado; 
cujas idúas, r.mbul'iL ;c 11pproximem d·1 alguma mauoira coru 
as rio prnj11elo do nrd11'r1 SPundnl', u~o si o as ummas. 

Posso, pois, de;dc a primeira leitur·,1, dizer 110 nobre se
nador quo niiO coucorrlo com parto do seu ·projrcto. 

O Sn. Su.1'~>rnA nA Mor~,\.-Púrlo ser. · 
O Sn. Sovz.1 llriANr:n.-·Entiio para que vai o proj' elo á 

commissiio do fazcuda 'I 
O Sn. Su.1'l:lll.\ 11,\ ntwnA : - Para emenda lo. 
O Sn. SouzA Fn,t~r.o: - O; projectos desta nntuma o 

irnporliiUCÍ<~ devem 8idrir logo fltomptos em sua propusi~11o. 
• Ar't-·2.° Cossarií o llauco rio Jlrasii de ser lianco rln 

emiss;io, o so convcr·t~rii em banco do descontos, do dopo1ito 
e hypnthrcario. 

• § 1.• Como b1nco do cmissiiQ Olilrarii cru li'luidnçiio 
I.'JI ~n. SBN.lll'Jn : - A ct•mmissilo púrlo apresentar utr:• 

outra propo:ta. 
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.o Sn. SouzA FnANCO:- Portanto, miulm opiui;ío ó quo 
n commissilo do fazcndawio ó com potente nem fO julga babi· 

'lil:~da rmra dar paroeor·sobro o pr·oJeclo formulado como esta, 
0 que nvresenlar subslitulo mlo mo paroco convonionto agora 
flUO n cnmara dos Sro. deputados trata da maioria. 

O Sn. vnE>IoENTE :- Vou pro pôr ao senado se quer que 
v1i a uma commissão especial. 

0 Sn. VISCONDE DG JEQU!fi~UONRA (pala ordamf. Eu muito 
<~>, sei da loali!ade ·das opiniões mnnife~tudas pelo nobre senador 

pela rrrovinci~ do Pará, lliO!nbro da com~IÍS!i!O ~o fazenda; 
Eilo som duvrda nenhuma drgnas· da rua ror COIISidcr·aç;io do 
senado, mas o honrado membro ha do permi!tir que lho diga 
que a milo que S. Ex. dou ou ns razüo>-cm que lunduu a sua 
rocus;J não são do todo procedeu te>. 

O senado o qu~ quer il saber a opiniiTo das suas comnris
siÍos'IJcrmnnontcs, cus comrnissiles permanentes têm rigorosa 
obrigac110 do informar o senado do ludu quanto tJcns;io a 
respci!Ô deste fU daquollc obJecto oll'ercci,Jo ú sua illuslrada 
considcracilo. Não mo parece que scjillicito, Sr. p·csidcnto, 
a ncubum'n das êommissilos da c:1sa recusa•· s~ a dar seu Jln· 
rcccr sobt•c esta el! sobre uquc!Ja matcria, sobro este ou 
aquello objecto. ~ 

O bcnra.lfo membro disso que as opiuiõcs da com missão cs· 
f! tav;io clara o oxprossnmoute coi,Jrocitlas pelo senado, que 

liãO ião de accordo inteira u absolut~mcntc com aquillo IJUO 
csli\ cxarado no projecto oll'orecido pelo bom·ado membro ; 
mns isto nüo quer dizer nndn. O quo ba do acontecer ? lia 
de acontecer que a illuslradn commissão, instruindo tudo 
quanto Jlóde instruir para infor·mar com lucidez o senado, ~~~ 
do cxpôr'não só a ~ua opinião, mas lom~r cm considomção 
as bases deste proJecto. 

O Sn. SouzA FnANCC:- lia d~ fazer um projecto novo? 
O Sn. 'IISCDNDE DE !&QUITI:I'IIONTI.l : - Meu Deus I o por· 

que não fará? o qual ó 0 ob;taculo .? E' justamente i;to que 
nós desejamos. 

O Sn. PnESJOENTE :-Devo observar que esta questão não 
pódo admittir discussão. Vou prolJÔr quo o projecto viL 1í 
commisfilO do fazenda; senão passar, fai'Ci enliío outra pro
posta. Não póllo, porQm, ser isto objecto do discussão. 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITI~UONITA :-Eu pedi a Jl(llavra pela 
ordem pela mesma razão por que o honrado membro Jlcla pro
tincia do Pará pediu a V. Ex. "concedeu. 

O Sn. PnRSIOENTG :-E cu fiz esta ~bsorvaçlio pela mesma 
raz;lo porque a fiz ao nobre senador pelo !'ará, depois I{UU se 
explicou. 

O Su. VISCONDE DE JEQUITrNnüNRA :-Bem : se V. Ex. en
tendo quo cm taes objectos não su póJo pedir a palavra pela 
ordem, quando se trata ·do rcmoltor á commissão ... 

O Sn ·vnESIDENTE : -Para pedir quo o projecto vá n ou
tra commissilo, pódo-so; mas não cstabelccor· discussão, 
porquc.o regimento não· rermillo. 

O, Sn. V1scoNDR · DR JEQ~ITINR~NnA : - Peço pcrdiTo ; 
V. llx. faca o lavor, para mmba Jllustr•cão ... nào ó para 
hiongar•me .. , é para minha illustraçfio ; creio, EO bem mo 
!ombro, que ha uns tempos para cá JJÜO estudo mais o regi
mento, dopois que ontrosuci·mo corpo c alma a V. Ex, (Ili-
lal'idarlc). . . . 
A~oru jà não mo lembro bom ; mas estou persuadido que 

Ira um urtigo que trata da remessa dos projectos pam as 
commissilos; então consulla·so o para se consultar ili\ so a i paluvrn pela ordecn. Eu ji\ disse (V. Ex. nilo ouviu) que cu 

·.1 me entreguei do corpo o alma a V. Ex. quanto no regimento, 

1 o porisso cnlondo ~uo u raziTo do honrado membro não ó pro-
.' cedente; V. Ex. deve pôr a votos .. , 
· O Sn • .l'nEsiDENTE : - E' o que vou fazer. 
"' O VrscoNDE DR JJIQUITINIIONJJ.\ :- Ah I E11t;lo bem. 

Con1ultndo o senado, decidiu rruo fosso o projoclo rcmottido 
á conunissão do fazenda. · 

lloi litlu pelo Sr. 2° socrelorio, o approvatlu s~m dt·batc, 

para ser rrmcttida á camara dos Srs.drputarlos,a redac~i'io dos 
cmendils feitas pelo sonndo á propo,i~;lo da mosma Clllllarll 
que npprova o contrato celebrado com o bar;! o do S. Lou
rcnca para a navcgacão por vapor do curso tio rio do S. Fran
cisco Jnlerior á cacliooira de i'uulo Alfonso.· 

ORDllM DO DL\. 
Acbanrlo·so na sala immediata o >r. mini>tro da marinha, 

lprfio ,sortuados, para a dcputaç;io que o d.evia roeobe·r, os 
Srs. Sa c Albuquerque, Cluchorro c Otto111, o sondo intro
duzido no salfio com ;rs formnlidades do eslylo, tomou asicnto 
á direita .do Sr. presidente, 

Entrou cm 1• discu;s;io a proposta do poder executivo com 
as emendas da carnara dos dcputndos, abrindo um credito 
supplomrntar ao mini;tcrio da mariuha. 

OS 1. llEnnP.rnA !'&~NA (2·• sccrclario):-Dovo observar ao 
scnalio que em uma das ttibollas, nnucxus á proposta quo 
acabei do ler, escapou um cr1o typographico a quo convem 
atlcudcr·. 

N;l pagina 3• do impres~o, owlo so ~iz -on;:ajamonto c ro
crutamonto do prisionciros-dov•J ler-se-engajamento o .rc-. 
crutamento do praças. 
· O Sn. rnESIOENTE : - E; tá cm discussão a proposta com 

as cmcnd;ls. (Patrsa.) · 
Nilo havendo quem pena a palavra vou pôr a votos. 
O Sn. Soua lln.INCO : -l'e~o n palavra. 
O Sn. rnE>IDENTF. :·-Tom a palavra o Sr. Souza Franco. 

O ~r. Somr.a !Fa•nneo:-Tomo a palavra por qno, vendO 
flUO sovai votar o credito srm ter qualqurr.outro membro dll 
casa a tomado, ficaria o sen:!do sem as informações precisas. 
para votar uma questão 111o Importante. 

Nüo era meu proposito doscutir o credito podi•Jo, embora 
o fosse votar cm seu favor ; porque ~~~ l;lcto creio qua nfio li~ 
brasileiro nenhum, quando EO truta de fornecer os meios no-. 
c~ssarios para suslenlar uma guerra a que fomos arrastados, 
cm que estão ~mp1mbado> os nossos brios c os nossos direi· 
los; digo, não ~~ bmsileira nenhum que não so submelta aos 
sacrificios que ossa mesma ~uma oxij~. Eu, portanto, n;lo 
podia nl•gar-me u votar por novos crcdilos, tanto quanto cllos 
são ncccssarios, c obtendo·so os meios do modo quo me 
p•rcco mai> conveniente. 

A questão, como cu acabo do a figur~r. niio ó uma qncs
lilo do sim1'las algarismo : o diubciro preciso, o paiz, repilo, 
ha do submellor·so a lornccc-lo; mas o paiz tom o.dircito 
do saber c ó preciso que cllo /saiba, se ossus quantias que 
se pe~em agora do novo são ncccs~arias ; se ·O são, porrJnc 
as votadas tem sido fi>calisudns devidamente; e se, sendo 
necessarias o tendo sido fiscalisadas dovidamontc as despo
zas, quaos silo os meios porque o governo pretendo haver os 
fundos que pedo agora. 

Eu co.me~arei por examinar se estas quanlras pedidas são . 
nccossarws. 

Em uma proposta destas ha duas partes muito distincta~, 
a do IIU!orisaçilo para gastar, o a dos meios, O govcrpo não 
)JóJo fnw· dcspozns 'superiores úquollas para fJUO foi autori
zado; podo portar1to autorizacilo para despender JICI'lo do 
ã,OOO:OOO!ll mais com sor·vicos, que j;\ dovom estar feitos, 
por11UC está flnrlo o exorciciô o resta paga-los. nlas 11•m a 
outra parte; a· autorisac;lo implica lambem a necessidade 
dos meios; pede, pois, aútori:>açilo c lambem dinheiro para . 
ossns dc~pczas sddicionaos, . 

A nutorisnçilo, repito, ningucm lh'n pódc n~g~r; so são 
ncecssarias essas dcspezas, se as operações da guerra cxi~om • 
mni• cslos meios para que ella seja levada com lodo o r1gor 
ao seu termo, ningucm pólio negar-se a conceder taes meios. 
~las c; tos diuheiros sm·;lo precisos? cstl quantia nfio está 
~o facto já lornoeiúa no thosouro? jil c !lo não a tom para o 
exerci cio do 1Süii-18GG, cxorcicio j;l findo? 

Noto o senado quo o quo se ost;i Jledindo ó dinheiro para 
rlospczas do cxerc~eio quo. os!;\ finuo, dcspo~ns quo seri;io 
onlonndns dcutro do cxcrcicin,. o r1uo, todavia, segundo ns. 
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regras,, podem 
addicionacs. 

For pagas fóra do oxcl·cicio, nos sois mczos olc.; silo mais core a do H,OOO:OOO$, do que n som ma quo o 
pniz snstou no cxcrcicio anterior lambem do suorra. 

Vojamos Fo o governo to'll obtido ou não os moi os nocossa
ri.os pamlodas ns dospczas dos dous cxoreicios de 18M -186ti 
e de 1861i-1SGG,quo ~•io os deus exorcicios da gucrra.Eu to
nbo ;dguAlas no las; ainda f(llllllllo n1io !unha intenção do Cal
lar, costum~ tnmar nula c estar Jli'.CJlarill!o, mas .não Ol'll 
meu flroposJto fallar sobro eslo credito. VeJamos, po1s, qual 
tem sido a rocei ta e recursos que o governo tem jj,lo para 
ns dospozas do Estado nos. dous exorcicics de 186i-18G5 
o 1861i-18GG. 

Ora,destes 8t,739:000{as outras roparticlies que não ~as
Ião com a guerra, isto ó, os cinco ministerioâ do pnz,gnstariío 
no exercicio de !861-1865 42,296:000$. lloi doipeza muito 
consideravel. A roparligão. da ngricullura, commorcio o obras 
JIUblicns, por cxcmplo,gnslou I0,332:861H muito mais do quo 
conviPha quo gastasse om um an_no do guurra, em quo do vem· 
se fazor economias érn todas as outras roparlicüus. 

A ropartiç•io de estrangeiros gastou tous:931G ompros
tantlo a grande somma de 3,200:0004. Não suppondo que o 
cmproslimo venha a ser l'op~ijdo om iguaos sómmas ; c sup
pondo que o governo s~ compenetro de que em caso do guerra 
ó preciso ecor10mis1ir cm todas as dcspezas; 40,000:0008 slio 

A receita do cxorcio do 18Gi -18Gl foi do ti9.4G7:000$, 
segundo a tabclla que vciu juo!J no rclutorio da fazenda; a 
do oxorcicio que acabou ha dous dias ó pelo. menos do 
!i;j,OOO:OOO$. 

O nobr~ ministro da fazontla no seu rclatorio orca a ro
cei ta do ~xercicio em Uü,OOO:OOO;Ji u declara quc,não Õbstanto 
a rcducç:io verificada no primeiro semcstrc,ollu llnt1ndia !JUO 
OlfUCila quantia SCI'ia Jll'conchitl;l com o augmenlo IHIVido na 

. flílrlo conhecida do 2• scmoslrc. Do facto ou ohRervo, em 
abono desta esperança de S. Ex., que, por exemplo, as rc
Jlarticücs public~s da côrte do imporio produzirão uesl.o exer
cito ·lfUO findou uo fi iii de junho além de 1,000:000$ mais 
do que o exerci cio anterior; de sorte que, dando-se sómenlo 
U1i,OOO:OOO$, nno se cslá além d11 verdado; o pelo contmio 
eu supponho quu se fica áqnem delln.porqub a rcn1la de 18Gü 
a 1866 com os tlopcsitos.Jiquidos hade approximar-so mais 
da do 186~ a t86ii, 

E isto lambem porque no norte, embora pareça que em 
algumas provincias diminuiu um pouco a renda com a baixa 
do proco do algod•io e assucar, todavia creio quo lod~s as 
outms "provincias além da côrto.nolo)enderiio mu1to monos do 
cruo renderão no cxcrcicio anterior. - . 

Temos, portanto, cm .todo o caso uma rend;l que, quando 
menos, ó do 1i5,U00:000fl, o, por conso~ucncin, a rend:1 do 
estado 1:os dous exercicios de 186i -!865 o 186ri-t866 foi 
de 1H,UOO:OOO~. Quanto aos recursos, o governo tomou 
durante es!cs excrcicios emprestado em Londres 43,3GO:OOO$; 
tem mais como produclo dos bilhetes do !besouro cm i !lidos 
Jlor nnticip~ciío do renda nos dous cxo1cicios 31,üG9:000~; 
tem dinboirôs tomados ao Banco cerca do ~.oOO·OOO.l) 1\c· 
tiro-mo a uma verba especial que consiste cm cmprestimos 
fJU ouro que o !besouro t•m tomado do banco, cm garanlia 
elos quacs deixa-lho uns valos assignados pelo tbosouroiro c 
rubricados pelo ministro, que vão ali rcproscnlar ouro. E;lo 
ouro, vindo para o !besouro ao par, o lhosouro o tem dM
pcn~ido, us~ndo de uw recurso para o qual cu não creio que 
esteJa aulomado, · · 

Alóm disto tem emillido o !besouro mais 13,6Gi:800R cm 
opolices, o que 'tudo eleva os fundos reunidos para os dos
pezas dos dous oxercicios á imporlancia do duzentos e sete 
mil o tantos contos, pcrlo de 207,060:800$. 

Vamos agom â dospeza dos dous oxercicios: n do 1864 a 
186ti consta da tabclla onnexa, no relatorio da fmnda, a 
quu _me referi ainda a~ora, segundo a qual o governo gastou 
81,7a9:001$ no exercicio de 1864-ISGü, dcspoz~ subida, 
porque grnndo parto dclla foi foiln com·a guerra. Quando 
tu trato destas dcspezns, ropilo para que mo ontcndao ou 
111io digiio o contrario, que mlo Caco questão do algarismo. 
O quo ó necossnrio, o que ó precisô pura a. guerra, demo-lo 
o il~mo-lo com promptidão, mas só o quo ó preciso, c nada 
mais. 

do sobra para os cinco miniotorios, o me>mo ··muito ulóm da 
duspcu quo ministros zelusos e interessados em coarctar as 
despezas JIOiforião despender.: nilo duvido quo as despczas das 
cinco roparti~ões so pu lessem fazer com :w a 3G_,OOO:OOOH. 

Alas . demos 40,000:000 para as dospczas das CIIICO rapar- ' 
llcüc> no cxorc1cio que acabei de fallar ; deduzamos parte 
d;sses recursos quo silo de curto prazo, como os bilhetes do 
!besouro com os IJU.acs m1o se pódc contar, podendo os seus 
pagamcr.to,; sor exigidos; montão a31,1i69:000$. Admitto 
IJUO ao ministorio possa vir o Jlcnsamouto do m1o dever ler 
na circulacão bilhetes da thcsouro cm maior somma do qum . 
lliJUOJies qúc a lei lho pormitte, que ó de 8,000:000$. Nos.lo 
caso recolheria 23,1iG9:000$. de bilhetes do !besouro, o, 
ficando com lO I ,71i2:000$ disponiveis, cabi~o 40,000:000r!i 
aos cinco ministorios do fliiZ o G 1,752:000$ para os da ma
rinha o ~uma. Não doduzo os t,OOO:OOOH de ouro do banco, 
porque não ó divida do curto prazo, e tudo indica que o terá 
longo. 

A marinha ~as too no exerci cio do 1864 -1863, que já era 
de ·guerra, t2,981i:OOO$; nosto oxercicie quo acabou cm · 
junho, todo ollo sob a administrAção do nobro miniitro da · 
marinha, que se tem por muito zeloso, muito fiscalisador dos 
dinheiros publicas; se, cm Jogar do 12,!181i:000jl, tbe dcsti· 
uarmos quasi o duplo, is lo ó, 20,000:000$, não póde elle ter 
por mal ilotada a sua roparliç•1o; terá lido qua~i que o duplo 
do que gastou o sou antecessor 110 anuo antcuor, som quo, 
comtudo, lenha foi lo muito mais. Eu reconbeco que no ·exor
cicio que acaba do findar s. Ex. havia de precisar mais di
nheiro do quo se precisou no anterior; entretanto grande, 
parto das oncommcndas linbão sido feitas ; e, estando pagas 
em parto, não Jlóde elle dizer que 8;000:000H mais, ou 
20,000:000$ pm o oxercicio n;io lhe sejrio bastantes. E 
tnnto o não póde dizer, que, sommada a quantia 'otada na 
lei com· a dos dous· creditas pedidos, chega • sómente 11 
18,481i:4ü2$. ' 

O ministorio da guerra durante o exercicio de 18Gt a 
1865 gastou 23,625:0009. Eu não o afirmo senão firmado 
na autoridade da !abolia que vem junta no relato rio do mi
nistro da fazenda; c oilo so disa: « nilo sabemos o gue gas
tamos; • porque eu rosponderm: • sabeis, porque pulílicastcs 
na !abolia annexa ao rolatorio do ministorlo da fazenda •i c, 
porlnuto, eu ·dovo tor que a reparticlio da guerra gastou 
23,625:000$ durante o exercicio do t81li-t8GH. E, pois, se 
lhe dermos agora mais 18,127:000.5, isto ó, H;71i2:000.Jl, 
estarcmos)dcntro dos 101, 752:000Jl da rocei ta o dos recursos 
j:l obtidos pelo lhesouro. Precisará ello de mais ? Isso· vere
mos por occasiilo da discussão do rospcclivo credito. 

l'ortanto, quando o nobre ministro da marinha no~m pedir 
agora 4,981:8U7.Jl, cu entendo quo nos vem pedir aulorisa
çilo para os gastar, mas não dinheiro quo, segundo os cal
cuJos acima, S. Ex. j:l devo ter recebido do !besouro, ou ter 
osto para dar-lho; aliás S. Ex. fará ao senado o ao paiz 
serviço explicando até onde chega o algarismo dos dospozas 
do cxorck10, visto quo a renda o recursos consirloravois no 
valor do 207,0GO:OOO$ cm dous excrcicios não ba~tolrrio para 
as suas dcspczas. lu(urmo-nos S. Ex. quanto podem tbrgasto 
os dous cxorcicios ultimas. 

llcstão, portanto, elas recoilas o dos recursos quo o thosouro 
tem tido para os dois exercicio3 na.cjuantia do 207,060:8008 
para o do 1865-1866 a somrna do 121i,32t:OOO.S, porque já 
odo 1R6i-1861i tinha despendido St,739:000.ll que so dedu 
zem Oru, estes 12ii,300:00011'! serão ou não bas!nnlos para a 
despe~~ do cxer~icio quo findou cm SO do junho ultimo'/ So o 
cxcrciCIO nnlor10r , que ora tambom de sucrm, gastou 
81,000:000Jl,12ti,000:00011'l que excedem do um torço,paroco 
dovorem ser bastantes para o augmonto do dospoza quo pódo 
ter havido cm couscqucncia do maior numero do trollas,otc., 

Sonhares, quando· um paiz ao Inostra como o Brasil, tffo 
disposto o so submbttor 11 todos os sacrificios 4.o braços o do 

• I 
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dinheiros, Pslo paiz, que pnton!Ga· palriolífmo . tilo elevado, 
nwrut:~ que se lbJ !alio com franqueza, que so lhe diga com 
I1HI11 a vmlade qual ó a extensão dos sacrificiós que tem 
feito e 11ue ainda·procisa fazer. E' por isto qne, tomando a 
llhlavrn cu !fUO, 1 o .• ito, não tinha nenhuma di'oposifjlio para 
fallar na questão, fi-lo para dar n S. Ex. o Sr. ministro da 
mnrinba occusino de nos til·ar destas duvidas, de nos dizer 
quant~, pouco mais ru menos, só tem gasto na guerra, quer 
p1·h reparligno da marinha, quer p~la repartinãu da gueri·a. 

E !fuanllo digo põuco mais ou menos, S. l!x. comprebende 
bem que eu nao lbe rxijo al::arismos exactos, porque· seria 
imvossivel apro.cnta.;.Jos hojll', mas satisfaço me com· os ap
proximados, de fórma que o paíz possa compAnetrar-s& da 
gravidado dos sacriOci()S 11ue se lbo exigPm. llu, portanto, 
concluirei esta parle do meu discurso dwndo quo. se na 
miuha o~ini;lo vós tendes o dinheiro necessario, votarei sem a 
11 rMno1· hesit~cão pela autorisaciio para gastar mais 
~.98t:81i7~000, inas preciso de. ínru'rma\·oes para que possa 
vot1Lr, t~mhem para que 1ior meio do credito se levante esta 
11unnlia. Quando se lr11tar do credito da guerra examinarei 
o SPU respeito esta qucstfio. · 

Volundo aseim, porventura esquecor·me·hei eu do dever 
que c~be aos representantes da nacão de zelar OR dinb:·iros 
fJublicos, defender a bolsa do~ c'outribuinlcs, exigindo a 
maior liscolis:•çào nas despczas f . , 

Senhores·. logq no principio desta sessão, em um dos seus 
primeiros dias, tomando cu a palavra, e por occa~iilo de Ira· 
lar se d1L reforma dos regulamentos necessarios á fiscali»ação 
das despczas,- eu pedi a S. Ex. que, examinãodo bem os re· 
guiamentos, .dissesse se precisava de providencias, mesmo 
ext1·~ordinarias, para bem fi;calisar as dinheiros publicos du
raute a guerra, que é sempre um esgotadouro dos dinheiros 
do Estudo. E eu, que não era ministerialista, lhe daria o meu 
voto com a maior promplidão. Parece que convertido em mi· 
nisteri~lhta o m~is decidido, eu lhe facilitava até arbitrio: o 
oc:bre ministro, talvez encarando a queslilo por outro lado, 
tomou como funesto o presente que eu lhe olferecia. 

Tendo alguma pratica do que silo desp; zas em occasião de 
guerra, e não só de guerra externa, como nas do guerra in· 
tcslina, ~u já sabia que o nobre minbtro sem preparativos 
'muito e~pec1aes niio bavia de poder evitar os di,perdicios 
que uma guerra acarreta. Nilo ó no nosso paiz, é em todos i 
por toda a parte as guerras são sorvedouros de dinheiro, e 
nenhum governo· pOde jàmais dizer que evitou todoa os dis· 
pcrdicios. · 

cipalmente na reparliçl!o da guerra. T~.JvPZ, 6 maiieo prova' 
vel, é mesmo ordina•io, mas noto S. Ex. que lambem pela 
reparli~ão da marinha despez;ls consideravci~ se f,,zem, e 
muitas vezes pouco c·onfessaveis i note S. llx. que ;linda eni 
lt•mpo de pnz o fornecimento dos cnmbii'Stiveis· é uma mate· 
ria di~ na do maior' cuidado, no tempo de guerra é por onde 
se escililo mu1lo avultadas somm~s. Refiro·Jire sem preten· 
ç~e! a citar factos, á verba dos combustivets, em quo se · 
~u que se tem gasto sommas superiores áquellas que se de· 
via gastar, e pedirei a S Ex. que tcnbll. 11 bondade de in· 
formar ao senado sobre um fncro. 

Ouvi dizer que nestes dias se contratou o fornecimento d'o 
carvão por um anno, em um t1mpo em que me dizem qli~ o 
carv;lo está a prer.o superior ao ordina'rio. Quando uma me r· 
c11doria estil a prér.o superior ao ordinario do m·ercado, nin· 
~uem que preCISa 'della so fornece senão por muito pouco 
tempo, s~is mezes, Ires mrzes, pareciilo bastantes. Se o r~clo 
ó verdadeiro, o contrato por um annp não pólií deiur d~ 
>er muito prejudicial aos interesses do !besouro. · 

Mas ainda outro ifam de despeza me dizam que tem sido · · 
excessivo, ó o dos afretamentos de vapôres feitos pefo gover
no. S. Ex. ha de poder informar ao senado qual IJ o nomero 
de vapores brasilmos ouestraJ'ge:ros afrdados pelo ~:overnu, 
e que 'exi.tem no Rio da Prata. Ouco a este r"speito razot' 
duas obscrvacõos : t•, sobre o prcr.Ô militas vezos excessivo 
por que li!'m sido feito esses afretamentos i 2•, sobre o.muito 
maior numero de navios afretados do que aquelles que so 
precisa. no Rio da Prata. Do r acto, se olhamos raril as no ti· 
ci~s dos movimen~os das fo~~as alli, vemos que hoje o nu· 
mero de nossos nav10s ó quas1 que bastante, e que taes va~o · 
res afretados, ou eslrJngeiros ou brasilcirds, pJrece que rulo 
e;tlio occupados. . . 

O Sn. Jonur : -Estilo parados. 

De certo que, quando o Sr. ministro da marinha nos dizi,J 
no prmcirio da sessiio: • Eu nilo mando pagar senão o que a 
lei autorisa o man1lando pagar o que a lei autori~a, com o 
orcamento. e as leis nas mãos, nilo tenbo receio de que se 

·raéilo disperdiciop S. Ex. nlio fallava como homem pratico 
ne'stas materias, se o fosse então, ou ainda boje, saberia que, 
fizes~e o que fizesse, diripei'didos seriilo ineviLmis, abusos 
se dariAo maiores ou menores menorefi com ministro pra
tico que os sóube coarctar, ·maiores com um que não tivesse 
ncrn a pratica necessaria,. nem o cuidado preciso para osevi
tar. As mi,has observaçõPs Corão desprezadas por S. Ex. que 
disso: « Não preciso de nenhuma providencia nova i os re
gulamentos como eflilo silo bastantes.•Ainda assim ou contei, 
e creio que o senado coutou que pela reparticão da marinha 
se havia de expedir decretos1 1nstrucciles, avisoe,.tendentos a 
evitar os abusos, os disperd1cios dos· dinheiros publicos. 

O Sn. Sova FRANco: - .Pessoas entendidas me dízem, 8 
eu posso affirmar, porq.ue não ouso affirmar filctos dest L na. 
lureza 11em os precisos esclareciment~s, que ba um numero 
muito consideravel, e que taes navios não ~ão precisos em 
caso nenhum : não· são precisos para . os fornecimentos, por· 
que silo feitos pelos contratadores, que por si procurãa o• 
transportes i não silo pré'cisos para o mumciamento ou obje· 
elos remetlidos pelo governo, que om seus proprios ou C•·m 
mais alguns poucos poderia faze-lo : niio silo precisos para o 
movimento de forcas, por11ue felizmente, apezar das ultimas 
noticias, que oiiÕ nos s~o tãu lisongeiras comD poderíamos 
esporar, eu couto que as nossas forcas (lenho e>la esperan~a 
em Deus, já que não posso ter em mais ninguem) não terilo. 
Je reatravessar o Paraná e recuar do P.raguay. · . 

Ainda m·esmo neste oaso os bomens entendidos dizem que 
não serião vaporas .de commercio, de grande calado, inra~a-. 
zes de atracar á margem para tomar gente, inbabilitados 
para defender ao mesmo tempo as tropas embarcadas, afu
gentando os adversarias que pudessem das proximidades ali·. 
rar' sobre ellas, não seriilo esses vapores os m.1is proprios 
para esta operacllo, ·com que aliás ntto devemos contar. Es· 
tamos, portanto~ gastando, segundo dizem, . só com este ser-
vico sommas superiores ás necessarias. · 

Eu que . não lenho conhecimento do que se passa na ma
rinha, devo ~I!PvOr IJue, qu~ndo um relatorio ila repartição 
vem um certo numero de decretos o avisos, esses decretos e 
a~isos silo os imporlanlos do anno, ossoa decretos e avisos 
silo aquellos de c1ue o senado precisa tomar coobocimenlo, 
esses decretos e avisos são sobro uma das IJ11Cstõos mais 
importante.< da guo'rrn, a importantíssima queslllo das suas 
dcspez .s. Eu abro, porem, o rolatorio do minislorio da ma· 
J'iuba e nil~ encontro uma só medido tendcnla a rogulnr as 
dospczas o evitlll' !fUO so racfio mais do" quo as necessnrias. 

C::rrcm noLiciaf du quo só tem gasto muitíssimo mais do 
quo ó nccma1·io i S. llx. mo respoJderil, t~lvcz, quo ó )ll'in-

'l'or esta occashlo S, Ex. ha de me permillir que eu Iam· 
bem lhe peç11, eu creio que niio pedirei só em meu nome, nem 
só em nomo do senado, que nos dtl al~umas informacões a 
respeito do estado da guerra i que nos d1ga o que ba dê ver~ 
dade nossas publicar.ões contradictotias que loilos os. dias sa. 
Mm ; que nos assegure que silo falsas essas noticias dos peri
gos que corram as nossas forcas, principalmente causados 
pelos elementos, pelas molestiâs i que nos diga quando po
demos esperar o fim desta guerru i que nos aftance,de alguma 
maneira que as nossas forcas nilo conlinuarao a jazer enter
rndus por muito tempo nosso Estare Uellaco, a quo o nobr6 
senador por ·nf:tto:Grosso se referiu bn alguns dias i que, 
om uma pnlavra, nos diga o quo tem feito a nossa armada. 
(A1•oiados ) 

SonhoreP, quando ouvimos depois do 11 de junho as noti· 
cins dnlwroicidado das no~sas Corças mnrilimus no comhnl~ 
do lliachuelo·, o Brasil inteiro exultou do s~tisfur.ilo o com~ 2 . 
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r1uo tli~so: "Temos uma armada-dif:na do imporio do Bra;il, !imo o:itorno ou interno" A I!Uostão discutiu-se na cnmara·; 
da qual podemos espor:tr ~r·arules serv.icos." Jlntret111to Oita o miui;terio, poróm, 11ão so pronunciou u rcspuilo dos moiós 
armada, augmentada com muitos navios o dos inol~ores, o por que pretendia obter as sommns preci~as. 
boje muito superior ao que era então, como-que tem fuiro es- Jlu votaria á primeira vi> ta contra o eniprcstimo externo, 
qu~ccr as glorias de Rinchuclo I . · se não fosso costume votnr os meios do credito externo ou 

Eu d••sejaria para ~:Ioria d•> nobre ministro da mariuha que intorno. 'Depois do que no~ aconteceu com o colebto cmpros
ello !lllrlesse dizer que, nos H mczos ern que está no minis- timo de setembro de 186ii; depois do que se nos repete 
tcrio, a marinha ·tem repetido al/,(uma das suas anteriores fa- t~dos os dias que so formos á praça de Londres ha1·emos de 

· eanhas. · te-lo ainda petor, eu crvio que não póde estar no pousa-
• E' certe que em junho de 18Gii era já ministro da marinha monto do governo tentar ernprostimo estrangeiro. Deus nos 
·o nobre deputado, .mas, sonho~~s, eu1 1'1. do junho talvez o livrd, ~onborcs, da repoiÍ\ilo do 18Gti; tenho vcrgouba do 
seu nome não era a111dn conhoerdo nos navJJS da armada. discutir o emprestirno do 18Gii: e por hso não .direi mais 

O triumpbo do lliacbuolo cab~ á todos os brasileirPs, urua palavra a esse re~poilo, scnUo que reilero a minbn condom
pequona parte a caria um do nós cabo nos glorias dosw feito nação de opera~fio tão damnosa aos intcresse.s publicos. 
momoravel ; nesta lista geral EnlJ'a o nobr·c ministro da ma- Se não temos e;pcrança em obter em presumo externo, te
rinha; porém não na lista especial, porque S. Ex. n:1o eril remos no interno? E' o que re,ta. ver. ~las, senbores,.i~á o 
ainda. o ministro que tivesse concorrido 11ara o fui to de armas. governo recorrer aos cnprtaus nacionaes, quando tem deixado 

De en111o para cá o que tem feito a marwba brasileira, seccar as fontes da produc~ão ? lla muitos annos que cu 
senhores? · digo e disse no senatfi1, pode.l'ia citar ató o discurso:-o que 

Urn sentimento predomina bojo om todos os coracilcs, o tio está prPjudícanrlo a todos os paizes, o que está fazendo 1'6· 
p~triotj,mo A rosi;tcncia individual, a coragem indivirlual, o polir as. crises cornrnerciaes e fin~nceiras ó em grande 11arte 
Jlillriotbmo individual t~m-se mostrado em tudo o seu lustre as despezus excessivas do armamento quo fazem todos os 
Cada soldado é um. bravo, cada ofllcial um beroe: di;tin- paizes. 
guir-so na resi;tcnci'a contra os ataques inimigos; bato-los e 0 Sn. VISCONDE nÉ lrADPRADY: _Apoiado. 
os repeli ir sempre que nos a tacão, ó obra de cada praca, es-
forço do i~divirluo gue nos não tom falfado i mas quando se O Sn. SouZA FnANco: - N11o ó possível evitar esses arma· 
trata da drrecção ornguem a vil que apparoça: onrle esta eila? mentes;· ha occasiões, como a actual, em que nfio podemos 
(Apoiarlds). Parece que niio são os mesmos homens; com dispensar o nosso; mas ao menos tratemos de fecundar as 
•tu e responde ao paiz a este respeito o ministerio? A dirPcçlio fontes de producção. Porventura o governo tom feito alguma 
ó sua o do seus collcgas; não póde dizer, não nos dirá com cou~a nos ui limos annos nosto sentido? lla algumas provi
razllo : «E' dos generaes, é do almirunto.» dencia>? O govemo, calado, silencioso. como que espera que 

o maná caia do céo; nenhuma providencia toma, do genero 
As glorias, as1im como as censuras, sobem até o mini>te- nenhum; nem impostos, nem c.reditos, no•m reforma bancaria, 

ria, e lbe cabem em grande dóse. E se a armuda niiri tem d 11 1 Só 1 
feito ultimamente o que della so esperava, cabo a censura na a e e f~z, nar a o movo. uttenr e a uma necessidade, 
!Jrinci,mlrneute ao seu ministro, e ó preciso todo 0 patrio· a da sua conservação; e par~ manter:se no pod~r evita ques

'1 · .•. tõos que poss11o pOr em duv1da a sua conservaMo, que pos· 
tismo bra>J CJro, para u1zer, e eu tenho prazer do ser seu são. trazer a eventualidade de uma votação em minoria. 
orgilO nesta occasiiio:-Submettemo-nos 11 todos es sacrificios. 
Quando esses & 1cri~cios não são aproveitados, senhores, dóe Sanbores, so é verdade que o nosso paiz e~tà tilo pobro de 
wutto estar 11 rcpolt'-los. homens que, se o ministorio actual fosse obrigado, ou se re-

.Eu quíz ter anteriormente a convicção de que foi por cs- solvesse a d~ixar o governo, não tinhamos no paiz quem os 
forço do patriotismo que, procurando os aetuacs Sr~. minis· substituísse, so ó verdade que o oo:so paiz desceu ntó este· 
tros afastar seus antecessores do poder, o fizerão para virem ponto, façamos votos pela longa vida ilo minist~rio, tenha 
acabar de um golpe a guerTa. Ues~java tor e;ta conviccão o!le a vida de Alatusalem, porque não temos no Brasil minis· 
de que n··o Jravia da parte dos Srs. ministros nem o.des'ejo tcrios passiveis, não tomos politica vantnjo~a ao imperio 
sómen~o de galgar o 1~odcr, nem asp!raçilos de se manterem senão a da actualidade. · · 
nclle em orná occas111o em que temlo mais oppor·tunidado E bem que, senhorfs, cu tivesse o proposito do não dizer 
para o estender por meio da eleição do seus amigos. Pondo palavra sobre politica, não posso deixar do lembrar-me nesta· 
do parte estas suspeitas, eu disso: " O rniniilerio ~rocurou o .occasilio que, quando todos os partidos do paiz dehárilo a 
poder, persuarlidp de que era o mais habilitado para dar a sua intolerancia, uma tal ou qual intolerancia que havia, e 
osta guarra todo o desenvolvimento e acaba· la quanto antes." como que so llVisinbão; quando todos elles rivalisão em sa
Eoganou-se _quem o pensasse, Sr. ministro; o ministerio mos crificios para sustentar n dignidade do imperio; quando eu 
trou-se [V. Jlx. permitia-me dize-lo) inferior ao encar~:o que estou persuadido que qualquer outra ndministraC/lo não 
tomou sobro si. Jlm H mezes a direccão da guerra n5o t~m tratnria, por exemplo, sómento ~e preparar logarcs' para .os 
mostrado que se distinga ne1~ U6s esfo'rços, e monos nos ro· a·t:i00S na representação nacional; quando eu tenho a conviccilo 
soltados. Nada ha de novo entre nó; senão um miaisterio in• do que só uma administração IJUe . mar1tendo a liberdade aas 
foliz : deploremos que o Sfja. urnas, dósse occasião a que se pronuncie a opinião. da nacão, 

Eu dizia que ora preciso indagar se a roparticffo da murl· governe quem ella queira que govorne;-ó doloroso êon· 
nha tinha fi;c~lisado devidamente as suas dcspeias: não te- voncormQ·nos que da parto do ~:abinoto actual 11110 so faz 
nho convice~io 'de que o tenha foi to. 'renho sentimento de outra cousa 8enão proscrever a lados que não estito nas suas 
me porsuaJir que os meios pecuniarios fornecidos niio t~m fileiras, dividir o paiz do uma maneira a f.1zer crer que o 
oido sufilcienlomonto liscnlisndos, que não temos tido na di· governo Mo tem Jntoresse na uniilo dos brasileiroo; não 
receito da marinha a experioncra indisponsavel para que o anima os seus esforços, nüo procura a coadjuvaciio que o 
iacrificio seja o monos pesado ao paiz, e monos posado cm paiz inteiro poderia dar,e creio que está disposto a"dar para 
tempo cm que tantas outras calamidades desabiTo sobre olle. ·que finde a guerra. Todo o interesso do ministerio, todo o 

Sanltor·cs, o governo quer mais dinb~iro ; precisa-o para a seu empenho ó cm favor do triumpho eleitoral da pequena 
guerra, o paiz quer dar Jbo; como, poróm, ba de oblor? Era roda que o cerca. 
uma quo!l:lo cru que se f11zin nocessaria a maior franqueza· nlas, reatando o fio do meu discurso, diroi: como so obterá 
entre as gualitlndes que podemltoje distinguir um mintstro J dentro do paiz os meios pocuniarios de que o !besouro 
I· sta dos neRocios p,ublicos, sem du.vitla alguma ó 11 frnn- careco? · 
queza a respeito dos acto8quo lillo prelontle praticnr. Nós pro· A côrte estil esgotada, as províncias o ost:1o igualmente. 
ci;amo; dinheiro e muit~ dht~eiro: como pretendo o governo Jlu creio que o nobre ministro d.1rmirinhu sabe muito bom 
obt?·lo I Na. proposta nao fot declarado, IICfl'! ó regru, mas o I!Ue, so ó verdade que o cretlito ó um elemento p~riRoso 
~ro;ccto !ilhido da camara dos deputados ~tz : "por cmpres quando dollo so abusa, tarnboJU ó um elemento muito vania· 
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joso ao desenvolvimento dos paizes, quando regulado em seus 
Junitos. 

exercícios, e concluiu pedindo-me quo declarasse ao senado 
•1ual a sornma total dessa despoza. 

Onrlo esmo os cstabrlocimontos do credito do paiz? N~o 
vl:j~ nonh~m ; olbo tle norte ao sul, nl!o bn um banco de cre 
duo: ns cbilmadns Cilixns filinos dosapparocêr~o: n do 
l'11ril, por !•xemplo, que subsiste, de urna emissão, dil 
2 275:000$: d~ um capital de 1,400:000~000, tom emprega 
dos na provmc1a sómente setecentos o tantos contos. 

Parece-mo, Sr. prooidento, que a occasião mais propria de 
discutir esta mataria e de ilosenvolve·la será· tJUilndo se 
tratitr !hl orcamento da receila e despoza geral do imporio. 
Entretanto direi ao senado que, conf~rme o nobre !enadot· 
m~smo reco~heceu, é impossível ao.grivernodeclarar desde já 
a 1mportancm de toda a despeza fmta nos dous ultimos exer· 
c:~ios. Mil quatro contos e tantos contos de capitaes provinciaes 

for;1o recolhidos p11ra a caixa central. . Os meios de saber·se approximndarnente qual seja essa im
portancia, n~o caro~o cu referi·los para que o seoddo os co- . 
nbe~a: · sabendo-se a quanto montão os creditos ordinarios 
dos dous exercícios, sabendo-se o importo dos creditas ex· 
traordinarios,.e de que, não obstante, carece o governo aínd& 
de novos ~reditos,. tem-se chegado ao conhecimento approxi
mnrlo da c1fra total das despezas durante os dous exercícios. 

Do ll<trunbão mais do GOO:OOOU forilo lambem retirados. De 
l'ornambuco, senhores, 11,865:.0008 nestes Ires uncos tum·so 
retirado da caixa filial e perto de 30,000:000Q do capital da 
p1·ovincia, o admira muito que a secção do imporia compMta 
ôas provinci:ts da Ahgoa~, PerAambuco, l'arahyba, Rio 
Graorle do Norte e c~ará, provinc.ias quo rendum 12 a 
tü,000:00~9 por anno o f,tzem um negocio muito con~irleravel 
do mais de 100,000;0UOH, tenha um só banco para lhes for· 
necer simplesmente quatro contos o tanto em letras doscon· 
!adas e quinze contos e tanto cm ditas caucionaJas, ao todo 
menos de 20:0008 III 

O nobre senador pelo Pnrâ, occupando·se da reparti cão da· 
marinha, disse quo o ministerio a meu cargo tom ~a;to no:; 
•lous ultimos exercícios 31,000:000$ De~o declarar qne en
lendo não mo cnbor a responsabilidade da despeza relativa ao 
exercício de 186í -1865. , 

No exerc1cio, cujas despozas correm por minba conta, gas-. V~j;lo a que ponto está reduzido o credito na queiJas pro· 
VIDCHIS. . 

Até ultimamente o mal não so fazia sentir ; mas a baixa 
de preco do algodão e do assucar, .que já trouxe com sigo a 
do cambio na llabia, que a tem trAzido ou vai trazendo em 
11crnambucQ,ha ~e fazer sentir em poucos dias granrle press~o 
e essas províncias hão de ter de recorrer á praca da côrte. 
já em si embara~ada. • 

Senhores, o f'OVerno tem ó verdade, aprcs~ntado alguns 
projectos ; abandona-os, poróm, ao cascednuro. Ainda hoje ;e 
3JJresentou altui na casa um projecto. o todos elles como que 
pens~o qne o imperio do·Drasil se limita ao 1\io de Janeiro 

O comcão do imperio, merece todos os nossos eMorcos, 
devemos éoadjnva-lo, mas não nos esquPr.amos dos membros, 
n;io nos cBqueçamos que nenhum ~elics projectos htlPn,la ú 
que ha fóra da província do 1\io rte hneiro e das províncias 
de Afinas e S. Paulo, que lhe ost~o ligadas muitas out1·as 
cuja ·sorte deve ser a !tendida na occasiffo que se regule a 
~rganiza~~o bancaria da cidade do Rio de Janeiro. 

E se não se trata dellas, como so póde es~orar que o go 
vcruo encontre o diohcil'o que precisa? E então, qualrHio de· 
v o ser a nossa ancicdade? Precisamos meios, o 1e o exterior 
nos está vedado, o interior impossibilitado, donde no> virá? 
O que faz o governo? Vi~a nos, mostre a sou proficiencia ; 
babil piloto marque . a direc~uo que devemos seguir ; Callo 
com franqueza, a lrlpolaç?o do barco quer .saber para onde 
caminha para poder coadJilvar com todas as suas for!JaS o 
piloto. 
. Senhores, pararei aqui1 porque pnrecc ter dito suffidonte, 

para mostrar os meus aosejos e brasileirismo, quando se 
trata de coadjuvar o .govemo em uma gue1-ra estrangcil·a, em 
que 6 preciso, sobre tudo, que saihamos com honra, que 
sustentemos nosso• blios; mas, tenho dito bastante lambem 
para fazer sentir o meu receio e a necessidade que tenho de 

. ser inrurmado, eHiicnndo-nos o Sr. ministro os seus planos; 
como ba áe haver o dinheiro que necessitamos; como ba de 
bavo·lo sem scccar todas as fontes do producçito, sem deixar 
o llrasil, depois desta guorr.t, tilo arruinado, que faça com 
que mui.tes pensem que foi uma fatal lembrança o te·la em-
prchemlldo. . 

N110 ó occasiilo de discutir este ponto; começada a guerra, 
nilo nos cumpro senito dar os meios do a terminar, do sorte 
a sustentar os brios o interesses do Drilsil. Tempo viril cm 
que havemos do discutir os erros do gabinete e lambem do; 
causadores da guorra. 

tou se dezoito mil e tantos contos. ' 
o Sn. SILV~IRA liA nloTT.!. : - Só 1 
O. Sn. liiNI>Tno n.\ "lt•n!NRA: -Som duvida; porquanto, 

sendo o credito o1·dinario de sete mil quinhentos o tantos cou-
r-i! >enrlo o credito extraordi~ario ~u 5 99t:COO~. se se 

lhes addiciona o importe do credito supplementar que venho 
pedir ao poder legislativo, lemos exactamente a quantia que 
referi. 

l na um aparte.) . . 
'erdoo-me V Ex. Fali o mesmo de 'despezas já feitas; de~

pezas que correm por conta do ~xer.cicio de 1865 a 1866, 
que é o de qae me estou occup.1odo. 

E' possivet que nem mesmo.os IS,OOO:OOOH, cm que calcu
lo essas despozas, tenbilo de ser integralmente despendidos. 

·U.1 encommcndas,aliás de valor, cujos corit1·atos tal ver tenbilO 
sido rescindidos, o nehte caio,tcrcmos diminuiçfio na despeza 
calculada. . 

O nobre senador estranhou '!!Ue, havendo-se já despendido 
hastaote no exercício anterior, houvessem crescido tanto as 
dcspezas do exercício de que trato. . ' 

O nobre senador não attendeu por certo á importante 
circumstnncia de terem sido pagas por mim e deverem ainda 
>ê·lo, e com fundos do exercício que ha pouco terminou, as 
eocommendas de mais subido custo fui tas pelo meu anteces
sor, por exemplo- os encouraçados. 

NilO importa para i;to, Sr. presidente, .quo o anuo finan- · 
ceiro esteja lindo ; sabe o senado quo para liquidacilo do 
exercício, para pagamento de dosp~zas, alias já feitas; tem o 
governo o prazo dos sois mezes addicionaes ; e é mesmo para 
pagamento de despezas por satisfazer que pedi no poder le-
gislativo o credito que so discute. · 

O nobre senador, a quem ros~ondo, disse que neolmma · 
duvida tinha em votar pelo cremto. Entretanto, manifestou 
duvidas relativamente a fiscaJiaacão, que entendeu Dilo ~era 
nccossaria para roconbcccr·se qúe as quantias votadas !or~o 
effectivamente insulllcieotes. Arguiu-mo lambem de haver 
cu regei lado, á primeira vez que compareci nesta casa, uma 
autorisaciio para fuur reform3s nos regulamentos fiscaes. 

Sr. pr'esidente, desde que o nobre senador não npresent.ou, 
não indicou sequer um sõ facto do endo so poasn in!erir essa 
!alta do fi;calisncffo a qno .tlluniu, ou que proclama, n sua 
asserção tomou-se uma genorali>lildo li1o v;>glt, que mo é im· 
possível rosponder-lho do oulro modo quo não s~jil com ii 
nssorção contraria, asseverando-lho c ao senado quo tem ha-

O Sr. JulniNh•o llamnrlnlln:-Sr. prcsirlonte, vou ler 
a honra do dm ao sobarlo al~:umas informações que talvez 
satisfaeiTo no nobre sonudor j'Olo Pari\ ; o mais particular
monte ira tarei do qÜo respeita .1 reparti~;io a meu cargo. 

O nobre seoarlor occupou-sc de litzor sobrosnhir o avnl· 
tado da dospeza seral do impcrio, durante os dous ultimes 

vido todil a fiscalisncão, · 
E o quo ó certo, Sr. prosidonto, o só com facto.~ o p1·ovas 

mo pódo ser contestado, ó q~o pol11 minha rnrto Wnho feito 
tudo quanto tem estado aa nwu alcance pura quo l111ja a 
m~is rig~rosn fiicnlisanno; c o qu~ ó corto 6 que tenho cnrn- · 
pr1do Sll'lctamonto a lm, nno dispensando uuucn, cm ClJoO at
gum, os documentos que ella exige. 



UI SESSAO EM 3 DE JULHO DE !866. 

Nem era mi~lcr~ sonhoros, ·para bem fiscnlisar as dospC· 
:1.1s que correm pela minha repartição, com o zelo quo mo 
é imposto por minh11 honra, que cu fizesse novos ro~:ulnmcn 
tos Ciscaes. A repartir.;1o da marinha se acha rogularmenlo 
organizada; existen~·os meios do acautelar os intcres~es da 
ftsco, de verificar se as dospezas se fazem o como se fazem 

Nas circumstancias oxtraor4inarias em que nos achamos, 
ra~ondo a ~uorra em paiz estranho e longintJUO, compre· 

.llCnde-se facilmente que o meio mais racional o mais se~uro 
de evitar di!ltordicias e transvies dos dinheiros publicos não 
é certamente n refórma elas leis fiscaes, mas sim a oscolba 
do pessoal encarregado do seu dispendio. · 

que o pniz shia-so bom ilcssB guerra do honra, d~sso r·l~ltó 
formidavel cm qno so acha cmJlCilhndo. nlas, como consegui
lo se au~mentnrmos cm Llrga escala os meios do guorra'l 
Como sahirrno nos bem sem termos attingiao ás neccssurias 
con~icõcs do triumpho? 

Sr.' presidente. o nobre senador pelo Pará lambem nccus9U 
o governo por deixar permanecer em estado de inacçao a 
·armada e o exercito. 

Antes de apreciar cst~ accusacll~ pela sua verdadeira face, 
devo deplorar que nilo tivesse o nobre senador .indicado qllitl 
o artigo nccosmio na guerra, que pudesse ser provido pdos 
noisos recursos, do que esteja em falta o exercito ou u nr· 
mada, por lhes não ter o governo et1viallo ou deixado de dar 
as nccessarias providencias para que essa f.tlta se não dé;so: 
Se dahi derivasse n demora ou retardamento das oporaç~es 
da guerra, a accusaçffo contra o governo seria proc~donte. 

(:) Sn. PumNTA JlUENo: - Ondu ostdo os meios ~o mubili· 
dade para o exercito Avançar? 

O Sn. !IINisTno DA M,lnJ~nA: -Posso assAverar a V. lix. 
que muito antes da passagem do Pdsso da Patria, muito •·m 

que tempo, com a necessaria anteccdeucia, o governo providen-
ciou sbbre essos meios de mobifi,tade. O nosso exercito e>h· 
va dollos provido quando cmprehendeu a iovasão do territo
rio paraguayo. Circumstancias oxtraordinarias e imprevistas 
privarão-o desses meios que ultimamoute deixou do ter á suot-

·Ora, o senado sabe quaes são as pesseas a quem o gover· 
no tem encarregado no Rio da Prata de supermtender e de 
liicalisar o> ses interessei: são homens muito distinctos e mui 
v~ntajo~ameute conhc.cidos no paiz. Creio que o ecoado não 
ignora ~ue na minha repartição o principal oncarre~ado _de 
~uporinlendor nas dcspczas da armada ó o honrado Sr. VIS· 
t:onde de Tamandaró, cuja probidade e zelo por tudo quani•J 
ó tlo serviço publico não póde ser posto em duvida. 
. O Sn. li.\ nÃo DE S. LounENr.o:- E' uma distracção 

nllo lhe convinha. • · 
O Sn. !IINISTno n! !IAmNn!: -A natureza da guerra qu~ 

sustentamos no Rio da Prata dcixa-lbo tempo para attender 
tombem para as necessidades administrativas da mesma 
I(Uorra, sem prejuizo do bom o cabal desempenho de suas 
foncrões militares. 

O 'nobre visconde é lambem auxiliado no~sa ia;poeção fis
cnl pelo nosso digno ministro pleoipolenciario, cuja probidade 

-e zolo todos reconhecem. 
Cumpre me declarar lambem que os empregados subaJ. 

tornos, que tém a seu cargo o trabalho e as funccões admi· 
ni~tmtivas, silo todos pessoas de reconhecida probidade e de 
optimos precedentes. 

Entretanto, senhores, o governo aem por isso tem deixado 
rle exigir, como disse, todos os documentas que a lei exige 
comprobalorios das dcspeza·s que se fazem; nem por Íiso tem 
deixudo do r~commendar sempre o maior oscrupulo e a maior 
vigilancia no emprego dos dinheiros publicos. 

Se, pois, o nobre senador Renbu1n facto sequer declina 
p,1rn provar os disperdicios que diz terem havido, não sqj 
responrler-lbe senão pela manoir& por que venho de o fazer, 
que, aliás, é o fiel transumpto da verdade. 

Para que procedesse essa desconfianca do nobre senador, de 
fórma a autorisar qualquer medida. rcprOSSiYa por parte do 
.:overno, era indispensavel que o mesmo governo tivos;e ai 
guma razão ou motiva, que lhe ser~isse de base ; era mbter 
que algnm facto 10 articulasse, do qual se inferisse falta ou 
culpa do algum ou alguns dos seus empregados. 

Emquanto i; to se nno dor, nfio Eei o que quer o nobre se
nador que ou faca, alóm do que tenho feito. 

Sr. presidente; calculos .baseados sobre os dinheiros qu~ 
so tlliu despendido o se tôm do despender por conta do exer
ci cio d~ 18G1i-ISGG convonr.c111 de que as quantias votadas 
para ~sse exercicio sno insuficientes. As tabellas que acom· 
Jlanhão o credito cm discussão demonstrilo o desenvolvem a 
applicaçilo que tonbo a dar ao importe do mesmo credito. 

O augmento da dospeza procedeu do imperiosas nece~si· 
dades o reclamos tla··guerra, que cumpria indeclinavelmellle 
saliofazer; as fabellas indicilo quaes as verbas cm quo se 
operou em maior escala o crescimento do serviço. 

llle parece, pois, quo são estns c não outras as provas 
qu.o f!!C cumpre dar ao. corpo legislativo de que é necessario 
o mth~pensavel o cred1to quo lbe venho pedir. 

disposição. ; · · 
O Sn. PIMENTA BuENo:- Nom mo·cedo terá. 
O Sn MINisrno DA MA RI NUA :- Perdóo·me V. Ex , tenho· 

fundada esperança do que muito breve á Asta hora .. talvc7,. 
o exercito ao .mando do Sr barão de Porto Al~~ro Ja tenlm 
foit? a juncção que tratava de fa~er com o cxPr~il•l ai li ado, 
tdlspondo a queiJe de Iaos meios em escala suffic1ente. á esta , 

mesma hora talvez já estejà o nosso exercito habilitado para 
proseguir na sua marcha gloriosa. -

O Sn. P1~iKNTA BuENO :- Na sua marcha desgraçada. 
'O Sn. MINISTRO D1 !IARIND1;- Não podemos dizer nss!m; 

não podemos chamar des~raçada a marcha do nosso exerc11o, 
desde que a Providencia Divina se tem amerciado"das noosas 
armas, concedendo lhes constantemente csplendidas victoriPs. 
N;io é por c~rto desg1·acada a marcha de llm exercito que 
ainda nao soffreu um só' revez se quer,. do um exercita 9~0 
em todos os rencontros e combates que tem tido con1 o m1· 
mi~o tem coibido sempre as palmas da viciaria. 

Quanto á demora, não podemos julga-la sem saber·lbe as 
causas e os motivos. O governo confia nos genoraes que di· 
rigem o exercito e a armada, o acredita q•Jo, sem duv1da, é. 
olla devida 11 obstaculos reaos o insuporavoi~, a razões pro· 
cedentes e imperiosas, que talvez não possão ser devida· 
mente apreciadas, o com JUS!iça, senão por aquelles lJUO so 
achão no tboa tro dos acontecimentos. , . 

Só por motivos desta ordem, que por certo os generaes 
I ratão do remover ou su parar, se te rã dado esse retarda· 
monto. Devamos fazer justica aos ~onolaas; não lhes falia -
patriotismo, nem intelligencla, nem poricia, nem coragem. 

Assim, pois, mia vejo que do facto d~ demora possa com 
vanlag"em o nobre senador ou alguem derivar censura, ou ac-
cusamlo contra o governo. · 

l'e"rguntou-me o nobre senador pelo Pará o que tom feito a 
armada de 11 de junho para cá. 

Nem ó do cstmn!wr osso augmento de dcspoza nas circnm· 
atancias nnormaos em que nos achamos, tendo crescido con· 
sitloravolmente, SQ não duplicado, tanto o pessoal como o ma· 
wrwl dn ar-mad;1, e seudo o ~:overno obrigado a abastecer cm 
d1slancia remota do ftrovi~ões do boca o municõcs do J:uerrll 
.1 um.1 esqu.ar!n: numerosa c rospeitavol, qual a oxig1~0 os 
ter. ursos do JnlllHgo que lemos a combater. 

O nobre scnndur me&mo reconheceu quo o que cumpro ó 

Sr. presidente; a dfmora do· vice-almiranto em Jluenos
Ayros causou cm verdade murmurios. mas foi posterior
mrnte explicada; e quem conhecer os meios do que tinham os 
precisão para levar a bom exilo a em preza que lhe foi con
fiada, quem tiver attcndido para as dificuldades com que 
lutamos om Itapirú, bemdirá por corto a prudeucin que leve 
o nosso almirante do esperar pelas no!sas melhoras macl1inas 
do guerra, os encouracndos, que eó ultimamente puderi'io lhe 
ser daqui enviados, pára então emprohendcr com segurança. 
as oporacilcs do guerra confiadas á osquacll·a 

Quem "sabe o que toria acontecido, se o•almirant~ niio ti· 
vo&iO lido ossa demora cm Bueno-Ayrcs, ondo. ,1liás, omprc· 
~:ou-so na acquisiçiio e romossa do objectos .o meios do suor r 

• 
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tln que raredamos, so nl!'o tivmo lovnilo oom1i~o .os ~nc,nu· 
r01cados 'l'lll bat~nio u furlllleza de hapiru, esse ob1co tlmJvel 
quê os inimigo~ OJIJIUnbào A invasão )JOr parte do nosso 
exercito? ' 

Prata nao ha essa sobo~hl~o de lr~nspArlcs que o no~.·e sena· 
dor j•Jiga hnvor. O smiço ali é imrnonio, já em relaç~o a 
municOcs do ~uerra, l'iveros, carvilo, já mesmo ern rclaçiln a 
doente$ e convalescentes que tubém e descem para Corrico los 
e Bucnos-Ayros. O Sn. DAnXo DE S. Lour.F.N~o:-Tfnba duns-pe~aa. 

-0 Sn. !IINJSTno n.\ !IAniNIIA: -Tinha peçnsem numero sur
ficit nt~ para destruir uma armada de mad~fra, e !Ó de ma
deira, qual era então a nossa. A não ferem os eneoura~ndos, 
que. no passo que prc•ledilo outros navios, arrohlár;l~ e 
acommellclr;lo as baterias de lhpilll, zombaAilo do tPrrlvel 
fo~:o ~uo lhes f<tziilo às chatas, i111pondo aOn~l silencl~ .n 
e;tas o át(Utllns, cu não 5Pi calcular quaes Mnão o; prPJtll· 
7.ns quo' 1ios teri~ cu~lad~ a passagem do Pasio da l'a-
lria. -

1'erdo~-mo o nobre snnador pela n~~ia que declare que 
não tbcubro a convenienda de amesquinharmos o~ t•bfta
r.ui~N que_ o inimigo nos tem conlraposto, e que .ró puder~o 
li1Jr vtncidos, npezar dR nosso consideravel material de guerra, 
não fum !!r<tntlcs fxlurcoR e sacrificioo, pelo valor e coragem 
do nossa grute de ma1: e- de terra, aliás não somenos á de 
outm p11i1.es aguerridos e mais adiantados do que nós na 
a1le e 11a prntica tia ~uerra, como o tem provado exbube
ra,,temente os nossos ultimes feitos. 

A di mora, pois, de que falia o nobre SPnndor, roi devida á 
n~ccssidado do esperar peles cncouracados e de obter ou.tros 
mt!ios precisos, em escala superior aós em que os possu1a a 
arma1a. 

O' nobre senador võ, pois, que todo esse tempo da demora 
do nobre vi>conde em Buenos·Ayres, lendo sido empregado 
cnl augmeulo dos nossos rucursos bellicos, oito foi gasto em 
Jmra p1•rda, e, ao contrario, redundou em proveito e vanta-
gem para a causa do paiz. _ 

Encarado o assumptoem ~:eral, nem o nobre senador, nem 
n!nguem póde ncgkr com j11stiça que o go•erno l.enha en
VJdado arandes esforces, aliás coroados de bom ex11o, para 
augmentar considera'volmenle no Rio da· Prata as nossas 
forças, tanto de mar como de terra, e os nossos meios bellicos 

O nobre senador pelo Pará fallou ~m de!pezas po~co ~o~
foE>a veis. N;lo sei a que despem allude, nao lenho nn11c1m 
de. de;pozas Ines ; peço a S. Ex. que me iodique uma só que 
seJa. 

Tenho; poróm, a satisfação de poder declarar ao senado 
quH nn re1•arti~iio da muinha não ha nem uma só despeza 
secreta, de qunlidude alguma, quanto mais despezas pouco 
c.'nfessavcis. Eoporo que o nobre senador pelo Pará as in
dicará. 

O nobre sAnador fallou em contratos de earvilo de pedra 
lei los por um anno e cm épocha de carestia desle' combusli· 
vel. Não me reco1·do de haver feito contrato algum ultima
mQnle ; e, se o fiz,_ foi muito insignificante, foi da muito pe· 
•juena monta. 

Bem vfJ o 1enado que, para a re~ularidado de um lilo 
vasto movimento, não bàsta um pequllno numoro de vapo· 
rcs. Tànto mais me persuado serem 111rt1spcnsanis os quu lá 
est4o, quanto uma ~rdnde parto dellos nilo furão mandados 
dG proposilo para Já permanecerem ; lorão a servico, e, lá 
ch~gados, o a!miranle levo preci~ilo do r~tô·los, a[•~~~~~do 
que as necess1~ados do sentço não pod1~o m sallsle1tas 
pelos que lá hauao. 

Perguntou o nobre Renador pelo Pará quaes os meias de 
que o gevtr~o lancará mão para haver o dinbeiro de que 
olle precisa. • . 

O senado comprebende que, sPja qual ror a minha -opinl3o 
a eslo re~pcito, niio ó esta a occasião mais propria para en· 
nuncia·la o suilenta-la. 

O Sn. V1sco~oE DE lunoRADY:- Se é? 
O Sn. IIINISTRO u MAnr~n~:- A occasii!o mai! propri:~ 

111e parece ltr aquella em que sé tratar da de;peza geral do 
imperio. Estes negocios correm pelo minhlorio da fazenda. 

O Sn. llsco~DG DE ITABOSAUY :-Ohl senhores I 
0 Sn. MINJôTRO D1 IIARINU.\ :-Entendo assim, Enlrelanlo, 

Sr .. pre~ide11te, me parece que o govcrno,~em lançar mão ex
cluSJVamenle de impostos, como meio unico para fazer face 
ás grandes despezas do estado. ~everã todavia recorrer a 
elle~, no menos em escala sufficiênto para ir amortizando 
algum lanto a di•ida publica, e, sobretudo, pan pagar os · 
juros· dos compromissos que conlrabir. E~ la 111oderação me 
parece conveniente e indi~pensavol, afim de não matar e nem 
m~Fmo acabrunhar as !untes de produc~ão. . .. 

Co!locado • r tre,rno neolas condiçõol garanhdoras. da dr.V!• 
da que tiver necessidade do conlrahir, poderã com probabdl· 
dados de maior vantagem recorrer a empr~stimos, tanto ex
ternos como inl~rnos. A occaziiio será a melhor conselheira 
e a melhor directora nesta ma teria. , 

Quanto a imposto$, sabe o senado que acamara dos depu
lados occupa-se desta importante- maioria, já havundo um 
projecto elaborado, segundo me inlormão, que Iom de ser 
apresenla~o por uma das commisilles daquella.casa. 

O Sn. VIICONDR DR .).rAnon&nY: - Siio os impostos qne 
hão de dar este~ 5,000:0001l!? 

O Sn. MINISTRO Di MAnrNnA:-Estou !aliando dos meios em 
geral, que poder~o ser um empmlimo estrangeiro ou nacio· 
nal, ou outro meio que •• , . 

O Sn. VISCONDE ns lTAnonAnr:-Dcsejava ouvir a opinião 
de V. Ex.; qual julga preferivol deFses meios? 

N11o estou de momento habilitado para informar AO senado 
d~ tudo quanto ha 1\,l'l•peito de carvão do pedra, vou, porém, 
ler todos os contratos e informar-me,e compromello·mo a, no 
correr desta mesma discussão, dar plfna e salislacloria cópia 
de mim, Os conlratos que fiz são antigos e em condir,Oes as 
mais vantajosas para o oslado. Os !l'randos contratos para 
fornecimento da armada e das officinas, esses a1seguro que 
ainda nilo os fiz. O fornecimenlo está sendo feito polos an
tigos fornecedores, fm virtude de um11 _ clausula de seu con
lrato, que os obrig11 a ir fornecenrlo, nas mesmas_ condi~õos, 
e~quanto o governo com a estipulada antecedencia nilo os 
av1sar de que o contrato deve cessnr, 

0 Sn, MINISTRO 1.\ NARJNnA; -!linha opinião individual I! 
que. se no paiz pudessemos achar recursos, deveriamos pre
ferir o empril!limo -inltrno; mas, se o governo não os pudrr 
achar sufficiente.s dentro do paiz, forçoso lbe será lan~ar 
mito do empm11mo externo. 

Já .vê o nobre senador que a minha humilde opinião indi· 
vi dual é que seria preferível o emprestimo interno; mas, 
como p~ovavelmonle não será ellu possível; ao menos na im~ 
porlancm de q•Je carecemos, é natural· que, obedecendo a 
Imperiosa lei ôa necessidade, que nos ó imposta pel~s dos· 
pezas da guerra, venbamod a recurrer ao emprestimo eslran· 
goiro. -

O nobril senatlor fallou de trotamentos dispendiosos, e 
creio quo superfluos, fretamentos de va11ores. 

A' e;te resp~ilo o que tenho a declarar no senado é que 
nem um só vapor fretei , pois que não livo noccssidatle 
disso; tu tio quanto tive de remcttcr para o Jl.io da )'rata foi 
tranFportado pelos navros da repurlicilo. 

Em rélncilo ao ministerio da guerra, nilo posso dar infor· 
maçtles em detalho; o mou co!lega dossa roparliç!o em lem
(10 OJIJIOrtuno ns dará ao senado. 

l'oJso, poróm, assegurar no tClado desde já qao no Rio da 

O Sn. VJ>eo~nl! BE ITAnonAnY : -Qual é o meio que o 
governo prifere? 

O Sn. !IINtsrnn DA M.\nJNR.\ :-Prqvavelmenlo o governo, 
n~o encontrando meios, e meios suficientes, em uma fonte 
do rAcurflo~, ha de ir procura· los em outra; o o IJUO é fora do 
de duvida é que hade lancar mão daquelles que lhe torem 
facultados pelo poder legislativo. . 

O Sn .. VISCONDE .nE hAnonAnr :- Quero sabor qual ó e 
meio prefenvel ; não é quce~o do Culuro, é quesl4o de 
nclaalidado. · - · 
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O Sn. !nNrsrno nA !1.\R!Nrr,l :- En já disse qual era ó' meio 
. prcfurivel cm minha opinião. 

provisões do governo; este 6 um dos 'factos que nfio tem 
explicac:ic satiofuctoria, e iufelir.mento n~o ó o uuico . 

Quer· o i!lustre borno de l'orto-Aicgre estivesse sob a de
pendencin do nosso alliado o genoral Mitr·c, quer nffo, como 
creio, isso não obstava tal operaçJio; bastava que tivesse os 
meios de mobilidade fluvial, que cm todo o caso devia ter. 

O nobre senador pBla província do Pará fdllou tambom e 
por liln nas . dcspczas dos minislerios de estrangeiros e dn 
ugricultura. A estes resneitos não me cabe responder outra 
cousa senílo que as considero muito bem foitils ; as primeiras 
Cl'ilo improscindiveis, não se podendo deixar de satisfam 
compromi>,OS que o meu respectivo collega já encontrou ao 
cntfilr para o ministerio; as outras, as da p11>ta da agricul
tura ~ão dcspPzas productivas, que só transitoriamente one
rilo o pHiz, c lhe traz!lm a vantagem de, auxili.mdo as fontes 
da producção,augmentarem sua riqueza, e, conscqucntemen· 
te, a renda do estado. 

O quo me parece ó.tlue o gov~rno do Jlrasil nem quor ter 
iniciativa, nem in;pecção sobre as operações da guerra; por 
esse lado não quer ser governo, delega tudo. 

Se me expresso assim, Sr. presidente, n~~ é por opposiçllo, 
é porque amo os brasileiros, que se estão batendo (apoiados), 
ó porque chego a ter pr·evisíles que me incommodão. Dóo-mc 
por isso mesmo ver que um exercito forte, commandado p·or 

E' o que julgo sullciente dizor. 

O Sr. Pimenta Bueno:- Pedi a palavra, Sr. presi
dente, sómcnte para dar pequeno dcsenvoiTimeoto aos aos 
meus apartes 

Quando o nobre ministro elogiava o governo-porque tinha 
tomndo todas as providencias a bem do nosso exercito em 
campanha, e convidava mesmo que, aliàs, se apontassem as 
f:llhs em que tinha incorrido, eu, que penso diversamente, in· 
dhruci-lbo o descuido dos meios de mobilidade. 

15. Ex. tratou de responder-me, entendendo que eu me're
fcria ao miniaterio da guerra, mas não era a essa parte da 
arlministraçfio, que não está rm di:cuss~o, 'a que eu alludia, 
o sim cÍ repartição da m;trinha. 

!'ara esclarecer o meu aparte, per~untarei ao nobre minis
tro porque ó que o exercito commandado pelo illuslre barão 
de l'orto·Aie~re, depois de ter estado por tanto tempo em 
frente da C;wdclaria, e de Itapúa, depois de tão grande des-

Ima, vem a~rora para o Pa>so da Patria, estragando a cava
bada jà cansada, som que pudesse realizar operac11o ai· 

guma? • · 
Quer S. Ex. saber porque ? E' porque por parle de seu 

ministeri~ não se lhe forneceu em devido tempo meios de 
atravessar o Paraná ; veja S Ex. que eu fdllo da sua pro
pr)a administração, era o nobre mmistro da marinha ... 

0 Sn. VISCONDE DA BoA· VISTA:- 0 ministro da guerra. 
O Sn. PmENTA DuENO: -O Sr. ministro da guerra pode

ria requilitar, o crpio que o faria; mas elle nílo dirige nllo 
governa a repartiÇão ria marinha. . ' 

Vamos .aos re~ultados dessa-grave (;,!ta, vejamos o que 
esse exercrto podra !acrlmente fazer, ~ o que por isso não fez. 

Se, lo~o depois que o exercito nlliado penetrou no Para· 
gu11y, subissem alguns p~quonos vapores de nossa esquadra 
ató ltapúa, o exercito do barão de l'orto Alegro poderi11 atra
vessar rapidamente o rio, bater a G'Uarniç~o d~ ltapúa, quo 
não passa de 2,000 homens, tomar cua artrlharra, municõcs 
o viveres, e isso $e.m perigo algum, porque ó um exercito 
forte de 7,tl00 .ou 8,000 homens, e P.orr1ue. o ~encrnl para 
guayo nao podra soccorrer essa guumçfio. De ltapúa á As. 
sum.p~ão ha 70 leguas de distancia, não poderia vir de IA 
auxrho, nem tão pouco de Curupaity, onde está o exercito 
de operações, ponto ainda mais distante. 

Em sesuida podia descPr, ·ou pela margem direita do Pa
r,má, ou lambem pelo rio 13 ou li legoas, c tomar a pc
que~a bateria que os paragu~yos têm no canal do A pi pé. 
!Jalu, ou rapassava todo o excrcrto para a margem esquerila 
ou desceria 11 infantaria nos vapores o mais transportes quo 
dev~riilo espera·la, para o Passo da l1atria. ' 

O rxercito do illustro b~rão faria assim uma util oporacão 
desmoralisava o inimi~o por mais esse reve1., ganhava· re: 
cursos militares, e vinha triumpbante unir-se ao exercito 
alliado. 

um digno general, fosse privarlo dos meios que o babilitarião 
a prestar tilo bom serviço. Eis uma das graves faltas do 
governo. · . 

llm outro aparte caraclerisei de rles~raçnda a marcha do 
nosso exercito de invasão. S.Ex. reclamoq, allegando uo;sos 
triumphos. · 

Não era essa a face a que en attondia ; ignoro porve~lura 
o valor, o patrit.timw, a heroicidade do exercito brasileiro 
em lula com o i mi migo? não ; todos nos ufdnamos disso. 

E' ~or. isso me>mo, porum, quo eu chamei e chamarei dcs
gracaâa marcha. Se ainda Hão tinha o éxercito os meio& in
di>pensaveis de avanmrr no territorio inimigo, apczar de 
tanto tempo perdido, 'para que passou no ter·ritorie para
gu;oyo? !'ara que? Foi pura estaç preso dentre de um pe
queno ICI'l'ene rorlcarle tle lugoas, matos e lodo, sem poder 
desde déus mezes avan~ar sobre o inrmigo, e sim como se· 
fossem carneiros devotados ao ·sacriflcio de homhardea·· 
mentas J 

Cumpre, porventura, morrer sem poder ir aniquillar o ini
migo? Ora,quH o nobre ministro que eu chame essa marcha 
feliz, ou que louve us previsões, ou providencias do governo 
ou de seus dolol,(ndos ? 

A opinião publica no Brasil nilo se pronuncia energica
menlGcontra muitos actos do governo, t!Orque ella·está,como 
já tenho dito, abatida Permitia, pois, o nobre ministro que ao 
menos alguns de nós, com a linguagem franca da liber.Jade, 
reclamemos os só rios cuidados do governo por amor desse 
exercito, pelo nome e gloria do Brasil •••• 

O Sn. DARÃO DE S. LounuN~o : -E pelas gerações fulura.s. 
o Sn. !'!MENTA nm~NO:- Sim, e palas geracões futuras. 
Sr. presirlente, terminarei minha explicação pór uma peque-

na perAunta ao nobre ministro. Será possivelque S.Ex. venha 
pedir cerca de li.OOO:OUO,Il, que saiba que o governo .tem de 
pedir muito mais, e. que ninda não combinasse com o seu 
!Ilustre. collegn, o Sr. ministro da fazenda, quaes serão os 
meios pelos quaes realizarárl os fundos do que precis~o? E' 
o cmfJrestimo estrnngeii'O ? não. E' ~ .cmprestimo dentro do 
paiz? cm apolices? pedindo dinheiro ao banco, quo corllra 
a lei emittirá indefinidarnente? E' recebendo dinheiro a pre
mio no thcsouro cmr1uanto lá o levarem ?1lntcndc o governo 
que, não obstante a lei, pódc continuar a cmittir papel-moeda 
como está emitlindo? 

E' impossivel que nas actunes e criticas circumstancias do 
paiz o ministr:rio não tenba ainda vistas definidas, nílo lenha 
concebido um systcma; e então por ttue S. Ex não quer ser 
franco comnoscQ? Não vô que o senado tem deveres para com 
o paiz u esw respeito? Quer S. Ex. que cu. julgue tJUC es~a 
denegaçno é mr.is uma das acol'ladas providencias e previsões 
do governo? 

Concluo com esta pergunta o meu pequeno discurso, o só 
accrescentarei que•o governo de dia om dia assume maior 
responsabilidade perante o paiz; e creia elle que não sou eu 
só que assim penso e que mo incommodo com semelbante 
rslado do cousas. (apoiar/os). Nilo posso ntll'ibuir isto à vo
lhicc, ao temporameuto ou a anxiodnde, !lllo: todos os brasi
leiros que sabom pensar, uno obstante a illonin nacional, so 
allligem semelhantemente; ~110 ó, pois, desmando meu. 

O resultado actual será boin rlimso. Drisde quo se pcrcc
llcr quo o nosso exercito retirou-se, essa for·cn do ~00 
l10mens da bateria do Apipó, do 2,000 de ltapú11. e do mil e 
tantos da Canrlularia, que tombem porli•lo ser batidos iriiO 
reforçar ? CX11rci!o parn.g~ayo do Curupaity, pura que s~ dor
ramo mars sangue brnsrlerro. 

N:lo louve, poiH, o nobre ministro ns providencias ou 
O Sr. Pnl'nnhoH •- Sr. presidente, cu quizora que mo 

fosse permittido guardar p silencio nesta~ ~rrcum~tanci<1s, 

• • 

I~ 

• •• 
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mas o dovcr niTo consrntc que o faca. O nobre ruiniotro sabe 
que esta cudui1·a 1u1u confere sómoi1tO honras •• , 

O Sn. PrMENTA BuxNo: -Sem duvida. 
O Su. PAnANAOS :-... im(Jile lambem deveres ... 
O Sn. Pum~TA BUENO : - Sngrados. 
O Sn. PARANJIOS: - •.• devore> sagrados, que ó forçoso 

desr•mpenhar 
Naquelles que est.~o no segredo das intençile~ e dos aclos 

do ~overno, naquell~s quo silo gu1ados; em vu·turlo do s~a 
pos1ção· politica, pelo principio do illimitada confiança nos 
ministros a quem estilo entregues os doslirlOS do puiz, nesses 
o sileucio é toloravd; mas aquelles que não estão no mesmo 
caso, esles não podem proceder do mesmo modo. ~losmo QS 
que f~zem profissão do ministerialismo quand mvme nilo 
JIDucas vezes carecem de provocar doba te ~obre os negocios 
1m portantes do paiz; p~r quanto não basta quo gu:tlquer de 
nós eitr•jtl convencido de qua a marcba dn admimstraciio pu
blica é a mais conveniente, é precioo que o paiz ti1mbem 
adquira efta convicç.do, o daqu1 a necessidade do que, ou 
por nós o~ pelas ~xphca~iles, que provoquemos do governo, 
essa conviCção se mfund!IIIO ammo da populacào. 

O nobre ministro, a cujas intenções faço Íntcira justica, 
manifestou boje, relativamente aos nossos negocios militares 
do Rio da Prata, um t1ptimismo qne me leria desanimado, 
se não fOra o protesto energico do nobre senador por S. Paulo. 

Quando o nobre ministro pola primeira vez compareceu 
perante o senado, sua linguagem foi quasi a mesma; a re
peticão hoje· causou me a mais. profunda impressão. 

A' voz publica assoalha que nas despezas do Rio da Prata, 
quer pelo ministerio da guerra, quer pelo da marinha, se 
t~cn dado desperdícios e abusos graves. N1io me proponho ser 
aqui echodes~es boatos, mas iuaumbe .ao governo não dos
preza-los, entm no iCU exame, e não faxer desde já apologia 
de tudo qurnto seus delegados tõm praticado e estão prati
cando. Para ,que o nobre ministro se abstivesse um Jtouco,. 
bastava eota simples CDtlsidoração do todos os tempos : todos 
errão, todos tõm difcuidos, é possivel quo os dolo~:ados do 
govcmo no Rio da Prata tonbão errado ou dormitado; e nas 
nguas turvas de uma guerra, as tentativas de abuses são ~u
meresas. Desde, porém que o governo, de sua alta posicão, 
m1o vê senilO motivos pura louvores, e louvores iliÍrili
tados, a todos os seus agentes, é naturlll que estes não 
julquem preciso refiectir .sobre seus actos, e não saibào 
emendar seus erros, nem activar sua vigilancia., · 

A impren!a do !tio da Prata tem discutido mais os nego
cios da guerra, cm que tambem somos parte, do que a.im· 
~rensa brasileira (apoiados). Apenas os-correspondentes do 
!tio da Prata &e julgt1o cem esse direito; de vez em quando 
alies fazem alguma censura, m;1s logo dceluranjo que isto 
1ó. é permtttido aos correspondentes IJUO escrevem do !tio da 
Prata, isto ó, de Dlentevidéo. du Duonos-Ayres ou do acam· 
pamento do exercito para os felhas da côrte ; que os repro
~entantes da naCilo braHileira dovem abster-se d@ entrar tm 
scmolbanle discussão I 

monte sobre 11 immobilidade da nossa e;quadra. llolje, o no
bre minist1·o aind~ julgará que ó soffrego e irreflectido que1~ 
notar alguma lontidáo na marcba das opcracilos, quor rela ti· 
vamente ao movimento da eoquadra, quer 'relativamente ao 
movimeeto do exercito? 

O nosso almirante conservou-se lóra do seu posto duranto 
mai;_ de oito mezos I Digo quo conservou se fóra do seu 
posto, porque a forca naval acti.va, antes c depois da acc~o 
d" Riacbucto, até uina.data recente, esteve entregue ao seu 
immediato 

O Sn. DAnio DE S. LouRENÇO:- Era dí;tracção. 
·O Sn. PAnANnos:- A esquadra duranto essa brilhanto 

acç~o do que hoje nos fullou com empbasis o nobre · mi· 
nistro, .nilo leve á sua frente o seu primeiro chefe, o chefe 
honrado com a copOanca do governo imperial; e nó; sabe• 
mos quanto foi arriscaaa essa accão, e os resultados funes
tos quo olla teria, se não fasscnios bem succedidos. Não re
petirei sobre este ponto o que o nobre ministro pouderoll 
muito bem em seu rclatorio. 

Entretanto, quaes erfio 01 altos deveres quo afaslaviio a 
commandunte em chefe da esquadra daquelle ·posto militar 
que lho eslava especialmente destinado? Occupava-se com 
os preparativos. para as operações. futuras, com os forneci· 
meotos1 com os transportes de tropas, com o• bospitaes. Poia · 
esta n,Jssão pó de de fórma algum;L ser ,compara la com a mis
são militar que lhe eslara marcada? E se, com eiYeito, era 
indispensavel que nosso almirante se occupasse de pre!orencia 
com esses objectos revtla i> to um vicio na adrninistia~ão da 
!Dil!ioha, da que depois hllarei. Creio, porém, quo não era 
md1spensarel que elle nbandonasse seu alto posto militar, 
para ficar exercendo funcções du um chefe de commissariiido 
em Bucnos-Ayres {apoiados). · . 

Após longo esperar ...... Se o nobre mini!lro entender 
que cm alr,-uma de minhas obsemcões ha inconveoiencia, a 
um sig-nal sou me absterei i não é meu 6m crcar embaraces 
mas sim cooperar para o bom exilo de uwa ompreza em qu~ 
somos todos interessados. Parece me que a discussão até 
certo ponto dare ser livre, e ê conveniente. 

Depois de longa demora se nos disse o me~mo que ba pouco 
repetiU o nobre minirtro, e que li.em seu rolatàrio : esta do
mora foi ~rovidencial, derào-so circumslancias que não pu
derão ser prevista~, escapámos a perigos ·que podiãu. ter 
.compromettido nossos movimentes, se elles fossem. mais ac
celerados; e aproveitou-se o tempo para os grandes elementos 
de que baviamos mister nas occa>iiles ulterJOres·e deci;ivas. 
O exercito ia marchar,- omfim, contra o inimigo; todos os 
elementos estav~o promptos, não haveria mais demora .. 

Foi isto o quo repetirilo o.s correspondentes, e nessanor. 
respond~ncias h a ihspirar,iles que quasi parecem officiaes. 
Com sorpreza, porem, vimos todos que, che~~ndo o exerci!()' 
á margem eaquerda do Paraná, depois de estacionar durante 
longos dias junto á lagoa Brava, reconbecou·sc então, e só 
.enli\O, que lhe ·lalta.viio os meios de transporto para atra
vessar o rio l'araná I 

Onde estão, portanto, senhores, os grandes trabalhos de 
oito ou dez mezes ? Onde ostá o cumprimento desta promessa 
de que de então por diante tudo seria rapido? 

E viu-se mais, senhores. O general Osorio (é publico 11 
notorio) dis· 1 que contaya cem os meios de transporto que 
devião ser·llie fornecidos pela esquadra, e o almirante lhe 
respondeu que não se julgava a isso obrigado I 

O que slgniOca este desaccOrdo entre os dous gcneraes? 
lmprevidcncia da parte de algum dollos? Soja o quo rür, o 
lacto o quo, quando depois do longa demora as nossas forcas· 
aprosontar11o-sc á margem do rio ·quo as separav11 do iili
migo, não tinbao os necessarios meios de transporto. 

A imprensa do !tio da Prata tem discutido esses negocies ; 
ella os tem discutido, senhores, e ató feito censuras, n~o só 
aos seus generaos, mas lambam aos no8sos. Ainda hontem li 
mais de um epigrÍimOJa, mais de um sarca,mo, de que o 
Correio Mercantil nos dá boje noticia incompleta, com rela· 
ç~o á immobili~adc da nossa esquadra. Está no conhecimento 
rio senado a importante discussão que houve entro dous nno
nymos pela imprensa de Buenos-Ayres, a respeito das nossas 
operacões nnvaes; sabe-se quo os artigos argentinos, a que 
alludo·, partião de uma pennn bnbil e de llessoa altamente 
collocada · Nao seroi eu quem lbe censure o procedimento ; 
estava em seu direito, mns quizem que da nossa parto bou· 
vosso todo o cuid.1do om evitar afó pretextos que possão ser· 
vir do fundamonto a taos cen~ura·s. 

A marcha das nossns opora90es do guerra tllm corrido do 
medo mais conveniente 7 

O nobre ministro diz·nos cm sou rolntorio, que or~o sof· 
fragas e irrefi~ctidns ns censuras I[UC so fizerão sobro a de· 
mora do almiranta brasileiro no R to da l'rnta, o conseguinte· 

E, pois, senhores, nffo nos admiremos mais de qno ~o 
.nob1·o bnr~o do Porto-Alegre fnlta;som rccursfiR para o sou 
poquooo oxorcito,.quando se ~O ~ue, pura opernçiles de lon~à 
data preparadas', as forças pnnCipaos nossa camp.u1ha acl!a
ráo·so om iguaes circumstaucins, face a faco com o inimigo, 
mas iOJU poder accoructte-lo I nlas o inimigo, esse achou 
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1cmprê meios para atravessar o mesmo rio, o vir bostilisar rltorlo paraguayo? O vapor llonriqllo Mm·tiHs, que é-chn· 
os nf.indos I mado na ejquadra o AcbJiios, uno ob;l~uto ser do madeira, 

1\o,uflllu do to~as est;Js circumst.mcias, Sr. presidente. 11orquo ali prestou tantos serviços? porque, além dn hravur;l 
quo o gentiral em chefe do. exercito br11silniro teve d• mandar o Jlerlci;L do seu commandnnto, ó um navio do poquono ti· 
officiaes do corpo de· ongenhojros, depd~ ttllo ar.mnpou á ranto d'agua. 
mur:;um do J>araná, tmra cuidarem em llnenos·Ayres dus Senhoras, esllremos nós encnr:~gados do provar no mundo 
meios do transporte fluvial. Tratou so eutfio do r.~bricar quo os encouracados mio valem o que proclamilo os Est;u!os· 
chatas c do comprar vapores para o tran!porte do nosso cxcr• Unidos, a lnghÚ•·rra e a Francu?l l'orquo raz;lo os no~!sos nn· 
cito. E. com olTeito, carecia o ox-rcito do t:1es mei~s de couraçados parúr;io diante das t:IHitas Jlataguayas n por mui· 
!ransporte 1 Os navios da esquadra nüo podião scnir para to tempo nno ousárão bater-se com o forte ltapirú? 
mo? Já t•mos dous. factos nu hi>toria corntemporanoa contra 

O Sa. MINtSTno 01 lllnJNII.I: _ N:lo crilo ba!tanles. os ~ncour:1c~tlos : es peruanos dizem que o seu forte de Ca· 
, lh;iQ de Lirna deixou em deploravel estado uma os•1uarJra 

O Sn. i'AnANUos:- Dootfe 'o principio desta guerra se hesjmnbr•la, ·que cm ~r.1nt(e parlo se compuuh,1 do encour~ca· 
Mbia que tinhunns noccs>id•tfe de vapore; de po~uono ti- dos ; os pnraguaJos diz~m tambem quo dosnfiár;io os cucÔu· 
rante d'agu1. de vapore~ qno pud~~'etn ~ubir de;dc ~s Tres raçatfos brasilbciros empregando uma chata de eat!a ve1. e o 
Rucas, m coufluencia doJ•,ra~uay cotn o Puraná, ató ltapúa. forte ltapirú eom ~doua ou tres canhões, o que.isto fui ba:· 
Quando pensamos pPJ~ primeira vez cm bloquear o liitoral t>ste para qne a nossa esquadra se conservasse rmmovel! · 
do Paraguay. os!a i•lóa occorreu logo; n~o bavi~ bloqueio N;io ha neste f4clo alguma cousa quu deva morrcer muita 
efficaz sótNonlc nas Tres llocas, era preciso que elle se e~· allcnc;lo ao nobre ministro, no governo imp~rial? Longo de 
t~ndcsso até ltapúa, · aliils o inimigo receberia e oxportaria mim pôr cm duvida a lealdado, bravura e probidudo do nobra 
por Csrriontes1udo quanto lho aprouvesse. vice-altnirnnte visconde de Tamandartí ... > 

O alto Paraná está ha muit•l conhecido; lelizmentA neste o Sn. MARQUEZ DR CAXIAS :-Apoiado. 
nonto podemos 11tó exhiLir trabalho tiA casa. O rio Paraná 1 
foi explorado alti ao Salto da; Sele Quedas ern 18õ7 pelo O Sn. PARANHOS:-... minhas censuras nrro tt\m c1lo •I·. 
capitào·tenente G~rcão, então commandante do vapor Mara· canco, mas ellas parecem me dignas de alguma attenç~o d11 
canã, que fez um roia to rio,' o levantou uma carta bydrogra parte do nobre ministro da marinha. lho qu•J quer que sej-1 
phica. Além desse trabalho, mas nilo em tão grande eicala, de falai nesta campanba ; t\ preciso vermos onde esta a ro· 
ba os do officinl de m·•rinha dos E'tatlos· Unido;, o Sr. Pago. mora que detém os nossos navios, que detém o nosso cxcr
Si faltava explul'af e;so canal do ltapirú, onde o presidente cito, no momento em que jul~amos que ellos vilo dar as 
Lopez nunca cousentiu in~pecç;lo estranha. ultimas demonstracões do teu lalor. · 

Ora, sendo couhccidas todas ns circomstancias de nevega- t•!~!a~i~s :::~anndt~,atffs~:~~nb~s a~:~~~~~i;~s~ ~~~fiae~;.~1d1f~~~ 
bilidade do Rio P~ra11á, como ó que não tinhamos, rJuande sido cumprida com ldaldade, diz a falia do throno, 0 cu 0 
chegou o exercito A margem desse rio, navios de pequeno creio sinceramente;. mas é uma posiqão sempre melindrosa a 
tirante d' •gua, que podessom transportar o exercito do um dos alliadcs em uma em preza desta 'ordem; 0 neccssa1·io que ~ 
para o outro lado, e menos navios que pudessem subir o rio • 1 · é 
para explorarem as posicões do in1mi~o, 6 no caso jã pre- eaoa um cumpra oxac amente os seus compromr;sos, neccs· 
vist•l do excreilo do barãÔ de Porto· Alegro para dar a e&te sario que cada um evite ató os pretextos que poss;Io, 11ITo 
auxilio 0 transporto? . direi justificar algum~ drsconfiun~a, mil~ dar lugar o 11ue da 

Térn-se despondido sommas enormes com os nossos arm~· p.1rte dos outros se commellão faltas que prejudiquem a acção 
mantos ; não houve quem se animasse a oppOr o menor ero- comCmbum. · · 1 · b d r 
baraço aos crotlilos quo se peJirão, ainda hr,je não h a quem a e ao governo rmperm exammar. em to os os actos, 
contesto a convoniencia dd fazermos todos 09 sacrificios 00• averiguar suas causas, e dar-lhes remedio em tomp~. Não se 
cessarias para continuar e terminar com honra esta guerra deixe levar o nobre ministro (permitia que lhe dirija esto 
]las a.s despozas !dtas pO•Ie se dizer que forão em P.arte humilde con&elho como representante da naçilo). nilo se deixe 
excesmas, e mesmo pordrdas, quando vtl-se que, possuindo levar por uma confiança ifhmitada, l1elo receio de o11'ender 
hoje o Brasil uma esquadra nu morosa· do navios eocouraca\los, as susceptibilidades deste ou daquel e delegado do governo 'rJ 
do navios de ~ucrra sem cour11qa e de transportes, o;tivériio imperbl. Releva que o ~ovorno imperial, pnr.a CI'W os seus 
os exerci tos ailfados parados á' margem do l'araná/.or f•lta agentes, e para co!ll os alliados, se mantonh~ 'lt'l posição que 
d b · · 'I' d b p lhe compete. (Apoiados.) e em ucações, e que o exercrto aux1 mr o arào e orto- 0 tratado de allianca deu 0 colllmando em chefe no presi· 
Alegro se ncb3 tainbem por isso tolhido cm seus movimentos, • d 

O nobre ministro nos disso que as ope1acõos maritinus dente da 1\epuhlica Argentina, general em cheio o exercito 
i! d' 1 h · de sua nacib. Não smi eu quorn ponha em duvida os altos 

n, o po rão sor at iitntad~s emqrranto não c egasse á es~ua- merecimentos do ~enoral Mitre., mas 4 unidade do com mando 
dra o ultimo encoura(:ado. o que so teve em vista com es>a e~tipulacilo, que ou asora não 

O Sn. MI~Istno DA. ll.lntNDA: -Não dis3o isto. quero discutir, como não discutirei os óutros arttgos politicos 
O Sn. PAnNnos: -nla3 peco ao nobre ministro que nttenda do tratado que já corre impresso, deve eer comprebendida 

a que foi a Psquadra som enéouracadt s que nos deu a gloria com respeito á soberania do cada um dos bdligorautes ai
do lliacbuolo; poço ainda a S.' Ex. que atlonda a que os lindos. 
p~r~gunyos, quaudo nos obsta vão 0 p1sso em fronte do Jta- Eu entendo que, se 1 necessidade de darmos um centro, 
p1ru, não nos oppunbão oncoura~ados, mandavão um~ chata.. mais unifor•r.idade e ligor á acç~o commurn, n~' levou a 

aceitar como commandante cm cheio o nosso alhado, nem 
O Sn. !!INISTIIO DA I!ARINDA:- Abrigada a um arrecife. por isso os ~eneraes brasileiros perdtlrão 0 voto que devem 
o· Sn. PAnANnos: - •• , auxiliada pelo forte ltapirú. E ter nas opernções d~ ~:uerra; não lbos cube por certo o papel 

que grando forte I No momento em quo nos molvomos a ·do agonies passivos e obedientes no chefe nlti.1do. N;1o, as 
arraza.fo, .ollo dosapparcc.ou. O forte ltapiní I Pois a força opor<~cõos dovem sur decididas por acctlrdo rntro os geaor~es; 
dr!stn b·ltertn não podm ser contrabalanç~da. r•oios nossos cn- o eonimandante em ciJQfe app •roce para a unitla:le quo deve 
couraçados, o polas outras baterias da esgundra? Pois os m~nlt•r-sc "'' execu~llo do quo houver sido accordado ontro 
nossos encouraçados só sorvem para batorom-se com chatas os mesmos genoracs. 
pmgu~yas? I · . Parece-me quo esta intelligencin nilo pódo sor contostadn. 

So houvesso desde o principio uma tentativa, quo nfio se· O tratado não nos constituiu sold;1dos pmivamcnlo obo
ria das mais arrojadas, ruto se teri~ reconhecido do~de lo~o n diontos ao DO!So nlliado argentino. Nem é po.ssivol cror quo 
profundidade do canal de ltapinl. ontlo depois ontrárno os um homem tJUe tanto preza a sua dignidad6; e r1u~ ó tllo ii· 
vapores e dorão passagem por rucio do pranchas pura o ter· lustrado como o general Alill·e, pretendesse ou pretenda cul· 
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locar-nos em posição Eubordinada. Srm dúvida ~!lo ttr·{t J tincçii<~s a ,quo tinli~ diruit~. Canrobort não só ceclon, não só 
dado a~s nof>os r,ouerao~ a pa1 to qt~o lhes compota nas gJ'il· f11cilituu ao Sl!tt gcvomo ~ssa·'riwdidtt, p~d!ndo olllci:llmcnto :1 
vcs dl'hbcuçilos da guerra; o a onltdado-gcnor:d 1'01 chcfo su:1 l•xonot·actio o oxplicanlio-a om carta parltculitr ao 
-apparrcora >ómonto 'lllnlllhl so tratar da unidade do ~c~:io, •eu rnonarch:i, mas nt.ó concluiu pedi 11110 qno so lho d~i:asso 
no modo de exc~utnr o accordo commum. um po,to tHilro os combatoutos, o commando do uma dtvisilo, 
. Ora, se os goucraes brasileiros n;io estão ndstricfos a o qu.1 lhe foi concedido. . 

~Pguir as inspir~çõos do nosso alliado, BO o fies tôm tntnbntn No P"nto elo vista, Sr, pro;i.Jonto da dirocr,rro da guerra, 
um voto nmcs conscllto; ou conferencias do guerra, n:io so ha ainda outros factos a apnntar ú observar,:lo' do nobm mi
podem desculpar com os ai lia dos sobro a demor.1 qun se cc•n· ni~tro, c f.1ctos reeen tos. 'Ainda h ontem oÍios mo illlpressio-
8UJ'a, a menos do poderem nll•·s~r quo a causa tom >iJo os n:\r;io na leitura dns jnl'lln•Js rio Rio d11 p,·ata. O nobre mi· 
n!liados. . . nistro n:lo sei so hoje teve tempo do ler algumr:s tmnscripnõo 

O governo imperial cxercer:í lambem um direito, não cn- feit~J no Correio Jllercnntil; ha no mesmo sentido outras 
!regando itLsolutamet!lO aos seus ~oncrr.IJs n sorte dessa Cl'ilicas nos jornae; do llio da l'ratU' aproposito do fiomlmr· 
guerra. Eu desejo que o governo imperi~l o tenha feitn, que deamónto do dia 11 de JUnho. ' 
o !:1ca c o declare. N:to ha ~overno 11l~um que pos;a, pot; 0 S - 1 - 1 s I Q b ·' t' 
ma ii conlianca quO'lonlta nos seus agente; o nos seus allia- n._ 1 Ali.\ O 01• • .oum~N~o : - ue a .ue con 1nunr • 
dos, ilcclinar"do ~ia obrigaroiio (não ó sómonte um direito) de O Sn. l'AnANnos :-T~dos ~lol;to o erro co_mm~ttido cm n;'io 
acompaubar .os succossos da guerra, do apreciai' o plano dls se ter completJdo _a vtctoJ'Ia do 2i de m:,JtJ. ~o nilo ~stavn
OJICrat•üos. / · IIIOl prnparado>. nao atr~ve~sassmnos o l'arnna (Apmarlos). 

N:lÔ devo o governo 1lc certo tolher ns mãos nos seus go. Nem so uo; diga IJUO nesse Edet·o, onde !tojo c;tacionão o; 
noraes, não deve protendcr resolver questões quo sómcnlo no- exc~cit~s alliados, su!·gir;to diffi.~:uldad~s imprcvi,,t~s Esso 
lheatro da guorl'il, c sogu1•do as circumstanci~s do m•Jmoub, ternlol'lo era. ha .mu1to conliectdo.cntre nos,os 1'1Zlllhos,o 
devem ser resolvida! ou morlilicadas; m~s o plano got·al das entro nó;; ali e;t;t o n~bro scnadot· 110r S. l'".ulo, 9 Sr. l't· 
operações luo devo sc1' rominunicadu, ol!e devo apreeia-lo. m~uta ll~,cu~, quo podta escrevér uma memum nesse res-
tem o direito o o dever do· o fazet·, por iulOJ'JDCtiio do> >eu; pe1to, ~o Jil nau a cmevc~. . . . . . . 
gcneraes, fazendo a estes tuuas ~s obsc·rvaçiies que julgue As d.tfficuldade: d~ tom tono. tntmtgo erão ma1s quo m~1l~ 
Jiecossarias. · · - couuccttlas. Se na o !miJamos iilllda os elementos necessarws, 

Senuoros, nós temos um exemplo reconto desse proceder IHl e o .conlr~rio ~o nos anounciou, pr~mcltentlo-se proximns o 
guerra da Crimé•. Ali n:ioltuuvc geueral om chefe, pro<)U- rnp1das_v1ctor!as, logo que os exerCitas atravesst~ssom.o l'a· 
rou se do outro modo a unidade c vi·'OJ' da acc:to commum. l'an:\, uao deVI«mos passnr IHtra·o outro lado; IIIVillhndo o 
Neuhum dos governos :dliados deixnu" do aconljiaubar os I)IO· l<.nitorio inimigo n,ão deviam os parar, porqua o invasor !JUO 
vimcntos do seu ox .. •rdto, do ti;calbar o do apt·cciar os pia- para re!I'Ocedo. 
nos da campanha, ii medida que ellos so fonlo JO•Jdificando. O Sn. DAIIÃO UE S. LounENÇO:-: Invasão parada 1 • 
N~s temos na interc>Sallt~ chruliiCil da gucrl'iltlo Orieul•l, es· 
crtpta pelo bai'ito do llazancourt, a prova do que acabo do O ~n. l'AnANuos :-Invailido o territorio paragunyo, o llll· 
cnunciar. mi~o ab:111uonou o seu ·.acamp·1mcuto, e nlls fomos substi· 

li' utn Cacto digno de ser recordado ao nobt·e minislt'o da tui-lo ncs~c acampamento. lluranto a demora quo ahi tive
marinha. O govcruo rmncez foi tão previdente nosoa guma, mo;, ello pôde fortificat· a linha cm IJUO ora so acha; c como 
qu~ mandou pessoa habilitada para acompnnlwr as operacõcs ainda depois d.t sorpma do dia 2, c do ataque do dia 21 do 
desde o seu come~o, 0 cscce 1·cr a chronica da cawpn1iha, maio, que a historia dirá se foi lambem sorproza, não avau· 
n:lo digo a· hiotorii1, po1·que, como observa o llte,mo barão \illllos. • • 
do 8azancourt, não so escrevo a historia do uma guerra 11uo O Sn. VtscpNDE nA BoA VtsTA:-Sorprcsa sem duvida. 
se cstil fazendo; rcgi;trão-sc os fact·1S, colbo'u1:so os !lo- O Sn. Po~nANuos:-.,. como por entro lado cllo não era 
cumontos ncco>sarios para uso do hi>toria1lor compotento inqaietado pelo rio, rcmoveu'sua grosga artiluaria IJ,J margem 
l1oi o ministro de instrucr,:ló publ.c:1 o Sr. Poul'lout, de ac· do 1 io, c vciu furtificar as emiae1.cias que dominão o nosso 
cardo com e seu collogã'da guel'l'a o general.l'aillant, que. acnmpamonto. E' neste ponto quo as folhas plalin~s nos 
fez ossa·ftumcação, d~ que resultou o interessante c>cripto ,Jirigcm stta critica com 1t!io clissimulallo azodumo . .ó quando 
IJUO lia pouco citei;, nos falliio·da remr.ç;lo da artilharia que estav11 cm Curupaity 

Nesta obm so vê a corre>poRtlcnci.t do Napoleão III com para hombardcar o acampamento dos·alliados, sobre o qual 
os seus genoraos. O gabinete de l'aris não deixou do ;tpt'c o; (1:1r~guayos lançilrão mail do 2,000 projecli>. 
cinr os planos de campanha, de dar s0brc elles o seu j•Jiw, Dtzem ell~s quo os paraguayos .cslav;lo seguros do quo 
de fazer suas recommeullacõesaos gonoraos de terrA cJu mar. pela esqua~ra n~o serii!•J incomrn'od<l!los; e quando nometiio 
E' isto o que· ~u quorq' tambom da p~rtc 11o governo d·, a csquauJ'a, accrcscoçltío ironicamente !Ji!B cll1\ eslava aind:L 
Brasil; não mo contento com dizerem os nobres ministros - ;I espera du mni> um oncout·;tçado c mais uma bombardeira. 
temos absoluta confianca cm nossos gonoracs: limitamo nos 
unicamente n fornecer-lhes os meios ma teria os. 1\,tes. u,ltinlolS f~ctos pódo ser que tenhão oxplicaçiio 

Não; IJUOro quo o governo tenha imposto nos seus grno· salt>factona i mas convem quo o 11aiz a conheca. llolovn 
rao; a obriga cão do informa-lo do quo so uclihora nos consc· outrosim quo mo; tremes aos nossos alliadc; .1111Ô da unss:L 
lhos dos alli:Ídos; que aprecio os planos 0 ra~!l ~m ll'mpo parto aão tem bavit!o ~t·ave> descuidos. E' prcci>o proceder 
tau to quanto for pq~sivel as obmvaçilcs nccossal·tal. assim para lermos lambem o direito do consum-Ias, quando 

O; nossos genorn'cs tõm voto nesses conselhos, uilo reco- por parto dcllos uilo houver toda a diligoucia o osforco a lhn 
nhocilm ahi commandanto em chefe, só o rccouhccl'lll 'lu ando do quo so prosiga com foliei dado na Ollllli'CZa commun1. 
so trata do cxoo.utar o accordo commum. Se por ncaso n:io No IIi o da PratÍt silo chamados marisca/às os p1izanos qt1e, 
!ta uccot·uo antro os que do1·cm deliberar sobre oporaçiies mi como ou, trat;lo dns oporaçõos da guerra; ma> nll•l ó possi
litarcs do que dependem a honra o os mais vitao; iuterossos vcl quo deixemos do pot·guotar aos nobJ'tS minislJ·os porque 
do trc; nnclles, l'omova·so o cmharaco, como r'tmovou tamltcm l'ilZiiu nossa esquadra, Mo poderosa, so consorn immovcl nas 
o imperador dos francozes. O bmvo õ i ilustro Cllllruborttove do Tros llncas, on pouco ac'm:t da foz do rio !'.traguay: porquo 
entrc~11r o COIÍllltnndo ao general l'cli;,ior, por•1U~ so achav.l não procura ella ~lmular no menos alguma opol'ilçào, qno 
cm dosaccordo com o gone1·al inglez, Iord II;Jglan. O governo distr•tia as vbt·1s o as forcas do inimigo? N:lo podondo ou 
fJ·anccz, entondondo.quo JIS vistas do seu general, tlll IJnosiJo duvid:1r nem por um ia;t:uito da loai,J;tuo o valo!' !lo nos;u 
quo se doba tia do lll'occdimcnto ulterior das forcas atliadas vil:o-nlmirnnlo, 1iovo cror que al~u1n.1 cou;a quu ascapu :i3 
nnto Sobnstopol, não Ol'ilo as mais acorlltdas, resÜivou cede1· nossas vistas, cst;l prou.uzindo osso ro;ultailo; mas anilo cs. 
pcl:1 ~ua parto, o tudo isto s~ fot pelo modo mais convonion- larú a causa, do que natureza sor:i essa e.1usa? 
c, trtbutando-se no gcnoral Cnnrobortlodas as ~ouras o d1s· A. IJIICSlilO ó multo srnvo; n I'OSJIOnsnbilidado do !!Ovcru o, 
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n rosponsnbilidntlo do toda a naciío ó muito grando, para 
que {JOSsnmos deixar do sor múito sovoros a osso respeito 
Nenhum do. nós, o menos o governo, pódo justificar s~ com o 
pr·incipio do illimitadn :çonfianç~ nos gcnoraos br'<tsiloiros, 
eumpro que o l(ovorno exerça sobro seus agentes a inspecç:io 
necossaria, não só para faze-los corrigir st•us orros, scmio 
lambem paraauxilia-los com suas luzes. 

O Sn. vrsco"nll DA DoA Vrm : :-E' preciso lambem que 
os não atrnpulho. 

O Sn. P.nANflos: -Supponho f!Ue o auxilio do govorno 
lm do ser um auxilio bencUco. 

O Sn. nA nÃo DA Ro,~: .. VrsTA:-Pórlo· ser ntrapalharlor, 
O Sr.. 11AnANnos:- Então não h a moi'o termo cnll·o os 

rlous extremos? ou fechar os olhos o entro~ar o navio abso
lutnmonto ao piloto quo cst:í ao leme, ou exercer mn~ intrr
venç:lo tal, quo luo dtf!icuite os movimentos?. l'arocc-me que 
entro cstos extremos h,l um lar·go meio termo d~ntro do qual 
so devo conservar o governo. 

O Sn. n,lnÃo DB Go,1-V1>TA :-E' saber mnnd~r. 
O Sn. Po~nANnos :-!'ara isso (o nobr·o minisero mo per

mitia IJUO eu diga tudo quanto penso) cu jul~il'va c ainda 
jul~o nccessnrio qur, se a gucrr;l n;io tiver um tcl'lno liio 
proximo como nós des1j:nnos, os nobres ministros, que tcrm 
a seu cargo acompanhar o suporinlonue,· as opcraqõcs mil i· 
tares, so rodeassem em seu pt·oprio gabineto do vérdaddros 
conselheiros do guerra. _ 

Os nobres ministros, occupados com os despaclws dia rios 
o com as discussões das camaras, mal podem examinar todas 
as inforfl!aç~os que lhes vêm do theatro da guerra i e. posto 
!JUO mutlo 11lust•·ados, n,ilo podom ter a pretcnçiio de pos
suir todos os conhecimentos essonciaes 11ara bem julgar de 
um plano do campanha. · 

l'or quo razão não baverft no Brasil o que ha nos outras 
paizcs? por que os ministros não se hão do rodear do uous 
vu Ires ·omciaos gonemcs superiores, que os possão auxiliar 
no trabalho dQ examinar essas ioformacoes, o lfUB os !rabi li· 
tem para dar juizo a respeito dellas, c 'dirigir cm tempo seus 
avisos e rccommcO!laçõcs a seus agentes ? · 

Eu tenho lambem alguma experioncia do ministerio, sei 
quo, durante as sessões das camaras, os ministros apenas 
têm terupo para o expediente i o quando se tr11ta de uma 
campanha, quando se trata do dcspczas trro importan!es. jit 
feitas ou quo se annunci;ío, n;io seria do mais IJIIO o nvbro 
miniitro, assim como o seu coll~ga da ~;ucrra, tiVOiso a 
seu lado dous ou Ires militares com quo repartisse osso 
importante trabalho. Nilo fallo dos auxiliat·es onlinarios, Cal lo 
do auxiliares do maior merecimento, militare> oxpol'imenta, 
dos, que trahalhcm com os Mhrcs mini,tros em seu gabi 
nctt•, auxiliares de sua espacial confianga. 

O nobro ministro nos ponderou. h a pouco quo as dcspezas 
rln marinha, posto que avultadas, tôm corrido p~los canaes 
competentes, !tlm sido foi tas com todas as formalidades lc~ae8i 
mas basta isto, para que o nobre miuistro possa trnnquilisnr
so c tranquilisar-nos n respeito da possibildado do abusos? 

0 Sn. MINISTIIO D1 !IAIIJNUA:-E' preciso que CU !onba 110· 
ticia dollcs para então providenciar. 

O Sn. 11AnANoos : - O nvbr·o mini>tro ba do convir 
comigo, cm que niio õ possível que a tomada do con
lllS aos rosponsavcis, que o processo do exame dessas dcspo
zas considera veis esteja cm ditt; se cm circumstancias ordi
narias issnn;1o õ possivcl, quanto mais nclnnlmr.nto ? 11 ou 
entendia que era providoncia ncccssal'in qno dosdo j;\ so exer
cesse aetiva fiscali>aç:lo a csso.r·o~pcilo; quo coso trabalho 
n:1o fic11sso accumulado para d~pors 1b {;Ull'fa, qu11ndo a lis
calisae;io j:i m1o sorit til o t·fllcaz. 

En!Ót11lia ou tamhem que, ltavcudo a ~:ucrra assumido pro
florciics collossucs,dcmorando-so muito :dóm da nossa expec
t;tdo, era convoniento qno, aMim pelo ministerio da guorr·a 
coino polo ministc1·io dilmarinlta, o llt!gocio dos fornr.cimon
tos, qualqncr quo soja 11 sua natureza, tudo o quo õ fii'OJII'iO 

1la n•lminislracl!o de um commissariado não estivesse a cargo 
dos glineraos êm clwfo o do seu estado maior. 

Eu quero gcnoraes.em chofo para roquisilarom .. , 
O Sn. DAIIÃO PE S. LounENQO : - Apoiado. 
O Sn. I'AnANIIOS;:.:.. •••• o para fnspeccionnrom o que se 

fornece-ás suas foJ_Ças (apoiados)/ mas quero que as comp.rns, 
os drpositos e ns rcmesm estt•J<io a cargo do outros qao se 
occupem ~xclusivruuente disso. · 

NilO acho bom t;,mbom,' rolovo o nobre mini>lro que lb'o 
observe, essa incumbeucin .1s lc::nções e consulados de Osca· 
lisar as despozns do cx'l·cito c da armada; 111io ó missão dos 
ministros drplomatir.os o dos consoles. 

O Sn. PrliENTA Dur.No :-E' coum muito impropria dellcs. 
O Sn. PAIIANIIOS: -- Dcs~jo quo cstojilo muito u.tlentos 

para nuxiliur ao governo o aos outros agentes •.•• 
O Sn. n.IJ•Ão nr. S. Loun~N~o :'- Não convóm quo estrj5o 

em cont<cto com os tabr.rnmos. 
O S:1. P,lnANrros :-••• para dizer tudo quanto lhes pa

rr.ca nocessario, tudo quanto poB'a rccl.lluar remediu i s;io 
ollieiros quo nli tcm ... o govel'llo, s:io auxiliares da maior im
portancin, mas su:tmi;s:lo niio póuo ser a do fa~er dcsprzas 
o fi;calisnr foi'Jlccinwutus. · 

Se o governo imperial cntcnrlo que devo fazer o que totlas 
as 1ta1:ues tum feito, atlcndcntlo ii O principio d:t divisão do 
trabaliio, rapar·tindo a rosponsabilitlado e nilo concentrando 
a despeu e a fi;cali.•afJilO nas mosmas m;los i so reconhece 
que o general em chefe deve a !tender· sobretudo aos movi· 
monto.< do l!xerciiQ inimi~o, á disciplina o o;tado sanitarin 
das forcas; o que estes deveres bastão para tomar todo o 
ltlmpo :ios generacs cm cuefo, deve allivia-los dcsso encargo 
do cstaróm ententlcnuo-so uil'cc!Hmente com fomecetloros, 
sendo ellcs os pr·oprios. que so vcj;io obriga·iJos a fretar va· 
pores ]111rn o transporto do mantimentos, du nlllni~õcs, ·assim 
como ]r:tra o traM]IOI to do dooutes. 

O Sn. Jr.lnÃo o~ DoA-VrsTA:- Comprar vassouras. 
O Sn. P.IIIANnos: -!lu compr·chcndo quo estas mctlillas 

a principio ·não fossem julgatlus nccossnrias i creio que quasi 
todos nó; espera vamos quo a ;uerra ti vosso. um oxilo r·ar1ido, 
tudo foi·a princípio frrto sob a impressão do r.nthusiasmo 
mais arJcnto. Mas, infelizmente; ost~ expectação não foi 
realizada, na guerr·:1 tem so dado mars do um contratempo, 
olla tem se prolongado extraorJinariamonto, tem ido Jnuito 
alem do nossas previ1ilos. . 

Quando a camplnha so prolon~ai quando nilo so vé ~inda 
o seu termo proximo, o ns despezas são Ião consi,Joroveis, 
não scr·it tomrro de tomar novas provhlencias, que nos g-aran· 
mo maior economia nos avultados despoudios da guma o da 
marinha, que se fazem fóra das vistas do governQ.? que 
uos garant:io, por outroJado, que os lornecimontos, os mcws 
do tl'ilnsporto o o tratamento dos 4oenlos, sorão aUenuidos 
com prootptid:io, 2clo o humanidade? 

Parece que na escala a qne subiu osla nossa omprcza mi
litar·, os meios ordiuarios já não bastão; o nobre ministr·o, 
por mais que o do1oje, não pó•lo dar-nos hoje n garantia do 
que tom foi to um exame profundo. sobro todas as do.<pez:ts 
do sou ministorio no que toca :'t campanha do lU o da ('rata, 
o declarar· nos que oH;\ convencido do quo não houvo nom 
podia bmr abusos ou dcS]IOrdicio5. . . 

O nobre ministro tem visto que os documentos são compo
tentomcnto lt•galisados, c pola considcrnc;1o do quo a dofosa 
<lo imperio está acima do ludo, tem niandado satisfazer as 
doipezas. N:lo querendo o governo rwgar aos nossos r.onol'aos 
o quo pouom como indispousavol pnr.t o bom oxilo da c:un· 
p~ulta, tudo tom Eido concedido, Pois bem, dosdo qug os 
nossos goncrncs n;io pudorlio concluir n campanha t:io do
pressa cmno so uosojnva o era do e~porar, destlo quo ns dif~ 
llculdades airula sno grnndcs, o os empenhos do parz lambem 
s;io consitlcrnveis, ó nocessario que o governo, 1modilicnndo o 
sou procedimento, entro 1'111 um OXillliO m111H profundo do 
lotlos os factos dcasa c:unp:urha,quo tcnhiio contribuido para 

. ' 
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tão notavcl demora, e sobrcturJo t(UC cm mntcrin·dc despezas 
s~j~ muito severo. - . 

A severidade do nobre ministro não dará motivo de queixa 
nris seus a~entos, q~o tlovem ter conscioncia de bom·proco· 
dor ; o ó um estimulo para 11uo cada um delles, do cima 
para.b~ixo, exerça a mesma fiicalisação. Se o nobre minis
tro ltlr mdulgenlo com os cbel~s, ostos-nor sua ver. ir<lo sondo 
indulgentes, o a indulgencia dominnril desde o vortico da ad
minislracao ntó á ultim·l camada. 

A pr,oposilo de guerra devo ser permillido no ropreseníonlo 
do Dlato-Grosso não calar uma obscrvaç;io que, qunnlo 
n.mim, foi uma das causas da siluaç;lo improvi>la em que 
nos achámos. O gol'erno imperial não fez (tela província do 
~I;Lto·Grosso.quanto devia (npoiarlos). N1lo faço imput.,coes 
nos seus desejos, mas onlcndo que o ~ovorno do Brasil Arrou, 
o errou grnvomonlo, qunnlo á província do Dlalo-Grosso 
(apoiarl?s). Adoptou para cam Dlato-Gmso a mais extrema 
economia, 

O coronel Dr.1go, um dos nossos excellontoo officinos.,. 
O Sn. MARQUE·z DE CAXIAS:- Ap~ia~o: 
O Sn PAnANnos: - ••• , foi tirado do corpo onde pras

lava bons servico~, ollo quo nunca prclrndeu sor pr.litico ou 
nrlministradur., 1ia~a ir prosi~ir a província tio Dia to Grosso 
naquclla. ~ravissima conjunctura: novo, mio conhecido no 
nutn•lo politico, sem prestigio, o pobre prc1itlcnto nomeado 
para a província do Dlirlo Grosso l•ti cncontranrlo por toda a 
parlo ernbar:tços. lii1o levo f11rcas para I'Oii'CC·los; ~m mate
ria ·Jc tlospeza linha muitas diOiculdades, por~uc para a pro-

- vircia do Ala lo Grosso, como di,;,c, jul~ou-so ncccsmio t(IIC 
· bouvt•sso demasiada ~conomia. Foi mal succerlid•1, n:lo chegou 
o ,Presirlcole, as forças t(UO, dcviilo rnarchar de S l'aulo c dB 
Dlmns cm ~rando parlo n;lo appareccrão, c lá est;io cm Coxim 
~ó mil o l;wlos homens. Dizem que os paraguayos lêm em 
Dlirandn. :di nas imrncdiacões de suas fronleim,ap~nns umas 
UOO ou GOO pracas. dou i vapors no rio,· um dos r1uaes nos 
l~tm;ír;io,. uma pér1uena guarnição cm Coimbra o outra em 
Corumba ; o esses 1 ,o no o tantos homrns nito fazem !en:lo 
pedir mantimentos, não fazem senão dizer quo os mnntimcntos 
Jil se acabar<io ou estão pnra acabar-se; não avan[Jilo. 

Ora, so desde o comceo li I'O;somos feilo os saGrifidos no
cessarios, mas utiliisimos, p~ra collocar snbrc a frorrteira de 
nialo -Grosso .um corpo do exercito, ain:la que fosse dP. ~ a 
fi,OOO homens, c o tivcssomrrs entregue n um chelt! iulclli· 
gente o critprohcnrlorlor, nã·J c;tá S'tllanrlo aos olh~s rló todos 
11110 o governo para~uayo nfto !OI'Ía liio <tloito como fui em 

, suas marchas sobro Corrionlos o sobro a província do llio 
Gran•lo rio Sul? . 

Irario rocommondar·lhes lfUO de si para diauto ou para baixo 
vão cumprindo o mesmo dever. · 

O nobre ministro podo inais, para as rlospozas do oxorcicio 
rio 18Gií a. 18GG, 4,D81:81í7,)989. Eu croio quo_n maior parlo 
desta despeza, a que ó destinado o credito, cslil feita, quo a 
rlespozn por fazer representa uma pequena parcolla, e rJue, 
portanto, o caso ó antrs de approvaç;io do.rlespezas rio quo 
rio concess:1o do moios. So estou cm erro. o nobre ministro 
me csclnrrr.a : creio que n maior (tarte dcslo dospeza esl;í 
foihl, o que por isso a formul~ da proposta. do governo não 
ó precisa; não se tmla de conceder meios, lraln·sn princi
palmente da. npprovação do dosp•Jzas não autoris!ldas o já 
feitas, que estão figurando nessa emissào de hllhclos do 
thesouro o nos outros recursos exlraordinarios qilo rorilo da
dos ao governo. 

0 Sn. VISCONDE DE ITADO"AIIY:- Para isso mesmo é pro• 
ciso autori1açao do poder legislativo. 

O Sn. PARANnos: -A proposta.do governo é do marco ou 
do abril.... • 

O Sn. 11&RJIEIRA PENNA:- Do H de marco, 
o' Sn. P.IRANDflS: -De 1 i do mnrc'o j p~r isso dir.ia cu 

que, se já ~nlão a maior parle rl•s despézas a que ó destina
rio osto c;.crlilo ostavã() f~itas, hrrjo c·om inais razão se póde 
alfirmar que quasi todas estão lei las. Se todas essas dospo
ZJS já cstal'ão feitas, o nobre ministro não carecia do novas 
opcr;rcõcs do credito parn satisfazcl-11S; mas eu admitlo quo 
um11 1iarto deste credito lenha do ser applicado a pagamentos 
ainda n;io realizados. 

. Quacs são os meios ri~ que o governo >e servirá para le
vantar os fundos nocessanos para este firo? ··E' uma questão 
c·sta importante ... 

O Sn. vr>coNDE DE lrAnonAnY:- Importnnlissima. 
, O Sn. PARANnos: - ... com razão foi aqui suscitaria. Esta 
·~uesl;io, que so apresenta agora no credito do minislerio •l.L 
maqnba, vai apresoolar-so no credito do minislerio da guer
ra, o aosim a respeito dos outros. Esta questão prando-so á 
questão (trincipal, que ó preciso resolver... · 

0 ~R. \'ISCONDE DE fTADOnADY :- Apoiado. ' 
O Sn. PARANnos:-••• ó preciso considerar o estado finan

ceiro do paiz o as circums~1ncias em que se acha o ti. e• 
souro, para resolver-se definilivahJCnlo a quo!lào geral dtl 
meios. 

eo o governo rmillir mnis bilhetes do thosouro; se quizcr 
omitlir rmis apolices, vai carl<l ver. mais nggramntlo o mal 
r1uo so!fro o commcrcio, com a co_ncumncia do lhosouro; 
vai lho tirando esses poucos recursos que lho rostão. · Dias rllo invadiu a proYincia-o ni;to foi habilis~imn, tomou 

posfo da frnnreira,.nrrccadou tudo quanto ;rli achou, ser
ve-se rias nossas salinas; fervo se rio flatlo rio Dlir.1nrla o do 
Alhuqucrquo (mra seu fornocimonlo: cxami".oÚ liem o roco
lrhcceu' que desse lado jil n;io porlia sor itl'juiclado; abriu 
Fuas commuuicacõcs com a llolivia, o feito isln tratou r.ul<io 
das oporaçõ~s no" sul, o l<lo'soguro se achou, que nnnunciou 
que passava a opm·ar om outro lhealrol 

rfsn. vtscoNoR DE lr.1non,1nY:- Vai matando a gallinha 
tios ovos rio ouro. • · 

N;lo se luz cm tempo o que mais convinha. o n<io 6 posfi
vcl agora emendar a mão; mas ó preciso que o ~ovornn im. 
(teria I, o cu 1rcr,o- o inslantrmento ao IH•hre mirristro, lance 
suas vistas sob rÓ essa oxporliç;lo, quo ainda uno cho~ou ao 
seu destino, lflW uinrl~ n:'o cumpriu n sua miss:io: ó nceos
~ario que o chl'lo dessa expedinilo marcho sobro nli1·anrln, 
1p1e mio se conservo inactivo, que rio algum modo persiga o 
inimigo. . 
rr Enlrnnrlo no exaUlO do credito pcrlirlo pelo nobre ministro, 
cu mui lo (touco direi. As nh;orva!jiles goraos que acabo rio 
t·. l' a honr.l rio dirigir a S Ex., enio o objecto principal que 
ohri~ou:mc.a p~rlir, a palavra. 

N;lo quero rmporlir as dospczas, lenho votado o votarei 
por to rins t(mrntas furem neccssarins; o que I'OfiO ao noltro 
ministro ó quo não sujn Oftlimisla nesta maioria, qno fiscn. 
liso, que fiscaliso scvcramcnlo, ó sou direito, ó sou rlevor; 
ctunprinrlo osso dover, o nobre ministro nilo pódo ferir as_ 
susceptibilidades do ucnhum do seus ngenlos, c devo polo con 

O Sn. P.ln.INI!Os :- Um cmprcstimo ex ledor será ainda 
possil•cl som condiçõos muito oneroSilS, mórmenlo conlinuan
rlo ns cousns financeiras c0mo se achão? vonrlo o estrangeiro 
que em presença rio cirumstancias li\? graves o urgentes, a 
r1uesli1o vital do dia está indecisa? 

O Sn \'!•coNDE DE Ir.lnonAnY :-E o governo sem quoror 
resolvo-la 'I · ' 

O Sn. PAnANnos :-Não creio quo o governo, para salis
fam e!la rlospPza o as do novo ct·cdito cxtrnordinnrio quo 
pedo o minislorio ria ·guerra, lento agora um omproslimo ex
terno; no que o governo está pensando ó no oxpodienlo dos 
bilhetes do !besouro, nn emissilo, oni mais larga escala, do 
llanco do llrusil. 

Por lalla do uma medida, geràl o completa, o governo 
lenHo visto obrigado, para occomr ás dcspozas urgentes 
rl:l guerra, qno não eSfJer<lo, a servir-se do exporliontes, nl· 
guns dos quacs mui lo nocivos. O govorno jil lancon mno, 
(tormilt:l·lllO o noliro ministro t(UO QU insista n~sla obiorvaç:io, 
'lU O n;io ó nova, quo ó a ropoliçilo rio quo j;\ se disso no:liL 
casa, quando livomos a honra do discutir com o nobre mi
nistro da fiiZQnda ; o governo jillau~ou mão do um cxpctliento 
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ill~gal o perigosissimo, omilliu papel moeda a titulo do mbs· O Ss. §llvelt•n •ln lthttn:- Sr. prcsitlcnto, eu não 
lituicão nnticiparla. (AJioiarlos). • fnzia tcnnlio do entrar nesta rl15cuss;1o; mas dosrle tJUO ell., 

o·su. VJscoNnE_Jm .lrAoonA,IIY.-Ncm a mo titulo. comccou 'tivo rlcsl•jo t11 fazer un~:1 pequena plrAunta ;ro nobre 
o Sn. Jl•nANuos :-ilu quizn_ra nuo 0 ~omno, tendo-o miniolro da marinha, aproroitnnrlo a >ua prc>~nçn, pmr cvítnr 

I · · t1 r .:• .,, 1 · um rcquol'imonto do podido do informncões; S. Ex. com uma 
orto,_ trmsu to a il ranqueza, o VICôSC pedir um UI.• r c III· ou duas paliim·s pódo sati.sf<rzor-mo. Como h~ os to resto do 

dCilliiltlildO... I . I 10ra, VOU IIJli'OVCit:l- O. . 
O Sa. POMPEU :-Anúi.;JdO. 

r· A quo horas so nLI'iu a sessão, Sr. presidenta? 
O Sa. PARANIIOS :-0 quo mo dóJ é ver urna morJi,J.1 do, ta 

nnt!ll'cz~, soLre que a ~ssemLJóa geral do Drasil f<IÍ fcmpro O Sn. Pr.~SIOI~NTJ~: -As 1! 112. 
mu1to a ui lera... O Sn. Souz1 llAJws:-Dins e regimento não permitia nLrir 

a sessão as 1 I lJ2. . 0 Sn. YISC~NDK DE lrAnOflAIIY: --Quando havia iiiSOillLiéa 
Hcrul. O Sn. Plll~Sllln~m:- Falliio ainda 10 minutol. Como 

o Sa. l'mr.NTA nu~NO: -QuanMmcrccia respeito. ltrho IJUO e: tas dbcussõe.l são in1pOrlantes, r:rtcndo IJUO 
Oil9 (IOôiO rilll' [101' COncJuirliio aS SCS5ÕOS 1 SCIIl IJUO SO 

O Sn. PAnANrros :-..• IJUO essa mediria foi cmprc~nda cumploto:n as !i hora; ri•J sos~<io 
freio governo, o quo. toda vi~, e; to procura dissimular o facto, 
aliás p•tcnto aos olhos de todos. O Sa. Sn.wnA n,\ illorr.1:-Tcuhó então tcmpQ do fnzer 

o rlrCú pedido rio irrfol'ln:Hnc; ao nobro miniltro. Eu rlos1javil 
O rolntorio riu nobre ministro dn fnzt>ndn, ~unnrlo nos rlcs· solm, Sr. p1·r~ii J<'uto, ia os rlous ultimos ViiJJOros encoura.., 

crcve o supprimcnto rio not•• rJUO rccobcu da caixa <h amor· ça los quo elwgar;lo a c~to po1lo ... 
tiznr:iio o nos falia rln sr:b>tiluiciio dn uotn5, faz nrn calculo · 
quu 'rcalrlleut<J causnri" riso se' 0 nssumplo nllO (osso muito O Sr<. png11og~T<" · irlnj liuvo prevenir a V. Ilx. quo isto 
grave, causnria riso pélos c>forços que fez o nobre mird;tro ~o conta como uro discurso. . • · ·. 
da fazenda para dissimular a opcrô\<io rio seu autccessor. O Sn. Sn.vrirnA 11.1 MoT1'.1:-Pó•lo V. Ilx. C•Jnt:Jr como 

O Sa. ,-1scoND,E DE ho~nonAuY: _Do seu antecessor :ó, dou~, porque u;1o f11llo mais; cu nem o;t;l 1•e1. tinba tonç<1o 
não. do fnlhr. . 

noscjavn snhrr eo o; rlous ultimas naviO! nncouroçldos que 
O Sa. PARANUOl:- l'arcco que so tom coutinua !o no ex· cheg1rr;io 110 nosso pnrtn, rr que vior;1o da Europa d:J encum· 

~crliento, mas cruio quo cm granrlt~ p.1rto ii opt~raç<1o porlonco monda, }i csliiiJ ncaitos pelo s'overno. 
;r o nntccossor do nclual or. ministro da r .. zcrrrla. l'urtjllll n:io . 
dizo·l~ franeillntnlo? Pois 10 0 theonuro recebeu da caix:t da O ~~~~ nrr~mno DA MAniNU.I:-Foriio acc1l~s pelo ,nosso 
nmortizaçiTo G,OO!J:OOO;) ou 8,000.000~ rio. I''IPCI, 111 n;lo agr•nltln:r Europa. · 
rccrrlhcu da circrtlaçã~ outr·o tanto, se emittiu tOOO:OOo,'í O Sn S11.n:m~ nA MorrA:- Faco esta 1ierg11nla mesmo 
cu !i,ooo:ooo;)l rlcfSc JliiJIOI 1rlém do rr:collrido, pó:lo dizer sn JIOI'IJIIC t<:nho ouviria dizer quo o ,,_:;éuto encnrrrgado do fozor 
t]IIC n1io cmiltiu pnpol-moorla? Pois n1l0 lanr:ou o govr.rno na a itC•Juiskil•l. dos VJpur~s linh:t <lu verifienr >o rJiqs Ir aviM 
circulação mais 1,000.000,~ ou 1i OOO:uon.~ rio pnpr:l moeda sido eonilruirlus o 11rmados Hcguntlo as cnnrlicrics do cnn
por conta do quo ha do ~CI' :mlr>liluirlo 'I l'ótlo contar-;o com trato. Q:ran.Jo o nttlrro min15lro me rcsnonilo quo fonlo 
as sul~sliluiçiíci ordenarias nas provinoins, se e lias ~1io im- acnitos pelo nns;o agcrrlo, nnl('tulo que· nào Corão aceitos 
posoivnis, e e cllas foriTo or:Jcnarlas pch rcnd,J orrlinnl'i1l, IJIIO pr:lu nos:;o agonie cnnlmtador-
triTo clr~~a para as duspl•zas correntos, quant0 mais Jli!Til sub- O Sa. MI~ISTno n.1 ~r.tHINII.\:- Pelo ngcnto encarregado 
~tituir;1o do.notas? rlc 1isc1:li;ar a cou;tmcç1io . 
. Il' urna mediria ~ravr., gravi;sima s~ o r,ororno viu-se nn O Sl:. ~11.1'1~1111 n.1 n!wt'TA: -Eu ·raco nma rliflcrcncn, o 
!Jtcossirlarln indocliuavcl do lancar 111110 dwo expodicntr•, iniislo ne;.ta cxplic:H'iio geral, puriJIIO 'n;'io quero do irobr'c 
dovia francamente coHfessa lo. o' pedir um lrill de inrl<-nuri-. milrisiro mais rio 'Jl'O.li!n:l iufnrmaMo. 
rl:alo; o contrario ó um cx<·mplu fune,t~, até para os subor- O gnvrrno CIH<tralou arJui com 1il~uem a con•Lrncç11o dos . 
tlin;ulos do thesonro. 11 com ell'r:il!!, os emprc~ad:rs do fazcnrla vapor·oi... · 
t\llU conhecem c, te; factos, vendo os tro~los <{U'l o go1·enro 0 Sa .' MINISTIIO n.\ mnt.'IL\: _; 0 contrato !ui leito Ire lo 
rl:'t an sou juizo para rli;simulilr a operaçiio illcgal J·Ora>lto; s 

1 · r · · mr•n <:ulocc•sor. C1U!lilra;, UIÍO·IWO JC1'1lll riCSSO JII'OCIJt,Or Sll{IU/'101' Um I/IC~Il· 
tivo muito prr·judidal, um tri;trl rxemplo? •. ' O Sn. Srr.VIWL\ n.\ ~lorT.I:- Sim, senhor. nl:<s cs;e 

Eu, pui>, ern conclui1io, pc~o Hri uobro minisll''l q:10 r1m- crrutr;rtarlur· IJUC acr:ilou os n11Vios n;io foi quem o; contratou 
pregun seus osfnr~os p·rra quo a qucst1io geral do meins, <{I! O ,:qrli 'I Eis o IJ>IU pergunto: se fui o mesmo quo contratou 
1icvo prooccupnr· o gnvcr·nn inqrerial, o rJne weoccrrpa a n~· il<JUi .••• 
~omhlca geral, rrj.J msolvida. N:io sn trata só rlo2,00II nu o Sn. n11:il.mo 0.1 ll.\r.I~IJ.\: -· Niio fui o mesmo i fui o 
r. ,OQO.couli•S, tmla-so de occorror·ao granrlo rlejicit rio lmuo :r1;cnto que li;c;Jii:10U " construccrro. 
Jinanceiro lindo, o ao rl1!{icit rrao ha rio haver no oxcrcicin ' • 
11 ue com<•rou no Jn rJosto mcz. O ~n. Su.vrwto~ u.1 MnTrA: -llem. Fui Jisc~lisar· n· el• 

i" · 1 0 · co:nrnenda o acoitou-a. 1 1/PCOiSiltiO /'CSO \'Cr CSiil <plC.st;io. i C X [lO 111'1110> IJUe . 
tum >ido Caceis 110 govorrro, Jrur~ue o pauico afasia o.; pouerrs Umn vo1. rpro ri gnv,•rno 11\i\IHiou verificar na llaJ·opa nexo. 
enpitacs dispouiveis dos seus cnrwes n~turaos" os Iev<t ao CU\'1)0 rio contr·:rtr~ ... tl,·,:rj>r >alrot· so, ch~gnndo os vapores 
tho;OUI'O ; cstos expediorrtüi r•sli1o cadn voz m:ris :rg~r1iV,1111io aqur, 0 govcruo V<~l'llreou soo seu agente prncctlm1 om regra 
o o;tarlu rla ·prac:1 tio IIi o tio .Janeiro, c 0 1;ovwro d~:vo ollrnr acuil111Hio os V1'1rores rio IJUC I'CZ1lVi\ o conlriilll. 
nllcntamcnlo pari! um t:d <·starlo de cousas, 11110 eh c~ ar mais Como natnr;>lmc:.t<J ·a <lisl'.IBf11o vai ccntiun1r, o o nnb(o 
lenha ii fnguoira. · ministro tem rlc l'ilipundcr a onlr·os rliscursns sohro n mate-

E' necc1sario quo as dooper.as rlv E;t:Jrlo s~j:lo snlbfcita;. ri:l, r.,çn o-ln porlirlu; S. rx. pi\rlo hoje ou nmnnh~ dar·uos 
mas 6 uccossario que o thosouro viva scrll matar o com me r- o; tas iufor·rnaçõos, o r'uliio lambem rorlimi mostrM· nos o 
cio o sem matar a lavoura. C<lllli'lrto para a corrstruc~-lo. 

O 811. Pnr.smJmrr-::-N;1o h:mndo m.1is quem peca a pala- O Sn. n.IIIÃO lll~ S. l.ou11r.~r,o:-So 11üo ó segredo. 
\'Til, nrm uunH•r·o ~uiTicienlo tlo Srs. senadores .•• • o "• s1 1.1.1111 01 'I r·r\ s ·' 'o Jólo 5 ""· t. ·. . . 11 o· • :- ~gro•o n;, ; ' or 

O Sn. Su.VEIIIA liA nlol"I'A :-l'e0o n palarra. O Sn MI~Jsrno t>.\ nJ.liiiNI!A=- V. Ex. éomprf'lronrlo que 
O Sa. l'llt:SIIWiTB:- Tum u paliina o Sr. Silveira da ha1·or.i !alvor. inr:onvrnicntus na Jrublicacün: 11s rclncrlos in-

niolla. tcmacionacs não podem ecr olfcudidas pu r isto? • 

' . 
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O Sn. SILVEm~ DA A!oTTA:-Dlcsmo a clcspcilo destes in· 
convcnienles •••• 

vcrno tornou depcndonte o pn~:amenlo da vcrificnçilo,, não eei 
s~ o agente compritt sons. obriga~õc~, ~cm IIUO qunhdndc de 
poderes levo olle; ~c os tmhn para acmtar-·ou ~e com a con· 
diç;lo de scrom a~ui exnminndo~. O Sn .IJJNJSTno n.\ M.lniNnA: -Podem haver muito mios, 

c eu .... Espm, poíl. quri o nobre ministro se digMrá de dar as 
O Su. SILVEIRA nA MoTTA:-Vrjo onJc o nobre mini>lro 

vrd; (IOdem líavcr inconvrnicntcs, mns t~m sido jà feilns 
tantas encommondos de vnporn; na Jngl.lltlrra, na França c 
tdguns nos Estarlos Uni elos. rruo croio que as susceptibili:larlos 
int<•rnacionnes não s;lo difficcis do accommo1lar. 

informacões lfUC ncabo do pedir-lho. . . 
Dada 'a born, ficou a rhscuss~o nrlinda, retiron·sO o Sr. 

ministro cum ns mesmas formalid·Hlcs com que foi recebido, 
e o Sr. presidente deu n ordem do dia seguinte: 

I• 1mrtc.- Continuação da I• discussão das du~s ~rojlosi· 
cõcs da cnmal'il dos Srs. depu til dos, com o parecer da mesa 
n. 51, aUtOriSolllfiO O gOVCJ'I\0 man lar matricular no 2~ annO 
da escola central: a 1• o O>IUIIanlo nlanoül dn Na!cimonto 
Alm Linlmres; a 2• o estuuanto Jua~uim José do Almeida 

Deorjava quo o nobre ministro desse esta informarfi~ para 
que o corpo leg t;lativo souheisc se,quan•lo se f1•z esse éontrn to, 
foi eonsultado o con>rlho naval; creio que ó das nttribuicõcs 
do conselho naval consultar sobre este nogocfo. • 

O Sn. DAIIÃO DE S. LounEN~o:-Quando n;lo ó scgycdo. 
O Sn. SILVEIRA DA Morw - N;lo posso crer que honvesso 

sc~rcilo pMa o conselho naval;é um~ corporac:lo rcspeitnvel, 
rlepnsiliiria do muitos dos sc}lr•do~ do nobre niinb!ro S. ll.t. 
tem mais de uma ver. feito ju;tiE• ~,essa C•lrJHirac;h reco
Jihccenilo 1100 'cll~ tem pre;t:ulo níuito bon1 mviços 'Qui1.era, 
Jlllis, saber POI'IJII~ ó d;1s ilttribuiçú 'R do cnn'cllw naval. Dr.>, 
como o nobre ministro nmn•lnu verificar n~ liun•pa se o con· 
ln< lo tinh~ sido l1em cumprido .••• 

O Sn. V!SCONP~ n~ ITAD)flAUY :-E ~lli ó que csl;l o r,rare 
inconveniente. · 

O Su. SJLVEiflA DA !lonA:-.... creio quo o Rl1bro minis
tro qu<•ndo cbe~iir;io aqui os vap~r~; devm i.1 m~nd.1r proce
út•r a exame pnril vcdficar se o agm1to liicalii;uloJ' tinha dcs· 
empenhado a sua commissão. 

O Sn. nli'ISTRO 0.1 nr.lni~n.l :-TrntHe ri isto actualmente; 
já manilc.i proceder iL um exame c v•i·so fiiZ<'r segundo. 

O Sn. oAnXo oe S toun~Nr.~ :-.l;i ouvi dim que c vapor 
niio fui nchiHlo ccufonnc c cÜntr;1to. 

O Sn. SILVEI nA DA ni·JTT,\:- Ora, se ma n1lou-sa pr lCC~cr 
a um f!Xamc, so o g-overno nconhcrou qu~ os vap·•rc.> nDo 
Corão construidos C•lnformc o couiJ'iiiO como prclumo r1ug 
ha do acon.tccer, porque ao menos o que fc diz ó qu~ os, va~ 
11crcs s;lo Jncapazr•s.,. 

O Sn nAn.l.o DE ~. LnunENCO:- T;HnbcJU jil ouvi dizr,r 
hso. · • 

O Sn. SIJ.VJ;m,\ liA ~lon.1:-, .• quo 16m 1lcfritM c~ pi· 
'Iaos de constJ·uccào, c cutJ'c cllr~ o maior ó o grando calado 
d11s ViliJorcs. a inÍpropricd~do dl'!lci p~ra eiiiJi;arem aos r.;lf·acs 
do rio l'uraguay, o sonirr.m llliiis rftcs dous na rios do dos· 
cú!pa para a demora das noms opcr<Jçüc; navacs. ~, . 

O Sn. ·nAnXo DR S. LounENr.o:-0 maiúr defrito é o c 1!. 
lado,.. (llilaruladc), • · 

O Sn. SJLVEiflA nA MorTA:-Il,te ó nm ,"los defeitos rapi· 
tacs; os navios s;1o de muilll caiLulo, o creio·qu~ quando o 
go1'crno cncommrndo11 ~~sr.s rncnur~c:ulos roi tc111ln rm vi;t:1 
iiS nossas OJICI'iiCÕOS tio nio da ('rata' o tio l'arn~lliiY l'nris;o 
n~n:,r,lo as infornlil~õo' quo o 1111hrc mini>tro tem iltl rtar. 

N;lc entrO na di;cug,;io do c.rcrlito da marinha; hei dr 
·fiar-lha o meu \'rio. llntenrl" f!I!O ll·IS r.ircunH.1nr.i~s aetu~cs 
O 110510 diroito dO inmlÍJ:ilfUO flUO dCVü frl' )II'Ctl:ri<ln; JnOi 
o corpo loRi;lativo, anlo a; crnN~rucias do uma g11erra ex· 

· tt>rna, sento 1\IIJ tal 011 qual conftrnn~illl""'"• quo n:1n pros
crevo o direito de invr;tigacnn, n;1n 11.1 duvida, mas é for 
roso rcconh~cer IJIIO O corpo legislativo, nnt•.l a oiiU1Çiill 
aclual,expcnmcnln um ccrln constran~imcnto pH11 rxorcur c 
direito quo podia o devia exercer qnando apparcccm propos· 
tas quo wlo s;1o acomj'"nhadas 1le dnt•umontos. 

Por isso, Sr. 11ra,i1 colo, 1\ IJnÚ 011 n;io ontrd na discn;ffio 
do credito da m"ilrinha; !ICdi c;tas iuformal'il~s, 111•r•1U0 ilrs 
fio o jll'incipio ch1 cliiCUisilo dc,cjava m Informado acr.rc:a 
deste; f<~ctns, a cujo rcfpcítn correm 1'mtl•ls div~r;as, tlm 
que JlilO acrCilito, !IOr•IIIO s~i quo o nobre ministro ó um hn· 
mcm fi'Cidiinrlor, 11uo não ba fie fieh:'i' pamr a iurxccU(iio 
do um contJ'aio. . 

ÜJ vapores nilo eci so ja csiiTo pagos ; n1o soi so o go. 

l'ernambuco. . 
Conlinuaciio d;1 3• discussão da proposiç~o da mesma ca

mara, conc'or!enrlo mJIOrisaçlio ao governo para rcmunor,u 
smiços militares rcl~vanted l'rcstailos n~s ;eam11~nhas !lo 
Uruguay o P.trnguay com as ewe111las otl'erccJdas CID 3• dJS
cus~i1o. ~ 

I • discu,silo ·da propo>ic;io d.J m~•ma cam•ra, auton- · 
sando o goTorno a promorcr os officiacs suballt1rnos d~s 
corpos do HliihMia, !ple marchárfi~ para a cam.ranha contra· 
o l'araguay, e não pudor;lo concluir os respectiVOS ~sludos; 

2' pa!'lc.-A' cho~ad~.do Sr. mi11i>~ro dr1 marinha, con~ 
tinuaeilo da discus,ão, 1111~ ficou adJ:lll~. da proposta do 
podei; executivo cvmus cm•Jodai! da canma dos Srs. depu· 
lados, • ' 

Levantou· se ·a srs<ifo ás 3 horas e 33 minutes da larJc, 

mi i Dll JULUO DE 18GG. 

PflESJDENCJA DO EO, VISCONDE DE AnU:TÊ· 

A's 11 horas o meia rl:t m~nh~ ~rhan•IO·SC r.rrsPn,tes os 
Srs. vi:condc de ,\hiicló, Milfr~, Ferreira l'cnna,TCJxCira do 
S•·uza. Almeida Alhuquerqu11, Chicharro, mar1rurz do ltil· 
nharm, Mendes dn< Santos, lluzehio, Araujo 1\ibciro, llcr
n lniiCS Turn·s D. nlniiOI•I Johirn, Dantas. Pimenta Ducno,. 
!'.1ran1•ua viscon·ie de lt:;h11r>hy, Cunha Vascoucel!os, Ro· 
I!J'igucs"SiiVil, JJ••riío de ~. LouJ·cn~o. Silva Ferraz, vi!conrlo 
da lloa·\'isla, l'nmt·6n, i\'nni~S Goncalvc~, marqurz.de Ca
xias, l'ú•nhus, b~nio do ~1aroim, Suuz~ Fra11cn, VJSC~ndo 
tio Jc•tuitinbonha c Vias Vieira, o Sr. prc~idcnto abnu a 
· c.~s;to. . , .. 

,Cumpai'OCêr;lo l1>go dopni; .oH Srs. hariTo ,rio ~lu~itiba, ··a .c 
. AlbUifUCrqne, mar<1urr. de Olmda, Nahuco ZacharliiS, OllJI!l, 
bai'il<J d~ Alltouin3, Souza ll••moç, lJias de Carvalho c Sll· 
1'Cira du Moita. . -

F<~ltilrào cúm causa particip;pJ,, os Sr~. Sii]Ucira o Md\11, 
barão do l'ir•pama, liar;io rle Qumhim: Can11idc 1Jo1grs, 
C"rm·iru do Ciillll'"~' l.lurla•lo, l'auli1 Albuquerque, I'<IUiil 
Pe,sua, Sinimhú, Souza o Mel!o, visconde de Sapucahy c vis· 
conde dn Urugu11y; o srm IHLrtiJ:ipaçào os Srs. h;,r;1n do Co· 
t1•~ipo ~nu r.:~· Queiroz, llonscca o fi;r.IHIIIo de Suassuna. 

F•1i lida o appr<~vada a ~cl;t de a do corrcnto rucz. 
N;lo houve t•xpcilicnto, 
O S1·. 2• secretario I u o parPccr da mosa n. li5 do 3 ·do 

julho de ISGG. . 
l'uLiicarrcnos no appeudíc.o a cs(o VQiumc. 

l'lllllEtn.\ l'~RTE DA'OnDEM no DIA. 

llntr;\rJn cm 1• discus1~o, ~nc ficilra ndimla n.1 Rcssão tlo 
2 ~~~ junho, com o parcc~r da mesa n. ti3, pa~sarão ~cm 
,)l:hotc par11 ':l• iliwm;io, o doiln para a 3•.ns seguintes pro· 
pooirocs d;l calnnra dos 1lrputadns nntoHsilnrlo o governo a 
nwnÍI•r matrirnl;:r no 2• ano o ria Escnlil Central: a 1• o OS· 
tudanl!• Manorl do Naocimonto A11'0I l.iohnrcs o a 2• o t&tU· 
dantc J•.>nl)uim Jv~ó de Almeida l'~rnambuco. 
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Soguio·sc rm 3• discuiião quo ficám adiada na sessiio do 
30 ,Jo junlro u proposiç;1o d,, ,mosm<l. ~nnmra que" m1tori1a o 
govento para·romnnernr· Forv1ços m1htares relcvnn!rs, pres
tados nas campanhiis do Uruguny o l'arnSU·l)', com as emen
das olforccidas na 3" discuss;io. 

O Sn. Jun11>1 :-Sr. presidente, 1into nãrl ter nfsislido por 
encommodos, á ullima sossão, cm que lratou·se desta m-te
ria, com ludo lev.1nto·mc para .declarar qno, apelar do lerem 
as cominis!õcs feito algumns modificacõos no sentido das 
minhas emendas,ninda não posso conformitr-mo inteirilmcnle 
com Iaos modificarões; lhes JIDI;o por liinlo lico~ça para f,,~cr 
mais <rlgumas observardes, ilJifOSontaudo dopo1s dcllns nnvas 
emendas que mo parêcrm indi;prnsaVI'is; e11lrctanto, ct•mo 
ns commissõrs tivor;io a l111ndado do ittlendcr a algumas das 
observ.1cõos que fiz na ultima occnsi;lo cm que filllci, ngora 
pedirei áo senado permi>s~o Jl;rrn retirar as emendas que 
eulilil aprescnlt·i, 

Sendo consultado o !Coado, fui concedida o retirada as 
emendas que u nobre senado~ olf~recôrn na srssiio de 2ii de 
junho. 

cusnd<~a. Do mais, Sr. prosidcnlo, não sei á que vem no 
nrt. 2n esta palnvm- graves. · . 

O Sn. l'AnA~uos :-Isto ó erro; não está no nosso ori-
ginal. . 

O .Sn. Jonm :- Eslimn que niío esteja i porque essa pa
lavra veria fazer nrsta lei a mo:ma ·confus;lo <IUO faz no ce
digo criminal o emprPgn da palavra mortal .. quo dá Jogar a 
discus,ilcs intcrrninnvois entre os medicos. N;io Jrosso enll'ar 
a•ora nns wzõrs < m que mo fun•Jo, mas dirQi o passa~ern 
qZe os nrls. 1 Di o Wil do codigo cri~inal est;io redigidos 
do manPira ~uo uno :;io suston1a1·eis; fazem tnl confus~o nos 
actos do corrro de delicio !JUO os medicos, que não.eritcndt•m 
de medicina IPHiil. poern a justiça em grandes cmbarnços; ú 
umn pitlavra ambi~ua, que .não devia ser cmpro~adã ~~~ Jo
gblaç;lo, nem a Hmos asonn empregada em.leg1slaçM al
~uma. l'ur mortal e111ondNo o que ó necessanumenle mor.; 
tal, o q~o pórlo malar, o .o que ó ~ujei.to à morto, Jtor isso os 
facultativos tom;lo a IIUO>t;lo arb1trar1amentu como quost<io 
tbeorica, c n;ltl corno um~ _que> tão d~ facto, que ~ a unicu 
que devo ser da c•·mpctenc1a dos med1cos, e scrm de b~>c 
aos J'ulgamcntos. O mesmo succedcria com a palavra grave. O Sr . .JOIIhn :-+Sr. presidonlo, as commissõcs enten-

derão não dever d:•r valor ás obscrvaçõ~s que fiz sobro a Tamhom, Sr. prcsitlontc, ainrla que ou não insiôla agom 
enterini1J;ulo tl~sla lei; insisto ainda, ,1uo· melbor seria r1ue as minhas emomlns sobro o<sa quosl5o, parece que não ha 
clla fosso (Pila do um modo 11ormanento, como a lei do fi raz:io para <JUe as Ct!mmisfõos deixassem de tO~l'll' em ron
de novrmbro de 1827 quo ainda está em 1'igor, ti 11un muila itleraç;lo .o IJIIO <·u dlfSO. so?~e dever-se .1provr1~nr p~~~~ a 
rcl~c~o tem com rsta · 1kflo modo t•ra escusado c•tarmos ropa de lwil~ arJuclles md:v1d~1os tJUR, cm sorv1ç? nul!lar,' 
fazendo frequentemente 'lois do occasi;io, qn;111do mo parece. t'>mo volun1ar1os c gu~l'llas n~1~1onars rm P''stos a.rn•la .n~e
que s~ria mais razo~v"l fr~zcrrnos uma que serviiSo dl'feni- rio~es, n~,ostra~'~nr ~:r'!~o, ilaut~r~açõ1:s ? grande~ ~~~>pos1çoçs 
tivamentc para casos I~UiiCS a aqucll"s rm 'IIIC nos aehamos p~r.r a 11rla llllllta~. N;io pode. a o go1erno. pa>Srtlos ma1s 
nctualmenle, embora iluu,•esso nesla alguma diiposi~ilo tran- pnra !~ trop" de, linha, cu~ o ~o. to1~ p1::,t1carto cm. outr;~s 
sitoria; ma,, cmlim, n;lo dou a i;to ~ m<tior importancia. occaswrs? O qu~ fO te.m fe~t~ ai~ hnJO lt.lO sayo~~ra.~olll!· 

llirei ainda IJUO o paragrt1pho unico tio a1l. 1' parece mo 11 ~.~ nuar a faw:. As,lm so :tpiO~CI!a~aõ.!l~·~lens d? ~0.1~ dlopm
soacbar aind;1 coustrudo do m.odo que deva. ser approvado. 11 çõr.,s, .e 11110 •11111ia hnJ~ ~orv~m uo cx.rc1to e ~1.1 .mn~da .. 
certo. que tcrn.do passar dt'JlOI> pt:la cornmtsiilo ri~ redacç;lo, . Çn:1o lambe.m Sr, .• '~reSII!r.nto, .que o go1erno 11.ro fica!a 
mas 1sso nilo nos veda de fa1~r al~umas ubmv;t•.oos snb1·o o 1nllll!'do do d.1r pcn.õco mu1to ma1orcs do que as que eslao 
modo pofiJIIO sn acha mdigi,Ju o menno paragr,pho Nilo cons1gnadas n~ taboJia.nprcsrntada •. 
posso por t•xcmplo, conformo r-me com esta col.rjuncç:io c 'JUO O Sn. PAnA~uos:-- Apoiado, d1•pcndcndo da npprovn~fio 
se ada no parngr~pl!o. porquo. reune Clrusas dtsscmcliJnn_trs, da nsscmbléa geral. 
cn~o se võ, um part1c1pro pnsmo com uma ontfJilO rclatm. 0 Sn. JtrDIJl: _ A.s que aqui rsl:io na tahella são as uui-
(Lc;,J . . • . . C·IS que uno ,deprntlcm lia npprovaçuo, visto 11ue, 11a Jórma 

E ·tamhem escusado este accusaliVO-qttr. uwltlJSarcm os da constiluic;io fic;iiJ dt•,ignadils o taxada;; mas o governo 
i~clivicluos,-,- .rorque rm ~c11d. t•vilamos _na no~s~ !i.ngua,como p••derá da1· • pr:rFõrs .do rtuanl_ias. muito miliorrs por serviços 
na~ po1l1·m ev1tar os. franccze~, lodos ?' noml~rllll.oS? ncc.u · rclcvaulcs o cxlrllllflllllanus. Lre1o tjue, uma vez que se mar
sal! vos que so. p~tlcm ou.ht•ntcnllt•r fiinlmcnlo a prnnma ~IS; c:io e;l:ts da tabclla, mio lica o· governo inhihido do dar 
ln. nlns 11<io o ;ornc."lutstu o q~w. mo la1. falia r~ lnfl,llrer pon;ilcs muito maiores i porque realmentu ns noms prnsõos 
ainda Fl!hro.A.ncct!,Stdadu dn_ clinlrnnl:rm-fo da ler cslas.pa- 11 I(UIIItim ó serem muito nrofusils i chogiio a muitos, mas 
Jarras- femncnt~rs .c ~Dll!tt.mcs, reilu~r.nt!o·ns a uma ~n1ca, s;io na rcalidarlo muit;•s vezes. bem mcõquinhns cm illlcnrilo 
ao termo Jesno. Nao .. fCI'Jllll'IJIIO rrJcllar;lo ~s commliO!l~s aos serviços pmlilllos. 
es>a pnlnvra ,quo rxprun~ iiS cou;n~ tJue nqu1 rfl:lo o m;Hs Pr~reco I(UO ,1ind;1 u;io chegamos ~.reconhece1· a importnn
oulrasi ernOm to1las 11s oll,Jnsa; phy;~eas qu~. o ~orpo humano .cia dosses mesmos scrl'iços, como, por exemplo, o do UIUa 
I'Ó'Io recebt•l' .rm combalo; p~rque, CIIOWJil 11i;w, n.~ luxa- ~:rando yicloria, que rccompons:11nos 110 ebcfo con1 uma peu
~tios, ;~s hornra> c. fraclums nao so pódc d1zcr que srpo nem são apenas do 1 :2l'O,il isto ó lli'IU mesquinl!o, quando su conl
contusucs·.nem ferune!ii05. . . . para com o quo so pr~lica cm outros ratzes: todos sabem 

E' prcwo .I(UC. a lmgu~gem 11!1 lt·1. SOJ~ prcw;~, conformo IJUO depois da halalha elo Trafalgar· um irm;lu do Nelsor levo 
~~ m a d~ se~enc1a, e. nunca ;rrb1lrnr~a. Se nós !cmos a pa- ~ma pcns:io do 12,000 lib1as, .uma irmã outra de G,QOO li
lavra /csao p:r~a expn.mrr todas as o!Tensas phySICas, portJ~O hm. Nós n;ill JIOdemos d111' !;lo forlcs pcuiilos · mas mo Jt:t
!mc~us do thzcr fcrrmrntos o conlu>õps Bf!l !JUO n;lo esta o reco quo dr 11ois do um lrinmpho l:lo blilha.nte;como o .IJUO 
lncluldns iiiJUe~l118. II!FÕUS ele que f.IIIOI? l·errmenlll é Ulllil levo lognr llilS aguas dn l'aran;\, ii mrsqurnho dar-se uma 
sulu~;lo de cuntmuulado elas pal'les mol/c.1, fc11a rec~!lli!IIIOnlll 1,en;i1o do 1:21 o,y; anii'S uilo dar uada, 
110r causa f~IPrna .• Ora, ns frncluras tjUO podem IIIU_llh~~r Emtim a 1cspcito do projecto nada mais direi agora, aponns 
JHII'il o fCf\'I~O o IJUO p~rlrm mPsmo VIr a ma ln r, nao sao fnro e,lns olt;ervaçõc>, o tenho a honra do suhmollor.A con-
Jlrm conl~:õcs, nem lcrlm<•ntos, maS'Silo loEõcs. sidcrnc:io 'do 1rnndo ns pour.ns emendas que fiz, o que silo _ 

Alem <hsto, n:1o posso couformar-mo com estas Ires p~l.t- mais u"e rcdacc;io do que do idéas · - · 
vras quo illlOi I'ÓIIl no parngrnpho -que c:rcrcci'Cm as SIIGS 

11 
.. 

1
•1. • 1 s Q,, , t · . 1 • • 1 

r c·cs- quan•lo se l'Ó lo 'illltrrgar urna só? -rlue ful'ccio- ori1o r; .ts pc o • r. " ~core a_rro' o c CJIOIS apornl as, 
,une, o t c . · po>lils COIIJIIIIct.1mcnlc cm dr:;cuss;w as sogurutas cmeu~as. rom.-

·Jintondo mais que os parngrapliM 1• o ';ln do ar!. 2n são " O pm~rnpho unire do nrt. 1• srj• assim couolruitlo: 
cscuiados, porque :1 ma teria conlid11 ncotos pnragrnp~os "§ ].' ils lcsdcs oumol1•slias, IJUe forem contrahidas nas 
pódo faeihnenlc, com duas ou Ires palavras, ser contida no I dit11s Ciilllp:rnbns o inutilistn•m pnra o serviço, nsrilll co~10· 
paragrapho 1" •. corno re acha n;r rmlacção qno aprosenlni·. a morto .'.1no llius sobrevier cm c~mb:llo,' ou depois dcllt•, 
assim co1nr~ o;t.To nn let, esses dous paragriiJthos p~recem J

1 '''r;lo \'Ofllic:ulas, logQ <JIIe for possml, r~guudu o proccssu 
uma copocio do lautolosin, rcpeliçiio do i~éus o palmas cs· 11110 o 6ovoruo cdabclcccr sobro ns sl•guintes bases: . 

·-

,, 

l 
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" § 2.' Documentos nulbonticos, no c~so de n~o·se porlerem 
por forra mui o r verificar immcdiatamonte, ().CID c:1so contrario, 
n•Jaloríns foi tos c conveuicntomcnto rrpotidos pur medicos ou 
cirurgiúos militares, nomc:Hius· nos acampaml'~llo pelo ~cm-

i' milnilante em -chefe, srbre mlormacão dos mcd1c•s ou ClrUr
~iõos mais gradeados, sendo· os miatore• presidido!, ou pelo 
me· mo commandante e1il chefe ou por um ofilcial SUJlOrinr 
que cl!e determinar, ou preiididos o nonwndos p~la nulori· 
docâo .militar que lho corresponder, 11uer nos nc:unpam.fJnlos, 
quer nos Jogares OIHie forem depois tratados o> doentes. 

"§ 3 • .No; ditos I'Clntorios, que ser:lo Ji,Jos e ruhricatlos 
velo presidcr1te, dos cxamcs'que a cllu; prrcoJerem, rlevcr
~o-hn declarar a P(rocha, a causa, a natureza da lcs:io ou 
molcslia, 'o Jogar em quo forão conlrahidas, c os seus cfl'cilos 
ddinitivos. 

" SupprimiTo ·SO os §§ I• o 2• do ar!. 2', · 
· " Sala das sossões do ,enado, 3 de julho do 18GG.-Just! 

Alarti11s da CtltZ Jobi111. » .. 

a 1la la>, Jo~:o quo forem reclamadas pelos indivíduos que 
livo"'ill direito. ' ·, · · ~ ·· · 

"A ri. 6.• ·Os volunlarios toriTo todas as rPg.llias, direitos; 
o privil~gios da~ prar,ns do cmcito, parJ sert•m reconhecidos 
cadetes, cu particulares, sem que por 1ssu Jl~rc:l•l as Vilitlagens 
do ar!. 2', o pos;~o ser p•·omovidos a ·officiaea quando· se 
· áistin~uirçm, · 

" Os que· limem direito a sor reconhecillos cadetes,· ou 
Jmrticulares, poder:lo usar logo dos rcspuclivos dislincllvos 
ato se prucmJ,•r aos conselhos ile dircecão e averiguaéiTo, 
quando o qua1·tcl ~cncral o faculte; ficândo dispensados da 
aprescntac:\o d;a e>Criptura do nliinenlos · 

" Ar!. 7.• Aquellesquerle!i;tircm da baixa,tlepoii de feita 
n paz, e contiuuarem u servir JlOr m:lis Ires nnnos, .recebe: 
ri\11, nlém das outr;as vantagens, trezentos mil róis, · seudo 
cem mil rói; nesse acto, e o resto no fim. dos Ires nonos. 

" Ar!. 8.• Os volunta1·ios de que lmlão os arls ·2• c 3'' fi. 
caráõ isentos do serviço-do exercito e marinha,· assim cumo 
rio smico activo da guarda nacional, qu~ndo não se qucirão 

o SI•.' Fel'l'ell·~ B't:>llilR: - Dc51IC ~,uno sena tio resol- presl?l' volunlarianwnlo, . . . 
" Os do art. 3·•, quanrlo se prestem, terão prelcrcncia na 

veu ent:arrc~ar o ~x.1ma desta mn.tcria ús riu a> cnnuni~1ões promll!i<lo. aos postos de oillciacs, . dada a igualdade do cir· 
reunidas de marinha c guerra c de r,~cmla fiqut•i de animo cumstanclils com outros. 
di;posto Jlll!'a adoptar o trabalho qtio cllas houvmcm de " Ar! 9.•· 0; voluutarios terão direito. aos empregos· pu
apresentar, por estar mio do que corrl'iJIIltHioria ils luzes e hlico;, do prcf~rencia, cm igunldado de habilitacõc;, a 
ao zelo que .toJos rcconliecemos cm c.1da um de seus illuslres <JU~esqucr outros indiyitluos. .. • . 
mcmbi'OS . - " Art 10 A's laamli;as dos "Volunlanos que fallecorem no 

C1•m efTeilo jil dei o meu voto na 2• discus!fio; e pretcnt!n c~mpo de batalha, ou cm consequcncia de ferimentos rccd~i
da-lo na 3• a nw parle das rmenrlas que as commis;cres ol· .dos uella, terão dir~iló ;i pen~fio ou meio soldo, conforme se 
fcrec~r~o em substftuicão e additamento ao ,,rojecto da outra aioha estabelecido Jlnl'il 0, officiacs e praçns do exe1·cilo o~ 
camara i mas lcndo-sé.no dacur;o do dchale "lscililde algiJ. quo ficarem inutilisados, por lerimculos rocubidos Pm com
mas questões, que a meu ver n;lo tivcrão aindA uma suluçfi,J ha!c, percebcrlaõ, durunte sua vida, soldo dobrado de volun· 
sa. tisfactor.ia, peço !ice. nc.a. para CtJrOr lambem as minhas opi- t · ·' ano. ntões, ass1m como as uuvtrlas que me occorrcm. " Ar!. 1[ Todos os volunlarios do quo tr~ta este decreto 

Se parecerem infundadas ou improcedentes, c;prro que ltmio no bmco esquerdo uma chapa do metal amarello com 
mo soj;lo relevadas, attendendo so a ÍlliJlOrt;,ncia da ma leria, a corOa impc"rial, tendo 110r b•ixo as sc~uintes palavras : . .:. 
c tendo-se em j)OnsidcraçiTo quo ó o; te~ ultimo. ensejo que Voluntarios da l'atria-, da qual poderão usar mesmo depois 
no~ mia para retocar c ~perfe1çoar o JlrOJecto, VISto qne na da baixa. . . . . · 
novà discussão, a IJUO devem ser sujeitas :IS emendas que " Ati. 12. O governo concorlerfl,rm atlenci!o aos serviços 
agora approvaremos, não poderemos fazer lho alteração ai- relevantes prestados . pelos ditos voluntnrios, graduatões 
goma, n'em caberfl :\ Cam:lra dos deputados OU IrO alvitre 50· do Cofficiacs Jlouorarins do CXCfCÍI•J j O soJicilarà do cnr
n:io o de appróva·las. ou·rojoila· las, uos mesmos lermos em po · !Pgi,J.tlil'o nutoriRagão par~ conceder lhes vitalicj.1• 
quo estiverem concebi rias. . me o lo o soldo JlOr iulciro, ou cm parle, COI'res(IOndcnle. aos 

!'ara tornar mais complcla a miuha fxpnsiç:io,e maii chra seus postos. . .. 
iii observações que tenho ~e lazer, começarei por ll'azer ii 11 Ar!. 13 As pracas dos corpos policiaes do Impcrio,e os 
lombl'ilnça do senado as di>poFições tto decreto que c1·eou o; indivíduos que jj tiverem obtido b:,i~a desses cor,os, o dos 
corpus do Vt•luntarios da patria, o oulroB actos !JUe dizom de primeira linha, torão todas as vantagens concedidas aos 
l'eRpeiló a esta matcl'ia voluntarios guardas·nacionaes', . ..· 

lli1. o decreto n. 3,371 do 7 do j;meiro do 18Gã: (lendo.) " Ar!. H. Gozaráilrlo todas estas vantagens aquelleslqua 
" Allenden,Jo ás graves o exlr~ordina•ias circumslancias na cOrte e província do Rio de ·Janeiro se ~presentarem .dou· 

em qua se acha o paiz, e :i urgente e indeclinavel necessi· Iro do pmo de sessonta dias, nas províncias mais proximas 
dado de tomar, na ausencia do corpo legislativo, todas as no de tros, e nas mni~ remotas no de quatro mem, contados 
Jlrovidencias para a !Uslcntacão, no cxiCI'ÍOri da honra e da data da publicacfio deste decreto nas respectivas capitaesi 
mlegriolado do impel'io, e tendo ouvido o _meu cousclbo . de os guardas nacionnes aos cemmandantes suporioros, e, onde 
ministros, boi por bem decretar: · os nilo houver, aos commandantes dos corpos, ·e os outros 

" Ar!. 1.0 São creados cxtraordinaliamonlo corpos para o volunlarios las autoridades q·ue o governo designar. · . 
serviço de guerra, compostos do todos os cidad:lus maiores " Ar!. Iii. Ficão provisoriamente revogadas as disposicilas 
de IS o menores de üO nnnes, que voltnt;lriamcnle se quize· cm contrario, Os meus ministros e secretarios de estado"t!IIS 
rem alistar, sob as condicões o vnuta~ens abaixo declaradas: dimsas rcilUI'Ii~ões, assim o tenhilo entendido e façilo exo-' 
·" MI. 2.• 0; voluntaiios, quo n:lo forem guardas nacio- cu lar. » . 

naos, terão, além db soldo que percebem os voluntarios do (Com a rubrica de Sua ntagestado o Imperador, e roferentla 
', exercito, mais ·:~oo rs. diarios, e ·11 gratifica\~<lo do 300,~ do todos os mini&tro~). 

quaudo demn ba1xa, o um prazo do !mas do 22,üOO brnm1s Q; decretos n. 3,409 do I' de março e n, 3,.128 do 1• de 
qu:adradas nas colunias militare; ou ~,gl'icolas • abl"il prOI'Ogiirfio (ior dous mtzes os prazos marcados no. 

" Arl. 3.• 0; guardas uncionaes, Jll'aças de prol, que se ar!. 14 do antccctlouto. • 
aprcscntarom,serão alistndos na primeira linha com ns n!es- O decreto do 7 de j:1neiro suscitou desde n sua publicaciTo 
mas vant.1gcno do art, 2', passauilo nos po~tos quo tiverem divmas duvidas, versando uma das princijlacs sobro" o 
nos co1·pos da mesma ~narda a IJUO pertencerem. qllaiilt!ln do soldo quo devo caber, aos voluntnr10s em virtude 

"Ar!. 4.• o~ vdunlarios comprehcnrlidos nos arli~os ante- do ar!. 2•, e dus pensões do •100 trata o :ut 10, por onton· 
riorcs l~ri!u baixa logo que fur declarada a paz, dantlo-so lhes derem uns que a quautia do 300'rs dia rios dovia •or consi
immediatamonto passn~cm para oude a solicitarem, no caso dcrada como parto integrante do mesmo Súlrlo, e outros que 
que lonhJo do so li'all!JIIII"Im· JlOI' mal', como simples ~mtifie:IC:lo, do naturosn igual :1 da que prr-

"Arl. li. o As ,baixas n~o 'depondr•rlirl do o1·dcm do governo, c1·Lom ns Jlrat•ns .voluniarias do exercito i duvida, fino, se
ficando O> commmHlantoJ doJ rospbctivo., coi'Jlo> IIUt•Jrisados gundo mo cotilta, foi j:'trcsolvidaJIClo governo, ouvida a scc-
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cão do conselho do estado, do conformiJado com O! la segunda o .Su. l'lAnuco (miflistro da justiça) : - Não apoiado. 
ipinicro. 11111 28 do junho do mesmo anuo do 18!1~ Jlromul- o Su. l'RunE'uiA PllNN,I:- Sinto contrnriar a OJiini;io.do 
gou·so a lei do fixacl,o ~o forca; do tom (N 1.2.iG) conlorHlo nohr~ senador por Alato.Grosso, rnas Jlal'eco·m9 claro 11uo n 
no fi t• do art. 2" ~ SQ~uinto"IUsposiçao: (Laudo) . lei prorogou ils prnzos anLeriormenlo marcndos, ou, p.Hn 

•Os voluntario; 1;uo >O alistúrâo c so alislarmn na! file1~as fnllnr cum maior cx.lctid;lo, abriu um novo prazo para f;IZOr 
do exercito, om virlu11e dos decretos ns. 3,37! do 7 rio Jl· rl!te~sivas as vantagens a todos os volunt;u·ios.quo so ali;tas
nciro 3.409 do t• do nwco o 3,H8 do t• de abril do corrente ,,0111 uinda dotwis da sua data, rm tjuanto dtir;rsse a guerra, 
anno: gozaráõ das vantaic"s que lhos ~;1o gura!1tidaa pelos (Apoiado). D1~pois de, lu J~i airula o gover.no tomou· as me· 
mosn1os decretos, dura.te o tempo do seu euga)ament~J. ».' didas counsluntPs d11s so~lllntcsdecrclos: 1/.endo) 

Confosso quo nun~a pudo bom COIIIJirehendcr esta dlspoii· " Decreto n. 3,üOI do~. do 11~osto do t866. 
cito legislativa. A' prirnl'ira vista parecia-mo que pela? pa· • 'l'cn>lo a lei n. 1,216 do 28 do junho proximo pas~nr!o 
Ji1vras (tleil'as do ca:crcito dcYÍIJ-se ontenucJ' corp~s de hu/ia, legitimado as mQdidao cxlraordinarias, toruad:1s na uusenclil 
mas cm tal caso, nãe lendo a111da cheRado a occa~ulo do ~xo· do· corpo le~islativo pelo decreto n. 3.371 Jo 7 do janeiro rto 
cutur-se o art. 7•, viria a providorrcia a. ser multo p;u·c111l' COI'I'orrto amro, e sondo ainda urgentes essas medidas para 
Jimitarulo se ullicllmonto aos guardas nac1onaos do qu~ trata •ngmcutar o s_uppri~ a força do o~ercito do fl1loroçrlcs, q~e ~o 
o art. 3• do decreto ~~~ 7 do janeiro, o que nilo potl1~ 'SCI' •ch;l fóm do unpcno, o do exercllo IJUO defendo a prov1nC1a 
da inlcnç~o do legislador. do 1\io Grande do Sul ; · 

Para considera-la, 'porém, ~omo npplicnvol a.todos os vo· a O conselho do miniolros: 
Juntados ainun maior era a mwha duvJda o .embmço, paro· • \'i, to o a1 t. 2' do decreto n. 3,491 doS Jo julho ul.limó ; 
condo·m~ manifesto que o corpo legislativo mio quereria " Ouvidas ns. secçiloo I'Cunitlas do ju9li~a- e de mílrlllba o 
limitar ao. tempo do engaja.ncnto, i>t~ é,;\ ,Juraç;io do cl)'cc· guerra, JH'ovisuJ'Iarueuto · 

I tt I s « Doere la : t!vo serviço !lo campanha, o gos" 1 as. van.tagens pronw h a. 
1 1

, 
aos voluutmos pelo decreto do 7 de Jan•Hro, van.li!SCilS·!J~O • Arl. 1•. Esl;io cm vi~or,alé terminar-se a guerra 1 o am-
pola mór parto só podcnio loroar·so r~aes o tffect1vas dcpo~< guay, us disposições do decreto 11. ~ .:171 do 7 de janci r o .do 
que o~ mesmos volurrtarios obtivcro~J a sHa Laixa, cm COiiSC· corrente ,~r:o. quo_crcau os corpo~ dov~Junl:u·i~s da palm: 
1101mc1a da dr·claraeão da pa7. (.\powdos.) "A1t. •. O al~>l~mo~lo d".svolun~·lrJos llilo m1pedc ore 

Ainrla ba pnucos'dias o nobro miniotro da guorm explicou .crulamr.nlo, o 11nal sem act!Viul~ sunulliiiWamcnte Jrara o 
cm um dos ,cu> di8cursos que as palnvras durmrte o tempo preonclumcoto do~. c.~rpos 1lo cxerc1to. » .. 
do seu engajamento fórão escríplas no urtigo da lei por en " ~ecr~to n 3,;!q·l do. 1 do agosto ~~~ 186;1. . . 
g-ano ou lapso rio redaceão em vez do dizer-se-cm virtude • Conv111rlo fae1.1it~r a guarda nacwnal todos os f!101~1 do 
tios s~us engajamentos. • ' mootrar o seu patr~otlsmo, o ~rc;tar rm dl'fcsa .do. pm, 111.va· 

. . . . d11lo pelo estr•n~orro, os oetVIÇOS IJUO a consl1tu1Çiio do un· 
~ra, w é este~ verdadmo senlulo ~o a~ll~o,? ~o por.on· 1erio impõ~ a todos .os ciil,,d;ias,, o á instituição da me!ma 

gaJalll~r~to dcvc·sc ~~~.t.on~ler (emb.o~a n•o tcnh.1 ~J,IVIi~O lo1n~o guarrla ~raclomd especr~lmcnlo e:ugc dclla; 
por escnpto.J o sunple~ facto do üli>l,,meu~o o ,1pro.ont:~ç.w " 0 conselho do mirustro>: , . 

· ilo voluntano,quc se d1z promplo Jma tiervlf durante a gucr· • Visto o art. 2° d~ decreto n. 3:491 do corrente anno ; 
ra:,. "Ouvirias as secções de justiça o marinb~ o guerra do coo· 

O Sa. PAnA~uos dá um :rparto que não ouvimos. sollio do citado, provisoriamente 
O Sn. Fl~IIII!:IRA PeNN.I. : - O engajamento de volunlal'ios " Dl'mta: 

p·ara o exercito fuz.se, se estou bem informado, por meio 1lo " Artigo unico .. Os corpos da guarda nacional que com 
termos escriptos, o por elles assi~nados e piircccndo-m~ que sua or~:anisacão actual, com os seus officiaes o pracas vo
a mosma formalidade não so tom observado a rc>Jloito dos vo Juntari:.mcnté se prestarem pa1·a o serviço do ~ucrra" ICtlio 
lunlarios da patria, ia ou dizendo qu~ se o arLi~o d~ lei rle Clllllpill'ailos aos coqws do volon~1rios da patri~ e gozaráõ 
186li deve ser entendido segundo a cxplicaç;io do )lt>bro mi· do lo :las ns vanla~ens quo a csles são concedidas. • 
nistru da ~uel'l"a que acabei de repetir, o so rara considerar· • [lecreto n. 3,508dc 30 do agosto do tS65: 
so cn~:ajarlo o voluntario da patria basta o Simples facto do • ConsiJcr~ndo que são di~nos Jos mesmos favores o ro· 
seu aliotamcnto, o ar,ro;oulação nas fileira! do exercito, sr· couhccin~l,nlo publico os voluntnrLs da palria, assim como 
gne-so que por essa mesma loi esl;io j<í confirmadas todas as os ~u;mlas nacion~cs que, dosi~nados (Jara o servi~o do 
promessas feitas pelo decreto do 7 do j:1noiro. guerrn, promptamenlc concorrerem; 

O Sn. Po~nANnos:- Aos que se :.listarão em virtude dos " O consolliO'dtl ministros: , 
decretos nella citados. rc Visto o art. 2° do dcCJ'Cto n. 3,491 do corrente nnnn; 

. " Ouvida a sec~ão de justiça do conselho do estado, J!ro· 
Vlsoriamcnto · O Sn. FennEmA PE~~A:- ~[;Is o artigo di~- os volunla· 

rios que se ntislárilo o se alistarem ••• 
O Sn. NAnuco (ministro da justiça) :-Já nüo havia p1·azo. 
O Sn. FgnnErnA I'~NNA: - ••• nas fileiras do exc1·cito, cm 

virtude dos decretos de 7 do janeiro, to do março o I' de 
nbril, gozarúil das vant;lgcns que lho s~o garantidas pelos 
mesmos decretos. 

O Sn. IIIAnQu"z DE CAXIAS : - J;í linha cxpimdo o prazo 
que se havia marcado para a aproscnç;lo do voluntal·ios. 

O Sn. FJmnRmA PJ·:NNA:- Perdoo. me V. Ex ; o pr;;zo, 
do IJUltro mczcs marcado para ·as provir.cias mais remotas 
pelo·decrcto do 7 do janeiro, o prorogado por, dous mczcs 
peles do t de marco o I do nhnl, uinda não cotava lin>l~ 
rJuando so promulgou a I~ i de 28 do junho. Ain~a, porém, que 
cstivessa1 a.mesma lo i o teria prorogado para todo o imperio, 
desde quo disso- o se alislarem. 

O Sn. PAnANnos: - Eu entendo que o hcneficio se devo 
estender a todus, mas a lei rcfcro-so sómonto ao~ que se alio· 
tár.to cm vir ludo do d~crclo IJUO marcou o prazo, o dos quo 
o prorogárdo. 

• Decreta: 
a 0; gu.1rJas nacionaes que, designados para o ~crviço da 

guerra, promptamcnto concorrerem, geZ\11'1\õ das vantai!;OIIS 
concedidas aos voluntariosda patria pelo decreto n. 3,371 de 
7 de j;woiro do corrente anno, ficanilo lambem, como UIJUCI· 
le3. isentos do sorvir.o do exercito o armada. ;, 

Tratando desta m:iterin uo sou rclutorio, d;z o nobre mi
nistru 1ia guerra: (Lcr1do) 

" VmrtJgcns aos voluutaJ•ios.-0 dccrclon. 3,371 do 7 do 
jan~iro do anuo findo, que croou corpos para o serviço do 
guerra . cum n denominação do - volanlarias da patria
alem do outras vantagens, que a estes c.oncodcu, dl'lerminou 
no nrt. 10 q~o as famílias dos que 'fallaceJom no campo de 
bat:ilha, ou cm conscquwcin do ferimcnlos rccuhiúos ndla, 
terno direito ;\ ponsJlo. ou meio soldo; conformo !O acha cs· 
tabolccido JHirn os officiuog o p1·acns do exercito, o os que 
ficarem inutilisados por ferimentos recebidos cm combato 
pcrcebor;\il dum1lo a sua vida soldo dobrado do voluntario. 
O~ 1. 0 do art. ~. 0 da loi n. 1,2~1) do 28 do junho do 

mesmo onno, disJ.OD o seguinte: « Os voluularios quo so 

"' I • 
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" i.li~till'ilo o so ulistnrom nas Ol~irns do exercito-em virlurle ·•utori~aç~o ~o goYerno para remunerar 1erviç0ll relevan~~s ., 
" dos oltlCt'elOS us. a 37trle 7 de janeiro, a.i~ado I• do Jllii'ÇO. ~~lruordwariO!,.prostados.~uranto a cumpanbloj mas o aena
". 9 ;1,.128 dn I• do al!ril tlu corrente arHIOdtozarátl dasvanta .. do, alltudeudo. ás razlleH.CXJlOBius no, par~cer dllll duu com-. 
" ~~~~~~'lu~ lhos sao garaulítlas pulos mesmos .docr~los, du. · mii~ões,. e ~i~da mni~ dClloavolyidas no d~hate, enlllnd~u 
" ranta o temp~du .. 16/t eng"famclllo.l » . . . :. ,•Jue, n4() dev1a.'.~~r-lb~;o· .seli assentimento se~. as emmtlKi 

" Sascitarào·so duvidáa sobro a verdadeira Íl;lolli~eni:ia .que passarão em.!• ,dlscus:l•: . .. . ·: . : •, . . ·· 
do nclif:O do doer~ to acima citaclu, combinadu .com a didpo- : Eu acompanber·os que asarm··votãrno; bem cnftveneide ds 
sic;1o ria lei qno acabo de mencionar, . . .. · · ·quil;nl!o. poderia".proceder·de:outro·mado sem oae!I1Ía di dit
. ·" Q~O(IIIH uus quo,na:pala~ra voluntarior,se .comprebeqda 'posii)30 do 1t 11 dô art.·101 da cnnatiluição, 'que lu dapen-· 
taulrl. crs olficliiC;cumo as pruqas de prot; opinão outros que dente::d~ approvo~o da •anmbléa ·geral qualquer:•mercê 
o art lO do ililcrdo se ruim' oómonte á; 'prupis do pret. · pecuurarl& concedida pelo ''A'OVerno, quando 'Diio<'ealivor "já· 

" A· respeito do modo por que devem ser concedidas as desi~oada s taxada· por lei· ·Se por aeaso ao pretendesse co11- · 
pon.õcs, 011 m~i~ soldo, ás famílias dos voluutarios, dizem ,ceder ao governe um·credito da mesma quaqtia do !OG:OOO;!l, 
uns que não lm razúo para que se exiji!o das' famílias dos ou di!' outra ainda·maior para ser didlrrbl.lida. co1119 pre'mio, 
ulficine~ de linha cortas baLiiilacõcs para obtcncilo de sarne- 11u soccorro txtniordinario aos rlllciaei e pracas do exercittt' 
lbanle beneficio, sendo dispeu.ud,ts para as dos· volunlarios, om. oporações;que o merecessem, eu nilo faria" úbj~cçi~. Au
o iplH por j;;o dcwm estas obter a pon!ilo pelos. mesmos lorrsnr, porém,. o porler executivo· para conceder e mandar· 
meios por nquclbs cmproga~ns ; outros poróin, alllrmão que, pagar desd6' logo pensftes vitalícias até a quantia de li:OOO,& 
CO!tcoditla ·a penõilo, para que esta se torne uma realidade, e cada uma, isto é, pensões superiores a todas ·as outras qua 
n:lo so · rcriuza a uma impussibtli lado pratica, deve. ser ella até o presente se tefl'l concedido, nilo mo pareeeu posSIVel, nern 
confcri•la á:i filmilias do volunlarios 'por meio de úm decreto ,mesmo com a clau;ula de ficarem sujeitas a ulterior appro-' 
c~11ecinl · · · · vac~o da assemb!éa gorlll, · podendo-se bem prever •quanto 
" Opinilo i~ualmento alguns outros. que o citado artigo da seria difficil, li alá· mesmo inconveniente ·a revogaeiio · ds 
lei u. 1,2f6. de ~8 ;~e junho do arilto·lindo >ó appro~oil os do- qualquer dessas mercê~ depois do haver o ·agraciado' comu-
nrctos de 7 ·de.Jnnmu, 1 de,marco e t de abnl do mesmo çado a go:a-la. · 
urcno na parte relali~a ao gozo dâs' vantagens quti são inbu- Quahto ao· arL 2•, o principal motivo que inbibiu me· 'dll 
t·~ntcs ao )or~p~ .efl! que durar o engaj;unonto, feito em' vir- dar-lhe o meu voto nos termos cm que se acha coneebido wi 
tu•lo _dos ref•tl•l,os d• cretu~ e. não no que só pó do l_er Jogar a consideraçilo do que, aulorijando·BQ o governo piua i:once: 
dPpors dessa epocba, como soJa o soldo dobrado e. garanll<lo dor. po>tos honorificas ató D. de marechal de eampo., c,om a. 
11elo nrl to do decreto de 7 de jJneiro, aos que· se inuliii- lobhdade ou pa~te do soldo correspondonla, aos mdrvrduos. 
Harcm. pertencentes á guJrda naCiooal, ccirp.os policiaes ou ~utro~ 

• ·con!ultadas as seccõos do fazenda e de.marinba e guerra .corpos. co~b~le~tes, .·qualquer que se;a. a sua. derl07}1i11afdO, 
do conlolbo de esla•lo, "entre os seus membros deli-ao di ver· ·poder-se·hra JUI~ar lambem êomjlrebendldOS nest~ dtspo;ncl() 
gene ia· i e' pOr ÍS>O tornOU•Se indispensavel sujeitar OSlO aS· 0~. rroprÍ()S. Ol!i'C.Ines de linha i O q~e Seria. &I lamente ,rejÜdi·. 
sumpto ao vosso conhecimento. - ·c1a aos priDcr~IOs que devem semr de baie á or,anlsacao tt 

" ~olalivamente ~s demai~ ·!antageas prom~tlidas pelos disciplina do exercito.. • . . • 
referulos decr~los, a1nda nllo .fo1 approvada medrda· alguma: Passarei agora a.tratar, Sr. presidellle, de~ algumas darJ. 
Na minha humilde opinião tenho como indispensavel u cum .emendas das iliustres commissões, sobre as quaes ainda sa 
primenlo de taes promessas, que considero um empenho do mó"oJrerecem duvidas, attendendo ás su~emeodas .ultima-: 
honra para o paiz. » meAie offerecidas, e á redacçilo que ail mesmas commis&au 

l'ouco aepois de promulgada a lei de 28 de junho de 1865 .apresentárilo coin? um meio du facilitar a aprecia~ de lodo 
· rcc~beu o seuarlo o J>rojocto da outra camàra, que nilo tendo o teor do aeu P!OJecto 

pod1do ser enlilo tornado em consirlera~ilo por haver-se adiado' O Sn. P'ARANUOS: - Falia 'uma emend'a. 
n assecublóa·geral, ent.rou e_m .1• discussilo, ~o dia 7 de m~rço 0 Sn. FERREÍR! .PB!CNJ. : _ Sim ; l vi 118 na fàdaec:lo 
do corrent6 anno. e fo1 reme tudo á~ commcs,oes de '!lanalia do art. a·. o falCão 18 patavrai,;_ com J 0 10~0 respectivo· u 
o guerra e da· fazenda,. pelas quaes forilo oll'erec1d~s as parte delle . · u 
emendas que agora discutimos. Dcz este projecto: ( únlio) . '• • . . . . 

• Art. 1. • As pens~e• concedidas pelo governo aoS' oOiciaes O Sn. PARUIIOS : - Apo1adt. 
o sol~ados o marinheiros do quaesquor corpos e classet!, e a 0 s F ,..__, ' · · · 
1cossoas das famili•ts do~ mesmos em raz11o de actos relevantes 1• BnREIR! nmN4:- • ;·, 8' atteaderei a isto quando> 
praticados· uM êainp~nbao do Uruguaye Paraguay,e proviocias tratar do mesmo artigo. · 
frontei1·as destos e~tarlos, ·OU por .faliecimeotos e ferimentos Dia 0 art. I•: (Lendo) · · ' 
11ue in~tilisem pm1 o serviço, serão pagas desde a data do « Os ofll~iaes o mai~ praças da gu.a~da nacional, dos corpu 
rc>pcct1vo decreto, salva sempre a approvac.ão da assomblér. de vol~nlmos da palrm, dos d~ pohcm, ou do qualquer oulr:A 
genct. denomlnaçilo, que nas campantias do llrugu~y e l'araguay, 

11 ~ 1• As pen~õe~ de que trata esta artigo poderão nr alé ou nas províncias brasileiras fronteiras destes estados; d11· 
ti:I:OO;l catlu um~, dtlntr·o do crodcto de 200:00('~, nilo sendo ranle a guerra·actual so, inutilisarom para-~ serviço, .. lerilo 

~~' as pensões constantes da tabella anilexa sob n. t. 11 
porém. npplicavel a di.sposiç11o do mo1n1D artigo senão ás · E_m primeiro lo,gar ro~etirei 0 que diase 0 oobro senador 
cnncoilcu;H durante o mlorvallo das sessões do corpo le· pela província do Espirllo-Santo, pond_erando que, cm vez 
ghiativo. 

11 A< t.. 2. • Fica nulorisaclo oJloverno para conceder postos des.las medi~as sómeoto npfllicaveis ájuerra nclual, seria. 
h ·r . " 1 1. d lUIS convemente·quo se fizlllse uma 101 gorai e· permanente, 
onorttco,, ale 0 .. e lll·troc t:cl . a caml10• ·com .8 luta ld.l e· para rogular a remunoraºilo dos servic.·o~ de i•ual na.ture:a, 

ou P'"'t~ do S()ldo comspondonte, aos indivíduos pertencentes i d d • 
i• ~nanln nacion:d, corpn~ policiaes, ou outros corpos comba· ~ue touverom c ser presta os em defesa dns inslituieões, · 
tontas, ~uai•IU~r '1'11' >rja n suít denorninação, por.~orvicos a iutegrida•le do lmperio, e dti ordem (Miblic-a, quer cm 
fPIOV~OtO! U UClOS tiO hr'i•VUrll 6 intoili••oncia praticadOS 038 :gu~t'ra exlormL, quer fiO interior do ,paiz. .. 

'· . d o . • • fendo-se, porém, por oLjocto sómenlo a guerra actual, ainda 
~:~~~/:,~. Cumpunuas e pruvtnci3s, 8 que truta 0 artigO :observrtrr.i quo me parece defeituosa a rcdacciio do arlig() 

"·~rl 3.o Fic:1o r·cvogarla~ ns ~ispo;içtles em contrario.· ,quando desi~n~ como thoatro' dãs operacõos o iorritori~ da~ 
<~l'a~o da cam:rrn dos doputados, om 7 de julho .de ISGã" r,rovincias brasileirás limHrophos dos E1iados do U;uguay 11 
Si'~undo su \Ô 1) 11 letr;c de-te projecto, lin~n ullo por fim ''araguny, nilo mencionando poróm o da republica Argentina. 

lliiu sô manter ,,; pro mossas foil;ts >tos veluntarios da patria O Sn PActANnos :-Nilo il2t:L cempre~endido na campanha 

lw,lo tloct·do du 7 do j.ucoiro rle t~Glí, o ji\ conllrmndus· pela del'araguay 'I • 
ur do:!~ ''''junho, 1:ornu t rmL~m conlurir muito rnlis ampla O Sn. Ll~nn~mA PEN~A :-Som duvida, o por isso mosmo 6 
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que noto que 8!~8 lorritorio nno mejl designado no projecto bnto: 'fodos reconhecem quanto ó irrogular, incon•eniimlo, e 
t:omo o silo as no!SU províncias fronteiras, quo.já tew sido ilté·mosmo contruia á diocipliuna' do exercito, ii exiolenflia 
e· pod~m ainda ser tbeatro de operações da ·guerra.· . .- •le Bemelbantus omciae~ (apoiados), mas o -facto é que elles 
.. 0 Sn. P&riANniis :-Esta redaccllo é á do projtictodÍI outra ~xistem .. •·· ' . · ··· 
can\ara. Supp·olido . as operaçoos' em terraorio, e•lrangeiro, O SR. PAnAftnos : -A lei do anno passade autorisou-a •. 
comprebeode tambem.:aq nossas províncias liruitropbes. · ·. ·· o ·sn p18uz (miriillro da g~erra) : - E' .erdade i a lei 

O Sa. FsnftEIRA PENN&:- Tumbém.rile parece que dilflado autorisou. . . · · : . 
o arti~o-aquellos que. ae inulilimem para o ldroifo,·· po- o s". IÍlriQUEi 08 CAJIAS dá um aparte que nlo onimos. 
dor-se·ha. entender que a sua di1posi~ão denrá sómente ~er · · 
observada no futuro, nfto sendo applieá,el aos casos até a~ora ·o· SR lims1Í11 P~~~.~. : - ~ le.• 'de 28. de junbo de t8G:S 
occor1idos.durante a campanha.do Para~uay. e ainda menos ·autorisa o governo para conferir durante a guerra postoil:de 
ao" da do Uruguay; que findou em. rmreiro. de 1865 commisslo, e. por i1so me;JI!O. é que eu pergunto : se,, por 

Estou,· bem perSIIadido de que n4o · 6 esta a inlençno da exemplo, um tenente do oxerc1to for nomeado leneole"c.oro· 
outra camara, nem a das duas commissOes do senado; mas· neJ. de commiislo,Ccomo já se tem Ti&lo, e morrer, ou Ocar 
para t~rnar lilnis clara a redacc.~o do artigo, para prevenir inutilizado em aervico de campaoba, qual a pensno quó da-
toda 11 duvida lembro a convenien"cia de seguir se nesta parte .verá caber-lhe, ou á sua !amilia? A rorrespondente ao seu 
o.exemplo da lei de 6 de novembro de 1827 e outras, dizen- posto etl'~i:tivo, ou ao de éomll)iS!~O? ·Se for esta, e .a1 no, 
!io-:se-.que se inutilisárào. ou 1e inulililarem. meaçoes para taes postos coAtluuarem a deJ•ender sómanto 
. A di!posição do ar I. t• com a tilbella, a q11e se rerêre,n~o do arbilrio du ,;overno, dos goneraes commnn~antes em cbefe 

•ó 8atisfaz, segundo me parece; a promessa rui la aos volun. •los exerci tos em. oeeraçoesl e dos 11resideo_tes de província, 
ta rios da patria na 2• parte do art. 10 do decreto do 7 de •em .regra, nem h.nutaç:lo a guma,. h1m se Tê quanto é para 
janeiro, mas ainda a .amplia, e com toda. a justica, !dzendo recelar·se que a le1 que agora d1scut1mos venba ·a dar lo~:ar. a· 
utensiYo aos .inu!Uioados por molestias.contrubidàe em cam· graotle injustiça e desigualdade na remuneração de ser~içoiÍ. 
panba o beneficio que o mPsmo decreto prometteu. sómente da mesma naturez~r, quando prestados por officiaes de co~
aes que se inulilisassempor ferimentos recebidos em combaie. miss~o, ou por quao3quer outros oOiciaes do ~nrcito:noa 

O Sa. PARANilOS: _'Apoiado. seus postua etrectivos. Chamo, pois, sobre eale ponto a parti-
. _colar atteneão doa illustres membros das duas commis•Oea, 

O' Sa. F.ERRBJRA PBNKA: -Na· filacno do quantum das oaperaudo que bajao de accresceut~r ao projócto a di1poiic~o 
pon!lies ba lambem maior beneficio do que o promettido pelo •JU~ porvent.urajulguem nac~ssaria pa~a jiro~euir a dUlidà 1 
ile'etetó; . pois que n~o excedendo· o Boldo dobrado do uma os JUconve01entes que ac11he1 de apontar. 
pràça de prét (excltiida a auanlia de 300 rs. que se considera 
cumo grati6cação) a 180, 2o·o ou 2~0 rs., segundo a arma O Sn. PmNnos:- Pt~o a palnra. 
a que pertcacer, pela labella concede-se-lhea a de 4~0 ra. · o Sn. FznRRJRA Ps~N.I.: _ (Continuando 11 ler ;. ~-Para-
' O Sn. P~RA~Dos:-A's praças de. prel; . grapho unico. Os rerimenl• s, contusões, ou molestiaa contra~ 
0-Sa. FHRftRIR.I. Pr.K~.I.:-Sim, ãs prncas de prel, IICPplo hidas nas ditas campanhas. e .que in11tiliaarem os indivíduos 

os Inferiores: Aos olilciaes de 'roluritariô~ concede a ta beiJa para o serviço, aerllo verificados, logo que for possível, se· 
peniGes iguAes ~os soldos dos do .. exercito, e parecendo' me gundo o processo que o governo estabelecer, sobre ae .. hll· 
1~to razoavel e JUoto. nl!o posso concordar com o nobre mi' ses seguintes: . . . .. · . 
nidtro da gu~rra·quando entende que elles tambem dmm ter q 1.• Ordens do dia do commandanto em chefe das opera. 
pensl!es equhàlentes ao soldo dobrado. · çGes,_ rolatorios l•fficiaes, ou outros documentos autbenticos, 

(j Sa. Fsanu (mini&lro da guerra):-Nao i eu nilo disso ~~é~~~vem os factos, u tempo e Jogar em qte estes aeou·· 
IIO. . 2.• Exame por junta medica, composta dos omciaes ·do 
· O Sn. MÁnl!DEZ DB Cu1.ie :- Ainda niaguem . entendeu corpo _de saudo mbis ~:raduados, que exercer•m suaa!ilnc· 

assim. · · · · çiles no Jogar onde o.ccorrerem os !actos, ou !orem tratados 
O.Sn FERREI~! PEN~l : .- Cr~io q~e n~o me ilHgano quan- os doeote1, e nomeada pelo comman,lante em chefe, eu pela 

do a6rmo que h no Corre1o Mercantil algumns palavras do ·autoridade que lhe corresponder, quando o tratamento Cor 
nobre miniólro da. guerra eAunciaodo e&la opinião, 0 que i:er- feito em Jogar não sujeito ao .commandante.em cbert. • 
ti•ilicnlé admirou-me. · · Parece-me que esta emenda substitutiva sàlis!ará .ao prill· 
o s F ( · · 1 da ) E dpal fim que dnemos ter em vista, isto é, toda a exacçlo e 

n. KRRAZ mlnl8 ro guerra : - u nllo podia autbeRiicidade posei veis na nrillcaç4o dos ca~os de !erimen · 
cfluu~iar tal opinião.. · - 'tos, contusOes e molestiae, prennindo ao mesmo tempo .os 

O SR. Pm~uos (ao Sr. Ferrat):- Se~undo os aparte• iQconveuieotes e .embaraços quo o nobre ministr.o da guerra 
~ue .s~ publjcárn~ parecia com etl'uito que V . .Ex. contestava apontou, quando 1e discutio n paragrapbo primitivo; ma1 
a op1mao contraria. · mnda assim peco ás illustradas commissiles que me pel'lllitlllo 
· O Sn FERREIRA PBNNA : - E' justamente a esses apartes nbserm-lbes que a pbrase-ou .Jlc!a autori.fade que lhe cor· 

que allwlo. Oque d~lles se inlere é que o nobre minis- re~ponder -empregada na -parte 2• da emenda, Dilo será 
tro contestou a opinião dó illustre ·senador por Mato·Gro!. talvez a mais proprJa para exprimir o seu pensamento. 
s0 quando di%ia que a ultima porto. do art. 10 do decrete de Diz-se quo uma autoridade corresponde a outra quando ba 
7 de janeiro promeue pensões equivalentes ao soldo dobrado teria annlogia ou paridade nas respectivas catbegoriu ou 
~bmcnlo aos vg.luntarios da patr1a que fossem praças de prel, attribuiçoes, camo por el8mplo, as de .capltiieHonente da 
u não aos ofl!c1aes. armada e :de mnjor de ext~rciio, a dos actuaes juizes munici· 

paes, e' dos antigos juizes do Fóra. Ora,· na bypotbese ,que 
O Sn, FlmnAz (ministro da guerra):- Entno nao foi oste paragrapbo prevê, de ter-so de nomear uma junta me· 

bom r.omprebondido o meu pen!amento ; eu !aliava de outra dica para raz•r o exame em Jogar não sujeita ao comman~ 
qucslilo, de que tratei no rolat~rio. Ua~to e~ ~holcí devorá a Domeação ser.fo1ta pelo presidtnlo 

O Sn. FeanEin.l. P~NNA : -Bom, fico cPrlo disto; mas da provmc1n, ou ••• 
sobro a maioria do art. 1• óccorre-mo ainda uma questão, S 
que me parece import·anto, coDsistindo em saber .. se qual 3 O n. PAnANnos : - Pelo commaodante dasarmas. 
pons~o que, segundo a tabellan. I, deverá caber aos oOiciaos O Sn. FÉnn&m.l. PKNSA: - ... O!J pelo command~nte das. 
do commi~são 1 que se inutili~arom 001 ~orvico de campanha, llrmas, ou por alguma outra autorulado local,. mas cm t~do 
o a suns ramillas, se clle! lalleccrom em· combate, ou cm ~ caso parece-mo que nno se pó lo dizer com CXIICtidào que 
cou;cquoollia de 'ferimentos o conlu!Ges Ncehidas cm com· 'qualquer deli as corrcspontlc n general em cbcl6. Por isso julgl) 

• 

•• I. 
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.mail ·conveniente dizer-se pela competente antoridade mllitar artigo, a sabcr-111or/6 cm combate, ou em i:onsequancia li e 
·OU. ciyil,.,. (enmenl08 uu contusões r6ccbidas cm combAte; da lei só du

-e Sn; PARANuos:- E se !dr· o· commaodaote de uma pe- leráil ·.ser· .oosemdas Bl.di.posicões coocerneutu ás peo&Ofts 
quena Corça 'I ~ da !amilia.que têm direito J pc1Í>4o,. e ao modo de .habili-

tar~m-s.• p~til p~'reebé la·, . · . 
o Sn. Fmmrnu PÉN!'IA : -Ainda menos corrtsJÍimderd a o. Sa. P4R:I.~IQS! - Bn J'áexpliil"~i ialo. 

~~neral em cbe!e : mas· a~OJ>Iando.&e a omeDda-uhimamenle " "" 
oaerecida pelas illustres commissões com a .. pequenultera· O·Sn. FsaRBIR1 PBNNA: -·Más a explicacao n~o me parec• 
çãci que agora lembro, e devendo portanto'o exain~ sér}eitô bastár•le para pre1euir as duvidas, porq1ui aJtii da 1.8il eó 
segundo ,o processo . que ·~ gomno est*bele~e~. poder a elte eoncede·pen>Ois no caso de fdlleccr o ilmcial com·os. ao nos 
em ·seus. regulamentos ou J~strutçlles prevemr. esta, e outras de serviço necessarios para a re!orm~, ou no 'de morte ~m 
hyi>Oibese~,· que. n_ilo é lacll nem mesmo couv.enienle · esP,e-. combate. ~por defesa ~a ·patria; .como se vil doi arla. t• e 3•. 
c1ficar em uma le1. · · . . . , : (U.}. ·' . , . . :· . . · · . · 

« Arl. !.• (Continuando a te~.) As Camilias ~os oftliliaea e O Sn. PAmuos: -.E' preciso altender a todas as dispu-
praças de que trata. o arl: 1•, 88 ~sles auecumb1rem e. m.com-: ai~iios. :;:. , , .. , . .. . . . . · , . .: · · 
bale, ou em ctnsequenc1a de !er1mentos ou· conluiões ruce-' . . . 
iJi,Jas.em :ombate, W4o como pepsilo metade das que cabe-i O ~R. FERRBIR! PliNNA: -Nada mal& dlspõe-·a 'le1 a e&Ce 
rl4o pelo art. 1• e labelta respectiva aos mesmos eftlciaes e: .. respeito. :. ' . · · · · · · · 
praÇil&, . not cruos da lei de 6 de nov.ombro de l8i1, e 111ais' O Sâ~ PmNaos: - Dispõe. · · - · · · · 
disposiçõos que·lbe são relativas. • · ... : 0 s · F · . { · . N• b . · u ·d 

Dilatermos.em que se ~cha cencebido este artigo, combi-i ... a •. BRRBiaA. · .BNNA ·.- •0• aeo or, .~uer q11e au:t•lo & 

nados com os do art. 1•, müro gue.as famililis doa que Calle-1 a lei? ,· · : · · 
. cerem de molestias conirahidas 'em calllpanha não' tém dir~ito; O • Sa·. P.mNuoa: -'Sim, •&enbor; é necetsar.io. ·• 
á. metade das pensGes d~ que elles gozar~'!! durante a,~ua~ .. O Sn, Fsniti:iili PBNNÀ :.::.De mui.tob,oril .f!rl\do sa,tis(arei 
~•da, .cabendo este b,eneOc10 somenle.ás fa!mhas d1~s 911e sue-: ao .nobro senado~ . fl.or~ue assim inó~1r11r.ei ,lamb,~ril m~ia ela~ 
cumb1.rem em c~mbate, ou em consequencta:de Cer1mento.s ou: fl!!llente ,qua .. nt.o é 1•rece. de·n.te a. m_1~ba olis~ .. m_ção.: ,(.ILen(l.o,) 
contusões rec~btdas em combale. . · , .· . , .·. ! · '; a Art.: 1. ~ O .. governo. fica autor!,s~d.u para ru.er · abon,ar ~d 
o Sn. PABANIIO!J : _ Nód aceitamos emenda. ! VI~W dos ~mcmes 'do. n~rcl.to gu,e t~m !altec1do; .e.~_aquel-

. . i les que'!allecer~m ~ss•.m ;como ·~us ·~_lbos meno~es .de, 18 ai•-
0 Sa. FERREIRA P.eNN!~- Fas? esta observaçito F~~ente; nos e:~s filn~s ~ue ·ex~;tuem sohe1ras' ~o temJ•.o -~~ '!'i~.~t~ 

cQm o fim de· obter algum eselarec1monlosobru ,m~lena 'do~ dos pa1s; . a metade do soldo gue cabena a seus mar1dos e 
artigo, o o caso de estar eu enganado; mas se é :exacta a in-1 pais, se ·fossem rdormados segundo' &.''lei de 16 de d~zem· 
telligeocia que 1be dou, e que me pare~e conHrinnda,pelo! bro· de.'1790; esce11tuando o cilse•'.de',.mé'lborameuto de soldo 
.IIJiarte do illuslre ·senador .por •Malo·Grosso, nau oiTe~ecereii por .terem inai~' de 3~ a,nn.os :de ·sér~iç~. · · .. ; '.'' . , .·: · : 
.emenda alguma, porque estou de. a1cordo c~m as.comml&iOes~i . • ~ri. 2_. ~ Eela d••t•os•ç~o é e~~ens1ra·~ás VIUVI\B. ma1s, dos 
.entendeDd.o que ellat pri!Jioem o .que,é mats..razo.avel. ! oWc•.ae1 m1htar~s, 9ue erilo ,por,,ell~~ .• •lt!p~q~d~a, .Da. tal~ 
:0 Sn.·.Fsnn.u:(minidro da-gue,:ra):.-:E eu,ooteodo que· de vtum.efilbas.. . . . .. .. · ..... . 

. não; ::, ,;. · · - · : ·'a ~rt; 3 •·A~ ~iuvas,61.bos mcnor~s.~~:4.ezoit~;Dnno~.ftlb~s 
· · . . . soltmase mii.rs de· oftlc1aes morto~ em .combate' por defe!& 

O Si!. FnnaRmA PENNA :..:... Digo que as commissões ·pro-: da palr!a, vencerá~ 0 .meió' soldo, do(s~.uá .. ~êstéc,liros :iDàti-
poem o .q, ue.é.maiuazoavel, porque nem. na.lei ·~e,G·WI. no- d · filb q 1 r t e 
~.em. b. ro .. d.e. 1.8i. 7, nem no dccre.t. o do .7. de .Ja.Detro âe .186!:,, se. os, pais e· os, seJa. .ua ' o r ·O. e!Jlpo· ~u . o,uverem~cr-,.. rid~, abaixo de .tri~tá anóos .; ~pois ,gueJalli ~ara .cima" de- · 
encontra • .. promessa de.tão amplo benelicto... . · · i verao perceber o.mew soldo da·patentu •mmedtatamenle.su-
: .. 0 Sa .. P.u.uuos:~ Apoiado. periur áquellas em que elles· !allecerem. » · . ' ·· ' .. 

O Sn. FenaRrRA 'PIINN.l:- .••• nem ··as ·actuaes circums-i :0 Sn. P~nA~~os : - .Abi .estilo regràs geraqs: · · 
tanci~s dt.:Paiz no~ permittem.a lison~~ira osper.ança deacba'r, o Sa. Fsnns1n~ P~NNA ·: -A regra geral é a eonces~19 
se o tbesouro naciOnal sempre bab1htado .. ~ar~ fazer !~c e. a d~ pentião quando 0 oOlcidl.!alleco de, qualquer molestia;con
todos os en~argos, qu~ &obre. ell~ devem P,e~ar amda ?or:Jargo !ando 06 annos necessa~ios, P~.ra 'a re(~rJlla, e ,a.excepçil,o-:
lempo dtpo1s de Onda &·guerra. Se. me. a111masse ·e.sa espe- quandcrmor.re em:combale,.scJa qual for ,o .tempo:do serviço; 
rBnça,,oem por um.momenlo eu bes1tona em dar meu voto a . e.se e;tes Fno l)S casos a que s& relere o nobre senador .bem 
favor.de. um acto de·lal•nalureza.. . , ·' · . : se"! quanto differem dos do artigo e111 dibcussilo.' '· 
· Dema1s;conv~m observar que, amda·depo1s de est~belac1da :. . . . · · ·. : . · · · 

esta regra geral, ndo Ocará ·o· governo· inbibido de .·con~eiler O Sa. PARANuos :-Lêa agora:o art. 4.•. · . 
l•e.nsoes,deper.dentes da approvaçno .da 8S!elllbléa gerat;ás fa:. ''o 'SR. 'fERnBIR.I. PBNNo\' (Continuando a·ler! :;,;;;~:Ar,! .. I. .. 
·nuhas 9ue as !'ler.ecerem p~lonefVIço~ de sou1 chefes, e .por S;lo exclu1dos· do •beaeOcto·desta:M.: ·1•, ·as "uvas, orpbl!o~, 
·suas ctrcumstanCias ·especraes, ·Cumo Já as tem concedtilo, ·61bas· e niiles que receberem do.s· cofres naclouaes nl~uma 
11tó sem prejuízo ·do meio soldo marcado por lei,· h de ·di, pens11o a: titulo·de monte·pio, ou remuneracno ·de servicoá, 

. ·versos oOlciaes, que oRo ·.morrelio em combale, nem Iorlio ·ou ·que ·tiverem ·a propriedade ou servenlia vitalícia de algum 
!cridos. . . . ·o[llcio ou emprego, ·cujo ·rendimento ·iguale ou exceda o muio 
· o· :sa. 'Fmu (min'lslro.da_gu~rril)·:-Ma3 que .morrerão .soldo ·conco.di•1o jiOr esta lei, mas alio chegando. este r~i-
àe.molestins epidemicas e·reioanles. · · .. . . ·mento á ·metade ·do·soldo de seus llnados mar1dos, pa(s ~~~ 

· . . . · · . Olhos,·percebóráõ tanto quanto ·!altar ·a ·preencher .a· d1ta 
O Sn. tlrAnQuEz,os Cuw:-Adqu1rulas rem campanha. · ! quantiíl ;'to, as· viuviiB ~ue au ·tempo do·fallecirilenlo de seus 
O Sn. FsnnErnA ·l'i!Niu :"':Não sei se ieso s.e teot v~riOcddo 1màridos sucbavilo delles divorci~dns por. s~ntençacondcm

~m··todos ·os ·casos ·a que ~Iludo;. pelo menos a-respeHo d• natoria a que ellas .• Uvcrom·dado causa, ou'por sua D)á coo
rim já aq11i ouvimos ·diEOr' o eont.rnr_io_,. e ninguof!l dolxarli'de · •du~ta •separadas; e as•orpbiis que viy1ao ·separadae· de seus 
reconbcce.r quanto podem s~r prtJUdlclaos 1>s t[oltos d~·qudl7 pms, e JIOr causa do seu máo comportamento· nilo ·erão por 
quer desigualdade que bn11fna remuJieraç4o de s~ntços de ·clles,ahmentad~s • ..a . · . ·· 
.igual. natureza e importancra. . . Da loira deste artigo vil-se quo clle nãg marca,qualqucr 

Qnanto á rodaccilo do nrt. 2• devo ainda ob~ervar ·que di~ .outro caso, .nlilm dos já. desigandos.oos arLs •.. t• -11 3•, para a 
milo-se-nos casõs da lci'clo 6 do novembro dol'827;...:p,odorll concossàO' das plinsõcs, tendo·sómento pwobjecto estnbelecpr 
isto dar Jogar a muifas duvidas.- Os caso& em que devem cortas condições o rogras para o abono dali as, o desi~;nar 88 
.ser conced1das ·as . ponsôos do .que agora.tratnmus·n~o sno circum!tanriias cm 'J"o.as pessoas !la Jamilia n~o po~om por
cxactarueule os da loi, mas sim os indicadwocsto .mesmo ctbe-las .. · 
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O ~n. I'AnA~nos; -J:' prcci1o combin.nr ns di,po~Í(OM O Sn: Jlr.nnEwA Pr.NNA:- O nobre mini~tro rlil ~ucrrn no 
rio~ ln lni Cflm 11s do 3r!iKO em di1cussão; di1.endo se: -ele seu rclntorio limitou 10 a ex1.ôr n qu~,wo. ~ujr•ít•rnrlO·il á 
conformidade com a l~i - 111mbcm nno se dá idóa precisa. deciiiTO do poder legi>lotivo, e dos st·us disr.ur~oil. n·que in· 

O Sn Ff:nnEIIIA' Pr.NNA: -l'nrecc'mcquo csl~ndojá de- firo óqu,e~llc cntondo qtloEo pn'ssnr o projr•rtn ·nllslcrmoHm 
fi~n:rdos no artigo quo discutinws·oscn~o5 em qu·e a~ pensOcs 1111e se at:lm concebido1 nenhuma pcn~~o p~d~rá snr concfdi•la 
chwern ser concedida~.· ficar;\ tuilo.prcTcnido se so ·ii!srr: _ e pagn·:rnrro pelos rilc1o~ quo rirescrcve 11 lc1 do 6' •le n· vr·m· 
tlbsqrtlC!ldO·S~ ~S coi!dirõcs .e rcgrüS da ki ele 182.7, i, to é, hfO do 1.827,, (111feÇentlo:lhe;,culrl'tal11tO: quo~p.arn p~Upar de·· 
11110 se pe,rnu:tmdo 11 nccumulação do vcncimc 11 to~, na o se long.~s o,dc~.rez~~. As p:•rtos.mtcress~ las, CO!IVIril qn~ . a con 
con~cdentlo p beneficio:~ viuvas que vivião separadas do seus co1s.1o ags mu.uh~udos .ma 'fel IA p~ ~r_crPto, rt,o governo.· 
m~ndos, etc. . , . _Eu ~onc~rdo 1.ntc1ram

1
.cnte I com eFta ~1111ilo.,fe ~c a mrm11 

o sa. I'AnANnos: -Nó• tl'nhnmos. u~ado dn· tx~re,~ão-' ·pr~vulenma não é app 1cave ás pon,o •N das . :rnullaR,:I ov.e· 
• ,. mos; lodilvia,'csperar que o gov~rno no u'o d;dacti(rlado qr1c 

c1n conformidade ela lei-e objeclou-Ee que a lei n~o ,era lhe confere o nrt. li~ dus rmcndns. nttr•n,lii' no Fru·:tlirt•ito il 
.Clara. . , c!rcuni5tanéias, simplific~ndo C)I•Cililllndn ~u:rniO fur .fl'l~· , 

O Sn. VISCONDE DE frAnOn!nr:- De nccordo com as.regra~ m~l o rm<~vol o llMe.sso da hahll!la~ào. exlghl6 pela lei do 
da lei..... · · , . . 18!7 · · · . · · '· · · . 

O Sn. FEnnEWA PRNNA :-Sim. 8rnhor. tia accordo;r.u da, .Di~ o art. G.•,· rcdigi~o cnm ~:emend!1 uliiin~nillot,e otr~· 
ron{'wmidatlP. com as regras c condiraes da lei,. ó oquo .~cabei recida pelns commissões .(Lcr1do}: , · . . · .. :, · , · . · ,. 
t.• dizcr;·quanlo porém·aos casos pâroce-me que tenho ra1~11 " Fica o ~overno nutomado pnra conceder JlQFtos ~ono· 

1 
(Juan do pondero 11 ue não podem ser· ~utros senão os designa' rarios até o do coronel. e. c •pit•lo de mrlr e ani'rra iliclil~iva· 

· dos no mcm10 arti~o rm discussão. mente, éom o soldo roFpecti!o; ou parte delle, 1t'o~ itidi.~i, uns 
Intere~Fnndo a Cite ·~cbate .. o conbecimrn~o. de todas as contemplados no a ri,·!.', b aos qne Fll ncbnrem cm .rgu:res 

"~tras disp~si~ões .da lei, peço ,permissão para proseguir n~ éondicOes na armada, por mvi~os ielevai1trs e acib! do hra
ltllura dos art1gos re.stan!es: (Lendo) . . . , , . · vura,' ou de inlelli~encia, prntic11dos .d~r11nto 11 cunrp~nh11 

··Ar!. 5.• As babilitacõos das impetrânles con'i~tiráõ .na actual; uma vez ,que taes concesrões .SeJão gra.iu:.es e FUC· 

11prrsenlacão das certidões. de praca dos officiaos fallocidos,' cessivàs; em relaêi!o ao poeloou pracn IJU6 jii tiver o rrínu
cujo meio"·§oldo houverem de requérer, e de cerlidilo do,tbe- nerado, c os f~iiÓs militares .• que n ellas'dercm lo~tar: srj.lo 
~noro que .amrmo · nffo terem al~um vencimento correnlo em comprovados co'!lo o exilic a legidação concernente ás. pro-
folha pel~ corre nacional i justific&ndo oulrooiln qtie não mocoes d~ exc;c11o. · · · . 
pnsrucm algum officio, empre~o, ou· outro lilulo 'do estado, . ,; A concessão da tetalidndo ou parle do ~oldo cnmápon
~ú~lhes renda tanto ou. mais. dó que 0 meio soldei que pi·D· rlentP. a ta~s graduncões, quando os agraciados a ·merer:ilii, 
tenderem. Além destes requisitos serão obrigadas a apro~en dependerá da approv"acno·da assembléa g~tal,e sem ella~niio 
t.rr. ns· viuvas esposas ·cerlidGes. de sens cas~monlos com se Caril clTectiva.» • ' ;. 
ju!tific~çG~s _de quo.vivii!O CQm seus maridps, ou não est~v;lo ri llumeçarei as minha! obseria~ões sohre ePiti .artigo por 
deli e! d1Vorc1adas,ou por ~ua má conducla separadas; as orphils uma pérgunta, que esp·nro srj~ benignamente nltA~dida pnlos 
certidões dos c~sameAios 'de seus' pais, e a' dos pous baptis· illusl.res meinbros das comnmsGes.-Da Pua redaccfto nfto·se 
m~s, com justificação de quo não tivi;lo apartndas de ~eus P.oderá inferir que a nomeação para qunlquer:f'?~io honor~· 
Jlals por cau~a de máo procedimento, donde resullme nilo no dc~erá ser ~cmpre acompanhada da concesoao do soldo 
~errm por elles ~limentad~s; ás· ,i uvas milis. certidão de ·respectivo oo lodo ou ~m parto? ·· , . 

. ~aplismo de fCUS filhos,, cujo lll~io soldo requererem, e'ju>li· . o Sn. ·PAnAi;Jios:- Dá um ~parte qilil h'o ouvimos. 
IICil~ão de que cri!~ por elles ~hmcntadas. , , . .· . . . . . . . . . ·· · 

. " Art. 6.• .As vmvas, orpbils. e m:lis, que goz~rem do' be· O S~. FEn~EIOA PENN! .-Nilo mo pa1ece. ~lo ~lara,a 
JlPfieio defta lei, fiei! o sujeitas ás disposi1õcs que. se houve·, rodacç;~o, que ~ão poss~ dar aos nomeados , p_rr.~~XI?· on 
1·cm de fazer ~·seu respeito. . . argumento plaus1vel p~rn reclamarem, como um d1re1to mbe· 

" A ri. 7.• F1eão revoga das todas as leis, alvarás, decretos, rente.ao po~lo honoruuo, a percepção do .soldo. ·, 
4 mais ~osoluçijes ~m contrario. » · ·o Sn. PAnA~nos :.;..A ultima parle do:arligo.diz :- 'qtiando-

V~jamos agora o art. 5• das emendas cm discuss~o (Lendo): os agraciad .S: a rnerar-ão; . , .· . , . , .. 
• As pnnsõos, concedidas rm conformidade dos artigos nn· O ~n. ·FEnnEIRA I'ENNA :-Mas.eu noto qo~ esta de.clmçilo 

teccdenlo~, nno ser no dercndentes da approvucito do poder é fuitn, na parte do artigo que tem por ohje.çttl sujdtar:as 
·jp~islaJivo i 6 O.f:OVerno fica lambem autorisndÔ para revor mcrctl; pecuniarias á approvaçito da .~S~rmbiéa j(M111 1 .C n~ll 
e ~implificnr as formalidades exigidàs pelas disposicõe~ vi· quando lrnla tia coocesei!o que o governo é aulomado a 
f:Bnlos a respeito de la~s pensões. " , • · . fazer, como soria ·mais conveniente, . . . 
· Na ·discussllo d'o~tc arhgo suscitou· se, mas não foi ~ioda . Ni!!l é esta, com tudo, a principnl quoslno que mo occorr~ 

resolvida .como convém, uma queetM de que o nobre mi- .sobre n doutrina. do artigo, mas sim n que versa subro ·a 
11istro da guerra fallou tambem no seu rolalorio,·sobro o olfensa. que. dclla pódo rc~ultar á uma nttribuiçno coufcriu~ 
modo do conceder, c, c1Tec1ivnrnenlij pagar os penoõcs, isto é, poln const.ituiçffo do estado no chefe do .poder exccuti.vo. 
po tudo. i1lo ~e del'c fazer mediante o proccss~ eslabcleeirlo · l'or diversos 'títulos são entre nós.conferidus; como bem 
JIOin lm de G do novembro do 1827 ·para o abono dos meios sabe o senado, as grnduações c honras militares. 
~olrlos,. ou' devem ser concedidas por decreto do poder exe· , ·Aos offi1:iaes do ~uadro do exercito são conferidas. po~ do

. .:utivo, ao menos.ns quo .cnuherem aos indivirluos inutili· · crcto do'governo as t[nduacJões propriam~nlo ditas, qu'o se 
~ados em SO(,Yi~o do campanha, ficando fómontosujeitas á considera o como um titufo'do (lrefercncin para o posto eOP.c 
<~qnellc procc8so ns das familias dos que Mlccorcm. · tivo, o que dilo"direito no graduadB pnra commaudnr os ·Oill· 

O nqbró s.en:idor por ftl.,(o-GroFM, digno. relator das com' ciaes de patentes immedintamcnl.e inforiorcsá sua·~trP,dURCilo. 
111i~·~es r~unldas,' mostrou so mais in~linndo ncst~ ultima .. A loi .de lG de ages~~ do 1838 autori;.ou a oxi:.tenLiã.de 
()jllllliio, e, s.e bt•m I!' O recordo, annunc1ou uma .emenda, que .uma novn classe do officrn~s honorarios. do. óxercito, mas.Cui 

. mnda n~o foLolferee~da. r~vogada por outra do 18.45 •. 
O Sn. PAnA~nos:-A· omonda deve ser incluida na loi do ·· ·O Sn. FxnnAz :-'Ainda existem alguns·d~slos. 

()rçamen,lo. . , O Sn. FEnnEmA Pr.NNA : -· l111. ~s graduaçllcR c honras, 
O Sn. Fr.~nf:m~ ri·:NNA:-Qunnlo no modo do concodor as ínberontes a certo~ empro~os civis, conferidas por lei, ou 

. pen>ões aos IIIUtlils;rdos ? por decreto. do poder cxecut1vo. , • 
. -O S!L PAnA~no~:-N~o ha duvida IJUC !sso dovc pertencer O Sn _FennAz:-Ji6sas iorfio cassadas, ou prohi!Jidae rela 
ao 1llltU;tono da ~;uerra. lei de t8a0. . . . ' 

I. 
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O Sn 11Rnn&IPÃ l'uNifA :-riM for4o i e cilaref por ese111 ·P.rmgulu a. 1•:diiru6sna quil f!rlira nrlinda .. ria:Pe"llo nn· 
p'o os diroc.tores gerne&.~ld iudios... .. · ·· . : h!CedeniH, da ·propollll do pnd~r uxecutivo.cnm.as emendn5 

0 Sn. Fsnnu·: ""A h 1 sim; ,, · •la. coma r a dns de~ul~dos, &brindo· um cre~ilo supplementar 
o~o ministerio da riwinh~. · · o sn. ~r.nnEinÂ.l'siiJI.i'::- •• ! .a queiii,;·P9r. ~III r~lral~· 

mrilt;, fio 181!1, s.e conee1feu . a ~raduac;\o . de hrrgade1ro, ·f' ':.o 8r J»ndlo de S.' l.onrl'n~u:...;.Sr.pre,irlente;.'eiÍ~~o 
;w; dirr.rtorés .P;srciaes .~ .de'ten~nt~·corpnef, ,com: 0 080 doF llnb~ .voutade de antecipar •l~nm<~s considendlr~ que deSPJO 
unirormcs do. o~!lldo·malor do uereJto. . . . ·>· .. . •·,IT~recer ao nobre,."lini~tro,.por_o,c.~~siào ,dc~.\;í. d''.~uss4o ,i e.u 

JLJ ns bQnrás, que ÍÍ~ COIÍCedem a jndi~i4UOI,. ~~~ em r;Íz~o l'uba a, Jnl.~nÇh du p0d1r a ~alay~~;d~poiS, ~e.o.~yJr.ns .. e~~~~· 
d.e. cm.· 11 reço. s, .m .. ~s .. por decr.etos es.pecJae•, d' qno lemos Cil~Oos ped1d~s eo nobre. mlll!llro .da m.a11nba pe[os,. m.eus . 

1 n~~res colleJ/~S _que .~1e preceder;i~. ~~p~r~v~ das p~lavr.as 
ex<lpplq~·lunda.mul 0 roc~otes. ·lu~ Ex· alguma: ahlmnçno•de"'quo p~ec1sa 1!1".~.' est~lrlle 
, ú Sndlmu:- Quaos lllo.? all~il!ula!lo com a a ~PJirebP~Iif~s''dos m:ales pubhéos .• e .com 

() Sn ,FRIIIIRIRA PeNI'IU ""' AI6JA das coareridu !em i8118 'noliCIU. aftsctlva. das. proVIOCI38; e . amd~. as' pnrlsculare4 •. 
a div••r6ris ·coroneinommtndanles-•uperiare• da gunrda n11 Fallo, pois,· cónst_rangido, e por .,llr 'que· a di:~usill«i'ia:!er 
r.i~nahlo• Ri• .. Grande,consta-me, qae a um m1jor do' exercito, en'lmda. . · . • · 
empr•'fl'&do na camp9nba como eoronel de commiaslo, conce-. ·. · •Encaro comii·tristinima :a siluacfto, e tal qilii'ins'(iir:{'re
rleu O !(llVCrno, ha pOUCOI dia11 &8 bonras ViÍ;íJici~s 'de IB· ceios á (ranqúr'ia C11m que· de·· CiJPIUme faflii{'e·qoe póde !IÍÍ'· 

· ueule cororiCl. ·' · · ,:. · nar se inconfeniente. ·E' sem duvida uma"po~iclo desagra-
0 Sn. FKIIRlZ: ~E' oméhil rerormàdo; . .. ·. ' ·lavei paraum repril~eiit~nte·coniiêíerii:io~o do palz·:·ror outro 
() Sn FtlÍlRE;RA p~"N! =··.:.;;se IÔda~ .C$IU gr~du~'tOPS. ci l;ído, nada dizer, 'dci:ur creicef'o' nial;''iliêcuriihlr 11 eaaia 

Jl ;,n(as··.lê .... ij si1Jo, .. e conlinuilo .uer concedidauem con'te;la· fiublica, ~'m que ·n~!. a~nti~ellá~ ' 48 .. 80~ guardà,,faÇâ_l!~:01 ,,fgum .ellorço em delesni senil lambem uma ·cobardia; am~l\ 
. çãu, .como. sustentar .a,e que ·III de •ue traia ·o prnjecto :em mais ·um crimé ... l'arece-maq•ie dissé''j~ ~i'~.ta ca!a, 'é'rtpi!o:o 
. di;~u>s:)u tlepeudem .• de ·uma ·.autori•açlo e1peciitl do poder a ~tora, . que --fuJo ·de ·ser rorc9dO"·a· ·lamPnlar'me"com o 
le~s,lauvo1 · . . . ... · · . · · . ,; : DIU mihi quia tacui. - • · · ·' '•" '" · · 

, , Co.nsi!tin;Jo .o princip~l·. ar~:uinenlo nai.di•poJicOes da lei . Sr. prellidente, acabei .. de promctter á um no~re collega, 
. tle 6 de oelcmbro. -dil 1860 convém •ue examiâemo• com ,1ue me cbamou-S Jcronynii,;.;que p oclira'ria'Htar àemfre 
t .. d~ atlen~ão a .sua· letra. (Lendo.) · ;.. · · ~ua valio;n autoridade. Quan1IO' recebeu o venerando·'ve bo 

" Art '11. 11ic~o probibidas : · . ~ trifl~ · nutici;l .do saquu de Rom~ por Alarico. cQm: ~cus 
. « § I. • Qualquer -promr Çio com a elaOtula-lem ·preJuízo godos. disse,com e~ (li rito prostrarlq, :. Calo-rne,p:1rque é;l~mpo 

de auligitidade.· · .;;,, · · · · de churar.l A nom ll11ma, o,.palladium do.noa~_Ms.liberdades, 
. • § ·2:• A :coneess/in de: graduaç0e1, oxceplo ao ollleiaf nâo)oi. ain.da tomada. e ,aquea.d~, .e. é:pn~ .es1araz11o.qli~ 
mais nr,tigo.de cada-c:lasse. · .·. · ·. ,udo uml~rel. S. J.eronymo, • p&rtanto oi&IJ,Ie;:~onser.varet 

« § 3;• Tod·a e·qualquer graduaclo militar a empreg1do8 em sil~ocio. A conllllu'jç!lo;. 'iola_d;,, .. 1im, poré_m .. ain4a 
civb das secretarias, Contadorias, ánenaeli e !>Ulrus eit•be· ,eli~le onJcialrn~nle i e. quando,&.U!Urpa(em,de lo.do, nos roi• 
lecimentos.ou• repartiçOP& militms,· ·cem excepção, porém, .tarãõ. os jíergnminboa para uma opportuu11 réivindi~~çAo, .. 
dos· pagadores· e· commiuarios das tropàs~ • ., . . . · , . ,Tcub~ dito .al~uma~ verda.des ne&la ~casa,. mas dou~adu, 

O que se"~ desta fei;'que deYe ser con~iderada como um• .~~cnL~rt.•l, ~docica·:as Jmra ,eY!tar.o/~tr~llBii'o .de ~PUI·.Idez. 
parto ~a erdeó~nç~· d~ qu·e raUN ·con,~ituiçno; . é qúe ella ~ó lislt~.u, p•1rém, resolvido a dizv,las ,por. outra: qualquer., lórma1 Jlrl>lublu,. e mu11o JUdiclosRmPnle;· aqu1llo que pMe de algum . otó q,ue ~ua publicac;le '~i~ tfficn~ .• O e~ !lido. do paiz DilO ·e·· 

·morlo prrjutlicar a organiuc4ti e diEciplina ·do· exercito. · animador; e é difficil achar· se para el!e ,um bom pos8iVel,dea-
Nã•l:~r~1•ibiu·porém,nem: a meu·YAt,podia pi'óbibi~ a·con· recbo.Creio•qu.~ .osn~br.es·miulolros tê1JÚido Oft pri111~iros a. 

cu1~ilo di!i ~raduaçees e· honras a quaesqbPr outros 'CJdaddni .d.eaaitirna~;e.eg de1ejuia saber dd,nobre mjni~lroda :mArinha, 
~~~~:;lo .srj;lo offici~es do exercito; nem'eniprPglidOi ciYis d.o ~e.partilba·l! ·CnnVJcçlio do. a~ucoll~gél das obr~s publicas.quo 

· nu.rusltrlo da guerruem·oflensa dti'arFIIIt. §I !"da .co~sll· .
1
t.
11
e .. l'lm. 'drae~e. !lido. Eeu. d.e. ~ni.mo_ na .. s·p. ala nas-... Agora ~ó.D6. u. sl .. ( t1i· 

lu1çilo, :oue confere ao chere·do·poder u:•cutJVo a:attlbuJç~o d~ 
·do conceder titulo•, honra•,<orden1 militarei, e:distincflies . O Sa. III~I!TRO Di GUBRR.\:_-Deus sempre.· 
·cm recompensa de 1arviços{eilo• ao Estado. (apoiadtil). · , 

'f~mbem' snrgumentil em ravor da·opiniilo, que combalo, ··O Sn. u1nÃo. ~R·.s. L~iini'N~n:...,. su·a ,Ex .. disÍo.'-..:.q~e &6 
com' o rntt•s•de haver-se julgado necessaria a nutorisac~o e&· d~ Deus se devja: e~perar a til)vaçao. Senhores,. quando um 
)'ecial da l~i de 11!38 ·para gue' o goYerM pudes88 c'onferir pobro carroceiro,.,vendo Feu carro. enterrado na lam11, de&~~ni· 
JIO!Ins honorarios; e ·do:ter eido refogada esse: mesma foi por modo, impl.orou o au1ilip de Ilercules, ouyiu uma ,,ox·que 
uutra de l8iii. · · - · lhe. di~se - aidc,loi, je t'air/e~oi ,.,.., t~abalba quuu ,te ajo-

A isto, porém, j:l re1pondériio outros oradores, ·pondnrnndo rlaroi. - Eis o quq deve. ram o governo, e:niio eaperar,.tuJo 
que nr!uella lei. certamente indi8pAnsuel · pnra conrerinl da Providrnci~. O governo. aclua(. assçmelha,eo ao medico 
r••gcnc!ll unu fnculdad~ de que eslava privada pela•lei·.if~ •1ue, julgand,, baver. e1got~du os racursos 4a sciPncia sem 
H do JUiiliO do. lb31, fonevegadll. por ler-se tomado desne· o\lguns. ,proveito. a~andon'a o doente; e diz A r~milia '""ago· 
cossar111 ·de>de que o: 'chefe' do E~tado ent•ou· no·etredivo ra só Deus! -Procede. como ~ piluto .. que, depois de.baver 
exerci cio das allribuiçõ~s' que a consliluiçlio Jbil ~onre,re rocolhi~o as veiM; ·c,lpendo cam algumas,& amarr.ado o leme, 

l'or e.• tas e outras ruGes Já arpostns.Jio debate, ·niio f•os•o ~orno m~ &uccerlcu j~, .desce para .a. c3mara·. cruza. os bra~ns 
votnr·n favor· do' ar!. G•·nos termos·~in;quo se·ach~ conce- .e .diz aos. p,Rssageiros: qqe .a .tcmpcdadc é l1nrrivct, . que olle 
b1tlo i mns lispero"quo os ·iJIU~trados meR1b'ros dascommissoos . e1gotou .todà a.sciencia I(UG aabia, e qqe .o ro~lo> depen·lia· 
mo ruç;io n· ju~tiça.dil·reconbocer que· outra· cousa' não do!ejo somente de Ocu•"Sf,, prosl~eo)e, v~jo IJlle nesta :ullim11 .com· 
~onão contribuir ·com ·o meu ·rraeo contingente para· o· a~er pmçào ,existe. a h,i!loria do actual. ministerio,, ,quo:amaorou 
lolcr>alllento do seu trabalho·. , . . · ' . · o leme.e pôNo . Jl,capn (MtaridQr/e); pprque .. na cris~ llnan-

!licou :! discuseiio ·adiada pela hora.. . ceira quo o' paiz atravessa, sem. duyirla, o mai$ auustador, 
mal que soft'rem.Qs, ·OU ~;lo lrltlou do nangar, recolhendo as 

2' PAR!E' DA. ORDEM DO DI.l. velas, ou as poucas que largou, capoou, como:e_ucc~deu com 
dou; projocto.s. de sua ._iniciativa nn cnmara tomporaria. O 
.ndbre mwistro dn. marinha estará dobnixo. da pres~Ao do dos· 
·animo do seus coJIPgas da fazeodn c das. obras .publicna? 

Achnndo-sc na s~Ja immNiinta o Sr. minitlro·d~ rnarinl1a; 
for11o iortt•ndos pnra a deputnr.ao quo o devia roc~bor, os 
Srs. Pompeu, J•,,ranhos e Z<ch~rlns, c, sendo inlroduzirJo·no 
•~d~o cnm as rorn111fidadcs do cstylo, tomou assemo á di• 
rcit,l do Sr. Jlro&idcuto. 

'.; O:So. ·rnEFID~NTR:-Con,ido ao nobre· scnnr!or pam so 
ar•proximar da discujsao do quo se truta, port)uo se o nobro 



30 SES3ÃO EM ' DE JULHO DE 1866. 

ministro quizcr dar explicaç~es sobro as perguntas ou i rito r· go desta ropartlç3o,as compras. roccbimonto,' ~:u:mla o di.~lri
pellaçoes que· o nobre senador lhe eslii-'ruzendo, ·ou ·hei do buicao dns ~eneros e objectos' belhcos? Alui to bem podia sem c· 
observar ao nobre ministro que nao é occasi11o .prõpria para lharite commissariado enlonder-so.com o. almirante, s~ti;f;tzcr 
.i~so. · a suas requ_i;içO_rs, · e . CIIIÍIJir.ir mesmo sua~ ordeus., Os dous 

O·Sn. unlo DE S. LouaENr.o:..;;.V, Ei, tem razio :.sr •• ~ltos .comm1ssano.s da ~etualtd~~e _cxerc~ru1o sobre elle uma 
presidenta · • · ' ·. Oscahsarão supenor, o· o aux11tanao no dosemponho do sua 

. · . · . · . . . . . impo~t~rite: commiss~o., Ct•lilo· pó le ·um elevado ·diplomata, 
O Sa .. PmiDE~TE: ·c Agradeço a ~eclaraç~n, e fico certo rodeado do alfaz.eros ·e· de consiililraçoes · gerir .contratos, 

do. qu. e. o nobre 1~nador .h .. a de_ ap. proxunar-ee da. d1ecussilo da fnzer comprá& e· fiscalisar ~eneio_s e &_ervicoJ corre~pondo.ntes? 
prl•pusta de credito, de que se trata. . . l'oderá o .governo ter a,fa~ilidado de reprôvacno·e de cen•ura 

,O Sn .. a~nio EE. S. LouRENÇO::- Vou approximar-mtl, e quo teria com meros ~mJtregados Ci•is·e·aii·rázenda? E'de: 
o faço des~e já,. pedindo· ao nobre ministro que nos.i11forme, veria démi!lir um almirante -guerreiro; bravo e .feliz, ou um 
so o de.s_ammo to. m cb~gado lambem a nossa es.q~adra, o~ !e diplo!Da.ta. babil, ,o ip.struido dos .ne,;ocios. porque os ac.hou 
.eipm que eUa fará arnda alguma cousa 1 S. Ex. suspe1tou f•lbos nas contas e na, ger.e,ncia mercanlil QUe se lhes têm 
os boatos que c-írculilo entru nó;, -e as i~formaçõe~ iuexllctas dado:?. -Acho, pois, que,os miqistro~, .além-dos.gravi!s emba· 
que recebemos, .dtzendo.que outras e d1~ere~tes lb.e vem M raços com que lutão: e ilós ,quaes ·,não podem fugir, têm 
theatro. d;& guerra, e dos hum.ens depos!tar!O(:ah .da coo; creado. muitos outros ,po~ sua desacerll1da ·marcba. Tambem 
fí;utea do ~overno. . , . ,,: .. · . . .:· ·: . . . .. flli' intP.rpellado o nobre'miniilro da marinha ácerca dos dous 
. Sr. pres!.dente, .se eu. acred1,ára em tudo quanto tenl_1o im; nevos vapores encouracados, i(Uue.acbãono por&o • 

. v1do, .por mformaçõe~. mesmo de. pes1oas qualificadas que Certamente o corpo'Jegislktivo deve fiscalisar o emprego 
cb.e~ão ou escrevem d.~ .. lheatro da ,guerra, perderia o animo dos dinheiros publicos, o destino que tem o suor da presente 
d~Ja!llr I .O nobre mm1s1r~ deve iiaber .~ue todo o pai& y~i e· das futuras ·gerações. Creio: qutdui, um dos ·poucos: que 
perdcnd~ _a.con6~nç~ que t1vera no aux1ho da.força_marlll· advogárão, seríã01a unica· voz. que advogou nesta·casa a en· 
m~.: boJe r~ceb1 amda cartas do Norte quu expnmcm o commend11 do primeiro encouraçado, quo. se procurou ri di· 
ma10r desammo... cularisar, dizendo-se que pretendiamosdi~pu~ar;á lngloterra 
·
0
· ··

8 
s · . ' · .·· . . , · o seeptro .. dos mares;'e disse então· que esl!tiBo:parasens 

. . . ~- .lLVElRA.~l MoT~A: :-As carias do. norte que· no· marítimas. onde deviamos·tonsenar nossa obtida superwri
tlclas .podem dar tla esquad~a? dado, designando as agua~··do•R!o da Prata. AUeguftl·a··pos· 

O Sn. BARÃO n&S. Louni!Nr.o:- En·gana·se o. nobré se-: 1ibilidade de a perder, se algum ·dos esL1dos altadquir.i>!B 
·nndor, por ali se sabe quanto 'sabemos; e circ·ulao cartas e dous ou Ires ,eocouraçados, -tenilo .. ouv.ido dim que :al~um 
jorn~es daquelles Jogares; !an.to· mais, quanto ·s~ d~ve re· delles 'os havia encommend .. do. Dava-se ainda .uma mno 
'0ectlr;· que .ficárao nas ·pr~vmcms do norte as mAis, 'lrmas, favorarel á .nossa encommenda, que era.aer,~aga. eom :o -pró· 
esposas, filhas e a!DiS'DS dos. que p~rtir.ilo para olfer~ccr seu dueto de donativos votuntarios para -es;-"e .. deterwioado :fim. 
•sangue pela patr1a. ·D~z fml .. babmnos :que .sofl'rem ·ao·sul Fui contestado, dizendu•so•que o goverllo.,nllo,podia dispOr 
1lo ·imperie, ; quantos coracões . lião dcixáruo qne sentem mesm.o ,de Iaos subscripçOes sem o voto do curpp;Jegislalivu. 
seus infortunios I não se ·imagina a ancicdadé 'de no ti· •. HoJe .praltca-se o contrario, :e.e~agera:se,· e.com 9•®nsen· 1 
'cia~, e o desespero '9ue causão as más 1 cHmpr~, ·portanto, t!mento e accordo dos,que.nnquel~~·leJ!Ipo_pensaviío.com tanto 
lia li :!faz~ r hssa a~c1edade ; e se o ~ov~rno :cccobe'informa· r~gor .' -sem. o volo,do-cu!po leg!siH~I~O,·: fie~ ·mesmo, se· lhe 

, çiles ma1s ,favoravels do que os part1cularcs,· deve•as'tornar .dar a .confiança de, Ull_la-st.mples COf!imUDicaç~o, encommen:
•bem publicas, .niio · tendo eu: desejo ·de que ·ae verifiquem os dão-se, o pa~iio-~e ·~e1s, oM e ma1s.vaporesl e para· ,mais ~: 
'Sini~llros boatos es)llllhados, ·. · . · · . .. · ostentação d~ ar_b1tr1~. se ,.sustenta •O:aegredo· ·dor contratos 

•O que o nobre·ministro da marinba•nqs disse hontein, nadá com: pretellos ·:maceltavels; de sorte que·:BS ,camards_. 8cã.o 
. adiantou: De~ejcu se sàber ae •s. Ex. como corrião ·as. gran~ s~bcndo tt.ómente que.as ,de~peus forno.feltas, pagas, oOU .que 
des ~espezas que se está·faze.ndo·no Sul; por quem ·erilo de~ devf,m'ser.pagas•Em!!ista;de uma ~emelbante.qoantidade de 
-tcrnunadíls,· ·e com que· fl5cllh~acào: qual resposta deu'?....; encouraçados,s.e~ duv1da d1spensa!e1s·na actuul.guerra,quero 
Existem ali dous grande! commissarios do governo, 0 almi cr~r que noss~s.vutas.viio .a.ll\m.dl~to, que.pret,enderaos:con· 
rante e o diplomata; _e:com a ~rencia de ·tão altos .persQila· qu••!ar uma Situação, mant!ma .. -.N;\o, contesto O;pa_tn~llsmo r 

.gens, ó de crer que tudo marcbe admiravelmente, possuindo das mlen~õ•1~.poré~ neste momento, quando uectss1tamos de 1! 
•a re~artiçllo-da marinha todos: os ·meios de :fisca'lisac~o,'· · fazeuacnfi~1os m~1s,urgentes; não approvn,semelbante pensa· • 
' E. bastará dizer· se· isto ao corpo Jegi,l;ítivo? Não 'sàlta monto, e o •Julgo d1gno .de, censura. Ol!Vl mesmo .a~Ee!crar-se · 
aos olhoe:de quantos possuem ·ainda um pouco de senso ao que. os dous,encour.agallos de.que fdll&l·Qllo s,o,prt>pnos para 
criterio , de todo o, paiz, que· um almirante •ern 011era~õcs as aguas ~o;l'rala .. ourá poss!VOI·.q~e. o,govemo -n~o consul· 
activas DilO pó de ser um commi;sario de· 'fornecimeoios? Imo llrÓVIitmente a corl•oraç;1Q f!l3Tittma, nilo. O~VI8S8 O;COn• 
'(Apaiadot) Será • lambem .preciso que so • repita ·nesta' casa selbo :naval, ou :repnrhç~o proprm,: e ndo :fi~~sse.Jnsper.clonar 
·que semellmnte ~:erencia niio. é propria de ·um diploma.ta semelbilntcs. construcções por offic1al exper1enlel Qucf!l_Os 
•cuja ln!ssilo é multo dilf~r~ntc? Ndo secreconbece, á pri: r.ecehe11 na Inglaterra,- e dou a enc~mmen~a por sat1sfe1t~ 1 
me1ra v1sta, que o. nebre·mmtstro, e menos 'sua ·repartimlo, .se pelos . ei~mes Bub~e~uontes aqu1 se ~enficar o co.ntran~, 

·nllo lhes póde tomar contas •como devem· ser ·tomadas"aos perdtrii,e patz·?. Oun·!hzer que cada um ,custou. mu1to '11&11 
·que· gerem com os dinheiros ~ublicos ?JAJloitidos.) · · · .. de:·SUO:OOOS I O. nego~w,,por.t~nto, éd~ nlguma.I!Jiport~ncia. :., 

.. Lembro mo, Sr. p·residcnte, de ·ter ·manifestado u mesma O .que me eapantou,.JSr •. presidente, fo1 ft:neetlll~tdade mcul· 
. opiniilo, quando estive ·no ministerio do imperio, e lln- ~ada do.segrede delae~contralos.t podem.suscllar,q~c.stGes ~-~·,,·.· 
·contrei·u111 conselheiro de estado na adminbtracilo·de um mternac1onaes .L Esta SI~Jtles desculpn,-,com· a. pubhc1dade 
jardim· publico,· encarregad~·de'séu nlinuéioso custêio.•dizen~ de .todo,.oceomdo,. bastam p;1ra1levantar •. taes ·9Uest0es NilO 

·do.: quem Ia& Iaos ·no menções •collocn''Be na ·'situnciiQ desa· podemos, U~l ca1o •. alg~m, ,usar·d_o:mli f.é,.e amda sem van· 
gradavel de Mo poder ser ri gotoso na tomada de ·côntas . ha tag~HJ, pela msuffic1encm da acquiSIÇt1o.: . 
·certnmcnte Ji?siçõ~sque niio po.dem dar·contas: · ' · Sr. presid~nte, nfio~ili·pnfa ·que se.ryem, ou que vantagens 

A.ccresco .111n!la, que ·o ·nlm1rante em Bllenos-Ayres;niio colhe o pn1z .d_es_sas repatt1ç~sa.ux1har_c~,. IJUC. o govorno 
podia com "JUSttçn responder pelos suocossos da cstJUndra· e dcspma e ndo consult~ nos nogoc!OS mm dtfficO!i e at6 do 
~da gucrra;·upnrt~tdo centos de leguas·! _Sc··a Pr~vidilncia ··~~o SUII eslteciali.dade I, Suas informaçõos o "parecer nndn valem, 
lavorecess~·e~ ll111chuel~, aqu~m essnlmmensnresJlonsulÍlh· nota são extgidaa, e a.n~ÇilO SUIJporta os encargos da sua 
dado? Nflo .torm s1do ma1s curlltl· creu r ·cm Buenns•Ayres·ou sustcntacfio. sem fruir o provoito.' Jlxcmltli'ficnrei: nossas c ir· 
.cm )!ur.tuvldóo um grand.e commisearindo,. prc>idido,p.ur, um ,cumstnni:ias . silo : ToJconbccidamQnle. ·tristíssimas actos da 
.olhC!al.~e~eral, conycnwntomonto escolhido,.co1~posto -do maior gr;nidade tem sido praticildàs,o dcliborafóca tomadas 
.(1Uirosofficmc3 entendidos, c du CmJiregadus de fazenda ;a·car- sem ouvir-se ~conselho do estado, cuja dcnommuçao indica 
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mesmo seu 1leBlino,. e o Om daloi de sun . .crcaçno. Nilo Ioi para julgar se.n~o :habilitado a conhecer dos molivos da ed-
• · ello consultado .ácerca de~sas grandes qu1staos .quo.nos .Irou- gene.ia do almirante 1. .. . . . .. : . .. . ... , . · 
., xorão a guerra, e com.o .salu~o • nosso e&liveue nueu. estado • ·O ex orei lo ·alliàdo estáeendo ·bombardeado,. molralbado no 
• normal, como se os mmtslro~ bastassem a tud~; quando !lida sou proprio acampamento por uma batoria inimiga, tendo 

"; experioncia e sllbed~~ia,..ndo fos•em do .mais .par~ a melhor perdtdo.uns·IOO liomeos no primeiro dia, e os irá ~dendo 

' " 

. , 

direccão da,Cllula publica, lê se· quo essa respetlavel'cor· nos subsequentes. Estas perdJ3, juntas ás que as febres pro· 
poraçho está incompleta, cu. quaci exlincla I , :. .. •luzem, n4o são animadoraa, e é triste• que u n4ó possamos 
o Sn SrLvinn.t ÍJA M••Tn: .;;... Trata-ao·. de completar 011 evitar. Procur~i aub•·r da ratrlo por que ilao .se respostava.á 

corpos desfalcados que e.slllo ,no Rio da Prata~ : · · tal non b~terra co~ outra, que. a pudesse·inutilitar, e se. me 
· o Sn. mio. os s. · L~URE.N_!:O: ·-Nilo basta completar. os ~sa~verou a •.x·~t~.nc1a em Comente& d.e .obuzes e morletroa 
~orpos dedalcados. • é preciso .qu .. e a cabeca esteja 8801 deil mutt~ aprovortavets paruemelhante daolmo,. porém que nlo .·. 
Calque de jui:io, e qne fun.ccione regularmPÍtte; . Nada a ro: .. têm atdo tran•portados para o. acampame~to,. apezar ~~ tan: 
lei ta rurlidclir' as mãos é. os pé~, ae a cabeca . estiver de~or- tl!l vapor~s. 9Ue nada l~zem I .Vê se, pors, que os mmtatrot 
,.anisada por•;Íie eritao maiores desproposi.tôs verã 0 pri · l~m prodrgaha~do os .m~tos, masauai ordens ·n4o.s4o obtde· 
o • . ~ . . · . ... . 11• ctdas, ;Dem:seu zelo 1mttado. : .... 

O Sn. Srmi~:r'DA Mo:u:....;.. A cabeça está completa. · O Sri. P.in&Nnos: - Oa morteiros serviri!Q eriotrá a 
o Sn n&nÃo o~' .i. L~RBNr.o :~Lembro-me ~e ter l'd . praça de Anluerpia,mas lá não servimll · , . , . .. 

a ncudemia rranc~. quando.Napole4o fazia suas est:o:o~~: . o Sa. BARÃO DB S. 'LoURENÇO; ..:. :repho; . ROi~ •. razio de 
._, e usurpava toda hberd~de da l'r~nça, se occupava ella de fallar com algum~ .franqueza, ~. do)embrar .. ao~ mmtslrOSJ~ÍI 
, questoes sem algurna: tmportancra, . b~na!idadea, que razino grande re.sponsabrhdade, A pn!tç~o .que ocpupamos 011 lJ1eto 

:l
i crer um estado.lào seguro:~ tranquill~ que.au,lorisava pansar de pantanos e de b~s~u~s é assombr.os.a I Pouca espe~a.o~a )la; · 
" nos a.•s~mptos os mars: trt~taes .. de ... •tmples curiosidade. Em da alacarm~s o rnrmrgo, e , d,e l~marl!lo~ .. a ctrenma; ,~ a_ 
j goas uhtmas sessões, verb1 gralla,· Vulney. foi ouvi·lo como perda de vtdas de la~ los bravos trá.ccotrnuffndo. E quem. 

• 1e~carregado;'di~m asacl~s,•de darinform.1çiies sobr~ as.tu• ~os .P~'.Ie. gara~'tir .. deum. sin. i.~.tro .. de gra,~s conse.qúeuct~~.? 
nrcas . das mumtll! egypctas,. Dupont de Nemours appresen· ::tenlt.nellas e; P!quetes têm .. stdo. sorprendtdoa, ·'o que .é.,na· 
lava su~~ ·. memortas sobre o. instincto de todos os animaes. t~!~l ~a prox,mtdade. ~os bosques,. e morto.s .antes de verem 
Em pohlrC'!J a academia se occupava. das encbentese·va- o totmtgo I . . · · .. 
s~ntcs do ::~~nnal q que. appareceu ·de .mais arrojado, 0 S · · · N · · 
drz um .. escrtplor, fot um curao. de moral por Almorico, . a. lltNISTRO iiA ousanA·: _. ~o consta isto. : 
para USO·:das .• moças educandas I Nosso conselho de es- . o Sa .. mÃo DB s .. l.ounE;r.o: ~ À~sever~ ao nobre mi. 
tad~ :seg~~ ,a mesma,..~arcba :. ~onsulla . sobre cbjectós nislro que isto tem IUCcedido,' como :se~ in!orl)lado por (III&~ 
mutlo lmraes. se. um .JUIZ .de drretlo ·tangado pelo inimigo soas ·que de lã vem; N4o será, pots, 1D1posmel uma grao. 
de .sua .comarca em.Matto-Grosso vérbi.gratia deve receber de desgraça, seguida de unta rotirada, cujas conseguenciaa 

• seu ordenado;. :emllm é o:assessor dos juiz~s 1le paz da roça; escapilo ~.todo ~cale~!~ Se o nob~e. ministro da ma~tuha o.os 
'~ sendo completamente ealranbo aos negoctos mais grana do pudesse tqformar da .tnexpugnabthdade ,de um Curuparty. 

estado, fim especial de. sua ereaç.io. Apezar do tanta mo· quo tem pa_rl)lysado DO~sa. esquadra, que espera. a lornáda 
deslia vai-lhe auccedendo o .meamo que succo~eu á academia ,dossaJorlaleea pel9 exercito de. terra, eu.lbe fica.rià obrigádo. 
franceza, .que O·olbo cioso e penelraule de Napoleilo deacu· Para. uma esqua~ra n~~ovegar.dosil!isombrada,.depois da daa· 

~.'' briu .em aua obscuridade. O conselho .de estada, mdadeira lruidas as baterias inimígas, não se precisava de tanto• en-
JI . corporaç~o de miio morta, frades politicas, vai desappare- couraçados, porque tan!a honra. não mereciiio os escalares e, 

ceado c?m a mor!o,de, seus membros,. que não são substituí. chatas do Lopez. T~~~:~-s.e recerado os...,.torpedcs-po~endo 
dos.-C est par. moreeauz qu'o11 perd la vie-Se nosso es- bem ·suc:eder ~ue o tnuut~o, para nos eatreter,. mande colo· 
lado nilo fosse. assustador, tudo seria toloravel, porém 1 ·car alguD!as.PtPas e. catxiie•. pi~tados quQ; tomamo•: por .• 
populacao esl4 amedrontada, e.cumpré re1tituir-lbe 1 tran- 1lisas ternvets machtnas I(HIIarsdade.) .. , ..... 

J gurUidáde de que precisa para entregar-se ás suaa occupac4es Pois se vai a guerra para oilo correr riscos e perigos? E111 
iodustriaes. . · · . · • taes combates americ;moea esquadra do Nortaannt:afl. ''o 

Sr. presidente, outros reparos tenlio'eu para apresentar obalan.te os grandes torpedos, e mesmo·depois de·ai nr a 
assumptos de grue importanoia, que v. E I. entenderia ntt~ deatrurçilo dum ou outro T&por, porque é ~ BDrle da guerrar 
serem proprios desta• 11iscas3ão·; e qae Ocaráii para occasiilo Se a raz4o é a concervação ~o nosso,matertal-de ruerra, _q~e... 
opportuna. Vejo com pouco criterio quo os proprios amigoi! tanto n~s custou, .me.lhor serta conserva·IO. nos DOBSOi porto8 
do governo. apresentilo projecto• isolados, que !ratem ver· .. e nos dt~u•s para ~ator segurança •. E pr~ciSo lambem poupar 
.da~etro pertgo· ·á sociedade, coniervando-se 01 minislroa. o ~~er~tto, qu~ nilo pOde ava~çar vantaJOSamente emquanto 
mdrffere~l~s. á !aes aesumptos, que deviio ser excluaiYamente o !ntmtgo domtnar ·as !lguas ·tnler~udo Para.guay•: em um 
d~ sua· tmctahva, depois de maduramente pensados 0 resol- patz Ião c~rlado de rtos e lagóas, quem dollltD&r oeste ·e~ 
ltdos debaixo Je vistas uniformes e concertadds. -monto Ouvtal será s~n~or do torr~n~.- ." . ·, . . . · 
. E' provava!· que o nobre ministro da guerra responda ás . Se,a esquadra bestta ante·tilo !nstgntOcant~ lot:ltficaç~o o 
1nlormaçiios dadas por· seu . collega da marinha 4'cerc~ dos que se d~verá ~s.perar ante Humutá? Temos 10sptrado tanta_ 
vapores -transportes que tiiistem ociosos no Rio da PraiA co~Oança ao IUtmtgo, de, q~s nilo .o ~lacaremos, que elle 
obrigada a repartiçtto da guerra a l:etar outros vapores; rettra suas p~~~~ para dellrutr·o exer~tto .de t~rra I .' 
como acaba. ~e fazer, em prejuízo dos c~rres pulílicos. Oncb~e·mt~t!lro ped.e b~je ao c~rpo le~tsl~ttvo u.u ·,credt!G 
O nobre mtntstro da marinlta contenlou·se com a-assorção, ge ll,O~O.OOOS, amanbil. vtrá pedtr 10 00~:000$, e depots 
do nilo ter fretado novos. vapores para sou servico como 18 .o,ooo,.ooo,, n!o nos .ficando nem a pre~abthde da suspens&o 
não devasso auxiliar seu colloga 0 se concertare~ no que de .taes pe~tdos, nem mesmo do. provello ·da despe1a. Ao 
fosse. !Dais ecooomico 1 Confirma~se 0 boato de marcharem , monos dê m~ormaçil.ei. da regularrdade de laes despem.·~~
os mmrstros ~~~ mats cor~plota in•jopendcncia. · lev~ o ?lmtraote otlo mezes em Bueoos-Ayrea. com arranjos 

Tendo-se dtlo á s. Ex. que no Rio da l'rala os vapores- belhcos , e, quando se recolheu á e•q~aara. eata. n!o pOUe 
lransportos e;tavilo ociosos e voncondo grandes (roles, dos· opera.r á falta d~ recursos I Oa ~reparattvos d.a passng~m do 
cuiJlOU·so com 0 almirante quo os rolinha para 0 transporte eiorctlo consum1rfio Mus mOJes, o Oites arranJOS, suffictenles 
dos doonlos 0 outros IJj)rvi~os. · 1mra conduzir 40,000 ou liO,OOO b~mohs, petrec~os e bas~· 

. • . gons corrospondontes, cavallt~dns, ele., n~o servtrrlo para a 
Af!m1~a •. Sr. presidente, que o nobre ministro da marinha 1Jassajtom da .pequena forga ás ordens do gnnoral barrlo do 

~.n~ esteJa tnfor.mado do numero do tncs vaporos, do sua lo- l1orto·A.Iogro, ouvindo-se todos os dias que novos arranjos 
açdo ou capacidade, o da nuluroza du sorvr~o quo razom,. se razom I Quo lirn, pois, dcrM no material da ~rando pa~· 
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Mg~ni? Sr. presidente, eu poderia dizer muitas coum q11~ hlini~tros nenhuma disposiqi!o para tal contin~rncla \ nem. 
tenho ouvido e lido ácerca da diruc~il•{ da ~uerra, sobre as mesmo obieno a unidade de vi. tu que seria iutlispnusav cl 

. qua.es tinba sór1aa r~ÜdlGes a lazer i pbrém ·receio ser incon· pmra urn >emolbante neto de vi~or. · ··· 
vcnrentc. .. ,, · . · .. · Ouço repetir iempro aos nobres miuistros, com ostouta-

AI, uwas vezts que rli~r.uto com membros da maioria da ç~o, quo·tilro pür si a maioria da· .. carnara·tcmporari:l, c I]UA 
cam;•ra que. sustentão o IP•binete,· lhes ttnho ouvido .. co1n11 1101lem viver com ·clla. Sem ·lhes IJuerer. copLe,t;u· uma 1111 
atenuante ou delesll da su•• conservacão; I]UO os miuistros Micir!a•le, vou o!l'orecer·lbes algunH1s :consideracoes ~e· du· 
nfio ~uix;lo as pastas por11ue não Yêni ~uced~oro~ idoneo~ e vid:L. O nobre miuiotro da marinb.\ 6, sem duvida; parlaÚIOn· 
sati>l~ctorios. 0• nobros tniui~tros silo compet~nted, sem tiÍr expol'imur1t~do, isto é,.pcrterieou scmpro aos IJnr1i:os d~ 
duvida, para so juigurem in;ufficiente>, mas c~r.to;to-lbes a opp JSicilo, 110id c•'cio. ~ue sómonte loi .ministerial dos to ~:abi
mesrna compotoncia Ji"ru julgar do merito alheio. s~ accre- noto. ~abe, portanto, como taes'maiorias so lurmito u: vivem, 
ditao quo a situação não 11óde s.c~uir bom c~nr sua e.erencia, para em certas occasiõe& ·não lbes o dar demasiado valor. O 
devem ser francos para com a cord;a, e mtgrurern a bnnra, gnver•w, di~ urn esi:J·iptor, não ê sómcnio' .uluá i"fliÚucia, é 
nao ~endo responsuveis· pela ;ur.ccssfio; p•1rque seujoizo á tam~em uma seduccao·: e, se o nobre niiniitro· com nsta .con
tai respeito péJe ser muito su>peito. Occorre-mn agora, Sr.- sidor:~çilo 1ovarar i,,mbem os Ynlos sou e do s'euil ·colleg'às, os 
presidtnte, o quo li em certo romance, pois os leio all(umas do~ vra!i,leute• du provincia, officiae& do laz~nua, dPpendcnh!s 
vezes, (riso) crtiio qun o -Jwtei1 Erra,lle- o que ~J~umtL lmrno~iapiei•te do governo, obrigados a marchar cr,rn dle, ha 
applicacão tem á!Cou,ideracõc! que acabo de lazer: a orol.~!m de ree~inbucer que sua maioria de 10 ou.tholos desappàroco 
Jesuíta "trahva de arranj.•r Ümi& consider•ml boran~a. ·e para com,1lot•meute: Eu gosto muito de consultar os homens expe, 
a conseguir lui indi~pensavel empreuar toda ~ e~per.ie de in· rieutes de •JUalquer p•iz, e uma grandeautoridado para: mim, 
lrigas, o lambam de crimes, cem a diroccão do ~:e rui de ft,,ma, quanto ao governo parJameatar, .é •~m duvid•• Guiz~l,: o qual, 
e \'or iiltermodio do pr11vincial creio quê·de Frólnca. onde em trataudo dcst;L mataria, dizia.na sessào de 1 de janeiro do 1~3í;' 
a ut11 da ambicão .. l'áreca que encontrãrào os bons padres na tribuua lranceu o suguinle: • Eu. pouso .uinda buje como· 
~111a'furça correspon~ente· em sentido.co~trario; .quejng:ua em tM:Jt que a maioril dos votos n4G é o uuico.symptgrna· 
tgu·almeute c um graudcnecur;os DepoiS de mu1to~ Hucces · para julgar do estado real dos e;piritus. l'~nso que em e~rtas 
'os pró e cnnlra, o enredos medonhos, ·o padre priilincial tccaaiões pód6 haver maioriar {al1ar que nile expr imilo a • 
de;ani1uou, e co•nmunicava ao ~oral a impo!~lbilidaile do sue~ união ver~ad~im dos sentimentos ·de uma assembléa com 
cesso, e portanto a eonveniencla da dooistencia da' luta; e o ministerio. l'óde succeder que uu1a maioria tolere, 8Up·. 
esta eommunicacdo laziapor intarmedio do piidre secretario, porte ale um tempo um minirilerio, e lhe· dil os votos, ain· 
que assentado jÜnto a uma. mesa escrevia o que o p:ulre pro· da ~ue deso1pprove no fundo •eus srntimontos e sua len-. 
vincial lhe dictava Jiar~seianM. A correepondencia. chegou ao delicia. • A maioria, port~nlo;. dos loto>, e Ião pequena, e 
ptnto acima dito, que· a· partida utava perdida. O padre se· em vesperas de Ulll& eleiclo, não dne aer objPcto ·de ·tanta 
c reta rio besilou duscrever seme1b'aniRs patavra-. 1nas lo-lo o.•lentaç4u. E tão pouca· coufilloca inspira ella aos . nobres 
em obediencia; depois do que, depondo .a penna,· tirou do 'rniniatros que lo~em das ··ditcus;Ges, eslurcão-se ·para que 
hol;o urna ·carta lecbada, que entregou· ao prolincial na· 'nAo baja casa na eamara, e relirao as maiorias do debate. 
qual .estava a sua nomeação (do secretario) pa_ra aque!le · ~uerrrn viver pela eamara e &~m e~la, dizsndo como Catullo 
supertor emprego. Como se sabe., o grande mer1to ··dosJO· a Lesb1n·: Nec tecum, neç te 11111 v r vere ·JlOIIIIIll •. 
auJtas 'era o ila'obeoliencia, e onóvo provincial entrou imme~ Voltando aos dous encouraeado1 que aind1 estio nesta 
dialamente ·no exercício de seu cargo, e orilenou ao ex pro- porto,· para lran•tuillisar meu· espir•to,. peco ao nobre mi· 
vineial·quri se assentasse como secretario, parà continuar a nidro que me informe, se a esquadra e•perâ por. elles pat·a 
correjpondeneia interrompida, e dictan•lo .. elle, Msim !ui ella tomar a ~[,nsiYa? · 
continuada-depois das palavras -á partida está perdida- o Sá. IIINinno DJ. IIARINU:-Niio senhor: 
escreva-digo. a ·parlidapóde bem ganhar-18;_ se~:uindo-se · · · 

. do pois o de1en1 o vimenlo . dos. mais en~tenbósos planos que O Sa. Julo PI S. Louna~~o:-Entilo não silo lá precisos. 
e-x~anlár:l~ ao novo ucreYento, que nunca conheceu o 1ecre- O Sa.' IIINtsrno P1111RI~DJ.:-Não se segue. 
AfiO que 11vera. .. o • O Sn; DARio os S.Lóuazli~o:.:. T~m olles o preciso calad~? 

Assim podem enganar. se tambPm os nobres ministros no · ·· 
juizo que lormilo dos 'seus possíveis succe!soroa e do deses- O Sa. lll~tmo D! M.IBt~D!A:-Acho que .têm .. · 
p~r~ da situação; que !4o aincorameata r~eonbuccu nobre O Sa. &uio os S. LbUHil'l~o:-lnsitito nestes pontos, Sr., 
mtnlslro das obra• pubheas. · · · prosidtnle, porque o vapor do Norte :Ui partir, .e ~u qu~ro. 

que as provmeiu co~heç;Io a v~rdade, e ndo 10 amedro••t•rn 
sem cnuaa; nem conlmue o desespero que se observa á che· 

o Sa. mio·DE s .. LouaKNr.oi-N~o soii pertence ao padre ~:ada du noticia• do Sul I Todae as e1plieaçoea s~o procisad, 
geral sua d~signac4o. · .. · • . e o goYerno as deYe dar com franquo1a.. 

Cada um, pois, julgue de,si, e dei1o que a nac~o f;~ça jus· O ·Sa. RoDRIGUES SILVJ.:-Diga a verdade . ' 
tica . ao verdadeiro· merito~ Os. nobres miniilios,. Sr. pre- o Sn. uni o DE S •. LounENr.o:-Dizer 0 iOnrno a verdade,. 
siilente,. têm 'necessidade de se fortificarem com a opini.io aind:1 que morra com ella. "Agora, para completar o bom 
p~blica, que·· parecem de!prezar I A opiniao não. &e ganha juizo que laeo do nobro miniolro da urarinba, desejava que 
com o silencio, e 10enos com a in~rcia qu~ndo a acção se laz. ::1. Ex. me dissesse camararia01ente so leve parto nessa rw· 
preci~a. O mini>torio nem lO tem. dslendido na. tribuna, nem moaÇão ultima de prosidente; de proviocia, e se a approv~u? 
resrondido aos atai{Uo!S da imprensa ; O que é um ~ranole 
ma; aluda quando ÍIIJUStamente aggreolido. Du,~m. pois, es- o Sa. IIINr;rao DA 111RIND01:-nesponderei quando r .• nar. 
perar falseada &sta opir1iiio, que tem sempro muita !orça .em O Sn. nAnio PR S. LounsN~o:·- Basta-me sim ounilo. · 
qualquer pniz, quanto mai• onde rego o sy,;tema repreoeuta- . O .SR. IIIN.I>Tno DA Milli~DA:-A,]~olla que to. do ministro . 
tivo, Dizia Till:oyrilllt, o fino. e experiente rliploumla : " Eu {I 
conlwca quem tenha, mais espírito 1lo que Jíapnleão, do q11e tdm om Iaos uorucP.~ões. ., ,j' 

Voltaire e outros .(•tue' citou)d a opi1iiao.• O 11ru~rio Na11.~lcilo o Sn. nHÃo DE s.- LounRNr.8 :-Tem a responaabllid:ulo )o 
DO .s~~ desterro. rliZIU : • 0 meu grande erro (~1 despre:ar .a ~11e devo ~er inseparave] do aec"ordo que se suppOe ler baVi•IO. 'o; 
OJIIIIIaa e marcl.ar contra el/a. . f.u admitto que, em um on outro a~ to de rcpartiçOes ditre- . li 

Circum,tnncias hn, Sr. presid~nto, em que so póole, se devo reutes, um ministro so deixe vencer polil maiori~ do sc~s 
mesmo, 11lfrontar a opir:i;lo ]JUhliCiL i m11S i~lo pertonco aos· collegns i roo16m cm nomeações taes, signilicutlvns. inolirw 
genios, que se di~1wcm •losdo logo n subir no ea]Jitolio ou a dn marcha do guhiuete, cada um tom diroilo ~e a~oiar-se onr 
]lrocipitar-so da rocha 'l'•rpcia. Eu, poiólll, n,o Y!'iu nos sua con~cioncia, o de nilo rosi~ntlr-oo. -

0 Sa. IÍI~ISTRO D1 GUGRIU: -Quem 6 O 88Cretario ? 
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Precisava,· pois, cooboccr este negocio a fundo para não O governa nffo podo infundada e Jeviannmenle .lançar o 
prrder o conceito que formo do nobre ministro, campeão das estigma da provaricacfio sobra a fronte de empregados pu· 
causas justas, quando OIIPOSicionisla; qúo d.eu semltro o bo· blicos; ó prec1so qu~ tênha base s~fficiento para .a ~ccusnçiio, 
nofico exemplo de aparto r-se do seus propr10s col ogas na factos comprobatonos que. nu tomem o· procedimento legal. 
defesa du moralidade e ·d&. ju~tica; conceito que S. Ex. me . Eu portanto, coherente com a razão o com a just1ca, b~i do 
merece ainda.· Teri~ sido mais acertado que SS. E Ex. nlio responder Ecmpre. deste modo; ~ci de ped1r sen)pre aos. no
s o antecipassem tanto,. para não expór o~ sous nomeados uo brcs senadores ~ue apresentem ou façilo apresentar os factos; 
fogo de caloroso& debates, que sempre llfilO a força moral de que por ventura tcnhão conhecimento, o que possilo auto, 
de que elles tanto l~m 'necessidade;· para bem 'administrar as risor accusações ou censuras ao. menus plausíveis. ·. .. • • 
pobres pro.vinciu. ' Ej~erava, Sr. presidente, que o nobre senador pelo,fará, 

1'enbo concluído: qu~ bonlem ~bala11ço.~-se at6 a dizer que por conta do .minis· 
, · . · . . .. tcr10 da marmha fazJao-so despezas pouco confessavm, que 

O Sr,· ministro: da nanrh•hn;- Na estJhm con- o nobre senador, a quem pedi que indicasse um só facto de 
jectural, em que tem gyrado a discussão, sem ~xbibirem·so dcs~cza que assim pudesse ser qualificada, so d~sso pressa 
factos positivos, sobre que·pos11Io basear·se accumcilos pro·· bojo de tirar a limpo a sua accusaçilo porque trata-se de · 
cedentes contra o governo ; dan1IO·Se apenas a rcfeÍe11cia de ma teria sobremodo melindrosa; d~ applicacilo dos di11heiros · 
boatos vagos,.relativamente á fiscalisacão dos dinheiros pu- da nação, da probidade e honra ·de funcéÍonarios publicas. 
blicos o á direcção da guerra , não preciso; Sr .. presido11te, llsperava que S. Ex. apontasse no menos úm sé facto, para 
de fam um lon~o discurso. que.uliás·seria indispensavel na que assernão tiio grave nffo parecesse filba de motivos Iam· 
prosença de.arsilições, embora injustas, todavia regularmente bem pouco confessa veis. Esperava isto, por honra do,)lobra . 
formuladas. senador que levantara a rlerJUncJa, o a quem não sem mal 

cabido um acto do cavalheirismo, quoabrisso espaco,á defosa. O no~re senador pela Bahia, que acaba de interpellar·mo, 
eomecou o seu discurso lastimando o estado de complicacõos 
em qúe se acha o paiz.. . . . . • 

Eu com o noore senador lastimo iguahnente, como todos 
IS brasileiros, as melindrosas circumstancias; as graves diffi· 
culdades com que nos achamos a bracos. · · 

Mas, porgun'arei á S.:llx:., é o govórno actual o c_ulpado 
da situação delicada em que recebeu o poder? 

Cortamento que não.. · · , 
Como ministro nilo· tomo a mim. n averiguação das causas 

accumuladas que trouxerào .. Pm .resultado os s'oflrimontos do 
paiz. Nilo quero, nem me cabe fazer ineràpações a alguem, 
e menos dirigir censuras aos gabinetes passados. Reconheço o 
lastimo, oqtra vez o'' digo, as· difficuldadll5 com que luta o 
paiz; não julgo, porém, corno S. Ex., quelcnha111o5cbegado 
à borda de um abysmo (apoiad~s}; Só mente poderíamos 
eahgar á borda do abysmo,8r:·presJdoole, se porveJilura nesta 
quadra de grandes s~eriHcios, fallecesse o patriotismo em 
todos os brasileiros, se deixassem elles em lfiõ gravo situação 
do dar provas decjsivas do mais sagrado dos sentimentos, c 
amor d11 palrial _ · . · 

.Rcconheeo, ~r: pril~idcnto, qu.e em relaçiio á ~ma das dif· 
liculdades ao dm, o governo'Di1o tem podido proceder com a 
pro1uptidão que seria para desejar: refiro-me ás medidas 
financeiras. ' · · · · · 

Dias, senhores, .convidadas as primeiras capacidades do 
. paiz para o. estudo da maioria, om vez· do resultados defini· 
tivos o accordes, em vez de soluc~cs, offereccm ao contrario 
uma divergencia ospaotosa, que·ãltameote denunCia ·a diffi· 
cuidado da ma teria; o que explica, e ao mesmo tompo justifi~a, 
a demora na:expcdicilo de medidas que só devem ser tomadas 
quando se tonba pleno conhecimento de que vão produzir 
eUoitos bencficos. : 

Circumserenndo·me pois, na presente discussão aos nc· 
Kocios da marinha, responderei ao noi>ro senador, o aos seus 
ll.lu~lres collogas, que dirigirão censuras relativus á repar-
IJçao a meu cargo. . 

As censuras. dos nobres senadores assonlãona má geroncia 
dos uegocios do estado,. espccialmonto em relacão no dospon· 
dio dos dinheiros publicas, e á diroecão da guerra. 

Quanto ao ,Jispendio dos dinheiros publicos os nobres !O· 
nadores nfio citár;lo, nem o governo conhece um só facto 
quo revele desperdício ou transvio, . 

Isto DiTO quer dizer que não seja possível que desperdícios 
c transvies se tenhão dado: mais sim que o governo nilo 
pódo conslituir-so ócho do vozes maldizentes, quo d~11uncião 
•~m exbibição do provas, sem individuação do factoR, ou in· 
d1cação sequer da .ospocio ~u ramg do scr~iç? om que tacs 
faltas so dl!m, .ou quaesquor abusos pumve1s. l1or essa 
fórma, sonboros, mil vozes que seja censurado o Roverno por 
dospordicio ou transvio de dinheiros publicas, rutl vezos hei 
de pedir quo so me nprcscutcm factos. • 

1\fas debalde esperei. . ' . 
O nobre senador pela Bahia não tendo taml!om pela soa 

parte aprésentado facto algum... .. 
. O Sn. DAnXons S. LounEN~O :-Não sei. · .. 

0 Sn, IIINISTRO DA!IADINUA :- .... queiXOU·SO entretanto . 
do máo systema de administraç~o, o disso que o governo tem 
levado' cami~bo errado, desde que encamgou aos generacs 
o ao nosso ministro plenipolenciiirio a supefintendeneia das 
despem feitas no Rio da Prata · ·• ' · . 

Eu não disso ao senado que erilo Ines funécionarios .os en· 
carregados· de. fazer por si proprios os contratos de compra 
e venda. O senado sabe como se procedo nesta ·mato
ria, e que, . temos um systema de fiscalisacão, Oo con
tràtos de fornecimentos silo ali feitos por êertos funccio- · 
na'rios; mas a respectiva tlscalisacão está confiada a esses 
altos funccionarios, a quem se refêriu o nobre senador. A 
elles incumbe preferir os melhores fornecedores, e depois 
examinar soo fornecimento se faz por preco razoavel e se os 
generos são do boa qualidade. Tudo is"to, Sr. presidente, 
nada tem de incompatível com as funcçiles militares dos 
gcneraes nem mesmo com as do ministro plenipolenciario. 

O senado sabe ·que os ministros, respondem pel&s grandes 
factos do politica·e adlliinistrncilo; mas nem por ioso delxão 
de s6r rosponsaveis lambem por todos os outros factos do 
menor importancia, como muitos desses a que t~m alludido os 
nobres senadores, sem que por isso solfrão quebra algum11 
em seu prestigio e 'dignidade. . 

Sr. presidente, longe do enxorcar inconvenientes nessa io'· 
cumboncia, que aliás já achei determinada pelo meu anlo· 
cosser, julgo-a razoanl e do grande proveito para o estado. 
Os gcnows em chpfe ·são os principaos interessados no· bem 
estar das forcas sob sou commando: a ninguem mais do que 
a ellos convêm que os soldado~ s~j;To providos do todos os 
meios que os possão constituir nas condições do bom pros
tareilt os serviços a que sfio deolinados. Silo elles, portanlo, 
os mais aptos para superintenderem e 6sealis:1rem os forno-
cimentos. '· 

Os nobres senadores sabem que faitos os fornecimentos, a 
fi;calisaçilo cffectua-so pelo iystema estabelecido na legis
lacãc em vigor. Cada navio tom sou commissario o seu cs· 
crÍvão ~uo fazem a arrecadação, a despcza o a escripluracfio 
respectiva ; c respondem perante o commissario gorai que' lá 
existo no Rio da Prata ; o a final poranto os genoracs. 

Ai despozas fazom-so em vi1!a de documentos, o os que 
tt\m vindo ao governo não dolatão nenhuma prevaricaç~o, 
nem f•lla do zelo. 

Como, pois, ha da o governo vir aqui confirmnr boatos e 
allegnçõ<s som provas, acoroçoando assim a malediccncia, 
quo se exerce sem conhecimento dos factos, e á custa do 
credito dos seus empregados? Este papol nào cabe por certo 
a governo algum. 
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Eu não acho, Sr. prosidonto; ainda o repito, que haja io· 
conveniencia alguma, o mrnos dosar, em que o nosso ngonte 
diplomnlico tnJ.nbom intervenha, discuta, dil sou voto, nu· 
xilio os genoraos cm relaçUo no dotalbo dos nego cios do que 
venho do .fullar. ' • 

o Sn. D,\nÃO. DE s; LeunENÇO : - Um emb9ixnilor I 

1leixar á disposição dos seus actuaos de)ogadoa.a superinton~ 
dencia e fiscali~açilo das: despuzas fui tu~ no tl!oat~o da gue!·ra. : 

A mpoito do. bom ou mao ompr~go dos dlllhOJros .publtcos . 
nada mais tenho que dizer. Aproveitarei Jt occnsíilo l~nra. res" 
plnder nosta·parte a duas perguntas: que me:ferilo lhl'fgldas, · 

O nobre senndor pelo .Pará, der.oís .d.t inj.U~lific~vel ar~ ui.- .: '· 
ção de desJJezas pouco confes ~vc1s p61o. muuster10 .d11 ruan-. 

O Sn. MINISTRO DA MAillNU,\:- O nosso·plenipotencinrilffuÍ nba, que de modo all(um podera compro~ar, 'pergunlou se et\1· · 
tr~tar de uma elevada mi>sao, ó verdade; mas. sou patrio· verdade haver-se.efl'~ctuado ba.:pouco .um·contralo do,Corne·.: 
tismo que o convida a proteger os interesses legítimos do cimento de combu<.tivel por um ;.nno. Rospondíentão,no no· · 
cada nm dos seus concirlnrlãos, com igual razão devo im~ol· bro sona~or que talvez se houvesse olfoctu~~o, algum con
li lo a resguardar qmai!Juor interesse do estado que olle ro- ·ll·ato de pouca consi~craçilo; mas estava certo do que ne
prescnt;~, st:m)Jre que os tiver ao seu alcance. N;1o .vejo nisto nhum. do. import11ncía se,lieu~era,roa.lizado,; .ll compr,o)lletti, 
mcompatibilidado nlguma. O agente diplomntico a quem me mo a dar-lb~ cabal informac~o, d~.oull·a.vez.quo .. llvesso do 
refiro tein á sua disposição imm~nsos mQios ·para auxiliar o .aliar. E:. o que vou fazer.nesle momento. · . ,, , .. : 
A"OVerno, sem que careca descer. da sua diguidade, sem . Asseguro ao nobre senador, qu.o não .fiz, nenhum contrato.,:, 
quebra do prestigio guo "tem o deve ter. · de f~rnecin:onto do com.butlivel;aponas.ruandoi a~rír conco~~"' 
o nobre sorindor pela provincía.ilo Mato Grosso nrro estrn' rouc1a. e amda·nlío n.cc1te1 p1oposta. alguma; esta, portunt~;· .. 

nlieu que' se houvesse iniciailo a guerra com o systema fiscal por clfectuar osso contrato., . .,. c .: , , ... :: ·. •·· ,: .... 

11 uo ora rogo: censura, porém, a sua continuacão. o nobre . S~ o ~obre senador se rofC!!U:a CQ~tratos que J!l;finilár,~o, .. 
senailor entretanto pcrrniltir-me-ha recordar-lho· que· ~uranto dn·m a :S.Ex. quu nems forao bem COI!saltndos os llih!rasoo~.: 
0 seu ministcrio rio 1~51i, .n po1· ucc.asi:io da ~lisóao'rlo chefe. d~ cotar!o. ~Insta ponrlora: que, o f01:noc1mento ~o !~cl.hoJ:.cal• 
do esqundm Pedro !oeiTCirH. de Ohro1ra, m1ssiio preparada V.LO g~ Card1Jf e Ne\~·Ca,tlo, ·Carvão grosso, fo1 contratado 
com toda a anlocodcncia, S. Ex. seguiu 0 systema quo bojo por. 7.:$, pn1·a suppnmen.t~ da.s est~çiles da côrte, qua~d~ a 
censura. S. Ex. devo !cmbrnr-so rle que não creou entfio um cot,H;.w das vendas cm pumwra mão ó do 23$. . . 
commissnríarlo especial; incumbiu· o chefe da expedici!o do O Sn. DAIIÃO DE S. LeunENr,o:- Vinte dons miLréis ó 
tudo isso do que está hoJe .incumbido o nosso •lmiranto no realmente barato. 
Rio da Prnt11. O Sn !IINISTno DA nrAnrNnA:- Quànto no fornecimento do . 

O Sn. PAnAiinos:- Não nQs nchavamos em estado de ll.io da Prata, a vantagem for ainda mais censideravol;.adilfe._ 
guerra ; ora apenas uma domonstrnr,ão do força. ronca dos precos algumas vezes tom sido de mais da terca 

O Sn. !UNrsruô DA MAIIINrr,, : :... E p,or isso mesmo era uma Rario ~aquellé pel~ IJUal, ó feiio o fornecimento· 1~0 esta~õ. 
missão bellico~a,. E' .verdade que .o paiz até bofe não sabe das l'em SHio tal essa d11ferença,· que o Cl•rvão nos ó ah fornecHio 
instrucções militares que levoq esse general; Rias o nobre por 2üfl500, ao pas!o que ó 'vendido no mercado a 40H e 45S. 
senador se recorda bem, e quando não se.recordasse, cons· O Sn.nAnXo n~ S. ·LounENco:.,- Vinte' cinco. inil réis ó 
tão dos jornaes desse tempo, as discussões cm que tão gra· barato; assim entro a tomilada:, · .' .. · 
VOS Censuras soffrou .O gO\'CrOO pelo mallegro dessa importan· 0 Sn. MINBTRO DA l!ARINUA:...,., 0 contrato foi feito' .com a ; 
tissilna missão. · " casa Hett Wilson e Comp. > depois de tod.as. a1 cautelas o di- ·, 

O Sn. n.tnÃO bE S. LounENÇe :-Não lho gabo. ligencias, que o homem mais escrurmloso. poderia empregar . 
O Sn. nnNJSTno DA MA III NUA: "-Entretanto, não foi 0 systo- em vantagem do estado. · 

ma de fiscalisaçiio que concorreu para o mallogro da expedi· O Sn.nAnÃo DE S. LounENr,o:- O caso Íl' a tonelada. 
cito ; procedeu ello do outras causas que não vem agora ao 
éaso dis.cutir. Assignalo porém o facto para mostrnr que não 
ó uma novidade o systema o1·a criticado ; ello fonda-so em 
precedentes de boa autorillado,. como o que vcnlio de citar, 
além de ser consequente com os dictames da razão. 

Sr. presiilento, fazendo juslica, como Caco, à conscícnuia 
dos nobres senadores, eu me convenço do qúe SS. EE:.:. mos· 
mo não têm ·toda a fé nessas arguições que dil'igom ao go
verno pol' causa de suppostos desperdícios. Quanto á possibi· 
!idade, nem eu nem ninguem Jiódo deixar do admitti·la. · 

0 S" .. DARÃO DE S. LOURENÇO :-Não tenho factos. 
O Sn. nnNISTno DA MAmNn.\ :-nlas o ~ovorno tom frequen

tes informncões do tlleatJ'O da· guerra, 'e não sabe do nenhum 
facto que ó induza a tomar providencias, que já nilo lenha 
tomado: é de presumir, portanto, que os nobres senadores, 
monos ninila, tenbilo provas .que os autoriscm a afirmar que 
silo veriladeims as suas arguir,iles. 

Desde que os nobres senadores dcclnn1o, como acaba de o 
fazei' o nobre senarlor pela !labia quo não tem facto~, que 
portnrito n<lo tom certeza do dosperdicio, o CJUO cumpro ao 
governo fnzm·? 

Recemmondnr, exigir. o vigiar para que lwjn zelo o oscru
pulo no emprego rios ilinhoiros 'JIUblicos? Isto o governo j:\ 
tom feito o nuo deixa do fa1.cr. 

Que outro meio devemos empregar para satisfazer esses 
clamores? ])osojaria que os nobros scnadoros tivossem a 
!Jondudo de indica-lo. NilO vejo nenhum qno srjn racional. 

O governo mlo tem motivos para puní1·, nem para retirar 
a sua c ufiançn desses servidores que tilrn JIOl' si uma longa 

·vida do prohidnilo o bons >o1·vi~:os; o govemo, portanto, cn· 
tende quo consulta bem Oô interesses do pair., cotinuando u 

O Sn. mNisTno DA MAm~nA:- Perdôe-mo; façamos justiçá' · 
á nessa officiali'dade da marinha,. que 'ó incontest~velmonie 
dotada do maior brio a hoilràdoz. · · 

O; fomccimcntos do carvão são rocébidos por emprega-· 
dos da armada de toda a confiança, o os commandanles dos 
navios são os que fiscalísão immediatameute os recebimentos 
a bordo. · 

O Sn.DAnXo DE S. LounENço:- Ilit intermedíarios,. 
O Sn. MINISTRO DA mmNnA:- V. Ex. não snbe que nfi1 ai 

tem-se dados ·para averiguar qunnto se despendo 'I Nilo ha 
facto algum que denuncio abusos a esse respeito. Não quero 
fazer a minha apologia; mas, já que o nobre senador urrismf 
uma proposição dessa' ordem, e l~vanta duvidas onde não ba 
lo~ar para cllas, devo dizer que llscaliio com o maiorcscru· 
pulo po;sivol. Nunca recebi uma denuncia, qualquer que 11~0 
mandasse d~silo logo proceder nJ necessarías avoriguacilos. 
Em relação ao fornecimento de cam1o de pedra, tive "uma 
denuucia; fiz proceder a exames, par pessoas ~s mais compe· 
l~ntes o desinteressadas, e averiguei que não era exacto o quo 
se denunciava. 

II, já quo t1·ato deste ponto, .referirei cousas quo,·cumpre 
que o sounilo e o pu!Jiico saibno. Estes boatos de malvorsa
tJ1o nos nrs~naes, pcr;oguem a todas as administrncõos. 
'l'ivo denuncia mui ~osiliva, do que, do cobro destinado ao 
fmo ilo vapor Oyapock so hnvião subtrnhi~o tresontas o tan- · 
l1s chapas. Como procedi'/ nlandoi immodintumellte buscar 
na roparticl1o respectiva o livro que devia conter o nssenlo 
dJ numorri de chapas sabidas; tomei nota, para que não pu· 
doss~ fazer· se alguma ullornçi1o, o aguardei a volta do Vil· 
por, quo sahira cm commíssão. Logo que ollo regressou, 
llliJ!ldOI ruatto.Jo uo diquo1 c esgotado osto, mandei Jlrocodor 
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á eonlti~onl das chnpns do forro, por uma· ~commissilo com. outras .vezos. doixárél'o de EOr observados,. porque bavoría 
11osta do trcs officiars do marinha, acima de Ioda a rxccp- inconveniente o perigo onuegui-los. · •: · 
c11o .. Reconbecou clla que, .o numero de·. chapas. pregadas no E, senhercs, não carecemos citar. muitos factos; basta.re
:éostndo do Oyapocl>, era exactamente .o quo .constava doues· flectir quo os generacs que mais se tilm dislinguido cm grandes 
Jleclivos livros. . . . • guerras, colhendo louros que lhos nssignalilo Jogar fulguran-

-. Nem por isso, a respeito de outras denuncias relalim a te na hi1toria militar, nilo teri1lo titules legítimos n csse·:ro
. fornecimentos por oxemplo, t~nho .. d_eixado .do proceder do nome, FC suas viclorias nilo tivessem nascido do concoJJÇilr.s 

mesmo modo, sem ••tLonç•lo ~. 9uaosquor co~sidilra_çoos. pes- lilbas do sua pericia, c levad,1s á pratica· pela sua intrepidez. 
soaos devidas a empregados anttgos c que aliás mutto mero- · l'cço licença par~ cit11r o IJOo a prO[JOsito se iê na orde-
ccm. Tenho mandado vir á minha presença ~tcncros qu~ se nança militar de ltaha: .. · . · · · · 
dizem n~o conformes com ns amostras, c fazendo-os conf~nr " Nao salva a rcsponsabililla1c do general a'ordrm do 
For. Jlossoas ontendidas, ''l~nbo tidà a sali~fnÇ•Io do verificar soberano ou do ministro, se os tiverem cllos distantes, ou rião 
que nilo 'se dava· nenhum dos ·abusos denunciados. tiverem conhecimento do ultimo estado de cousas;·» 

Aqui mesmo no senado, tenho prova do 11uo assim costumo Já vê o nobre senador, qtie a idóa de cp.nfiar ,n:direcçno da 
Jlroçodcr. 'fendo tido nma denuncia ·a· respeito do um !une- guerra· nos ,genoracs é adopt~da na ltaha;•e atnda mesmo 
cionario da marinha que servo cm l'ornambuco, . dirigi~mo uwa ortlom oriunda da sódo do gpvcrno, se a sua obstirvan· 
confirlencialm~ntc '!o nobre ex~prcsidon\o daqu~lla provincia, cia trouxer máos resultados, ~110 eximo da responsubilidado 
CJU~ ~c·m as.scn~o ncota cnsa Jlllril. quo, com a cu·cu.msp~r.;lo.e ao .general 11 ue a cumprir, som pro tJUO o gov.erno· osti~er 

· cspmto de JUstiça quo o caractemao, procodeEsc a mats nu- distante, ou niio tiver conhecimento do ultimo estado. !ias 
nuciosn aveJiguaçno~·~:. · cousas. ' · 

O Sn. P,wA~AGUÁ :::-Apoiado. O Sn. PmNoos :-Apo1ado ; eü não sustcntai'opiniüo'con-
0 Sn. MINISTRo DA I!AntNnA :- ••• e ~ssim se· fez, ver i fi ·traria cm sentido absoluto. · · - . · 

cnnrlo-so quo a propalaçUo do boatos de malversa cão partia O Sn. PcME~TA. BuENO :-Nem cu. 
, do um indiviclno contrariado cm pretcndles illicitas contra a 8 . 'I V E · , .. 

fazenda public~, c nilo tiuh11o fundamenio algum. O 11 } 11 NISTno DA ~~.~m~m.:,- :• as ·. •x. fo.1 um dos %~c 
Senhores, 011 iria longo se quizcss~ mostrar ao senado que cntu.nderao q~1e o governo deVIa m_terfertr .~os planos .de :1· 

lenho tido 0 zelo que devo ter, 0 pelo qual. nenhum louvor . tblha p~r meto dos gencracs quo la tem, mandando ~culerc1r 
,IJ!Brcço,. porque .~ão tenho Je.i.to ma1s do, ~uecumprir 9 n~eu os co~b.itcs. · . . . . . 
ngoroso dever .. Entretanto,, a quem lança :accusnçõos, tn· · O Sn. PARANDOS :-Devca aprectar. · 
cumbe forçosamente a, prova; o sem clla niio posso deixar o Sn. !UNcsrno 0,\ .MARINHA :-Aprcciar,.sim; o exemplo 
quo so ·atiro·· ignomínia ·sobre emprogados que estão cum- apresentado. por . v. Ex. n11o prova .IlUda· cm favor ,de SUiL 

: prindo seu do ver,;.' porque· seria oiTonder direitos que ao go. opiuii1o, pelo contrario prova. em favor· do 6ystc'nia ·que 0 
verno cumpro garautir; seria acquiesccr a mais gravo iojus- governo tem seguido cm ~~laçlo ii dir~cç~o da guerra. . . 

tiç:~·.outras censuras .~os.nobres ~enadorcs tôm por base a o Sn. PUIENTA BUENO :..,Eu me OXJllicarci. 
,su~posta ma direi:ciTô da guerra. A osso respeito o:rJobro se- · O Sn. !UNcmo o,, MAntNnA :-E' (acil, Sr. presidelJlo, 

. na~ór'por S. Paulo·, 'tomado.ilo ontbnsiasnw, .aliás louvavcl, demonstrar, que o governo· não po,dia, na·· distancia em que 
exCiomóu.: " Que governo ó esteJ Não temos go1·erno I " está do tbeatro 'da guerra o quando silo desconhecidas as 

·. Vujamos, Sr. presidente, so censura lilo acrimoniosa, feita paragens em quo · ella sil d1í, delinear daqui planos· de cam-
pelo uobr~. senador por s:J~iiUlo, ·cujos talentos o mareei- Jlilnha, o. determinar as evoluções do exercito. · 

· mente s01i o v.rimoiro a respcitar,fuuda-só .éJ:n juspça. · O,Sn: PAnANnos :-Niogucin 0 disso. 
O nolire scmidor a quem me estou refonndo, e os seus · · · · · · 

collog11s q~o tomiÍrfio parto na discu~'M, cntcndcnJ que 0 O Sn, MINISTRO DA IIIAncNnt:,...Neste caaQ ó · evidente que 
governo vnc mal quando cncamgaa chrccçi10 ria guorra nos o govomo tem frito bem conna~do a direcção das ~pemçtles 
gonoraos quo commilndiTo cm cliefc, e não toma ·a si esta di elo guerra a geoeracs, contra os quaes não .se d~cltna um só 
tecyilo. E tanto S. Ex., pensa assim, quo fez o governo ros- facto, que os torne monos mcrccoclores ela' confian~a_do go
Jlnnmvol peJa. demora da marcha do exercito do nobre burilo vcrno. Se o nobre senador não quer quo o governo tntcnc-
do l'orto,Alrgre. · · , . nha, cnli1o approva o qu~ se está fazendo ; nem outr!l cousa 

O S S I 
'd era possível. · , 

n. Pmr.NTA llüilNO :-;. em I uyt a. Podia o governo assumir fluqui a rosponsabilidarlo da os-
O Sn. -McNcsrilo DA ·ÍJAncNnA :-Ora, ·~e V. Ex. ·ontencle colha, por exemplo, do ponto em quo o,cxercito devia trans-

quo o.govorno ó rosponsavol,ó porque tamhem entendo que o pôr o l'a1ana? Se. o tivesse Céito,. o ~uo teria acontecido? 
gol'erno d.o1·ia me> mo da côrte, govct·nar a g~crl'il, ape~ar Os nossos genornós nilo so toiiilo podidO iltillisar desse ex
ela cltstnncw e·m que se acha, e do toclns as ctrcumstancliiS podieuto do mo'mento, quo poupou milhares do vidns; quaos 
que acon,clbi1o a entrega dessa dirrc~;io a quem ele dirdto scrii1o. os rosultauos, se t1vcssem illles recebido ordem do 
cumpeto, aos gencraos quo se acb11o no tbcutro das operu-. tc'illlSJ!ÓI' o Passo da Patria? . . 
çõcs. ., · . · · Q.:~,n~bres senadores sabem quo os genoraes ganbão muita 
o Ss. PmENTA lluENO :-Prever: vez os brilhuntB nomeada pcla.rapidrz do lance do .vistus .no 

O Sn. !JJNcsrno· nA !IARI~DA :...:.6 governo, Sr. presidente, 
srgue o systcma quo todos os povos cultos, 0111 circumstan. 
cins idcnllci1S1 têm srguido, do que UJIOntaroi alguns OXI'Ill· 
pio,<,. . . . · · 

l'ódo nproscntar-so, ó vordnel~, uma ou onlrn excepção a 
rs1o systema. lleeordo-mo, por exemplo,., do IJUO o gonoral 
Ca1n"t, m.inistro d:1 guc1:r1t da republica frjlncoza, do seu ga
!Hnl·to cnvmva planos aos g-cncraos para sorem ronlizados no 
campo elo batalha. nias o que ó isto sonno uma cxeopçiTo 
que conlil'lllll a rrgrn ?·Esse facto ó commcmorndo na his
torin·pnrn comprovar o graudo gonio militar do c~rnot. nlas 
cumo·enviava ollo c~sr.s planos? Soria como onl~us ri~orosas 
a ·cumpri1·? N:1o, Si. prosidoutu; so al1:nmas V1'1.tiB tacs 
Jllanus forJo cxocutados com proveito o gloria para a França, 

neto do ataque. o primeiro capitão do seculo, conseguiu .vic
terias cxplondídas pela mudauça do plano justamente no mo-
mento du batalha. • . 

So isto é assim, c os· n'Obros senadoras o reconhecem,· como 
poderia o r,ovcrno prudentemente assumir n responsabilidade 
da clii'CCcfio da ~uma do l'nragu:1y? · 
· O governo, Sr. presidente, toriiL dado um passo ~rrado, 
leria deixado de cumprir o sou dever, c elo consultar os ver
dniloiros interesses da nac~o, >o acasg houvesse seguido o 
SJ'Sicma indicado pelo nob"ro senador. 
Sonhom~ a maior guerra tios .tompos modernos, a guorrn. 

que por si só bom curucferim o povo americano do nort''• 
prova contra o systoma que os nobres senadoros quororiiiu 
1'~1:- >oguido. 

Hccordo-mo do quo. o sonora i nine Clollan, quo commaudava 
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cm chefe o exercito do P.ctomnc, tendo recebido ordem do suntà por outro nobre senador: " O que tem Jeito o ministo· 
Lincoln para dar balalila aos federnrs cm Frodorick.burg en- rio da marinha. » , · ·, . 
tendeu fJtlO sacrificaria as suas legiões se acaso cumprisse Já di~se que nao vim aqui f.11.er a ltlinbn .apologia, nem 
essa ordem, e doclnrou qup prcfcri;t demillir-se; Lincoln, cc- relatar os sorvinos feitos pelo ministcrio a meu cargo, Uma 
dcndo á impaciencia da opinião, insistiu c ello dcmittiu-sc vez .porém 11 ue '0 nobre scnador'mo dirigiu a pergunta direi 
cfi'eclivamenlc. O. genml Burnsido, quo o substituiu, exocu- que 0 mimstcrio actual com os trinta 0 tantos unvio~ do 
tou as ordens do governo de seu paiz, não nas circumstancias combale·no 1\io dal'rata .. , 
em que se acl1a o nosso, ,emrelacilo á guerra quo bojo suslon· _ . . . . . . . 
tamos, m~is cm distancia multo mais prox1ma, com meios O Sn. DADAO DE S LoURENÇO :-Sffo trmlail tantos. 
de. communicuc~o muito m~is facil, porquo funcciona ~Ii o O Sn. 1mnsrno DA MARI~UA ::-Digo, trinta o t1ntos. não 
tolcgrapho elecirico; o que succedcu entretanto? A poril~ .posiliv;•nilo o numero., porque nló certa,epocha eu sei qual 
comJ1leta da hatulba, e a inteira justificnciio do plano do seu era., mas do um rnomento para outro; conforme as necossuln· 
antecc~sor.. . ' • des o urt:encias do serviço, o almirante. arma navios o dilo-

A b1slona conlemporanea, porlanl~, conOrma lambem o se alterações. . · . : 
acerto com ·que o governo tem procod1do na guerra que sus- . o Sn. mÃo DE s: LounENço:- Póde·se ter perdiJo ais um 
tentamos. nos torpedos ... · · , 

Agorn perguntarei, com refor6ncia a expctlição do que foi O Sn. MrNrsrno QA MARINnA:-Erão 31 b'a:poucas sémallas •. 
chefe o Sr. l'cdro llerreira de Oliveira em l81i5,so 0 nobre se· O .minislorio da marinha lem.mandado li2 marinheiros de 
nndor por !\lato Grosso reservou pnra si dirigir daqui as ope· 
rações do guerra que porventura tivessem do ser feitas 1ms reforço para cada um ~e> ses navios; tem armado seis encoura 

d p ? I' 1 , cados com guarniciles numerosas, com 17ii a 180 JlrnrJaS do 
aguas 0 aragu~y or cer 0 que· n;,o, gunrnicão; tem ;.IÍím disso completado a ~:uârnicão de vasos 

Não forilo publicadas as instrucções militares que se dcrão dB g-uCÍ'ra que voll;íl'ão a e; to podo; .tem Jorneci'ilo de !ripo· 
onlilo ao Sr. l'edro Ferreira; mas a discussão ba vida na !ri- I~ cão a Iodes esse; transportes que vierão da EurnJI~. 'E não 
huna e na imprensa revelou que aquello cbefe rslava auto- p:Íreç~ que ioto tu~o se vóde fmr com.pequeno sacrificio, 
risado para, no caso dq guerra, obrar como entendesse O se allendcr·!O a limitação da zona que fornece a gente pro· 
nobre senador, pois, como ministro da marinha, seguiu exac- pria para o serviço maritirno, e ainda mais, a negacüo que 
lamente o mesmo syst~ma, que hoje censtlra. os brasileiros têm para clle. · ' 

Perguntárrlo aincla os nobres senadora; o que tem feito a. 
armada. s'"e os nobres senadores denunciassem defeitos do O Sn. DA liÃO DE S. LounEN~O: -Só admiro a força do 
conslrucção que tornem os navios da armada menos aptos Curupaity. · · 
para a guerra fluvial, eu estaria do accorrlo com os nobres se. o Sn. !IINISTOO DA !IAIII~UA : ..:.. Porque se adm'ira? 
nadores, e, som incro par a nioguem, diria que Iaos defeitos o Sn. nA nÃo DR .S. LounENr.o :.-Trinta o tanles üaviós 

, tem sido e são um dos motivos que retardão as opmções não podem com ello. . • ·. · .. · . 
O muito callado dos navios já. em 18~8 prejú'dicou consi-

deravelmente as nossas operações do guerra no rio da Pmla. O Sn. Al:NrsTno DA M.lnrNnA: -,Como desejo dar toda~ as 
A oxpedição commandada pelo chefe Jacintho Roq•w do S••nna informacões, mio me importa perturbar a ordem domeu,dis
l'croira falhou prin::ipalmonle por !;lo 'grave .defdte. curso. Já reFeri o que tem feito a reparticilo o o. que tem 

Na expedição de qtw hn pouco fallei mandada fazer prlo fidlo a armada; mas já que o nobre senador· manifesta a)ua 
nobro senador por Dia to-Grosso deu-:o.o mesmo inconvenicr.Jto. adminw1o pela força do Curupaily; direi a S. Erc que o go· 
O nobre .senador sabe que a cxpedic;1o n;io foi rapiila, como vcrno, ·nem nin~uem, · pólio apreciar todas essas Causas quo 
convi11ha o S. Ex esperava; ao contrario foi muito .domoratl.•; servem d~ remóra, como ~iise o nobre senador por Alrtto
e sabe lambem que o cummanilante da força viu ·SO obrigado Grosso, contra ·as fJUilhas dos nossos navios,' Oiro(, entre
a subir o rio no mais pequeno vnpor, o· deixar os outros cm tanto, que a ccnsurnd11 demora pó de mui bolli significar. JlrU-
baixo. . _ ·• · dencia, o a necessidade' do aguardar os movimentos 'do' exer-

O Sn. PAnANnos:-Súhiu no l'piranga. cito para operar do combinação com cllo. 
o s E 1 · O nobro >enarlor snbo que so a esquadra emprehender 
. n. IIIINISTno DA !IARI~nA:- 'ra 1 os mail pequenos. avan~ar ai é Ilum11ylú pódc acbar-:o fo•·midavolmcnto 1iliada 
~ Sn. SILVEIRA DA BlorTA:-N;1o lho deriío licença pam pelas batorius que guarnecem o rio. 

mm. O l:n J!AnANnos: -l't'ÇO a· palavra; 
O Sn. AII~ISTIIO nA !IAm~uA:...; O Ama~onas c quasi todos 0 s IDAO 0 s L EN p 1 bat~1·as de lcrr,•? 

os outros não pudel'iio subir, c isto concorreu para o rclar- 11 • n. E · QUn ~~·~o::'- 0 as •• " 
damento, senão Jlara o mallogro, da expedição. O Sn. IIIINrsrno DA AIAIIINIIA :-Som a menor duvida. 

O Sn. nAnÃo o& S. llounENQO:-Não emendarão a mão, O Sn. nAnAo DE S. LounE~ço:- Do que servem os cn· 
O Sn. !UNISTno" ~A !IAIIINIH:-N;to devo increpar os meus couraçados? · . 

antecessores. Se h a porem erro, ou improvidoncia no muito ' O Sn. AIINISTno nA MAIIINUA: -O senado comprebAndo quo 
callado do. agua do alguns navios dá esquadra nilo,ó devido a se o inimigo for simullanoamenlo atacado, por torra e por 
mim: declaro aos nobres senadorcs.quc os dous vapores que I ngua, lerú de dividir suas forn. as do resrslenci~, e as prob~· 
mandei construir são os do mono r callado da esquadra. billdades do Ir iumpho como que se duplicaráó para nós, assim 

o Sn. nAnXo DF. s. LounJ~Nço:-Ilrn H mozos ttiTo podia ria r como duplicanló as prob;tbili~.Jdes de escassez, e diminuigão 
contra ordem, rel:tlivamento à ~onslruccilo dos outros que· do pardas de gNJlo o malmal. N1lo ~c da~á. o mesmo s~ .a 
foriio encommcndados pelo antecessor do v. Ex? osquadr~ for atacar ns !ortalczas d~ .H~mruta sem o aux1ho 

, . do oxorcrlo, porque enlao podora o mumgo concentrar todas 
O Sn. AIINISTno nA !IAIIINnA:-V. Ex. sabe quo os nav10s as forcas nosso ponto. 

collocados no estaleiro seguem o sou plano, !alvo rcforman- 0 8• - s L F · d ld' • 
dHo o mesmo plano o Jlagando·so talvez o dobro. Eu n;to 11 • IIAIIAO n:- · ounE~~o:- •orro1ro o ma IÇ<•O, 
aceito esta culpa, se culpa houve. Vi·mo nn impossibilidade quando tem ferro não tem carvao. 
do romovor estes inconvenientes, o observo r1uo alguns dos O.Sn. MINISTRO DA !IAIIINUA :-N.lo se segue isso, n ar· 
vapores ·cncommcndados lruzom callado superior ao neccssa· muda dispõe do todos os meios pam travar combato. 
rio; mas itlguns ontros, como os que se achão no porto, podem O nobro senador perguntou se o~ dous encouraçados quo 
muito bom servir nas uguas do i'ara:;uay o l'arana; nilo ti estilo no pórlo ~lio ou nilo reunir-se á osquarlra, o se cala 
os to o sou defeito. . espera por ellcs para travar o combnt(l. Declaro ao nobr~ 

l'crgunlou o senador pelo l'ani1 o foi secundado nos la por- . senador que a csqundrn os la no mais comploto c porfoilo JIÓ do 

.... 
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guerra, n~o lho fàltando co~e.a .alguma .para· emprehender 
qualquer operação contra o. 101m1go. 

o Sn. DAnÃO DE s; LoumiN~O:- E deixa Curupaily .em 
frente sem batê lo.::. · · . 

0 Sn. MÍNISTRO DA MAOINUA : - ftlas isto nllo quer di~er 
que o governo sejd dispensado de mandar todos quantosme10s 
tiver a eua dispo5içiio, pura engrosm suas· furças, tanto ma· 

. ri ti mas C'tiii_O terrestres; "porque, sabe o no~re. senador qu~, 
nosta mator1a; a razllo nfio p~de marcar o l!t~lle necessano 
ara o fim quo se tem em v1sta; pelo contrano, o ~ue a ra

~ão aconselha,· o o exemplo dado por essa ~uerra gigantesca 
d'os Estados Unidos confirma,. ó que, . quimto maior somma 
do meios· enviar-se ao ·theatrci da guerra, mais r;rpidameute 
60 obtem o termo desta,. e, portanto,· menores v4m · a sor os 
sacrificios. .. 

o''sn. DARÃO: DR s LoUREN~O:- Quem fizer a guerra com 
prudencia o razão uno .arranja nada. , · . 

0 Sa. PRESIDENTE: -Atlencão. 
0 S~. !IIINIS~RO DA !IARINU~:-J;í vil, porl,lnlo, O nobre Se· 

nador que a esquadra está: babilitadil para travar combate. 
· O Sa. BAnlo D& S. Loun&~r.n:-Ao monos ·CJUO o governo 
saiba. • · 

O· Sn. MINISTRO DA !IIARINRA:-N;lo lemos razão para'cúlpar 
e responsabilisar os nossos generaos. 

Quem está. tllo distante não póde avaliar devidamente as 
difficuldados com que elles lutao; e que de improviso sur~om; 
n~o póds pesa( bem os inotivos de pru,Jen~iu que ndv~rtem 
do que a demasiada _pressa no dc>fecDo da lula póde trazer 
em resultado grandes calamidades e muito maior demora. · 

O Sn. BAR!o ·DE S. LotrRENr.o:-Convorsou com um oficial 
de marinha:qBe veiu de lã"ba' pouco? 

O Sn. rnESIDENTE:-Allençao. 
0 Sn. MINISTRO DA IIAOÍNRA:-Be OS ·nobres Eenadom se 

limitasse111 a lastimar:a.demora, n .. manifestar a suaafiicçilo 
. porque a guerra já se. não concluiu, eu os acompanharia e do 
fdcto os acompanbp. Mas o que preteudcm os nobres se· 
nadoros com essas censuras aos plano; de guerra, ou autos 
ao syslema quo o governo. segue .na direcçilo dell:l? l'reten
doráõ os no~res senadores a demissão dos generacs? 

O Sn.·Souu FnANco :-Dizer que nilo temos govorno. 
O Sn. !IIINISTno DA JUSTI~A :-Querem o t•cni, villi, vici. 
0 Sn !IINISTOO DA IIARINIIA: -11rclcnde O nobre senador 

faz~r crer ao paiz que não tomo; governo. nlas, Sr. presi
dente, se o governo, que o nobro scn~dor doclura nullo, faz 
oxactamenlo aquillo que fazem·os govorn"s mais sabios, isto 
ó, entr~g.1 a direccão da guerra a ~encraos de sua inteira 
CQnfiança, e que.bôm.merecem do pm; injusta o gratuita é 
a asserção do nobre' senador p~lo !'ará. O governo premuno
se de lodos os recursos e meios pos!iveis, con,tituo em per· 
f~ito pé de guerra uma grande esquadra o um granJe exer· 
Cllo... . _ · 

O Sr. BAn:io DR S. LijunENco :-E lava as milos. 
.. 0 Sa . ~INISTOO DA IIAOINU~: -,··, desenvolve activi,Jado. 
intelligencia e esforco; prepara todos os outros meios pre;i 
sos,. não ·conseguinao sómonte remover obstaculos filhos dos 
accidcntes do terreno, e' de outras circumstancias que, em 
vez de precipitacão, nconsolh;lo do1riorn, motlilaçilo, .coube
cimento exacto do que se vai fazer, para n;l~ arriscar a na
ção a alguma grando catastrophe, cm quo sej<lO sacrificadgs 
um exercito· e uma a1·mad~, que tanto lhe tem custado; e, 
pois, lon~e do dar provns do que n1\o cxist~, mo>lra que tem 
consciencia da rcspo11sabilidade com que carrega. E' mclb~r 
efperar, c dar golpe seguro, do que 110r ,tçotlamonlo pr•.:CI· 
pilar· se o perdeNc,occasionando maior rclarclamonto,o r1 sul· 
lados muito mais' funestos do quo os quo nnscom de demora. 

O .Sn, nA nÃo DE S. Loum>Nco :- So os la demora não cus-
lasse.. • • 

O Sn. Pn&!IDENTE : - Peço a llen~~o. 

'o Sn. MINISTRO DlliAmNnA: ~A demora,· Sr. presideDte, 
causa nfflicnao .no patriotismo.dos. nobres aenadorete ao meu 
lambem ; ~>lo é . nrdadc; mas terá ou nlo ella explicação 
razoml? Em ultima analys~, a que FO reduzem. a. que fim 
atirilo as censuras dos nobres senadores?· Ha ou não motivos 
para o governo demillir os generaos? Se os nobres senadores 
tõm factos que justiftqu~m essa demissão, e quo façlo com 
quo os generaes percilo a confiança do governo; pobliquem.us • 
Não chegou ao governo o conhecimento da taes ·factos·;· nem 
lilo pouco existem motivos para retirar a conftanea que me· 
recem tao altos funccionarioe. . , ·.• ; :. , 

Eu estou certo, Sr. presidente, que os nobres senadores 
eollocados ~a posiç~o e~ q~e me acho nlo procederiAo de . 
outra manma, não fulmlnaflilo os generaos de sua escolha. 
só porque dá-se uma demora que ainda ninguem provoa ser 
culpara, nem que podia ter sido evitada· ... A·consciencia o a 
justiça me impellem a insistir neste· ponto';: . : · · . 

Já rô, portanto, o senado que a assevera cão ~o nobre sena· 
flor pelo Pará de que não ha go\'trno é u111~ ssseverac4o ~ra· 
tuil.i1 e infundada, filha unicamente do seu espírito .opposicio· 
nista. O nobre senador está em seu direito, mas···• ·sua 
assoverac~o n;lo se funda em verdade nem em juslicã';.pnrque 
o govern'o tem feito tudo quanto lhe cumpria e ~~~ era ~os
sivel fazer. Ninguem ·collocado. na posic4o do governo iria 
destituir estes benemeritos, sómenle porqúe não puder3o evi· 
lar es>a anciedade que ~ tiÍ certo ponto se justifica, mas quli, 
não provôm do reconhecimento . do erro, e ·ainda menos de 
crimes de nossos generaes. . . 
· Eu recordo ao senado que iguaes clamores tambem se le
vantárao contra a demora que houve no atàque de I•aysandú, 
e depois o paiz conheceu que ella era indispensavei, tanto qu~ 
unJa tentativa ~offrega para accelerar a tomada da praça f01 
um acto menos prudente de quo tivemos de recuar púa·mais 
tardo desfechar o golpe certeiro de que resultou o triuoipho. 

As;im, pois, Sr. presidente, Dilo assentilo em base· solida 
essas censuras feitas ao governo pelos nobres sonadores.que 
se ~ppocm á proposta, Eu pediria ao nobre.~e.nador quo ;~van· 
cou não ham goyerno,quo tivcs~e·a bOndade do indicar qu~l 
â providencia que.duix.ou de ser dada, quâl o meio iudevida
mente empregado. 

O Aohre senador por S. Paulo censurou a domora do Sr. 
bar;io do Porto-Alegre. ]las e!ta demora póde ser justifi
cada·. 

O Sn. T. OrrONI: -Andou li loguas 0111 tã mezes;. 
O Sn Ml~lsrno DA MARINHA : -Andou por terrenos invios, 

nfio preparados piira nmcb~s do um ~xercilo. carecendo· le
var após si uma bagagem immensa, para o que Jbe ll1llavão 
meios de transporte. · 
. !'ola minba parte, pois,· emquanto n~o furem produzidas 
provas em cóntrariil, ·continuo a acreditar que nem é falta de 
pa trioti•mo, nem de coragem o que retarda a marcha do 
nobre barão de l'orto,llor;re e dos outros generaes. . 

A presumpçffo é.· ení" seu favor,, s~m f,izer-lb.es obsequio. 
Entretanto, se provas que n;lo SPJ~O mera.s palanas·e oo_n· 
jecturas forem apresentadas·, o govorno ·tem a energia precisa 
11am proceder como lllo for prcmipto pelo seu dever • 

Tenho concluído. 

O Sr, Pimenta Bocno : - 0.1rei algum desenvohi
mouto no que ponderai na ses!üo do hóntem, porquanto, ou 
niln mo CXItressci bem, ou e nobre mini;lro não comprcbende11 
o meu verdadeiro pensamento. · 

O Sn. IIINiôTR~ DA MAniNRA:- Póde,ser. 
O Sn. PmRNTA BuENO : -Posto qye eu nllo seja compe- · 

tente na ma leria, lod~via trnho lido, e sei que nfto ·Ó om .um 
g•bincte longinquu,fóra do lhentro da guerra, que um ~:over· 
110 ou uma int~lligcncia qunltJUer poderá a priori dotormi
nnr o pl11no especial e dt•finitivo dns batalhus, ou combates, 
ou ~s m~rchas, oper;,çõ~s, manobras ou evoluDõos .... 

O SK. DIARQURZ DE CAXIAs:-Apoiado. 
o Sn. I'IME~TA Bu&NO ... que um oxorcilo cm campanha 
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· de'va · neccssariamonfc · empregar: ·Não i ningucm censurou c obter. E ·lnnto mnis·port]Uo·-julgo impossivol que os .talentos 
· governo, pímfuo ollo rio 'ieu· g.1binvte deixo de dirigirisso. do nobre ministro da guorra;ombora ·doixassom:·a conveniente 
: . os~. ~!n~'utli'nll CAXÍlS :-Nem pÓ~o: . li~titude do acção, ao, b~rão .d~ l'~r,to~Aiog.ro, 80 o!yiii~~EOOI 

O 's p· · · 0 · S d .
1 

b 
1
· .. · · 

1
· d1sso o o dos me1os md1spcnsave1s do molilli~i\do.,nuviàJ •.. 

, , O, 11\lSNTA VENO.:- COI UVII a i as ana a pCI'I a . · , , . · . " ' . · · . 
de· .. tempo;··causnda pela di;tnncia,.em roc!·ber as nôlicios 0 .. O Sn )IINJ<Tno DA IIAmNnA:-:- ,rmb~ ,~ armada O(dcm 

: occorrc: com .as pr~videncias. ou allcraçiles preCisas, para para fornece,J~.s.. : .. ' . . .· . ' .· ... • · .. .. . 
tornar JSSO·ou:J!npomvol ou mms que perigoso. .. O .Sn. l'IM~NTA Ilu&No.-Bcm, ;dr~~~~- en~ilG. ret1ro.!o~a o 

. · Estamos, ·po1s, todos do accordo om que, prlo monos, qu.llqucr cen,ura d.o sobro o, n_~brc ffilnl>trq,1llas .. dpsd,o,ooJão 
cum11re ·Jar· aos. gencracs uma grande lati ludo 0 liberdade,· S. Ex: rcco~hocorá que. ~u tlllba ratM ;,.c po_r un!~.ÇOl!pO· 
11', como tu jil.dis.·sc, no thcatro dn guorra, 11 vista dn.s 000; Q~ÇilCia log1ca e nccessa.na,.~, cc~.s. ur.!l VUl. c~b1r. s_obr .. c,q.~~m 

·diÇiles deste·, das Corças do inimigo, de suas po>icõcs (orlifi· tllrlBO a esquadra, que ,ncro c~mpnu O!U. to}l.\PO. as er~~~~· 
. cadas, de s.uas con~epçil~s·cs~ratcgicas, do.seus niovimcntos, A~>~m ó 9~0 pcço.de~culpa ao nohre;m.mlsf.r? p_or,.pr.esum!r 
ele 

1 
ó a ln. que a·lnlelllgenCJa dos generacs; ·o muitas, vem !JU~ a DffiiSofiO .n.lsCeSo~ de, SUa P~rto,, _o O IDIOI~l.c,r}9 o llrl· 

· ·um golpe,, do vista rapi~o. pórle formular e detcrmimu•,o ui. mu1ro. re>punsarol, ,o talvez ~cpo1s eu mnda .lbep,eçll ,outras 
·limo. pensamento, e·.pl11n0 definitiVO C e;peciaJ do sua di· de;cuJpas. , , .~· .. 
recçiTo ou combale;, em lirce das occurrencins que' devo ou . O .~or 1uo entendo, que bouvosrnv~ C~lta, o r~ ~econ_!Jec\~a, 
.ovilar.ou a.Pro~eitu .. l'ó:le dar-se .o combato sem· pretcndô~lo da d1rccç.ao da esquadra, cm dar me~ os. de moh1hilade fiuv1al 

. então .. · . .· .· . ,, · . . . . ao e~crcJto d.o ba~:1.o do' Porto,Aicgro;;á eutr'ora'cu o disso; 

., O·:q.uo eu lambem ·disso e repilo foi 0' é'quo nem· por·isso tod~rm, oxplicamJs~o clarall!ente .. :, ... · ;·, · : . 
o governo dove entoador qúe liastadclcgar tudo, deixar do . 1res ou ,IJUat;o r!ms ;depois que mvad1mos,o P~raguny 

. ser·go.verno, prescindir dus .previ:ões, da inspcccão, morlifi· pelo ~asso da l,<1_ln1, o ~belo daos9u~dra, ~~r.~v.e11~nd9a 

. cações; eJl!fim, dn. r.arte que .lbe .cot~peto, que não ó peque- ~nch~nto do l'ar,l~a, .dcvma: em cumpnmento dess~s urdcns 
.na, mas Hm mm to 1mporla!tiO·O ·V~ nada. . mtelllgenlcs,. ter ,Coito sub1r pequenos vapores para ~ue 

. E' preciso que o gomno que faz a guerra tenha conheci· fica~scm á rllspo~Jç:lo ~~ barão do Porto·4legro, q~o desde 
mento do Jllano geral' da campanha.. . . entao lr.cbar-so,~la h~b1htauo a (lf.cstar ,vah.osos.sc.rvJços. 

,,. . . . Rcal1zarla a Jnvasao, .é claro .. que o !(Onerai paraguayo 
O Sn. MINISTno DA'JIUUJNn,\: .:..Temos esse conbecimentn: . não commelt~ri~: a Jou~ur~ de ri estacar .Jor\~as par:t;acom-

. O Sn. PmE~Tf nuE~o: - ... que por sua parle o;tude, me !ler a. prO.l\lnCJa ,do l11o"Grande, :nc.m mesmo para reforcar 
.com muita premão, ·quantos o quaes Fcjilo todos os meios e Jtapúil ou Candelqria; pelo contrar.in, co,ncontrarja todas~ns 
recursos. !JUC 9 cxordtu ou •!rnlada póss:1o prccis:tr; quaes as· ~uas forças no :exercito !lO suas, op,eraçõ.es tlnira no'ssa 

. tv.en~uallll!1rles ou crncrgoncms. [Jrov:1vcis, para que ,tudo cs- IIIVilsfio.. : ,. . , . . . . ,·. . , , , . 
ICJ<I mfalhvclmcnle pr~mpto ou proviuonci:1do,,A bora ou a Dc;de enfiio,o.barão de l'orlo-AleRfO poderia, com toda a 

.tempo, ondo.conv1cr.. , . . . se~umnça,a!ravcssar o l'araná, pouc.o ~baixo, ou pOilco,acimn 
O·Sn. NJN!srno DH!.\RINUA:-" Não houye.falla de provi- de !Lap,úil o ba~e~· l'isa guarni.çao,,.ass!n\comà1. cm se.guida; 

dencias •. ;·: . . . . a lia Canilelana, c por fim a do AJllpo, · so o·quo amdi\ li\ 
· . . . ,. existo • · ,. ·· ' 

O'Sn. ·PmENTA Dur.No:-Iudi•1uci. h~ntcm_pli!!tivamo~le · Êra· operaçiTo "quo não podia falhar, ·que o simplcs''hom 
uma falta qu~ d~plor.o i e: par~ que S, Ex. na o thg~ quo só senso resolvo, e quo, entretanto,. tinba muitos• o uteis• mui· 
~o" declama~ t.';rhcar01 bOJ'l.maJs.do uma i IPmbrarc1 mesmo tatlosqno cu já oulr'ora expuz. Direi mesnw·:que·deide.onti10 
,,J~um~~ pr.v1.ócs ~u prov1denc1,1S p~ra o futuro, quo nilo o cxcrcifo tio banio do Porto·Aiegre m1a,twha >en:lo<cssll 
SOl se.JacstiloconsJuOrildas ... · ·· . . · miss:io, e tlcpois·npllroximar-sc, como melhor oonvicsso;:do 

Hontcm ou dioso ~uo julgava em falta o minislorio ria exercito de oporilÇildS, mas nunca conservnr·so ·cm inaccão 
marinha. porquanto elle havia dcixildO do dar cm tenipo riJO- por. mais do dou>· mezes., e .inacci\o for.Ç·l'la · por.lulla ·do 
bllidado tlul•inl ao: exercito do general b.1rffo de l'oJ·to~Aie,re meio! de mobílitla1lo. Havia ollo ·de atmvessar o Paraná a 
o, ~uo imp,o~tava Rrande perda para o bom exilo do no~sa~ nado? · . · · . ' 
ope.raçõcs. E tanto n~1is, .,porque c~;a.prcvis:io devia nec,cs· Accrosco que desde então anosõa esquadra·não precisava 
sa~1amcnto entrar no fJlano geral: d1rc1 mc:J.no na clara in· de.;sos pc!Juenos vaporas, c ~·prova é que a.ló agora Ioda ·cl111 
luJçilo do fim 11 que esse exerci lo so.dcslin!lVa, rleria.scr tmn.,c consorvado cm·pcrf~Jtn·e consur:ula JO<lCCilO, 
cons!dcra•Ja como meio ou recurso indiipensavcl, desde que Houve falta, e estou· satisfeito' cm. parte, pÓrquo o nobre 
se·. querifo~tcr Lons servi<: os dosm forca, ministro acahou do dizer .que deu instruccues nesse·sontido i 
• :Quand~ 'se man.'lou rsso' exercito par~: a marg-rm es~ucrda já ni10 rc~r!l.~ilwo ~inistorio,, mas h,ci. ~lê contiu~ar a sentir 
do l'arana, enlflnt!l cu que· o governo linh:1 formulado um Jrlano quo a duecç.1o da CMquadra não lhosdo~se cumpwnento .. 
gontl, o pcns.ei que o tinba comprchondido.. . · .. 0 Sa. JHNJsrao nA lr\nJ~u,\·:- Os goncraes·cslão incUm-
· .. · Eiltcn!li 'quo o governo ncccssariamonlo"havia estudado as bidos do tudo IJUanlu ó ncccõsario para ·o niovimcn'to .•. 
, cpndi!J~os l?,Jiogr~p!ricas dm~ ~~.rrH.?,rio ,o .do ~'! 1 r~guay, ~s O Sn. l'mii.N1,\ llur.~o, - Tocarói depois nisso.· A unrilo 
~~n~oic~~~~~~~~~ci.Hia, do ltapua, da unport.llltoilh,l do Ap1 f<z grandu dospcza eomo5se o~orc'ilo.,.. . . • 

·Pe.ns~i IJUO as vist~s do t:o~crno ('~:To cohri1· a província O ~n., VJSC,ONOE OE lrAnoa.IUY :; - p está (,lzendo. 
:do.RJO Grun~~e, pelo que toe~ <d~ooto1ra do. Uruguay, .an!ca- .o. l:ln. l'umNT.\ Jlug~o •.•• e utó bOJO ellc niio pllrlo prestar 
~ur Cantlcl.111a,,o sobro ludo ll~JlU'l, donde ~c~ue a Jlrlncrpal somg1l algum.... : .. c , , 

rstrada pa~<l.A~sumpg:1o Oa passagem do Apl(l6i Clii!lllilr para 0 Sn. IÜNIS'rllO ÍlA IIAlllNllA: _ C~bro a froliteira.' J':l ó 
ali Jorç.ns·Jnlntl!(as,ufim de enft:aquocur o exorc1toc para- ~rande·sorvico. : · . ' 
guayo do opo~açilo~, que se op1,u.nha i\ noss~. 1nvasao polo .' . · , ·, . , . · . , , . . 
!'asso da Pai Na ; hnalmcnto, servrr do excrcJlo do rcsorva, O Sn. PI!III.N~A Jlug~o: - PodJ~s~r. esse scm~:o um 1los 

. ,ou de coadjuvagilll. das nossas força; invasurns, dovondo fins !lossocxcrclto, llltlos do nossa .mv.1s11o poJo Pusso da 
·•· P,Qr.sua l!nrto. hostili>ar·ou antes aniquilar as. guarninil~s do l'n.lna; m:•~ dosdo rp10 o' ta rcal.izou·se, ollo cessou, o'cum
• Candelnr111,. o sobr~tudo do Jtapúa, dcsdo quo a invasi!o do pna. apr~vc1ta1' e;,;1 furç:! com pros.toza i. nunca deixa-la 
... exercito nllwdo c>llvcsso rcl\lir.ada. , . IIIUlll. ;J11 bontcnt pnndero1 <l quo dmxamos de, ohtl'f, ~o 
· N:!o consu1 o o.[llano, pelo contra do, embora ou srj:t .. in- IJUO, cm consotJUCnci.a, depois soiTrrromos. Jn honlont fir. ver 
c~lllJICtonlo, .julgo quo. lo i bem cenctdJido i para esta npro· ,flUO o L~r:lo do ~'orto-Aio~r.e po1loria ,t•1r bnlido ils guarni
cmç:lo bnsta o conhccunouto tios lngaros e o bom sonso. Do ~:Ocs tlw Candolar111, do llapua o do Aprpu ••• ; 

. I(UO me queixo ó de não· se llilver, p•1r lul!it indrsculpavcl, O Sn. VISGONim o,\ JlOA· V1~TA:- Jl>tuia nutorisado pam 
·aulcrido ·11 vuntagom IJUC nocossaríam~nlo e o· dovia dollc tanto'/ · · · ·• ' . 

• 
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o Sn.' Pu!ENTA DuRNO '::-Creio. que ncccssariamcnle os·: h to. ó t~o .verdadeiro,. que, P,~ra p nobr~,}llinisl.(ot, ~ãp: ~Pr 
ta ria, C tanto mais ucpois do fJUC disso O UObl'O ministro da .Jli tir !jUO. OU uecJamo vagamenl.o,. ~pi'OS~IIIarei, OI!IJj~~:fact~S, •. , 
olUI'ioba. , . . ! Segunuo' o. plano ~era! da call!paub:: ot~;inr~sl1oAo~ .~q~,l~._., 
o .·su. vrsc. ONDE .li.\ no!.-Wsr .. A·,: .. .::.: Cr. oio '<iil.e 'm1o: ·..' ' ' guay pejo Passo, da Jlatria, era ·CiarnmOikiO VldtO ,q\U)Ji.fl~-~ 

·· · · • ' mos do atr·uvofs:1r o Jlarnnil, rio de m~is de-du~~ .. mil~a~.de, • o Sn. lilliENTA nu~NO: -~J,ulgo,impossivcl. qull.O, bal·~o largura c de-forte corrolli1Za. Era, pot:lanlo,.preci~o; .. ,vi>IO 
de l~o.r,to-Aiegro não tivesse. wsti'Ucçõcs.,ou laliludo·do acção que, para ~ao demorar as,opmaçiles convinha que- ,quando, 
para ISSO•.:' .· · . ·, ·. , · · . nosso ~xcrc1to che~asso á margern .dolltl, .Jlcbasso a& barc~~.:. 
· Q Sn. VISCONDE nA ·BoA ViSTA:'-'- N.io · sei, . per~ünlo se: rasas ou lancbiles nccessarios Jmra rlar ~~-~~!iiSP.!'l d.o qm gglpo 
e;tava autorisado a passar :o·rio, i\ vista das forças inimigas:• a gt·11ndo parte ~o. exercito; .o a tod_o, so·.Cosso possi~el; rmra 
· O,Sn.::PnmNTA _Dur.N_o,i + ~. pas~~g~~'pçr:hhi é fitcii, o.u · poder tonin:r;pos!ç~o e ropr·ll.ll'•a ~csl,tcnCJa ~ontra o: sou dcs; __ . 
o r outra," ó racll eVIta h lu a roslStCDCia passando. núus.' embarque. I rOCISoiVn,_ demlliS_, barcas prop~~as para o .trans •. :. 

~baixo ou maisaeima. E nof.o.S. Ex. gue'a ilnpreiisa,:cór~ JJOrto de cavalhada- c-gnuo VIVO>·quod~v~wlo ~er re~ocad?s'" 
resp9_ilde01ii~s e'no,licias, por,vezçs inculc(t(:io que a_ passa: polosv~p~res. ..' . .' . . . · :, , · : ... ~ <~ :·· ,,,; 
sem'lneahzar-se;. ~sporan,do-se., só os'm~10s tio mob1hdado, Silo cous.1s ·1fUe o srmplos bom scnsq. mo~tr.~_ .. ,q,~q·d~!CIJ!, 
que'~e dizia omc~m~nho·., · •.... ,.', ·. :: · · .: ·estar do alttem..iio prom~tas.,,quen~o s.~ ,n,c.biT?,nn.s_p,r~t~.l.~,l,ra,s 

O·S· v1scONDE DA·DoA.'·VIST\. '-·Ji llo·Uru•u·1y C'pcrou. dos armnzens para se 1r comprar.na.,borâ.n~eclsa, quo do;. 
','" · , ' ·- : . o ' ·· ' ·''mandão H'cvisno o não omissllí>"."'''· · .. ·;"" ·' ·· · · .,. ..'· 

O Sn·. PmENTA.lluENO : - Passares·a outras- observacões · · : ·· 1. ... .. . · · '· · · · .. ;. ', 
lastimando a· falta indicada. . · · , , : • .. ' , Entretanto, Sr. pre>iil~_nto, n quo Vimos nós todos? Mo,V.P~; ... 

. . · • : .. , : . ~. • .. •.J.. : • . ... , , .• , :soo uo>oo exerc1to uo b,11Xo _Uru~uay o,~ 1~wrchas fo_r9a\las; 
. O .Sn. y,,coNnE nA DoA-V~>TA. -::-.Pot I>SO dc1 um.aparte atraveslou parto da Entrc-1\ios o a provmc~a de· Corncn!es; 

drzouuo que a culpa csta.va na guerra. .. por bàixo de chuvas, tr.1nspoz os rios Corrico tos, Batel·, Santl'" 
O Sn .. Sn.VÉIOA DA JllorTA :-Nessa ·cpocba: so chc•asse-a Luzia; <:stoiros o pantnnao;, ·estragou homens e animaes, o, 

ltapiJ,, havia encontrar-se .com Lopez .. , . : : " .. . cbcj(ando á margom do Paraná, nilo',ncbou os meios de··(lall-
. I . .. "1 . . 

·O Sn. · l'nmNTA Dur.Nó :...JNoto ·o"ilobre senador que cu sag,e~ ..... . . . · . . . . " :." . 
a iludo'' á passage!U · de~óis de realizada à invasão do Jla- _Então. fo1 que se m~ndo~ procurar 1mt,~naes, e .carpm;;: 
raguay pelo cxercrto alhado,,, · ,tCiros.... .. . . .. ,. ., . _ .... , , ·' . 

0 Sn. SiLVEinA DA ~!OTTA i--llaviil de chcontra·lo depois . 0 _Sn. MINISTRO DA liiARINU,\ :-Já ~U .linha mnndad,o Car~. , 
das 121cguas. . , .. .. . . , pwtcuos. : . . . . , . .. : ,.,, .. ;. 

O Sn; PIMENTA DuRNO :~.:. c -que as oporncões desde· O Sn .. PIMENTA DuE~o.:- O. que cu quero dizer ó que nilo .... 
Candelaria ou ·ltapúa ·atrí 0 Apiprí não podifio oJfCÍ'ccer' esse basta que ~ n~bre mlmstro cxpeç~·, suas.,ordens, DCf!l dJ~O • 

. perigo, · ·. · · . mand~ .carpml~lro!, rí preclS(!, demal.~, que .do ant~ma~,.ve1~ 
. . .. ou sa1ba, segu1da o constantemente, se suas ordens. silo cum-

0 Sn. SiLVEIRA n,\ ,!lo,TrA:-lsso conte*. . ... . pridas com intclligencia e actividilde; ó preciso qtie remova 
O Sn .. PmENTA DuENO :-,0 nobro senador não tem razão· ~m tempo os obstaculos ou executores indolentos. Para que 

cu f~1llo c~m se~uranÇ:t,_'.mosmo r~ refnção.ao A pi pé, que Ó ,o e~ercilo·entrasso lo·go em operações,dovoria ach~r•tód~s ~s 
a chstanc~a. ma1s prox1ma da pos1ção que o general Lopez mmos .o !eCu!sos P!omptos; e quem responde por 1sso ao_patz, · 
occupa no· ll~tcro Dellaco, olle não podcri:í destacar a tempo é o mw_Heno e n!1o seus agentes, be1n ou mal escolb1dos. · 
forças ~ulllc!entcs para baterem-se có1ri o· exercito do barão O caso 111negavel 9. qu~,Louve gravo. f~lt.a que se tradu~ c~ 
do Porto-Alegre, nrm mesmo · poucria enfraquecer-se em:· milhares de contos c lt•mpo dado ao lllimlg(\.para bem Co~ll: , 
fronte do' exercito alliado. · ' - · · · · ·ficar-se. . . , 

A_ objecção. do nobre 'se~a,dor s~ podc1·ia t~~ eJbime.nt~,.se · E~, o não sou só ou, jil tÓnbo tão. pnuca Cóna régularidad~,. 
o ~arilo d_o Port~-o\le~re, · depo1s de. ba~er-a. guarmçao do' e prcst~za tio. alg_umas. cousas, .que . V. E~. per~cla que lhe . 
Ap1pé,. qu!Zcssc l~lernar .. so pelo _1m~' tono _par·ag-~nyo,_ p~ra pergunto,_ Sr. mimilro, se. a .reapeii.O ;·desses mc1os de lran;- ... 
o~e~ar ou npprox1m~r-se p~r ab1 ri~ cxerc!lo alhado .. Elle JlOrte fluvial já estão. prcv1slas algum_as bypothes~s .? . 
ccrt,Jmento não dov~r!n fazer 1sso, es1m, bntrda:a guarn!çilo, Supponha-soque tonwmo>Curupally. o Huma1ta, .. embpra . 
repassur·com o cxerc1topara a mar_gem es~uerua uo.l'araná, ou presuma que.para tomar llumaíla c. pr9seguir_-na cam-
ou Iam descer nes VaJJOr~s a sua 111fantana. .. . , · · · panlla precisaremos do mais força de terra, mas supponba-se 

O Sn. 1', ÜTTOM : ::....·Não havia estrada. · 1sso. . : . . · .. , , . . . . 
O Sn. p1~ENTA. BuENo. _ p 

0 
d ? Supponba-so que para adiantar a. co_n~lusilo ~a guerra, 

. . · o r n .~ . parto do exercito ombarca-so cm .Rumas ta para 1~ tomar o 
O Sn. T. OrTONI:- DoS. Dorja para ltapúa. guarnecer a cidade _do Assumr.ção,;,e. quo outr~;p~rto seg

1
ue. 

O Sn. rnESIDENm: -Aitencão.. pela cst~ad;1 gue .vatde ~uma1t:i pela IMargcm.dll'ctta do l'a· 
1 .• • · • raguay aquella Cidade. E' de prever lJUO esta parte do cxer· 

. O ~R. I ~UENTA D_ur.No. :• -:-.O nobre. s~narlor refere so a· cito tenha ainda de co~balcr.na passagc1n ~o .rio Tibiquarr 
ou~ro, logaros. llmaro1 porem, as digressões cm que en- e na sanga uo Tucumbu, c por.ventura cm o.utroslogarcs. E 
Irei P_or causa dos apartes. do prover qne ainda.do'pois,.a cavallaria paraguaya, dividiria 

llo1; p~is, nesse sentido quo bontom ou ccnsürava o go- om guerrilhas, hostilis~ o transito dó torra.de ~tap.irú .a!ó As· 
vorno, nuo JIOI'que prct~ndosse que do seu gabinete gover- sumpção, ao menos nos Jogares cm que não tivermos posLos . 
DiiSso os combates ou deixasse os gencriics som latitude do fortilic;llios c apoiados por nossos barcos do guerra, 
acç~o; sim por que não cumprisse outros deveres quo. som E' visto, portanto, Sr. prosidénle, qte não ~ode1:emos 
rluv1da esu1o a seu ca1·go, por i;so mesmo que é governO/ o mandar gado vivo nem cavalhada por terra para a Assump· 
dos quaes não devo olvidar-se. . ção, ondo outra pnrtc do exercito precisará diss.o. Pergunto 

Na vcr·darlo, não basta que o governo dclo~ne potloresi não pois: - Jit se tom ossas barcai,. j;'1 se cuida cffcclivamenlc : 
hnsta ~Jnc dô autorisaçilcs pam gastar. c mo; mo ordem para il1~so, ou deixa so do nov.o para o momento do nocqssi.uadc?. 
cum)lm;, se ~ó osso fosse o seu oficio não haveria cousa . Pó lo ser quo estas barcas se tornem desneccssarms, se 
!na IS fac1l o Simples do que governar. N:1o ó assim i c ó por IIVCimos dosuc logo grande cavalhadiL Jlara boa Corça do nos· 
Isso que o GOVerno demanda muita supcriol'idado. sa cuvallaria, que desde o !•asso dal'atria conservc.franca a 

E' preciso que, com uma intclligoncia clovnda, o li c ins- ootrada aló Assumpção, .o dcsaO'~ontc us ,inunodiacõcs dos la 
poccion.o o fiscaliso.tudo; que suas previsões nbl'llcom t~dos capital do_ p~rtid!IS p~raguayus i mascunntos dosôjaria:que 
os sorv1ços: que veJa se suas or!lons siio bom comprohcndluns su porca o t\lllh.cu·o.msso empregado do ~uo.vcr fJUC s.ó ilc~ 
c bom executadas, com lll'ompiltliiO ou om lompo. .JlOid se lmtG d1sso1 ua .bypqt~o~~ contrana. 
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'l'oda a demora na conclug«o da guerra, como a do Cor· si'!! contra os erros ou dosacerl~s que v~o arruinando nosso 
rientes, custa,· como ·eu jli disso, milhares do contos, e cum· pa1z. . · · 

. pre olbor para esse lado,· que"Ó muito sério. (Apoiador.) • · . 
Sr; presidente, uma outra previsilo deve chamar a attençllo · ~ Sr. Par~nla,o•::.Sr: .pres1dente, a hora está mu1to 

do nobre .. ministro embora em parto não !osso senão uma ad111ntada,e, ~o1s, cu dcs1~1lrJi da palavra, se porventura PU· 
imitado do ·que ~inios nos estados do 1ul da America do. desse compartilhnr. a convlcÇilO_'·Om que parecem. estar alguns 
Norte'. Porque o prodidente da província de Mato-Grosso, o do n~ssos comp~!rwtas a rospe1to do rnp1do;~ fohz an~ame~to 
intelligente activo o zeloso Sr. Lovergor... · que JUigil~ terhdo as nossas operações militares. MmbRBID· · 

. '.· . . . cera convJCçilo, porém, é que os auccessos desta campanb& 
· O Sn~ FsaaEIR.l. PsNNA :-Apo1ad~. nM podem inspirar ao governo imperial, com. sulllc•entos 
O Sn. Pt!IENU BueNo :,..., , • nilo toria e ido autorisado e motivos, com fundamentos _qüe calelll' na ,opiniilo. publica., 

habilitado a mandar construir em Cuiabá algumas canhonei- todos os flogios com que_o nobre ministro procurou e~a!tar 
ra.. cbatas, quo porventura podiilo servir na guerra actual,. esses mesmos successos. · ·. . . . . · . .·· , . , . · 
e, em todo o caso, ficarem desd~ já promptas para o syste· O nob.re· ministro no~ disse que tu~o .quan~.o huma~~men,_ê 
m~ .de defesa quo d:ora em d1ante devemos ~er em VIstas era)oss•vel, q.ue tudo quanto ,a prev1silq humana podJa,pre~_. 
conservar .naque!les r10o? . • •· vew e determmar, tudo quanto estava ao alcance de noss~s. 

Temos por mu1to tempo dous a Ires md homens no Cux1m; recursos, tudo se tem fe1to,. quer por parte dos nobres. mi·· 
diz-se que já seguirão para llliranda,.. - nistros, quer por parte de todos e·,de ca~a um de, ~e )IS agen-

0 Sn. BARÃO DE S. LounsNr.o: - Estilo parados, nilo tes encmegados das. dospezas e das oporaçõ~s !III h lares da 
avaheão. · , • ~.squadra e d~ exc.rcuo. E' contra este. opt1m1smo que eu 

• JUI~o neccssar10 re1terar algumas do mmbas ,propos1eões i 
O SR. PtiiiENTA BURNO : - Diz-se que já marcbáriiO i pelo quero resalvar minbn responsabilidade perante o paiz,' 'nh· 

menos .já era tempo do sobra de expellir daquelle nosso ter- ouvindo silencioso as doces e lisongoiras conv1cçõcs que ma
ritorio os invasores; a demora cortamento DilO causa honra ni!estilo os nobres ministros~ 1\ãe é o'dosanimo que me 
ao govern'o. Ora, se já.tivcssomos essas chatas, á·semelhança I ova a ·dirigir ao govcruo imperial estas obseriâções, n~o i 
das paraguayas, rebocadas P.elcs vapores que lemos om eu creio que nós podemos sabir com dignidade da empreza 
Cuyabá, poderiao ellas ir auxiliar essas nossas !orças, desde a que fomos impellidos, mas para que esta emproza ~~o nos 
que, cxpellidos os invasor~s, descessem 11ara o rio de ~li· custe sacrillcios desnecessários.... • 
randa, e posteriormente servir para outras operações, mór- 0 Sn. PIMENTA BuENO :...., E desmedidos. 
mente se invadirmos o Paraguay pelo Apa. 

Ha em Cuyabá um arsen~l de marinha e madeiras, e ossa1 O Sn·. PARANHOs :- .... para que o tributo de sangue e 
éõnstrucr.6os iriilo dar jornaos aos operarios que actualmente os tributos pecuniarios que se tem exigido do paiz, para a 
soffrem âli muitas privações. sustentac11o desta guerra, JJilo. subiio .ainda a sommas coitos· 

O Sn. MINISTRO DA IIIARINUA : - Houve uma tentativa ro- · saes, é· preciso que· o governo imperial não se eQJbale em 
'provada pelo presidente, e entendo qua com razão. tilo perigosas illusões. . · · . . . 

O Sn. PlliENTA BuRNc: ...;.. Se eu conhecesse os pormenores Não pretendo dar aqui pla~os de ·batalha.·· • 
di>so, as idéas que presidirão essa tentativa, poderia formar O Sn. MINISTRO. DA IIIARINUA::... Alguma cousa sobre fisca· 
meu juizo i sem isso, sem saber em qua tempo tratou-se da lisacão agradecerei muito: · · ·. • · ·· ~'- .. · · · 
materia, com que vistas •• ; Ô SR. PARANnos:-: ••• n~o pretendo. usurpar nem as A!· 
o SR. MINISTRO. DA IIIARI~HA : _ Refiro me a noticias ro· tribuicões do nobre minist~o. nem· as de seus goaeraes i ·mas 

contes, e não a.antigas. entendo que.o parlamento brasileiro têm o meomo'direito que 
eJercia o parlamento inglez 'quando analisava os. Jactos .da . 

O Sn. PtNRNTA BUENo:- Em todo o caso peço ao nobre guerra da Crim,éa, fJJlándo prestou ·a~ governo do seu paiz 
ministro q·ue reconsidere esse negocio, o nilo isoladamente, relevantes scmeos chamando a sua attencllo sebro.deleJxos 
sim combinando a idéa com o·systema perma~ente de defesa o abusos que alí se praticavão. O governo brilannico não 
llnvial que ·devomos adoptar naquella província. viu nessas observações sómonle o desejo de, d.os_popularis_ar·a 

Sr, presidente, n licão sofrriila foi severa e vergonhosa; causa nacioDi!l, ou crear embaraces aos mm1stros a_.guem 
cum·pre'que não -seja répetlda i teriamos governo incor!'igivel. estuva confiada a alta bonra. de gerir os negocios da· Gril· 

Na verdade, acabada que seja a 'cam11anbn do. Paraguay, Bretanha· nessa épocba. Não i o governo britannico respondeu 
antes de retirar dali nossas forcas, cumpre destinar as que á essas observacões, passandOt a averiguar os factos e a pro· 
devem ir 11ermanocer ou estacionar na muito abandonada vidcuciar i e não teve duvida em reconhecer o confessar os 
província de .&Iato·Grosso. (Apoiadoi) E' tempo de que abusos que os inqueritos ou exames descobrirão. . · 
nossos ministerio• se convencão do que se faz preciso estu· Se o nobre ministro ,o~v.isse.aa:observag4es .. ~em intenc_io· 
dar nossas fronteiras, e e>tudar lambem os territorios Iimi· nadas que lhe !orilo dmg1das; .como tendo por fim zelar os · 
tropbes, seus governos e seus liomons i isso é uma boa parte interesses vitaes do impcrio, 6Uxiliar e nllo estorvar a aegilo 
do officio do governo. ' · . · do governo, eu ter·me:bia calado i mas o nobre ministro-

Na ·campanha actual pisa-se em territorio desconhecido i j'ulgou que .era nocessario declarar-nos que todos·os seu.s de· 
nno se so.uba avaliar.o !anatisnio do inimigo, uem a resolu- egados silo sómente dignos do apologia, que o zelo do nobre 
cão do general Lopez, que sem duvida resistirá, omquanto ministro não tem 'podido nem ao menos suggerir·lhe o receio 
ii ver recurso• para isso, pois que joga sua vida politica, pa- de que a despeza da ~squadra possa ter excedido os limitas 
Iria, governo, tudo. das verdadeiras necessidades da ~uerra I · 

Tendo dado, Sr. presidente, a explicação que desejava, o A demora, a lentidão. a increm que ao neta da parte .da 
terminarei com uma obscrvaçilo que lambem dc;ej~va !nzor. esquadra· em alguns períodos desta campanha, o· nobre. 

Re!erindo·so o nobre 111inistro ao pequeno discurso que eu ministro entende que !or11o outras tantas previsões, outros 
bontem proferi, 'dissu.quo nolle me expross.lra com doma· tantos serviços quo.a esquadra prestou á causa·do imporio · 
siado vigor ou acrimonia. Responderei que não duvido, mas e de seus alhados I · 
ao moamo tempo lhe pedirei que fique certo do que issb em o SR. MINISTRO DA ii!ARINDA: -·Eu não disso tal; juslifi' 
nadn diminue a Ona considcracào que dofo e que tributo i1 quoi apenas. · 
pessoa de S Ex., e notarei que, npezar da vivacidade de 
suas expressões, ·entendo nunca to r sabido, nolií jamais pns· O. Sn. PAnANHOS : - Ora ó contra este optimismo que éu 
sarei dos devidos limites de respeito o cort~zia. . ' julgo conveniente lambem oppor nlgumas cousideraçõei, em· 

Nosso estado do cousas é muito sério i niio só a minha boru ollns ·s~jfio taxadas do pcssimis.mo ; porque sorá esle o. 
imaginncilo, mas do quasi todos, ncba-so bastnuto impressio meio do trazer o governo a um meio termo em que cllo pódo 
nada; a.· minha enor~1a ou acrimooia não ó contra as pessoas, salvar o paiz. 
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S. Ex. mais •lo uma vez nos !I isso: - N;lo allcgncs factos, 
0 na falta de factos nem eu po>>o ttrocedet· ao> ·examos tiO· 
cessados ~ara verificar e punit· os abuws, nem poSS•l lambem 
deixar do levnutiir a miuha voz para fmr o mai; csvleurlido 
clu~io que pela boca de um miuistro púde receber CJualqucr 
delegado. . . 

hnriio ele Porto-Alegre descessem o rio Paraná; e muitos 
dia' !lccorrordo aló que nos annuncinssem que se tinltn em· 
t•m formaria uma flnttlba de tres ou IJU:.tro va)ton,s, quo su
hir~o em busca do burilo de l'orto-Alegro I l'ois tu~o isto 
u~n podia o de? ia estar Jlrevenido? · 

Uma só mao poderia justificar as decepcões por que te· 
mos passado, seria n de um;1 sevcm parcimónia uo doSJ:On· 
di o rlus rliuheiros publicos. Ma~, quantia os nobres miuistros 
eutenrlt!rilo que uovião facultar tudo aos seus a~entes, o que 
Iuio censuro, nem cenHtrilrci, se ns faculrJa,les n~o excorlêriio 
os limites do neccsmio ; quando nuo fui pnr carencia de 
meios. porque os agentes do ministerio tinh;\n carta branca 
JHII'il elespeuder quanto fos;e neceiS<Irio, e cffcctivnmento a 
despez~ tem chegnrln a um algarismo nunca visto euh·e nós, 
como explicar taes factos ?'I 

0 Sn. MINISTRO DA MAóiiNII! : - A(tCnas julgo que Ó minha 
obrigaçfio faze-lo. 

O Su. PARArino.s:- l'<lo quo toca ;\s operações militares, 
citarilo-ee, .mencconat·;1o se, cornentanlo-se facto~. uao um. 
m~s muitos. O nobre miui>tro, apczar das di>posiçõos em 
que esta para ver rOr do rosa todos os actos dus agentes !lo 
impcrio no IIi o ria l'rul:l, nilo. pOde explicar-nos porque o 
chefe !1;1 esquadra deixou o seu posto militar, entre~ou a 
sorte da esq~:adra ao s~u immerlhto e conservou· se por tanto 
tempo no Rio d:1 Prata. O nobro ministro ni!o nos pOdo 
explicar esse facto, nem lambem os que s~ lhe Sl'guir;lo ; 
ni!o.pOde dizer-nos por qu~. depois do urn longo esperar, 
quando olHcial e extm ofllci<ahmnto se nos annaci .• va que 
tado rstava (!reparado, que c;,o lempo que parecia ter sido 
cousumi!lo pela irnpt·cvidencia e pela inercia, havia sido npro· 
vcilado em reunir todos os m~teriaes nece;sarios para quo, 
enceto das as opera(·ões r ffcn,ivas, Mas fossem t·apirlamcnte 
ao seu fim; todavia, cho~ando o rxercito a Curri~nles, i1 
margem do Paraná, ach•·u se fOrn os mrios de transportg : 
o general CSJ•erava rio ;.!mirante, o almirante ;uppuuha tJUe 

O Sn. MtNJSTRO n.1 MAnt~DA:- A>sim como guerra seme· 
lhaute nunca fot viola. 

O Sn. PARANHOS:- Guerra semelhante I pormtta-me o no
bre ministro ljUe lhe obmve, u;lo 1•x:tgercmos os f:tctos. 
llrn outra occnsião poderemos di;cutinle esítaco, e a bisto• 
ria o ba de fazer, se por acaso er;t impo;sivel que esta 
guerra deixasse de tomat· as proporções que tem tomado. 

No discurso anterior já apontei ao nobre ministt·o uma cir
cums'tancia do grave pondtlraç;lo, apontei o abandono cm 
que ficou a.provincia _.de lUa to Grosso; facto que a. historia 
ha !le tamtiem registrar coHJ letras austei·as. ~e outJ·as fo~
scm ns disposicões do governo imperial a respeito daquclla 
iufdiz provinciÍl, outras teri;1o sido as operacões do nosso 
inimigo,n~o se acharia elle tUo desembaracado como se achou 

o ~onerai jà tinh~ provi•lenciarlo a esse respeito I 
Eotes factos · sfio rogulares, estes factos podem merecer 

razoavelment•l al~utn elogio? estes factos não devcw chamar 
altamente a a !tenção dos repmeut.tntes do piiiz ?' 'O Sn. StLVEm.~ DA ntoTu :-Isto é pe~cado volho.-

O SR tVt~tsTno n.l M.Ull~l!.l: -Ja f,.nlo explicados. 
O SR. P.IRANRO!:-I'eriloo-me o nobre miniftro, não póde 

h;; ver amizade, não podo haver complaccncia cap .. z do jus
tificar p~raute o bom senso do povo brasileiro os; e> e outt·os 
factos semelhantes. Cumpre confessa-los, cumpre reco
nhece-los, e tlar pr•lvi•leucius para <1ue elles não se repilão : 
é tudo quanto peço ao nobre ministro. 

0 SR.· PAnANrros :-ntas não quero entrar nesta ordem elo 
considerações, que talvez n;lo sejão opportunas ; a seu tempo 
estou prompto paril entrar ne;te debate e r~spondor pelos-. 
pcccados· \'olhos, no que elles possào carregar sobre mim. 
Quando for tempo, Sr. presidente, compnrar~mos as desvan
tagens de nove annos de paz com as vantagen; destes deus 
aunos de guerra. (,lpoiados). 

O SR. Pm~NTA lluJ~~o: ...:.. E c:da UIU desses factos quer 
dizer milhares de coutos. 

O SR. PA,IIANuos : -Preparava-se um exercito auxiliar na 
provincia de S. l'edro do Uio-Gnndo do l::ul ; a província 
c_slava ameaçada de >cr invadida; dous ou Ires vapores que 
ttvessem subido pulo Uruguay, poderi;io auxiliar a defesa 
daquella fronteira, o terião poupa!lo, senão touas, muitas 
d!1s sccnas de que ella fui tbeatro : es;es navio; não su-
bmlo. . 

Elll 181i2, quando raziamos ~uerra conlra Oribe c Rosns, 
conservou-se ali uma flotilba, uiu!la rJUO de lanclttlcs; nesta 
campanb~, quando a guerra tomava outras proporções o.havia 
Eérco per1g.o de um;t invas;io, llólo ~e julgou nccossarto 411e 
alguma forca naval fosse ajudar n dofe.sa daqucl!a fronteira. 
N;i~ o digo'como ccnsum ao nobre ministro, mas digo-o e 
reptto-o como censura áquelles a quem S. Ex. disse <(Ue o 
governo imperial tem dado a dircccão da guernt, reservando 
pnr~ si apenas o dever de rcmetter' lodos os meios materiacs 
necessarios. 
· Pt·~par•;va-se um exercito auxiliar na província rio S. Pedro 
do llto-Granrle do Sul; depois de n;lo pequeno pr<IZO gasto 
em proparntivos, esse exercito tranS(JÔ! o rio Uruguny, en· 
Irou por Corrient~s om direcç;lo á CandeiMia, chegou à mar
~r!m e_squorda, do l'nraná, e viu diante de 8i uma, pe•Jucna 
A.uarntç;io parngu~ya; nilo pO.l~ atnca-la; o as correspondeu 
CIIJS levá:ão a entreter-nus com a promessa de uma acçilo 
brilhante !lesse exercito. i'ur fim se nos di>sn: o l'Xl'rcito 
nuxiliar.nada pOdo fnzor cottlra aquclla guarni!JITo, quo ~os
tav~ asmn nll'rontanrlo com a sua p:·Q;cuca, porque não ltnha 
lnotos do tranSJJOrto I • 

lloconhcce-so no tltcntro principal d"s oper:tcile~, depois 
dos ataques do 2 c 2~ de maio, a convonieucia 'de quo osso 
exercito fosse cooperat• activamonto com os outros; fall;lvão 
enlrctnnto meios do transporte para que as !or~ns do general 

O nobre mini1tro observou-nos: -Em Paysandú fomos 
imprudentes, emprehendemos operdÇfto para a qual não es
tavamvs habilitados, por isso tivemos de levantar o sitio, e 
esporar por novos t·ecut·sos, pelos elementos que trouxe ao 
thealra dossa guerra o exercito so!J o commanrJo <lo general 
Menna I! arreto, hoje barã~ de S. Gabri• I -llu nem qucru 
temeridade como a 'lUC ;,pautou o nobre ministro, e quij pela 
pt·imeira vez se confess:l de planu, nem prudenci;1' t;lo exces
siva como essa que reteve inaeti v~ na> agua> do P11raná a 
nossa esqu.ulra, que impediu-lho os movimentos, quando 
devia hostilizar o inimigo em sua retiraria de Cnrrientes, e 
que a conserva bojd immovcl nas Tres Docas, quando os ui· 
lia dos se achão ern situacão cl'itica. 

O n(•bre mioistro sabe' bem que uma accusacão quo se nos 
f~z, o que nilo vi ~inrla rospontlida,· foi o nao íer a esqu~dr.1 
ailiada tentado impedir, ou pcl<l menos, embaracar, a reli· 
rurla do ex1•rcito sali o commanrlo do general Ruliles. A es
qu;Jdra chegou a Corriontcs dopois que os Jtauguaps tinh;io 
passado o ultimo soldado e queimado a ultima ele snns car
retas ; e elle> queimar;lo nquellas que não puderão !ovar 
comsigo. Sc1 ia 110r falta da~ua no rio que se deu lólo notnvel 
occurrcncia ? Alas a esquadra que pôde cl~egar ató ao porto 
de Corrienll's, nilo podia. cbegar ati\ as Tres Docas, onde Jm·· 
semJire mais nguu, por ser confinencia do dous rios, e dias 
depuis niTo raua esso movimento destacando nlgnns navios 
(lóll a clf~:cluarem um reconbecimónto nas Tt·cs lluccas? 

A ruz;io disso niio foi, a meu ver, ~eniin a falta de com
mnndanto cm clte!u, estav.1 ali o immerliato, que não tinha 
instruccrles sulllcir!llles para cll•lihcc·ar. Foi a mesma razão JIOr 
que a Õsqnaclra brasiletr;l soffl·eu o nlaqne de Riaclwallo, e 
viu-~e depois cxpnsln n um sucriücio inutil (se não levarmos 
em cout.1 a demon>lraeiio de bravura do nossos officiaos I> 
mnrinlwiros), no s.lcriiicio inntil dos bombardeamentos que 
levo de arrostrar em illal'ccdcs e Cucvas. 

l'orventura o com mando da esquadra pórlc-se diior que cs-
6 
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tnva em condicões nnormacs, quando elln ~rn assim obrigada ouvir o npnrtc cem que o sc~undou o nobre miniRtro dn jus. 
n descer succe'ssivnmentc, recebendo o foge das baterias que tica, o!JscrviuHio que querinmus o vc11i, 11idi vici, dir·SC·bia 
o inimigo rnan1ava construir ;\ margem do rio para lho IJÚO est~. campanha tem sido urna das mlis riiJiidus de t(Ue 

· obstar o pnsso.? NilO era possível prover que Ines baterias se ha exom?lo. 
cstavilC construindo, cu que se podi;lo construiJ·? O IJUC o Sn-. llliNISTne DA JUSTIÇA: -Pucipncia ... 
fazia a osiJuadra nas uguas superiores do.l1Jranà, se ella 
mlo podia impedir os movimentos do inimigo, nem podia faz-er O Sn l'~nANncs: -Entretanto, são tros naruea que lu!ão 
bloqueie qu~ fosso tflicaz? · contra uma, o esta ó a republica !lo Para~tnny 'I Exngerão-so 

os elementos pessoaes e materiaes do l'arnguay dc~de o 
Essa dom~ra c inaccilo, portanto, não derão nem poiliilo príucipio desta cnmpanlw; ainda ha pouco se dizia artilhAria 

dar em resultado senão !lerdas e ostra~os como os doi bom raiada ou estriada, 0 armamento do íufuntaría, ct,mo os que 
bardeamentos do nlcrcedes e Cuovas E, a vista destes f,ictus tem 0 l'arnguay. ~las, em rol~ciio á força que invadiu a 
grn~es, ~:mvissimos, pcderà o nobre rnini~tro sustentar ainda nossa fronteira do Uruguay. quando rendidos os iuvasores 
que convém deixar os genornes sobrocarrcgndos não só do> dentro dos mures do Uru~u 11 yana, reconhcceu.se que o arma• 
devem inherentes as opernçiles militares, ma i do tudo quanto menta e1·a da peior qualidade. 
tlig_a rcspeit•J ú administração e ató aos supprímentos de ma; 
ter~ ai de gQerra e de boca ? O Sn. VISCONDE PE lrADORADY : - E que os soldados 

erão mumias. · 0 Sn. IJJNISTOO DA MARINITA: - 0 QUC podia fazer O go-
verno a este respeito? . O Sn. I'AnANrros' - Os soldados forlio appellidados do 

menino;, mumías ou bichos. As espingardas tomadas no ui· 
O Sn. PAnANnos: -O motivo que se dava em particular timo ataquo do Estero Bcllaco er;io espingardas de peder,

e que se deu po:a imprensa para este divorcio entre o chefe neira. Jii os meios mnt~riaes do J>araguay não são tao por-
o a esquadra, é que elle estava occupado no Rio da Prata, feitos, e menos 5110 superiores aos nos!os 1 · 
isto ó, em n!ontevidco o lluenos-A)'I'es, com os preJ•arativos 
da futara campanha; c, portanto, eu tinha razilo quando O Sn. SJLVEII\A DA .MoTTA:- Como alguns ttlm dilo. 
Jisso que o Sr. almiranló, se acaso ostivesso inteiramente O Sn. I'AnANJJOS :- E contra un1 inimi~o que emprega . 
livJO dessas occull:IÇões, porlcr-so·llia en.tregar á que sobro armas de paJcrneira contra armas á J/inié, ou armas de 
todas l~e Citava cunfiada, que or;l ii de dcfenJcJ• a e~quadra preci~ão; q~e empregil chatas contra encour11nados ; que le
Htb o seu commando, e tol'na·la uma arma poderosa C'Jntra n vanta bat.er1as sobre uma extensa costa como as de Merced6s 
nudacià do inimigo. · · o Cucvas, p11rn impedir o p~sso n uma esquadra que podia 

Estes factos nada significãc, seul1ores? Porventura pode- de>COJ' rapidamente o rio, éontrn este inimigo se diz que a 
·nos dizer, com visos de razão, que só niio temos feito aquillo campanha não podia ser mais breve do que tem ;i rio I 
•un cm bumanamcnto impossível? E', com e[l.!ito, razoavcl Se nós pemnsscmos assim, porr(ue os factos não so nos 
ue o nobre ministro se encha do tanto caloJ' contra os que · 1 · 1 · · 

,;0 animão a dirigir tacs observações ao goveruo? apresontamm cm tão senSIVe re evo, não seJ'Ia 15SO para 
admirar; mas, infelizmente, nem mosmo na distancia em que 

O Sn MINISTRO DA !JARJNnA : -li' meu modo de fallar. nos achamos se póJe deixar do ver ii triste verdade. ll quando 
:uvido ao meu teu1peramento. não víssemos isso que está Jlnltnto aos olhos de todos,·o 
O 811. PAnA~nos:-Não censuro o calor, porque 0 julgue que ~~~ desejo que ~os nobres ministros vPjào e rcconhecfio 

.~fensivo, censuro que V. Ex. tome cem tanto excc;so 11 iJe· para que nos possão dar garantias do que o futuro será Jne-
.. esa do todos e de cada um da seus agentes com rela cão a lbor ~o que o passado; qu.<nrlo assim não fosse, ~h i estavão 

factos tão lamontavci>. Quem pediu ao nobre ministrõ que os que se achào mas proximos do tbeatro das operaciles,plra 
,,g demi!lisso ou deixasse de demiltir? CbamamQs sua at- !irar-nos toda a desculpa passivei. Oos acampameJitos bra
Lençilo sobre esses factos, para que os averigue, pa1a que in· fileiros, do llucnos·Avrcs e de Alcntcvidéo, lodos os dias Tios 
<!ague bem as cousas, c prucuJ'C remcdia·las, sem receio de cbegão nurra~iles que a pontão os defeitos, os erros desta 
ferir esta ou ni{Uella consitlerilcilo pessoal. N;1o·lbe pedimos campanha. 
•1ue se deixasse levar por orJiós proprios, se acaso 0 nobre NiiC quoro ind;Jgar quem são os nutores tlesses erros, n1lo 
ministro os nutrisse, o que não creio, ou por odios alheios, me romonto á sua origem; mas ;,ttcn•lo aos facto~, e peco no 
]Jedirnos·lhe sómente que ulto sacrificasse os interesses vitacs · governo do meu paiz que os estude, e lhos appli~ue algum 
do paiz, a sua dignidade, o seu futuro, a quaes 11 uor atreicões remediu cm tempo; que não so doíxo levar (JOr um.cpti· 
Jlessoaes, .Porque acima de tudo está o paiz. • mismo quo nos pód~ ser [atal.issimo. _ 

Pdo que toca ás despezaJ, não é agora occasiilo de entra·r 
O Sn. !ll~JsTno DA li!ARJNJJA:-A explica cão destes !Jctos publicam enio cm uma upreciacãc rigorosa a esse respeito; ó 

foi dada na camara dos deputados, iJ basouü se nas informa· 0 nobre ministro nao ó generoso quando nos provoca a que 
rõos vindas do la ao ministerio por intermedio de pussoas as denunciemos factos, quando exige que nJio nos limitemos a 
illnis competente~; o governo DilO podia ter outras. alludír a essa roz qeral que tem partido do Rio da Praia,. e 

O Sn. PAnANnos :-Eu esperava rrue me coubesse a palavra que se tem cspallmdo por lodo o paiz, de que nossas des
amanbã, c então tencionava rernr<lill' ao nobro ministro ai· pezas não represontiltl. sómenle as necessidades reaes da 
~umas publicações que tôm sirJo feitas no Rio da l'rnta, pu- guerra, mas represcntiio lambem não s6 erres do adminis-
IJiicaçõoo mandadas pam os Dia rios de nlonlovidéo o Buenos- tracilo, seiti10 11inrla graves abuoos. . 
Ay1·es por pessoas que occupão posíciio distíncta no estado ó nobre ministro disso· nos: -citai os factos-; ma,; quem 
maior dos alliarlos; o seria ímpossívof que o nobre míniotro, põdo encarregar-se dessa tarefa otliosa, se ninguem tom cm·. 
á vista dessas iuformaçtles, pudcsso couscrvar cnnviccilo t;io ponbc em sacrificar este ou aquelle individuo, ferir esta ou 
profunda du quu os nossos negocias militares uo llio d~ l'l'ilta iliJUella reputa ri!. o? Não pedimos ao governo sonilo isto.,....quc 
ttlm corrido do melhor modo possível; que os agentes do go- nfio se colloiJUe nessa posiçno perigosa que tenbo denomi· 
vcrno imperial, todos l'ID geral o cada um em particular, não nado oplimiBmo; que preste ao tjUO lbo ostamoR d.1quí obsor
mcrecem senilo os mais oôtJ·ondosos elogios. , vando os mesmos ouvido> quo o nobre ministro d1z ter prcs-

llu não dis11Uto os elogio> a quem quer que soja. o não os lado ás informações particulares. cu reservadas que lho silo 
lamenluria, Sr. prosidouto, scuJio rccciasse quo elogios !i1o dirigidas, sem importar· se com a su~ origem; que proceda 
oxagorados vão servir do. an_imação a factos quo ~os tJ·agão aos exames; que averiguo para podo r reconhecer a verdade 
novos poznro;, novos sacnficws, novas docepçilos. e providenciar cm tempo. O nobrft ministro nilo poderá che-

0 Sn. JJJNBTIIO nA JIAm~nA: -Contra isto cfforceo as ulti- gur a este resultado, 1e partir uniCamente do princi11io do 
mas palavras do meu discurso. • r~uo .os agentes superiores do governo imperial no Rio da 

I rata silo homens altamente collocados, e, como lodos reco· 
O Sn. PAnANuos:-Senhoros, no cuvi1· c nobre ministro, ao nhocom, dignos do respeito. 

(·: 
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O Sn !IINJSTRO DA MARJNUA i -Mas se faço .isso, so ovo
ri~uo ... o Sn. PARANIIOS :- Porque esses mesmos agentes podem 
ser illuilidos, muitos nbusos podem escapar á sua propria 
fiscalisaeão, se, com clfeito, s;lo clles os fiscaes cncarroga
dos pelo' governo do evitar os do>pordicios dos dinheiros pu-
blicas no Rio da Prat;1, . -

J'm que nós pudesscmos instituir exame a osso respeito 
0 apoutar ao nobre ministro um ou outro excesso, um ou· ou, 
tro nbuso, fOra preciso lambem que o soverno nos tivesse 
ministrado os dados ncccssarios; •• 

O Sn. MINISTRO DA lr,\ni~NA : -Ministrar o que niio tenho 
O Sn. PAnANnos: - Dias, por vcotura Fabcmos nós como 

tüm corriJo as nossas dapózns no Rio da Prata ? Quanto se 
tem despendido \ielo quo.toca á mr1rinha, (e o mesmo digo em 
rolacão à guerra ? Quanto so tem despendido em eollJhustivol, 
quaJÍto na compra rto navios, quanto no afretamento de tran
sportes, e assim por dianto? Era necessario que os· re.pro
senlantos do BMil tivessem coobccimcuto de todos e:tes 
atigos de de;poza, das sQmmas a lJne clles tlim montado, dos 
preços ou unidades dessa despeza, pa~a que pudess~mos pro
com termos do comparrção e apreciar a economia ou des-
perdício que tem havido nessas despezas. · 

Senhores, em 18li2 sustentámos uma emprcm do muita 
import:mcia; o g-overno im~erial se propoz cm t~li2 fazer 
cabir o general Ouribo, que .sitiava .a praça de Moutevidóo 
havia lO annos, e fazer cah1r o d1ctador Rosas, que nos 
ameacava com uma ~tuorra, e cuja vizinhança so tinha tor
nado incompatível com a segurança du imperio. O poder de 
Jlosas parecia mysterioso, mas n;lo nos assu.tou, não exage
r.mos os seus recursos ; · polo contrario, os diminuimos ii 
nosso> olhos, c con1eguiu so o Om. Ouribe cahiu, Rosas des
appareceu pam sempro de Buenos Ayres : e quauto nos cus
tou esta grande mnprez:L? i'ecu ao nobre ministro qne cum
ttare as despezas da guerra de-18ti2 com as desta. 

O Sn. JJJ~JSTno DA MAIII~n.\ : - Comparo as forcas e o.; 
meios de guerra. , · • 

O S!i• PAnENnos: -Sei que agora temos lan9ado mão de 
outros elementos, mas eu corner.o por pedir ao nobre minis
tro que vcriOque bem se tudo q'uanto temos feito era ncces
sario, Porguuto a S. Ex.., JiOr exempl!l:. não trm predomi

. nado, scn;lo no animo do governo, entre algu1ts que estilo 
mais pruximos do governo, que ó preciso aproveitar as. cir
cumslancias para rllalizar. c~rtas d~spe1.as que cm ópoclw 
orrlinari:is ttlm encontrado ob;taculos? O que explic L a com-
pm do oito ou 16 cncouraçados~ · 

0· SR. MINISTRO DA !!AniNHA : - Já diiSO h a pouco a miuha 
opiniito: quantos mais meios maii economia, porque tere
mos mais promJlla solucão, é o ·exemplo que nos dera o os 
Estados- !Jnidos. '. :. 

o SR. PARANJJOS ; - Nem sei o numero dos encouraçndos, 
por que no rolatorio não achei noticia a esse respeito ; creio 
que são oito. 

O Sn. DARio DE S. LouRENÇO :-Ouvi falia r em 11. 
O SR. l1AilANnos:- A quanto monta a· do1pozn de um en 

couraçado? Oo 900:000~ a 1,000:000$. 
O Sn. MINI,Tno PA !IAilJ~nA: - Tem sido tio GOO:OOO$ a 

900:000$. . \ 
O Sn. I1ARANnos: - QtJO" llospeza consideravcl I E ~nrn 

que 'I !'ara mazar llumaitá? so· tros ou l(IJ<Jtro enconm
ç;ul~s n;lo pudessem forcar a passagem ilo llumaitá, os de1. 
tarnbem n;io o podcri;io. ·E o nobro ministro acaba tio dizer
nos quo a o;quadra, no ntaquo do Ilumaitú, c ató moimo. no 
ataque ua pe•Juena foJtalt,za do Curupaity, não pódo ser se
Mo auxiliar do exercito, que o ntaquo dcs>as baterins flu· 
viaM dopentlo principalmento das opcnicõ~s do torra I 

So isto ó assim, soa csqundm roprcsêntn um papel sccuo· 
da rio, para que oito ou dez cncournçados? 

O Sn. nAI•Ão 111~ S. l,ommNco :-Mandem 1;1 vnporos inglo .. 
zoo e voj~o so cllcs nno passiio. 

O Sn. PARANnos :-Pois uma esquadra toda composta do 
navios do madeira pótle, no Riachuelo, resistir á esquadrilhl 
paragunya, o a bateria 'quo o inimigo tinha Icvautado em 
terra com 20 iL 25 canhões, e essa esquadra de sois oncou
raçados não pódo emprohAnrlcr o ataque do forte ltapini, e 
do uma chata que os paraguayos por cada voz lho oppu
nhao? (lia um aparte.) 

N;io estav;lo lá todos os encouracndos, mais havia quatro 
ou sois pelos menos. • 

Pois se acaso a nossa esquadra tivesse emprebendido o 
reconhecimento do canal do ltapirú, se tiv~sc destruido cm 
tempo esse Corto, não teria poupa lo as tristes acenas do en .. 
courriçado 1'amandaré, o as victimas que cahirão na ilha 
do llanco? . . 

Uavendo ali uma esquadra que nos tem custa•lo avul· 
tadas som mas, foi necessario que o chefe do corpo de enge · 
nhciros suggeri;s~ a idéa, o insistisse nella, ·de occupar a 
ilüa e levantar-se ahi uma fortificaçllo passageira., para 
bater-se· o forte llapirú. Aquillo •rue uma os~uadra·cnm toda 
a sua mobilidade e com tptatro ou sei> cncouraçados não 
pótlo r .. zcr, foi Coito por quatro ou seis cnnhilàs levados do 
axerci,to para a ilha que fica cm frente desse forte I 

O SR. SILVEJnA DA MoTTA:- Isso ó inexacto i nilo foi a 
artilharia da ilha que bateu o Corto~ 

O Sn. PARANnos:- Quem o bombardeou? 
O Sn SJL VEJRA DA JIIOTT.I. : -A esquadra, que se intcrpoz 

entre o forte e a ilha. . 
O SR. MINISTRO DA MARJNUA : -l1orão os nossos encourn· 

çados. ' 
O Sn. I'Á.nANoos: -O forte Itapirli deixou de ser um· e;

pantalho para nós, depois quo a ilha foi occupada e depois 
do ataque de 10 de abJ·il, que levo logar nossa ilha. 

O Sn. IJARQUE1. ne CAXIAS: -Isso ó verdade~ 
O Sn. PARANI!OS: -Então foi que a esquadra, o sobre

tudo o vapor /le•uiqua Martins, comecou a fazer algum fogo 
sohrs o ltapirú. • 

O Sn. DAnXo DE S. LounENr.o: -O· Henrique Martins 
não ó onco~raçado. • 

O Sn. MJNJSTUO DA MARJND.\: -Fez IJ•abalhos de expio· 
raç:io o do passagem, ruas não bateu-se i isto tocou aos en
courag.tdos. · . . 

O Sn. PAn.INnos:- Se porventura a nossa esquadra cum· 
primo seu dever, ora escusada· essa operar.ilo da ilha, te· 
riamos' poupado as victimas que custou o aLaquo par;•guayo 
contra a valente gu.uni~ão do~sa ilha. Ainda mais sonh•1resi 
ó sabido que os dcfenst.'res, logo que Corão atacados, derão 
o fignal convencionado tle soccorro, e que as tropas de terra 
que, ostav;1o promptns para acudir a esse· signul, não puderão 
ir cnt auxilio. do seus comp1uboiros, porque lhes falt·HI o 
meio de·transportelllsto f.tcto não carece 1le commentarios. 

O nobre ministro, para justiücar o seu systoma adminis
trativo c liscal, recordou o facto de 18iiii. 

O S1L I!INbTno DA !JAnJ~oA: -Sem commissariado. 
O Sn. l1AnANnos:- E o nobre ministro julgou que o seu 

argumento era herculoo, no i o teu to do ju;tificar es;e systJ!miL 
tll·foctivo quo ~ctualmente so está sc~uindo. c cm que S. Ex. 
paroco querer persistir. Eu observei ao nobre m1nistro que 
t;O principio da guerra actual, quando se suppunha que o 
termo ,da21<L seria proximo, o sydema ordinnrio era dcscul
pavel, mas que quando a guorra se prolongou o suas des
ptr.as ussunnrfio proporçilos colossaos, osso systema n;lo 
podia deixar do ser pernicioso á !i~calisaçllo c boa mnrchr~ 
rias opornctles militaro3. A ausencia do commantlantc cm 
CIJefo d,L OSqURdra Ó para mim Um~ prova iiiCOnloslaVCI ciO 
defeito dcsso systoma ; as lunccilos militares s;lo aaérific;ula~ 
ú admini,tracõlo do m:.terial. • 

Em ts:m IÍilo havia guerra, mandámos uma missão diplo-
matica acompanhada do lor~a. · 

O Sn. mNISTRO JJA !1.\IIINIIA: - P.tra o que dó!so o viesse. 
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O Sn. PAIIANIIOS: -l'odi.1 dabi mult1r a ~uerrn, •mas 
lli1o ora ainda a guerra; e,pois,como queria o nobre ministro 
que essa esquadra fosso logo montada nas condit:Ocs cxtt·aor
uioarius do uma guerra o ilo um11 guerra tplnl a' actual? 

O nnhro minislró mais do uma vu1. itlludiu ;\s in;trucct1es 
que lcvnu o commandante da expediciinuaval do JS:Hi. Ello 
lti1o ia sómonto encarrog:1do do comnuiudo da usquadra, como 
rwtou O· nobre mini;tro, ia tnmbc111 incumbido do uma misscro 
dii,Jornntica. 

O Sn. lfiNlsrno DA M.\OJNDA:- E' argumento contra·o sys-
tema do V. Ex· · · 

O Sn. l'AIIANnos: -Jfojo nao ha segrcúo a respeito des
sas instrucçiic~, o pensamento do guvorno imperial foi. mni3 
de uma vez explic;Hlo antes o depois d11 expediç1io; wmos 
fazer exigcncias do direito ao governo pnragunyo sohre c 
livre lr.1n>ito polo rio commum; 'se e>te direito niw nos flls;o 
reconhecido, ilizi;lo as instruccões do commandantc em chefe 
da osquudra quo elle devia forêar a p;,ss~gem do rio ~ meU•• r 
cm Mato-Grosso, nas ar;uas' do nra>il do Alto l'ap1~uay, 
alguns vapores 'pequanos para a defesa da nossa fronteira. 
Sua miosão se limitava a isto; as cou;c,luencias ulteriores 
scri~o pesadas c rcgulatlns pelo governo imperial. 11ur con
>Cg-uinto n;io levava a incumbcnci:L de dcclarr1r guerra M 
l'ara~u:1y;. na hypothcso mais dcsfal'l,ravcl tinha dA fnrçnr 
a passagem, se o estado do rio o permíttisse, e por fim t!cvia 
eopcrar o!'tlens do governo imperial nas aguas do l\iu da 
Pra ta ou do l'arana. 

O Sn. lli~Jsmo n.t MAm~u.l : - Tudo isso sem commissa. 
riado. · 

O Sn. P.1n.1~nos : - Entao não havia do;pczas cxtraOI'fli· 
narias do ~ucrra, não pedimos cro,JiLo extraordinario, nem 
rncommcndamos cncou;açados .... 

O Sn. 111mTno n,t !1.1111.111.1 : - Nrro os havia ainda. 

Pois quando ns circumstar.cias são estas, quando nem ao 
n.enos, par;l sermos inditrorcntes nos factos quo apontei; po
demos emb;•lar·nos com a idóa dB que o th~souro nacional 
esta· sego,·gitaudo do recursos, pod1!rcmos di1or !JUe aquillo 
IJUO se foz 0111 185ü, ou nos rnmos.antcrioros, ó precisamente 
o qn•l so dove fazer no estado presente? 

N;lo ; n;1o ó po1sivot que o cummandnntG em chrfo da cs
quallra, t{Uilndo se acha no Alto l'araná, ainda mais quando 
se acha no rio l'araguay, JIOfSil attonder a todos os serviços 
que devem e>br a cargo de um commissnriado. cuja sede 
dovn ''fiar cm »>onlcvirlóo ou Buonos-Ayres. So ello delo~a, 
so dlo tem por si constituído esse cummissaJ indo, oul~o 
temos. o facto 1cm a l1•gati•hd••, temos .o facto ;\ . revelia 
du nobre ri1inbtro, c cu q'uizcra que o commis1ªrbdo· fosse 
cre;ulo pelo governo, e so esticvssc correspondi•Hdo com 
cllo nas inf,,rnHlcões e documentos que directamente c sem 
!!amora devem sr r reml't idos. . 

O quó pedi ao nobro ministro para que um dia possamos 
cnuvm:'r a r~speito ·da, despezas dt1ilil guorra. e reconhe
cer, porquu fa;o justica ri:! suas intencõcs, ·se hou•·c !til n;lo 
ilcspl'rtlici•>, se t'·m hrivido ou Ri10 abÜsos; o que pedi ó que 
o nobre miuioti'O triltasse do m:u11lar liquidar as contas, n;lo 
cum a~ delongns onli11nrias; mas com a maior promplitlào 
poosivd, cmqunuto os fact•>s cst;h ainrln fresco~, CllllJUilnto 
a tradidio viva aiada póde servir; emqnanto a llll!lil.la_ das 
contas,' a li'{lli•laç;1o das ilesp"zas extraor.Jinariils 1jue cbeg;1o 
no mi1:is1e i' da marinhn,assim com11 ao minhterio da guerra, 
representadas l'lll documPntiiS de centenas de contõs de réis, 
pó,!o ainda dJr-nos li~;lo util para o futuro de,ta mesma 
campanha. 

mas o nobre miui~tro, n ser coherente com o juizo tilo al
tnmenttl tavoravel que forma a re>peito de todos ·os factos, c 
de todos os nossos ngontes no Rio da I' r~ ta, talvez Fe jul,;utl. 
peJdo para tomar providencias nc»o sentido, rcceianrlo Jtór 
cm du1•itla o merito dos princip~o; n~entes do governo impe· 

O Sn PAn!Nuos:- ... man~:tmos vir o pequeno vapor Ma- ri:.I. Eu tli.•sejn, poi;, que o nobre miuistro reconheça 11 nc· 
?'acanã, quo cbrgr.u no llio de J •IWiro dentro em Ires m•us, cc;sid:Hio do pruceder com muita promptidão e severidade a 
honra sPjil feita ao mioiilru que ent;lo r'cprcseutam o impnrio c;se respeito, convencido do que .•.• 
cm !.rllldres, o Sr·. Ser~ i.? 'fcixl'ira ilc n!accdo. Foi es;c mes- o Sn. !llNISTIIO DA )f.\lll~ll\: -Não ó meu dtf~ito seres-
mo vapnr !JIIC cm 1H1l7, ·ou priucipios do J81iS,foz a explora- cravo do cousiderarõcs poosoacs. 
çrro do rio P:trani\ aló ii ilha do Apipú. s1·ndo depois couti-

1 I b • · • 1 · O Sn. l'AnANnos:- cnnv~ncido do que os 11roprios agentes nu:H a a cxp ornç:io ym em arcaç~es m1uuas, pc o ro>pcr.tJVO . . 
1 

· d 
commanrlante o Ci1Jilt;1o·tmente G;1rçiio. ilfptto rsto facto, do Rn'·erno l!np na del'elll· fentir, mesmo no mlereose. c 
porque tem·se ap1·mntailo a navc~ilr.ão do 1',1rana como des- sua justificaciio; a convrnicncia de que t~es exames fc fação 
conhecida pua os brasi!J·iros, argctÍlin"s 0 orirnt:JCs. Nr1o digo' que 6 nobre miniitiO receie ferir considerações 

As circum;tanci~s, pois, erão muito diversas, 0 nobre mi- pe;soacs que nrlo tenhilu ori~em r.m sentimentos muito nobres, 
niftro niio'Jióde 11ojo argumentar com 0 facto do l81i:i. s Ex. mas qul'm CQffiO o nobro mini;tro tece closios tão pon1posos 
snbo melhor do que cu que, no exerci cio do 181i5 a 1866. a scu5 dqJegildos. • • • 
pelo que e> ln apreciado nos documentos oillciacs, monta a O Sn. !fi~ISTnO nA lll.llllsnA:- Faç'i justiça. 
despcza do todos os mini;terios a cento e cii1coenta-e cinco 0 Sn. l'AnAi\nos: _ •••• creio que niio terá muita Jiber· 
mil c tantos coutos. A' ilr.;pczas do ministcrio da marinha dado para tomar providcr.cias .•• ; 
scro o triplo ou qunsi o triplo da somma que esse mini~tcrio 
tem dcspe~:dido nos annos anteriores. . O Sn. llfi~Jsrno DA 111.1111~uA :-Esta muito enganado •. 

O Sn. IIIJ~Jsrno DÚIAmsnA:- Não, senhor: O bn. PAll.l~no5: - •••• afim do que boja uma severa 
fiscalis.1ção !Obre as do;pezaR <fUO sej;1o autorisadas ou fls-

0 Sn. l'AnANuos: -A quanto monta? calisadas por esses n~cnles. Des~jo. porém, o _o solicitn em 
O Sn. MINJsrno DA l\IARIMIA: - Dezoito mil o tantos I nome do tu dos os contribuiutcs brasileiros, que o nobre 'mi· 

centos. n'stro exerça a superior in,pecção. quo ,lho compct~, e que 
O Sn. v1sco~oE DE ITAnonAur: _ Afóra 0 que h a do vir. wol agenlt's pr•r >na partll n;lo v•·J:lo nl5>o o menor do,ar 

a~ II'U credito nem à fU•I posic:1o ofildal. ' 
.0 Sn. NIMSTno DA !IAniNII.I: - llallamos d:1s dcsprzas Es1uccia-me um ponto 1mpÓrtante. O nnhre miui;tro atlri· 

fe1tns. · Indu-me uma proposir;:1o que não enunciei; c;tava •llUito 
O Sn. l'AnANnos: - As dospezas, pelo npanhnm1nto quo 1 longo ~te meu l1eusnn:ct1to. inculcar no governo imperial a 

tomei, montão a 17 3íG:G02p309, i1to ó o que esta li qui- . nece~sulado ri~ que ~llo SI'Ja o general d~ compunha. O que 
dado ' . I ru dr·so e rep1to ó que, '"o goven1o rmpeml não f6r ge-

·,, , . . ! ncrnl, n;lo scj.1 t .• mJicm mero espectador. N:lo quero q~o ollo 
• O <lR •• VlfCrNnE DE ITAnon.lnY:- No Sémcstro nddlclonal :se reserve unicnml'nle a mis~;1o de tirar-se daM difficutdades 

hao do VIr mu1tas oulras dospms. I cm que muitas vo1cs s•1 tenr vi;to o se verá para foruoccr os 
O Sn. PAnANnos: - E' muito provavel quo suhn a 1mcills matcriat•s ou o diubciro que cxigo a ~uerrn. 

20,0f!0:000fl. Om, a do;peza votada para o excrcicio do I Sem duvirla alguma quo n dirocçno dn campanha pertence 
lSGí-Gii err1 do 7,liOG:OIIOfl, dt•SJli'PT.atlas ns fraccõo~; a nos prcli»iouacs 11110 Iii •o ach;1o no tho•tro da• operações, ;\ 
lli•spcza nctual 6, portanto, mais do dobro, ó quasi o' triplo. 'fr,!ulo das forçns ulliud,Js; mns o Po~raguay rHlo cst1i para o 
A dcspcza do ministerio· da suma ó muito mnis considcravtl .. Drasil na dbtancia da China ou do Japfio, c~tamos n poucos 
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dias do distancia; e assim como recebemos d11li muitos ro
mances om fÓI'ma de corrcspondencin, assim como ba tempo 
para se dourarem dali muito bem as pillulas com que se vai 
tllutliudo a expectnç:lo publica, assim tambom póJo haver 
tempo para que o governo imperial •eja iuforma.Jo sobre ;rs 
ddiberacões de seus ~··nrracs cm coufmncia com os allin· 
d •s; apr:ecie esins doliberaçõe~, c;,Jculc bem suas consc•Jucn· 
cias provaveis, e faça a osso r•·~ncito t~das 11s cousidcracilcs 
que sua sabodori~ e patriotismo lhe dictart·m. • 

Não pretendo quo vão daqui ordens absolutas, que o ~o
verno ordene n seus grr.eraes, por exemplo,-antes 1acriH 
que is tudo do que vos rtp 'rtcis de>tL• plano. N;io; o governo 
deve deixar todo o nrhilrio necessariu aos· st•us generaes; 
mas fique-lhes t;rmbem a respon!aLilidade 1i.1s conse•JUCncias. 
se nilo aceilarom rccon.mendacões que soj~o fundadas, fl'itas 
pelo seu governo, lique·lbes"a responsabilidade das consc· 
qucnci~s que o governo lenha previsto o a re>[JOito das quacs 
olles se lonhilo mostrado cegos o obstinados. 

hto ó o que eu quero, iilo ó o que f11zem todos os ~ovcr· 
Ms, ti o que fizerüo 11 lnglatcrrn e n Fmnç:L, os •lliatlrs na 
guerra da Crimé~. Estes cntrrtiver;lc uma correspnndencia 
activa com seus ~Pneraes, , dcr:io voto sobre as operações 
m'litares, sem comtudo m;uHiarcm ordens tcrminnnt~s. sem 
quererem dieta r do antem~o o. IJUO sómenta as contin!;encias 
da auerra dcvi:1o dieta r no mf!mento. 

l'or conscquenncia,-entre o extremo em que o nobre miois-. 
Iro ~c coiiLca o aquclle em quu cllo ligurt·u o governo, h• 

. uma distancia immonsa : nem o govrrno srJ• mero cspecta
tlor o venha dizer· nos :-cu n:io mpondo pela direcç:io da 
gnerra e s~as Cúnscquencias-; nem lambem queir;l atar a> 

· mãos a seus generaos, tolhcr-lbo>.os movimentrts, o ~nvcrnar 
sem telegrar•hos. uma guerra cujo theatro tln operilÇÕI'S cslii 
a grando dit tancia, po:to qu~ n:io cm di,tancia t:lo Sl'ande 
como nos quiz figurar o nobre ministro. 

Em rcla~Jo ás ile•pozas ha ainda um pnnto importante. 
que se liga com a discns:üo deste projecto. Eu tomo a liber
da:lo ,de recommendar ao noltrQ ntiui>ll'o uma res11lu1;iio cujo 
pcn;umentó foi iniciado na outra camara e que voltou tle>ta 
cum algumas emendas do red;,c~:1o, o como projecto novo, 
Jtorquo 11 su:1 materia foi destacada da lei d~ orçamento 
do 18Gí. Rtfiro-mo á resfJiuc;io que manda especificar varins 
ve1 bas doo orcamentos da márinba e da guerra. A idéa desta 
mc1li ta sabe "o nobre ruild;tro que tem sido sustentada pela 
opinirio liberal do todos os paizes, As verbas muito englo
badas n~o pennillem 11 fi;calisaçno que cr mpct• aos r~pre 
scntantes da naç:io. E' ncr.e;sario quo cllas scjão rspccifi· 
cadas, o para um miniolro bem intrn.:ionrldo, como creiu I'Ue 
S.Ex ,é, cs;a discriminac:lo ó conveniente jtara o m~iur acerto 
na distribuicão dos creditos votados pelo pod•·r l>•gi>lativo. 
RccommendÕ, pois, cs_sa resoluç:io ao patrucinio de S. Ex , 
pnrquauto, se o governo nao lho der and:tmento, provavcl· 
mento ficará sepultada nos arcbivos da camara dos Srs. de· 
pulados. · 

Vamos discriminar aó verbas de ann:imento, de comhus· 
tivel, de municõcs de boca, de municiles do ,guerra, etc., 
~eslm no rnioisicrio da ~um11 como no"•la marinbn. o e t:io 
P• dmmos discutir ou antes cnnver~ar (porque t'll n;1o tenho 
ft:ito aqui's~nào conrmar com Q nobre mini>tra) ~ubro as 
despezas dessa guerra; nntrlo \'Cremos se a· expectarão do 
nobre ministro foi ou nno illudida. 
. FitO'I a discussão adiada pol~ hora j rctiran~O:fe os~. mi 

n1stro com as ·mc1mns form;didarlos com que fo1 recebido, e 
o Sr. presidente disse: ' 

" Iloje distribuiu-so impressa no senado, Ó fica sobro a 
mesa, a propo,ta do poder cxrcutil'o, com us cm~adas feit11s 
e ~ppro1•ad:ts pcli1 c:unarn dos S ~. dupul~•lns. ubrindo 
no miuistm·io da guerra um credito cxtraordinario de 
20,210:0008. 

",l'eço ·licença pnra prcvonir o senado do quo,brcvementc 
da~cr para a ordorn do dia o proj<:clo 11 IJUO acabo do rc· 
fcnr-mo. » 

Em scguirla deu a ordem do dia li: 

t• parte.-Discuosões das seguintes proposicões da ca" 
mnra dos Srs. deput~doi. • 

l• tliscuos<io d;1 tJUe nutori1a o ~:overno para promover os 
officiaes subalternos dos cõrpos do nrtilhari.1 tJue, ttor terem 
marcb•!do para n ca.mJtonlm contra o l'aruguay, não puderilo 
conclu~r os rc•pect1vos e,tudos. . . 

3•. diScu~s.ào d11 que autorija o ~overno pua remunerar 
oerv1ços militares Q relevantes prestados nas campanhas do 
Urugu:ty e P.~ra~uay, c m as emend11a das commissõ s do 
senado de marinha e guerra e de fazenda. 

2• parte.- A' cbegad~ do Sr. ministro da marinha, con
tinuat·~o tia discussão adiada, do credito supple11tar conce. 
dido áo mini>terio 1la marinha. 
Lm~tou se a 1e s:io ás horas e meia da tarde. 

, Ell 5 Dll JULIIO Dll 1866. 
PRESIDENCI.I DO SD. ''liCONBE DE ·ADAETÉ. 

A's 11 1t2 horas 1la manhã, achando-se prcsentrs os 8rs. 
vi>conde de Abati~, M.,fra, [lerreira Penna, Teixeira do 
Souza, Almeida e Albuquerque, Cbichorro, marquez de Jta
nb~em, Dias Vieira, !lantas, 1\lcndc:~ dos Santos, Araujo 
Ribeiro. Souza ltilmos, ~iEcoodo de ltaborahy Parnnaguá, 
Rodrir:ucs Silva, D ~lanoel, Ottoni .. Cunha Vnsconcellos, 
barão de S. Lonrcuç.o, E•Jsrbio. l'.1ranbos. Carneiro de Cam
ltOi1 Pimonl~ llurno, bar;io de 1\luritib:L, visconde da Doa· 
Vista, hnr~o rle ~f.,roim PompPU. marquez de Caxias. Sá 
o Albuquerque Silva Fcm.z. Silveira da lllolla, barão de 
Anlonina o Jobim. o Sr. presidente abriu a ;c~s;io •... 

CnmJt:trccer;lo logo depois os Srs. Souz;l Franco. }'ernan· · 
des Torres. Zacharias, Nun1·s Gonçalves o visconde de Jequi· 
tinhonha. 

flalt:ínlo com causa partieipn~a os Srs. Si queira e Mello., 
~arno de PiraJJama, biirão de Qu•r•him, Candido Dor~ei, 
(lu,·t>ldo. PJula Albuquerque, l'aul<i Pessoa, Sinumbú, llias 
do Carvalho. N:r~uco, S:.uz:l o ~lello .. marquez de Olinda, 
visconde do Sapucahy e vi,con.Je do Uru~uay; e srm parti
cip~ção os S1·>. h•nio de C.utesipe, Souza Queiroz, Fon~oca 
e v1sconde de Suasmna. . 

Foi' lida e.approvada n acta de.l do corrente mez. 
EXPEDIEN r&; 

O Sr. t• 8ecret.uio dru r.onta de um r. meio de .( d~ cor
rrnto. do mini,terio do imporia, rcmettcnilo de ordem de Sua 
~la~csl:rde o lmJI'·rarior, cm addilamento ao de 5 do mez 
fio•ln, n copia !lo do t1i do mr,•mo mer. em que o Rev. bispo 
de llio·Grande rtn Sul rmta informnrilPS sobre os pontos de 
true trata o l·fficio do s~nado tle 28 ile m~rro, e declarando 
quo oppartunameote transmillirá quncs1uer outras informa
ctle.; -A fluem frz a requisic;lo. 
• Fói lido pelo Sr. 2• secretitrio,,o, depois de apoiado, posto 
em discus;ào e srm debate approvndo, o seguinte 

DEQUEDIMF.NTO. 

• Requeiro que so peca ao ~ourno pelos ministcrioa da 
marinha e guerra as seguint~s infurmar.õcs : 

• t.• O numero do tonl•la~as do 'r.arv~o que tem sido 
comprado por cada um tlr1s rcrcridos ministerios do~do o 
principio da ~uma. diicriminadil a por~ilo comprada ante
riormente a 12 de maio de 18Gii. 

• 2 • Qual a quantidade desse carvilo eiiectivamPnle con· 
sumido, vin to cm quadro domonslralivo por consumo por 
navios, dcchrandn-fe a tnnela~om. a forç~ e a milbn~em de 
cada 'um delles. Hio, em U do julbo de 1866.-T. Oltoni. " 

ORDEM DO DIA. 
1• P.lllTE. 

llnlrou Wl 3• di,cns5no a proposirllo da cannra dos depu· 
tn1los IJU·1 ;1utori'a o sovorno 11nra promover os officiaes su· 
bnllcrnos dos corpos d~ artilharia que mnrchllrlio para a 
campnnba do Paraguay c não concluirão os seus estudos. 
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· O Sr. Pnrlinlaoll :-Tenho algumas duvidas a mpeito 
dn mediria quo ora se acha em di,cussllo. o·11rojecto auto

. risa o governo para promover officiaes subalternos do artilha· 
ria que niio pudcriio concluir seus estudos, por terem mar· 
cbarlo para a campanha. . 

Em ·primeiro lo~ar, observo que o projQCto ni10 é explicito 
a respeito dos limites quo rlove ter essa dispensa. Fieilo 
esses oll!ciaes dispensados do concluir os seus estudos? Creio 
que não. · 

Em eegundo Ioga r, perguntarei ao nobre ministro da gumn, 
quo Cdizmonte se acha 11resente : esta me<lida. só ó necessa· 
ria para os officiaes suhallcrnos de artilharia ?No caso de>lPS 
nfio haverá r.fficiaes de infantaria o do Citvallaria, o de outras 

npparccer em Caco do inimigo i e n~o podia ser de outra ma
rwi.Ja. N<lo tonho ltqui a lei, mas creio que o nobre senador a 
ter li presente. 

Finda a 1• discu;são, e posta a votos passou para a 2• dis
euss~o o desta para a 3• a dita proposição. 

Se~uiu-so a 3• di;cussão, que ficilra adiada na sess~o an
tecedente, da proposicão da camara dos deputado~, quo outo
risa o govorno para' remunom serviços militares relovantos 
prestados na~ campanhas do Ui'UI(uay e Para~uay com as 
emendas oflerecidas om 27 1le junbo poJas com missões de 
ma·rinha e · gucr1·a e d~ fazenda, e em 4 do corrente pelo 
Sr. Jubim. 

armas !cientificas, quo lambem nJo puderão concluir sous o Sr. l'ornlliiOBt-Procurnroi mponder a.os dou5 nobres 
estudos, por terem marchado par~ n campanha? Tah·r•z haja ~cnadores que h ontem se iligni\rilo do tazer ohservacões sobre 
alé alfere.1 alamnos fazendo p~rlo do exoreito em campanha, 0 trabalho das dw1s connnimles do senado. Os diséur>os doo 
e outros olllciaes que nilo linhiio habilitações theoricas que nobre; senadores aninmiio·me i ellos aceitão o parecer das 
ex i~ o a lei de pronio~iles, o quo niio pudenlo ad11uiri las por com missões, >ua critica tendeu sómento a apc1feicoa.·lo, assim 

· terem marchado para a campanha: estes n<lo devem liimbem na forma como no contexto do uma ou outra dÕ suas dispo-
gozar do favor que o projecto conceda? Eis a pergunia si~õos. . . 
que dirijo ao nob~e mini>tro da ~uem. . . 1 

A minha primeira duvida não .terá fundameNto noespirito A discussão nesfo forreno ó sempr~ uti i. as commio· 
d~ projecto

1 
eu 0 provej<J, P.orque não se pódo crer ~u.o 0 lo- silo> da casa fêm um1 incnn)beociil tspecial, deveni sem du

gJslador ,1uizesse conceder 10 ençno absolutil fias bahllitaçlies vid_a aljiumil estudar os assumpto~ que Silo c9mmettiil,os ·no 
neces~rr:as i mas a sr~unda tem muito pe.;o en! meu eipi· seu cxam~ e paracer; mas nilo sena razoavel pretender que 
rito. So ha outros offidurs, ainda que não Sl'jilo de artilha· as commissõrs do s~nado 1ó aprc>entmem obra 'pr,rfoilai DilO 
ria, ~m circumstancias a na Iogas, a medida deve ser estendida seria razoavel e_xigir que as commissões fossem infollivcis, 

d - Nós sabemos que o> membros das couuuissu1s lli10 dispõem de 
. a lO OF• · b JJ · A . Conformo as inrormaçucs que 0 nobre ministro quizcr dar. r:rnnto tempo para ~ssos tra a 1os espee~aes i que fum tam-
m~, assi1n bci de determinar 0 meu voto a ravur ou contra 0 bem do assi;tir aos rJ,bates do senado e tomar 11arte uell~s i 

P
rojecto. c ecmclbanle t•xigcucia menos razoavcl seria quando so tratn 

do uma maleria para a qu<tl os commissões rlispuzerão de 
O Sr. F••J•rnz (ministro da gucrl'a) :-Eu entendo que a poucos dias, porque o parecer lbes era pedido com instaucia. 

primeira parle dó rliscur;o do nobre senador fGi por cllr. pw Quan<lo os pareceres silo ilpresentarlos, a commissão que 
prio satisfactoriamente mpondida : iliio podem os officiacs os aprescnla conlil cum o r>tud~ que cada um dos membro~ 
de quo Ir• ta este 11roj~cto deixar de concluir os seus eslu<los, da casa faril dama teria dnd•1 para ordem do db, c portanlo 
salvo so li verem comr.It-tarlo a id:Hlo cm rruc, na fórmn r!o conta com ó auxilio que elles devem trazer dui·ante a dis
r<•~ul~monto, n;lo po~cm mais ronlinuar nos mem1os ESIU· cu»ão. I.n~:o, ó ntcessario que na discussilo, quando ·n~o se 
do~ i e neste ca;o terão r!e ser transrcridr.s pal'il outo;~s nr· quer impedir a passagem do um projecto. porque se rcconhe· 
mas.Quanto á se~unda parto do nw>mo di;cur;o labora o unbre ce que ello t~nrle a ;,1ti;fazer uma utilidade publica, a cri· 
~enar!or cm um onr;anu: sómente na arma de artillléll ia ó tica srj1 ;empre boAevob, quo tenda a co,iciliar as opiniões, 
indispensavel paril a promoçilO o curso comploto de ostudos, o não ii' irrita·las. 
s11lvo ocaso rio rcilos de hi·nvurn: na arma de cavallaria e do As r.bs•mções, coJ,furme .a principio rlisse, contidas nos 
inrantaria a promo~ilo póde ter logar,~ons terços por.antigui- discursos dos nobres $Criadores que h ontem falli\nlo, ouobre 
darle c um terco por estudos i os IJffiCiae> que ni1o trrcrem o s~nador pr.lo E;pi;il<f Santo, C' O no>so i Ilustrado collega Sr, 
curso da arma' podem ser promovidos por antiguidadr, o que ':l." secretario; caus:1rão-mc prazer. Eu quizera 11oder annuir a 
náo acont~ce·na itrlillwri<l,em que iiJHOnll('iin !Ó ó rei ta por tod.~s as observações do; nobres nc:nudorcs, mas espero que 
o,tud!IF, o quando nos postos subalternos desta arma não 1e clles reeonheccri1õ no quo vou dizer, que iÍ> commissões as· 
dilO prom~çi!e!, drnlro do cHIO tempo, ou porque a idade é sbtern motims L<tstantes para discordai·om das opiniões do 
superior a marcaria nos c; lo lutos da rscr,Ja, ou por qualquer 85. Exs., a respeilo de alguns pontos cm que elles in:is· 
outra razito, os .officiaes deix<lo de continuar nos COi'liOI dessa tirão. 
arma, pa>silO pilra qualquer das outras armas conforme 11 • As ob;ervr.çiles do nobre senador pelo Espírito ~nn!? ver~ 
sua nptid;lo. . · Siir<1o Iodas Sr•hro a ro1I~CÇilO dos artigos i a doutnna Jll e&la 

A medida (•lo projer.tn).roi re~lamada per muitos officiaes i acPila por S. llx. Ello insi~tiu sobre tudo, ain'lil depois das' 
nilo estava-nas suas mnos continuar nos seus e; tu dos, por sub emendas d,is ·commis:iles, contm a reduccilo do paragra-
ü;o qug a escola feclwu·se partirão para a campJnha, c por pho unico do art l' e elo § 2' do art. 2°. ' 
consequencia ficariiio relidos nos postos .em IJUe eslill'iio, l'rirnoJramcnto notou S. llx. que nó; u•na1os dc;ta pbrase 
s~lvo o case de feitos d~ br~vura, que ó allonrlido e tem pre· "IJIIO inutilisarcm os iurlividuos paril o serviço-e' pareceu lhe 
tcrrucia rm todas as bypr,!heir•!, pela le~:isla~~o e'!l vi~or i ·mais lacoitico eliminar as palavr;.s os indivirlllos, calar o pa· 
medida que pa>sou na ICI do hXilÇilo de força publicada no cier,te do vrrbo intltilisarcm, o ficar sómcnte-que inutiJi;n
anno passado que n•gru o findo, e reze n prcsrnle, medida rem para o serviço -~e o nobre Fenador apresentai' UJ~a 
que é CavorAvcl i\ijuclh's que nilO tiverem esludos, os quaes en.enda, que lenha sómonlo por fim estabelecer este lacom;
podcrão por rcitns dei bravura ser promovidos. mo, que oll<l dc>cja ~~a redacéiio do paragrapho unico 1lo art. 

~lns, o nobrn !Ouadur lambem ponderou sobre os alfrres 1", eu lho darei o meu vr.to; 'o, como o troyano que mereceu 
alumnos. O; alreres alumnos lilm sido promovidos, ou >ondo a prnlecç~o de uma ilcosa, só JIDrquo a achou hclln, est!m<~· 
considerados como aJt,•rcs com os e~ludos necofF<trios ou rei que, f:tZCJtdo rsla concessão ao nobre senador pelo E~pl· 
COIJIO cad~lei ou praças or11 virt.udo r!alci, que disprr11 cm rito Santo, ellc tamhcm uos Jlfl'>lc apoio cfficaz na sustenta· 
tempo de ~uerra, o;lando o r•fficwl ou a pr~ça l'm eampanb,l ~ilo do todo o projrcto. 
cortas babilitaçi!e>. c todo o n•unrlo con,prchcudo Q seu fun· Mas ha outras emcnd~s do nobre senador, quo, posto que 
tlumento. No momento actual. quando ha granl!cs prnlas, ~c sl•j<in unicaJIICI•l<l do fónna, cu llilO creio quo devilO ser ali
não se Jtrovidcnciar do mudo quo os po;tos sojilo prcenchi.dos, mittidas. O nubro fenal!or cr,m o seu sabor prüfi;,iou;d nos 
M corpos ni!O podrm ler 11 r,fficinlHiade nccossaria para so con~urou o ClllJtrrgo dii8 palavras- ferimentos, conlusõcs, ou 
desenvolverem e manobrarem: é n lei do !BriO qur1 assim molr:slias Cüntrahidas nas ditas campanhas-, palavras cm· 
doiermina afim do ccsmcm os in~onvenicntes que po,Jerino ptogadas no mesmo p~ragntpbo.unJCO do art. !• .o nobre so-
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nador quer que digamos lesúP.S ou mo/estias. Nin~uom r.ódo !11iU ~" pódo'fazcr CCIISU!a gravo a redacção do projuclo, por. 
contestar que a phrnfo oll'orccida pelo nobro souado1· ó l·•m· n;in teru1~s usado da )!Uinvra -losilo. 
b1·m !ICcitavoli mas o quo niTo pudo comproliondcr 6 a iusis· Algum11 cmouda ~cria r.ocessnriu, conlivme nu nilo a pa· 
tcncil1 do nt~bro suundor cuntm tl cm)m•go das palavras do r., v r a -lcsilo, so acaso o nubru ecoador pudosso convcn· 
que so smirilo ns commimlos. As palavras usadas pelas. cer·nos do I)IIO a letra do arti):o excluo casos quo o le~is
duas commi;sões cslilO j•í cousagradas cm nossa logislac•io. lado r' deva allendor neste .arti~o, mas a IJU~stAo do nobro 

Autos ·do o mostrar p~r~untnrei ao nob1·o srnador: os ci1sns senador é que e>ta emciula só é precisa como rigor do lin· 
que cllo figurou, de luxaçõc;,frac,tur•s ou barnia>, não ·estilo ~.ungem .s~ientifl~a : alie ,l>ilo do;ctlllboco I)Ue a letra do nr· 
comproben,lid"s na.lotra do. parilgfilpho - forimontos, · con· t1~o redigido pelas commlsiilos comprohcndo os casos a IJUO · 
tusóos· ou molostias conlrahidas nas 11itas cnmJHUlbaa? A pa· ello se referiu. 
Javm mo/estia nilo ó muito comprehensiva 'I O nobre sena,lor não se limitou às emendas de rcducçilo,. 

Se, )lois, ns caso~ figurados JICio uubre !onador não esca- nltcra lambem as du<1o bases que os sub Clncodas das com· 
pão ;\letra do artigo, n sua insistoncia só Jiúdc ser rx;;licnda mi;sõe> contôon, concerncnt~s ao regulamento que o goVOI'IIO 
1wr urn rigor do laconismo ou npuro do l•uguagfl~ scionli deve fu1 mular p~ra a. verifiéa~<io dos casos provislos no 
tica Nem se liUCr o nobre senador pótlo dir.er qua a lingun~em art. 1. • - . · · 
do que nos mvimos 1111o sej<t conFormo ('Om a da scioncia i Ccntrn a primoim rodaccilo do parecer alle~ou-se qu~ na 
a nossa legislação vigente Uja do termos nn,logos. A Jiidavr., commis;ilos er1lo muito ru;lriclivas, IJUO ataVilo as müos do 
losao ijUe- o nobre SOI!ador di r.· nos ser mJi; npropriada, eó governo, exigindo um )1rocesso de veriôcac4o !lUC nem sompro 
fui emp(cgnda pAla le1 de 18 do agosto Jo 1 ~1í2, mns e; la >Cria. pl'dticnvel. Reduzimos n duas ns báses para· o rel}ula~ 
me;mn lei tambom admitteas oulrns expressões, . monto do governo, o cslabelecemos nollas larga niargom 

O al•aní de 16 do dezembro dc,1790 uo~ de.tos termos: nos para o processo que o mesmo governo deve regular,. A. 
" casos de 11rovurcm iucontestnvelmenle, que por algum de· umenda do nobre senador nesl:1 pariu 6 menos Jaconica du · 
sastre ou grave mole; tia aillluil'ida uti mo; mo sorvigo. ücárno que as. sub·cmcndas das com missões, contem mais palavras, 
impossibilitados de conllnuar nas suas fuocciles " M palavras c coutem mais id6•s· O no4rc senador pela sua emenda iJ. 
desta lei, a qual regula mn rarlu as refornias dos offidaes dn mais exigente, nno deixa tlinta liberdade ao processo que ' 
exercito o ila· armad~, são, pois, cúas-desastre ou grave ~eve ser objecto de regulamt!nlo ·do gov~rno E' por esli\ 
molestia, . . ' . razão que Mo posso acompanbar o nobre senador JlCio Es·.· 
· A lei de 11 ie dezembro de 18Hi, a do corpo 1lo vetmnos pirito·Santo na ses~tnda parte d~ssa sua emenda 
o 11uo aiuda hoje regula a r('fOI'IIlil il·ts pr.1cas de pret do cxcr· l'iircce·mo que as cornmis:õ,!S tinh~o satisfeito ás obser· 
cito, exprime se assim·: " desastro ou grave moles tia, em var,ões olu nobre minbtro da guerra i deixanl'os·lhe muita lar· 
acçiio do mesmo real scrVifO "i as mc>mas cxp~c>sõ2s do al- ~Uf·ta para o. seu rc~ulamento, removendo toda idóa de que 
vará do 1i9~. c:tivos:e no pensamento do logi;lador restrin~ir. por t·•l 

A lei de 18 de agosto de 1Sü~ diz: "que· se inhabilitarom modo a ve•illcaçiio dos f,1clos, IJUO as condições do processo· 
de continuar a servir por.Icsilos ou mole, tias incur<tvcis , i se torna»cm í1upossivds em ~ui tas l1ypotboses. As com. 
mas essa me>m~ ,lei coutem est'uutr.1s ~XJJressõ,e>:" os que 1nissões, nu cm11euho do n~o impor ao goveroo um ~roeesso 
se inllilbilitarem por Jusõos ou moi estias incuraveis, que 11ro· Íillllossivet, creio que furão mai; Mizes úo que o nobre se
codiio de feridas ou contu>iles recebidas mquerra, ou em uador. l!asll conrrontar as bases das commissões com as 
qu;\l~uer outra acção de servico. • que o nobre senador redigiu, para ver·se que elle é !Di>id 

As palavras, pois, do que sã sorvirão ns duas commissõc~ ~xigcnto do que as com1uissõos i e ne:!t~ parto, pormilta o 
eHao admittidus-na lcgislacfio vigente. A objcccno do nobre uo!Jre s~natlor que o repil<l. elte nil.o foi liio laconico como 
senador seria procedente, sé acaso escapasse á 'letra do ar· exi~iu quo as commissões Fossem, cemur'aodo o paciente do 
tigo alguma ~ypolho5e de· indivíduos inutili>lldos, ou pelos verbo inutilizare"', que so acha no paragrapho· unico do 
aceidentes da guma, ou por quahruer ntolestia contrahida no 'Ht. I • 
mviço da campanha; mas ó isto o que o nobre srnudor nüo O nobre senadur foi tão exigente que alé o emprego de 
)Jódo sus1enlar, porque as palavras do artigo são t;1o amplal, tlaliiVras que não trati<lo vicio á Cllllstruc~ão das pbrases, 
que abriingcm lodos o; casos quo a lei de.vo ter em vista. A' 8. Ex. 'lu~hficou detautologiai o lodalia a "censuril doo~io~r& 
lm vigentes tivcn1o sempre em vi> ta os principae8 accidentes senado! n:w er~. bem fuutlada, porque nilo ba tautologia, 
da guerra ; ha nellas um termo gonerico ou muito compre· ·onde nao hu repetição da rnesm1 cou'a ~or oulros termos. 
hensivo, mas não deix•io do mencionar o~ c~sos mais Ire· O S11. Jon111: - Empre~ue! esta palavra em relaçno aos · 
quentes, corno silo a morto cm combale1 os ferunentos e con· §§ 1• e 2'. do ar!. 2•;·niio foi em relação ao aceusalivo do 
tusõcs: . . . verbo inutilisarem. V. Ex. está enganado. · 

A l~1 (ranceza, fc1la por um~ naçno culta, a respeito desta o Sn PAnA~nos : _ o nobre senador tenha a paciencia 
matma não usa do termo lesão,· • · do ouvir 'as minhas obocrvaeõed, porque lambem ouvi as que 

() Sn. Jonnr: -Usa de blessurc, que ó a mesma cousa. S. Ex. dirigiu-me, tomand; até a si a tarefa que incumbe· 
O Sn. PAnANnos- Blcssuro tambcm quer dizer ferimentos á commi;si\o de redacção da cus~. · 

e contusões. O nobre. senador lambem nos d1sse, é verdade, que ~ par,\· 

OS J 
· ~i'apho UIIICO do art. 1' que traia do processo da venficaç~o 

n. OD!!!:- Comprehende ludo. dos casos cm quo tõm lugar as pensões, se podia ligar com os· 
O Sn. i'ARANuos :-0 diccion~do francez do mais credito §§ t• o 2' do art. 2'. Não ha duvida; li possi,ol en~lubar as 

não. nos dá a (Jalavra blww·e como equivalente á lésion; matorias do;tcs dous paragrapbos cm um.só.,, 
cre10 que a tmducção li Iterai de blessure ó ferimento, . O Sn. Jonm :-Apoiado. 

O Sn. Jobim:- Nilo ó ferimento, não senhor ; está en· O Sn I'An~NRos : - •.. e ficaria assim mais resumido o 
san.ado. projeélo ; rnns isto ó lrnbnlho !JUO a commissilo de. rcdacçno· 

O Sn .. PARANHOS: _A legislaçtto francez~ u~a das pala· ~ódu fazer, s~ o jul~~r ~mta,lo., O nub~c senador ~nbc. que, 
vrns fenmcntos lblcssures) ou moles tias conlraludas... Ss vezes a dlscnmi!"IÇil.o que fez o !•rojecto. ó uul para o 

0 8 J . . r debate; quando mu1lns 1dóas ou liYJJOtbc;es d1versns se reu-
ceza n. onm:- Dlcssure llilo·ó fenda. A lcg1slaç•1o ran· nem no mesmo I'·lrJgrapho ou arll~o, a sua intclligoncia 

uga das palavras coup c blcssures. · to!'lllt·se mcuo8 clara, c por isso o dob:1te se prolonga. . 
O Sn. Pl.nANnos:.- Deixo {I a)lrcciaÇilO do seua,lo decidir O ~obro senador sabe m~lbor do IJUC eu q~o os inglw~, a 

se pudemos tradu·t.lr a 11alavra Mcssurc pela palavm lesão. rcopOilo de reducçiio de IC!s, ni1o têm em Vtoln a clcg~oncla, 
~ntretanlo o nobr~ senador me pcrmillir:\ re)letir que, o quo lõm cmvistn principalmeuto ó a claresa, c por isso o~. 

ass1·n (ICI11 nossa lc~i;lnç•lo, como pcln Jo~islaç11o Frnncoza1 rrancczos ccnsurno a rcdac~iio das leis inglozas, dizendo que 
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ell~s contém muitas phr~ses inuteis; mas ollcs não so im· 
port~o. e querem untes repetir, a bom da clarosa, do que 
simplificar,. e· procum a elogancia1 com detrimento da per· 
feita intelligencia dos preccit•1s legislativos. 

Eu. pois, 0111 conclus;io, pd•1 11u~ toca á fórma dos arti· 
~os, ruço no nobre senador, 11ela (!arte que me diz respeito, 
todas as concos>Ocs que olle I(Uit.er; do>appmPil o paciente 
do verbo inutilisarem ; englobem se os dou; pa'ragraiJbos •lo 
art. 2• com o. paragrapbo unico do art. 1•; mas o que mio 

-~~ilnr é a 10Jacr.no das bases par~ o rrgulamenlo _do 
governo, po•que não quero cahir pela segunda vez no defmto 
que nos fui cenrurado-do rcstringir·se muito a liberdade 
11ua o governo deve ler n;1s ílisposiqOes proprias dos sru~ ro· 
guiamentos ; 8 o nobre senador roi um dos quo atlberirão a 
censura que se nos foz a•Jui neste sentido' As bases 11ue se 
forruularilo na sub-ouenda tias duas cornmi>sões satisf.,zem 
plennmente, 8 deix:io ao govmo a liberdade que ollo devo tor. 

E' agora occasi:io de responder a uma observação cm que 
o nobre s.enador pela província do Espírito Santo se achou de 
accOrdo com o nobre sPnatlor pela província do Amazonas. 

'Ambos per~untarão ás duas.commis;ões por,quo n:io tinb:lo 
feito um pr11jecto·~uo pudo;;o ficar corno loi pormaneute, re 
guiadora desta !llaleria de penfões militares. Se os nobres 
Eenadores reflectissem bem sobre a importancia de,t:l ma teria, 
!e por outro lado consultamm a origem deste projecto, 11ào 
tcrião dirisido as obmvaçõos 'lUO dirigil·ão as commissOos da 
casa. 

IMe projecto tom por base as promessas feitas pelo ~o· 
ver no aos voluntuios, tem por bJse o decreclo d~ 7 do j:l· 
noiro, já approvado pela l~i do :Uino passado qu,nto ás van· 
tagens asscguradls aos mesmos voluntarios: Como·, pois, 
querião os nobres senadores que neste p1·ojecto e~tabcleces" 
srmos r1•gras pera1anentes para ~s ·,,ensões, niio do volunta· 
rios, como as actuaes, mas ~os offici.1es do exercito e da ~r
rua da, quando rcrormados,ou de suas famílias por morte deli~,? 
Já veem os· nobres senadores que um projecto que se resento 
muito das circumslancias actuaes, que tem um~ base' for· 
!Jilda, qual .a_d,ls promesiaS f~itas pelo governo C já COnfir· 
mada1 por U[lla lei, não podia dar logar a um systoma nonual 
que tivo.sse o caraciCI' de ponnanen!e. 

lkma1s, os nobres senadores uão desconhecem quanto é 
difficil esta matel"ia; se a quizossemos regular de uma ma· 
IICira completa o permaneute, filra IÍect•ssario ter á visl.t a 
lei do 6 de novembro do 1827, o plano do moute-pio da ma 
rinh~, ·o outras disposiçOcs que ~u lig:io com _esta ; era ainda 

llreclso ler 11rosento o que a lcgiilaç:io cm v1gor tem cslabe· 
ccido a respeito de nsylos do invali•lus. Ora, se as comMJÍS· 

sOes se propumscm apresentar um projecto sobre toda esta 
parlo da·legislaçilo militar, poderia fuo-lo dentro em pouco 
tem_po, com a pre:sa quo ellas tiverão na apresentação deste 

. projecto? 
Já vêm, portanto, os nobres ·senadores 11ue ellcs não têm 

razão, quando dizem que fill'a melhor nesta occasião fazer
mos um projecto compluto, que fi•:asse como lei permanente. 

O nobre so.-;ador pela provincia do Amazonas censurou a 
seguinte expressão do art. 2.', em quo se trata das (lemões 
~ue devem competir ás familias dos fallecidns-nos casos da 
lei de 6 de novembro de 1827. -Em aparte eu dis,e ao nobre 
senador quo accit:•ria um11 omenda que fUbstituisso estas pa· 
lavras pelas seguintes ou outras equivalentrs-de conformi 
dadQ com a lei de 6 do no~ombro do 18!7- O qnantum 
d:1 pensão esta ~qui marcado; a rcfrroncia à lei do 6 do no· 
vembro é pnM designur as pessoas a quem pódo competir a 
pen;rto, as formalidades sPgnndo us qu,ws os •as. pcn:Ocs de· 
vem ser conccdid;•s, e tamlicm a accumulacão c outras res-
tricçõcs previstas no art. ·i' da lei. • 

O Sn. F1mn~mA PENNA:- A lo i não designa os C<•sos. 

serviço da can)llnn,ha nlio tstá aqui comprehendido ; o de· 
creto de 7 de pilmro nno prometeu mai~, nem tanto. 

O Sn. FEnnEmA I'ENNA : -Apoiado. 
O Sn. l'AnANuos : -~laR, se o nnbro ministro dn gur.rra 

ontondo que dt:vemos lambem garantir pcn>.Oes ás fami!ias 
do~ •tne f.dlccercm, nilo om ~nmbato ou om consequonci~ de 
fmmontos ou contu>õP.s recebidas cm combalo mas em con. 
s~IJUenci:l de ~nlostias, 1Uaes1uor que ell~s ~ej;io, contra· 
lu rias no ferv1ço da campanha; se o nobre mim~tro quizor, 

,pela minha. parlo cu lho prestarei o meu voto Çabo ao go
verno avaliar a vantage1u e os onus dessa ampliacilo. 

llevo, _porém, notar a~ nobre m!nistro que a _léi rrancoz& 
n~o ad~IJltlo a e~to resp01to di! posição multo gene rica ; o eu 
nan qu!wa cop1~-la nest,, parto, porque só eom,,rehen!lo as 
lllolc,tl •S C11nlng10sas nu endemicas n que os individuoR sej<i•J 
t<xpostos no cumprilueuto de seus. deveres militares. O caso 
de um:1 con~est11o cerebral occorrido duranto n campanha 
seria monos altcnriivel do que a morte por mole>tia contagio
sa ou en~emica? A .querer!nos a_mpliar a disposiçno, digam~s 
-mo!o;llas contrab1dus no serv1ço da campanha.- · . 

O Sn. Ml~lsrno D.l GUF.nRA : - ~lolest!as o desastres. 
O Sn PAnANnos: - Sim, moles lias o desastres, 

· O uobre senador pela província do A:uazon~s. porguntou
.nos se os officiacs do exercito que estão exercendo postos de 
commissilo, no caso de se in·alidarem, teri:ie djreito á p~n 
s<io corrc>pondente.ao posto interino ou de commissão, ou se 
á do seu pusto elf~c!ivo no ~xercito. Eu cr~io que os offi~iaes 
dn exP.rcito tiUO r'cebunio pos10s de commissão, se elles não 
dcixár:io de ser officiaes do exercit,J, Sll ~.ontinuno a ~:ozar 
d ts vantagens quo lbes olforocem as lois do exercito, só niio 
podem allegar para estas poniilld a su:1 pale•Jtc inter!na ; po1· 
outros termos, entendo que a pensão deve ser relativa no 
soldo do pi.;to que elles tiverem no exercito o não ao soldo 
do posto do commissão. · ' 

O Sn. I1RnnEIIIA P\•~NA:-E um .IP.nentc da guarda nacional 
que for tencuto coronrl de commis;lo? 

O Sn. I'AnANIItlS:-Estes e;t~o no caso dos voluntarios, 
e.'ti1o como e>se! officiaes de voluntarios que fllrão improv!· 
sados, uns cap1taes, outros tenentes, outros tonente;-coronms 
c coroneis, A ohjecç:io !éria do nob1 o sena1lo1' crk esta : um 
oflicial qus ti.l'e1Se um po>to elfoc~ivo no exercito, que nã·J se 
pudc;so conSiderar como vuluntano, e a quem entretanto se 
tivesse dado um posto sUIJCrior de commissão •.• , 

O Su. FEnnEinA I'RNNA: -Como ba diversos. • 
. O Sn. I'AnANnos :-, •• nos te caso a pensão deveria rd~

flr·SO ao soldo do posto de commi>são, ou ao soldo do posto 
~lfectivo que este officialtivesso no exercito? Eu respondo ao 
nobre senador que entendo IJUO nos te caso, dosde que o offi· 
cial não tem tlcixa11o de pertencer ao exercito, n pensão deve 
ser c,alculada sobre o soldo dJ patente que ella tiver no 
~xerc1to. , 

O Sn. PoMPEU :-Neste caso ficilo em poioros condiciles do 
que os voluntarios. • 

O Sn. I'AaANnos: - Mas estas dPsigualdad~s se duo 
actualmente, o não é possivol evita•l11s cm regras sorne~. 
N!J!; temos simr•les tenent~s no exercito exercendo as func· 
ções de officiaes superiores, do tenente-coronel, por cxrmpl~, 
t•ntrclanto IJU6 outros uno goz;lo desta v;mta~cm, e~tno eer· 
vin~o coma simples t~nentos; no s_crviço actu•l jil so dá csh 
des1gual•l<ulc. O t•fficlill do exerc1to; se tuve um po>to do 
COilllllis~no, CSlO llll,!O Ó interino, O serviço quo CIIO presta é 
um serYICo temporar10, do moi'IL comm1ssllo ; por conseq uen· 
cj,, n:lo lho pólio dar iguaes direitos, corn1larado .com os vo· 
luotnrins. 

O S'n. PAnANnos :-Já disdo quo acoito uma emenda nesse 
sentido, c a o!ferocerci. se o nuuro senador n:io o fizer. 

Esto artiso não dá direito ás ramilias quando a morlu do 
oficial ou praca nãu provier do uma destas causas -morto 
cm combalQ ou em consoqucncia do ferimentos ou contusões 
recebidas cm combato.- O caso do molestias adquiridas no 

l'ur outro"l:vlo, o official do exercito lambem tem vania~ 
gens quo lho s~o c~pociaes : pertence ao exercito, tem p~r 
diante toda a carreira que lho olforccc o sorvico permnnotllo 
do exercito; o o voluntario que vciu sorvi r sómontc nesta 
campanha, não Iom as mesmas vant.1gcns, terminada a cnm· 
llllnha, ollc devo soguiroutra vida.l'or conseguinte as condi1ilos 
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civis nlto silo as mesma~, o por isso nilo admira quo baj:l 
tnmbem alguma difi'orença nus consoqucncias que o projcclo 
prevê. . _ · · 

O nobre senador pela província do Espirita Santo lambem 
P.Ondcrou que conviria neste projecto autorisar a passagem 
ilc voluntarios para o exercito. Se o nobre senador tmta 
simplesmente do voluntnrios prDças de prol, eu creio qu~ não 
haverá. ·difficuldade cm que cllcs passem para o oxorctto, o 
que o gov~rno já pódo fuze-lo ; mas, se o nobre 1onador quer 
que officiaes vulnntarios passem nas patenles de commi;s;io 
que lhes Corão dadas para o quadro do exercito, n lei do 
exercito veda-o, e não bav~ria convl'nicncill 'nisso. Não lhe 
foi prometlido tanto, e não haveria Jogar para tantos offi· 
ciaes no quadro do exercito. 

Occorro-me agora, Sr. presidente, aintla· quo um pouco 
fóra da ordem de minbas idéas, algumas censuras que os 
nobres senadores, a quem me tenho roforido, fizer11o sohrc a 
redacção dos ar.tigos. ll' do meu dever não passar em silen· 
cio essas ob8ervaç0eg dos nobr11s scnadoro>. 

O nobre senador pela província do Amazonas notou o cm· 
prego,no nrt. 1•, das scguintel pai;IVrns,-o se inuttlis~rum 
para o serviço. O . nobre senador entendeu q~e por est~1 ex· 
pressão podcr·se-hta crer que os CiiSOS antcrtore; ii lc1 niio 
esta v fio comprebendides nas :u IS di~posições. Não farei ques. 
tão de manter-se tal qual i1 t•cdácção do artigo ; acmcenta 
o nobre senador, como indicou, as palavra>-sc inutilisúrão 
-mas sem que· eu f;tça qucst11o a este respeito, toda viu 
devo dizer que não ha duvida na redaccão deste· artigo. Esto 
futuro·- se inutilisarr.nJ- rcfore-so, ·na o á data cm que 
for promulgnda a lei , mas aos factos subsr.quentes aos 
lerimentos ou contusões; as consequencias siio sempre ul· 
teriorcs ás bypothoscs quà o at·ti~o r.slabclccc, e por isso 
dinllo- aquelles quo, tendo recebido lorimontos, contusões 
ou molostias contrnbidas na campanha, ficmiu inulilisados, 
E' claro, pois, qua esse tempo do verbo inutili;ar não se re
fere á dat1 d 1 pro(llulgaçito da lei, o sim ás cansas qu~ po· 
ilem trazer o resultado dô ficarem os indivíduos inutilisados. 
'fo~avi~. o nobre senador accro!.contc -;- que se inutilisárão 
ou lnUtthsal·cm- i não faço questão dtsso. • 

O Sn. ~·EnnEmA PENNA :-Ahi convêm n rodaccão á moda 
dos lnglczes. • 

O Sn. PARAMOS :-No pamgrapbo unico do art. 1•, 
quando se trata da verificacão, que devo ser feita por uma 
junta modica, usamos desta êxprcssão-"nomenrla pelo com
mandante em cbcle, ou pela autoridade que lhe corresponder, 
quando o tratamento for feito cm logar nilo sujeite no com-
mandante om chcfa-11, . 

0 Sn. MINISTRO. DA GUEDDA :-Seria melhor a autoridade 
competente. 

O Sn. PAn.ANnos:-Pela autoridade qua lhe corresponder, 
ou. pela aut~ridadc competente; m.~s se di!scrmos -pela pri
rumra autoridade, não prevenimos tudo, porque osso oo
c!lrgo póde não. compelir á primeira nutoridndc da provin
C~1. ~ nobre mmistro figurou-nos o caso de uma força quo 
n~o ltvosse general em chefe, c essa que li\ está nas fron
tmras do Dlato·Gro>so não o tem, tem co·inmandanto, mas 
s~m a categoria do general em cbefo. Jlm Ines circumstan· 
Ctas não podíamos dizer que a verifica cão deve ser ordenada 
pela primeira autoridade da província : devemos diZOI'-pola 
autortdadc quo lhe corresponder-, isto é, pela autoridade a 

li
quom competir, ou pela autoridade competente, ondo não 
ou ver general cm chefe, 
O Sn. F.e:nnBtnA PENNA: -E a dosignacão do theatro das 

cpet·a~iles no art. 1•? · · 
Q Sn. PAnANno~:-O ar!. 1• diz: (Lendo) " Os officiaos o 

mat~ praças da guarda nacionál, dos coq>os do voluntarios da 
patna, dos do policia ou de 1ualquer outra denominar;io, que, 
nas ~o1'!Jpanbas r!o Uruguay o l'araguny, ou na! províncias 
hra.stlc!r~s frontotras destes Estados, dumntc a guerra actual, 
so lnutthsarcm para o sorvico, torfio as pensões constantes d11 
taballa annexn sob n. 1. " • 

llsta rodacçfio na parto ootnda pelo nobro sonador foi co~ 

piada do projecto da outra camara i a guerra actual póde 
bom ser designada po;, estas palavras-campanhas do IJruguuy 
o do l'araguay-tcndo·so om vista não só as oporacilos que j<i 
tivorilo Jogar no Estado Oriental, o aqucllas quo aétualmcnte 
pt·oscgui.mos, m~s tumbom ~uaosrruor. opet·açoos futuras quo 
podem· nmd;1 vortllcar-se no Estado Ortcntal. 

O projocto da outra camara ostondia o beneficio da lei ás 
pracas que se achassem cm servico militar nas provincinil 
limÍtropbes do tcrritorio estrangoiró, ~uo é bojo tboatro do 
nossas operações; ~s commissõos so limttárão lambem a isto. 
O nubro senador ob.sem u-nos :-o aquolles que prestarem 
i~uaoo serviços no territorio argentino? -Dias o territorio 
das campanhas do Urugunv o do Paraguay é precisamente o 
torritorio argentino, oriental e paraguayo ; é esse territorio 
estrangeiro que tem sido tbeatro das operações desta'cam~ 
panha, e _onde actualmente prosoguom as mesmas oporaçiles. 

O Sn FEnnEtnA PeNNA : - Tambem. so faz mencilo. das 
províncias bt;asileil·as; então bastava dizer -campanha con-
tra o l'araguay. . .. 

O Sn. PADANnos: -As províncias brasileiras limitrophes. 
O Sn. FEnnEtnA PENNA: - ntas fez-se mencão destas o 

não do torritorio argentino. • · 
O Sn. PAnANuos:- Noto V. Ex. <fue nôo estamos empe

nhados em uma guerra ex torna, cujo thoatro de operações ·está 
no torritorio estrangeiro, e qual é este tcrritorio estrangeiro? E' 
o torrilot·io oriental, argentino c paraguayo; neste tcrritorio •e 
inici,irão o·s~vão dcs~n.v~lv~ndo as oporaçqos; as operações que 
so fazem nos te terntúrto se refere o proJect•l da camaril dos 
rlnputados, c rcferc-so a emenda do senado. nlas a camara dos 
deputados cntr-ndeu que o mesmo beneficio se devia estender 
iii]Uellcs rruo servem .nas províncias braailcims límitrophes dQ 
lheiltro d<ts oporanõcs, o as commissõos do senado t:1mbcm o 
julgárão conveniente. Seria ·redundante mencionar as pr.ovin· 
cias at·gcntinas; então, só nos refoririamos ao estado actual, 
c mesmo o estado actual da guerra niio podemos dizer que 
es!ej~ circumscripto .ao territorio paraguayo, porque o excr: 
cito tem lambem bases de oporar,uos no territorio argentino. 

Creio, pois, qu~ o nobre scnaÍJor não tem razão noata sua 
ccosum, só se quer am~liar o beneficio da lei a todas as 
províncias do impcrio. Se este é o pensamento. do nobre se
nador, então tõm razão na· sua critica, mas se o nobre so~ 
na dor não quer ampliar a idéa do pr.ojecto ila outra c~inara, 
c que os ti\ acoita nestn, a sua obscrvilc;io não procede. 
. yalta-mo, pelo que toca á redacção do projecto, uma, 

umca resposta, e esta se· rcrére ao nobre senador pela pro
víncia do llspirito Santo, que no paragrapho unico.do art. 1• 
notou que, fallnndo-so dos medicas que devem fazer a inspec
ção do saudo, usassemos desta phraso - que exercerem suas 
funccõcs no lognr onde occorrorem os factos. - Entendo o 
nohrá senador que seria mais elegante dizermos-que fuliC· 
cionarem. -:-E' uma emenda de redacção, a que não 'mo 
opponho, mas peç~ ao nobre senador que nos abso[va tam~ 
Lcm um pouco, mto que tantas censuras de rcduccão fez. 
Quem diz-que excrccrcin suao funcciles-fa!la poitugucz 
castice, tão castiço como quem diz-que funccionarcm ;
por consoquencia nilo havia neccssid11de desta emenda. 

O Sn. JootM : -E' uma palavra cm logar de Ires. 
O Sn. PAnANnos : - Não ha nccossidarlo. Se o nobre se~ 

nador quizct• modir as rcdaccõ~s á rogoa ou compasso, C[eio 
qao S. Ex. ha de achar-se limitas vezes cm ombaracos. Eu 
aguardo alguma redacção do nobre senador ... o não :é preci· 
so aguardar, já temos a redacniTo das bases que ello offoro· 
ccu parn substituirem as da sub-cmenda lias duas commissõos 
ao paragrnpho do art. 1•. 'fomcm·so as dimonsilcs, o ver·sc~ 
ha que a rodncc;1o do nobre senador é muito mais extensa ; 
n;io só cllo nccrcsccntou idóas, que silo nmbnracos vara o 
re~ulamunto que se quiz facilitar, mas aind;1 dissó com ma1s 
palavt-.1S aquillo. que iiS commis3ilos 1lestn voz riissorão Jaco· 
nicnmonto; Isto quer dizer que nilo dcvcmosrjulgnr d11s ro· 
dacgõ~s polo numero das palavras, mas sim poJa puroza, pela 
proprtedado dos termos o pela clareza com que ollos se com· 
binão para exprimir ns idóas. 
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O nobro senador pela província do Amazonas tratou ainda 
do uiLi,mo· artigo, que se rofere aos postos honorarios. A os to 
!espce>!o mo. parece que, quer por um lado, quer pelo outro, 
Ji\ se produzn·<iO- as rilzõe> que podem moti~ar um o outro 
voto; apenas podil:oi ao nobr,l senador que note que a sub
cmenda das comm1ssões restabelece a redacccro da outra en
mar.~, rodncç;lo quo, sugundo o nobre" ministro da guerra e 
outros, que s\Jstentão o direito amplo do governo, a resporto 
da c~ncc?silo de postos, bonorarios, não tinha inconveniente i 
não 1mphcava com a attribuicão do poder executivo Nós 
restabelecemos esta rodaccilÔ; apenas em uma doclaracão 
linal tornamos á conc~ss<lo 'do soldo, dependente da appro
vacão. do corpo legislativo. 

Do maneira quo, redigido assim o artigo, não fica resol. 
vida a questno om qno estamos divergorrtos, se o governo 
{Jóde o~ não. conceder graduações honorarias sem .autori;a. 
~ilo JogJsla!Jva; mas as commissiles n11o quizerão omharacar 
a adopç~o do projecto, ·sus.tdntando a redacção primitiva que 
era term1nante a os te !OSpCJto; restaholecou a redaccão do pro
jo~t? da outra camara, redacção quo não repugnava ao nob1·o 
muustro da guerra, nem aos outros Srs. senadores que sus-

Proseguiu a 1• discussão, que ficltra adiada na sessiio 
nntecpdente, da proposta do poder executivo, com as emen
da ~a:mar~ dos dup~tados, je um credito supplomentur para 
O mllllSIOI'IO da mannha. . · . 

~ §c•. Jun•iio ele S.Lonrcnço:-Sr, presidente, cu volto 
poucas vozes a discussão, receioso de tomar demasiado tem
po ao senado, porém como o nobre ministro foz-me a honra 
de referir-se á alguns topicos de meu primeiro discurso, e•me 
obrigou a dar·lhe alguns apartes que podem explicações, 
vou insistir ainda nas idóas que desenvolvi nntoriormente. 

O nobre ministro cl:1ssificou as, COIISideragiles que temos 
aqui Jeito, em censura rl<l marcha seguida na gereRcia dos 
preparativos o rornecimontos do Rio dn Prata, ·coroo injustas 
e odiosas suspeitas o verdadeiras accusar,iles contra os dous 
altos commiisarios imperiaes naquelles Íogares, o comman
dante rias (ornas navaes ou o almimnte, a o ministro brasi
leiro, Nesta supposigiTo csrorgou se S. Ex. na de[esa da in
corruptibilidade não iilacada dos referidos personagens, o de 
se~ zolo lambem ainda não contestado pelos interesses do 
[Iili?.. 

tentarão a mesma opinião. . 
Pelo que respeita á omissão nota la pelo nobre ministro na 

t~1bolla n. 1, so não apparocer emenda, nós a apresentaremos. 
ll_ntre as praças do pret dessa !abolia deve estar comprehen
ddo o cabo de esquadm. 

Creio, Sr. presidente, ~uo tenho respondido ás observacões 
quo se fizmio sobre o projecto. Mais se póde dizer afnd,1 
sobro a . ~~ateria; nã• sei qual ó ? pensamento definitivo tio 
~obre .mm1stro; mas cu niio deseJO pela minha parte, smu 
JmposJçilo dQ um dever, alongar·o debate. Creio que a ma~ 
leria ó urgente, e será desanimador que tanto trabalho e 
lauto tempo fircuem perdidos. s~, com elfoito, as emendas 
das commissões nào forem acéilas ou alteradás pelo senado 
se ficarem como trabalho inutil, ó uma liciTo desanimador~ 
pnra os futuros escriptores, isto ó, para as ruturas commis
sões i porque ficaraõ sabendo quo não se deve pensar e tra
balhar nestas maiorias senão muito de accôrdo com o go. 
vemo, e doixando·lhe toda a iniciativa. 

Nenhuma intençfio.tive, Sr. presidente, de hostilisar .tJ1o 
indiscretamente os dcrendidos. quando otrereci aó senado mi· 
nhas reflcxõês, pois que mesmo nada sei á semelhante res
reito. Asseveroi.porém,que o governo se collocava mal quan· 
do empregava funccionarios altamente commissionados em 
negocias abaixo de sua missão, e a esta estranhos; porque 
ficava nas circumstancias de lhes não poder tomar contas 
Uio minuciosas como as devem dar!odos os que despen· 
dem os dinheiros publicas; e se ackaria muitas vazas emba· 
ruçado, constrangido a tolerar, senão desvios, erros c des
cuidos culposas, para não dispensar seus valiosos servicos 
militares ou diplomaticos. Apontei mesmo um exemplo 'do 
tempo .de meu minisierio para provar que minhas idéas neste 
particular s;io antigas, e não apresentadas boje por motivo 
de opposição,. e menos de má ~o~tade contra os indivíduos. 
l'ortanto a defesa do nobre m1mstro, baseada na probidade 
dos dous grandes funccionarios no Rio da Prata, fo1 Rratuita 
e não provocada por intenções hostis, tendo sido apenas aia· 
cada o systema que o governo adoptava. · 

Eu entendo, Sr. presidente, que os chefes militares devem 
ser os primeiros fiscaes dos fornecimentos, quanto á quanti · 
dado que o serviço exige e á qualidade ; assim lambem da 
prO!lJJ!Ia o opportuna acquisiç<lo, ou entreg~ ,nos lagares que 
designarem; pertencendo o detalhe de.verJfica~ilo drr recebi· 
mento e do consumo aos commandantes de navios ode cor· 
pos, ~om todos os meios e pessoal que possuem de semelhante· 

Nós oRtendômos que n<TO devíamos tomar tempo a·1 go
verno, 1e incommodn·lo çom medidas para as quaes estava
mos sufltci.entemonte habilitados; e IJUO, além do nosso tra
llal~o, as luzes que a discussão derramaria ·sobre o projecto 
dafliio o rosultad~ quo todos dev€m desejar. Mas, se assim 
não fôr, se contmuarmos a Jevantnr mil objeccões ora de 
fórma, o~a de r!outrina, querendo-se uma lei por!Ímn~nte, em 
lagar da. medida especial o urgente que o caso exige que 
agora se revogue toda a nossa Jegislaç~o a respeito. de' pcn· 
sõos, quo vamos ao mesmo tempo mnovar sagundo a lei 
franccza, que faz muitas distincçilos a respeito destas pen· 
sõe~, o algumas 'tàrollem ~estrictivas, e que nós calamos ; se 
ass1m .fOr, nada consegmrcmos, e as commissões da ca.sa 
terão o triste desengano de que raras vezes se póde traba-
lhar sem o governo, . 

fiscahsacão. · · 

Eu rli~se que a Je_i franceza tem muitas restricções ; o, 
com elfmto, a respmto daj pensões, por exemplo, ás familias 
dos que rallocerem cm consequencia {]e ferimentos e moles· 
tias contrahrdas na guerra, exceptua os casamentos celebra· 
dos dep~is deste~ ferimentos ou molestias ; espocie, om que 
as comm1ssiles nã~ tocár<l~. Fuço esta obsenaçi!o para mos· 
Irar que ota .matei'!~ ó mUlto comple~a, e que, se quizesse-. 
mos uma lm porfetta de pensões mllttarcs, não poderiamos 
f:1zil._la em. t~o breve tempo, e a providencia que ó urgente 
ltcal'la preJUdicada. 

A insJÍeccão ou fiscalisaêão superior dos chefes ou generaes 
niío im~ort:i, segundo minhas tdéas, a gerencia directa das 
compras e de outros processos indispensaveis, que julgo im
propria e até prejudicial ao servico· ~rincipal do que estão 
mcumbidos, do qual ó umn continúa distraccão. Neste pen
samento entendi que a oxistencia dos comniissariados espe· 
c~a.es, dirigidos ~or officiaes generaes das duas classes, e au
XIha:los por officwes de fazenda, em qualquer das- pracas dil 
Montovirlóo ou Buenos-Ayros, preencherião melhor as iieces
sirlndes do servico o satisfarião com mais vantagem as exi
gencias.delle. Pâra esses commissariados,regularmente !une· 
cionando, com cscri~turacão clara, e na posse de armazens 
espaçosos, serião encaminhadas todas as remessas do governo, 
de qualquer procodencia; e na falta dos objectos requisitados 
pelas resyectivns forças ~rocederião á: compras nos lagares, 

Sr. presidente, aproveitO esta oc.casião para fazer um li· 
geiro reparo, quanto á sustontacão do exerctto; e desejo saber 
o motivo porque em Jogares tãÔ bumidos e insalubres se tem 
deixado do dor cofó aos soldados, que 6 um genoro do paiz, 
como ó tombem o ossucnr; bebida á que todos os lirasileiros 
do norte estao nccostumados, e que lhes devia ser muito 
util naquellns paragens; tendo-so erradamente preferido o 
fornecimento do mate, do que ellos não gostao, e ouvi 
dizer que !lo pouca utilidade tambom à snude. Eu te· 
nho ouvido dizer que os soldados recebem o tal mato, 
o ou o desprezão ou o vendem poJa torga e quarta parte do 

Ficou a discussão adiada pala hora. 

2• PARTE DA OBDEnl DO DIA .. 

Achando.se na sala immerlinta o Sr. ministro da marinha 
ror1i0 sortenrl_os pam depuii>ÇIT? quo o d0via receber os Srs. 
bar<1o de Alurlllba, !}antas e 1'1menta nueno, .e, sendo intra· 
duzido no salão com as formalidades do estylo, tomou as
sento fi direita do Sr. presidente. 

=.. .. 
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seu custo. Assim, em voz do consumir7o exercito brasileiro 
os genoros de seu paiz, com vantagem para si, e· co:n favor á 
agricultura nacional: so ~~~ consumir o. mate paraguayo, que 
Lopez tevo a prevtdencta do accumular nos mercados do 
Buenos-Ayres, antes de seus attontados do guerra. (Apoiados). 

As !besourarias das províncias, ou comnlissõos patrioticas 
65 ecinos pudori~o encarregar-se destas remessas para os 
co~missa~iados, procedentes dos legares onde taes ·genoros 
pudessem ser mais favora!elmente comp~ndos. Na Cr!móa, 
onde a vantagem .do fornoCimonto que advogo. nilo podm ser 
i ualá nossa, pots que os generos são ~qut do·produccão 
n~cíonal, 80 reconheceu a convcniencia de distribuir o café 
aos soldados, 'e o chocolate ou o cacáo, lambem pr~ducçfio 
brasileira. Pó de ser que a despeza aug~entasse, mas t111ha ma 
compcnsacfio na melhor saude do cxerctto, e no consumo dos 
generos dÔ pai~. que a crlse tem feito baratear considera· 
nlmente. Finalmente o fornecimento do mate, quo alenta a 
industria inimiga, é todo perdido, porque os soldados o re-
lu~ão. . 

Sr. preside~te, quando. o nobre ministro (aliava de seu~ 
vantajosos meJOS de liscahsar a compra de carvão, eu ouset 

· dar-Jbo alguns apartes; e me pareceu que S. Ex. os apreciou 
como suspeita que se tinha da probidade. dos fornecedores e dos 
commandantes dos vapores que o recebem, os quaes tratou logo 
de defender I Não'ó este um·bom systema, e obsta elloa todas 
as coosideracões para chegar-se a uma boa gercncia da causa 
publica. Eu ioquei neste ponto, porque, infelizmente, sou nelle 
em demasia experimentado. O contrato que o nobre ministro 
diz que fizera para o !omecimonto de carvão no 1\io da Prata, 
na razilo ·de 2õSiiOO por tonelada, é som duvida vantajoso, o 
nem seria !acíl de o~ter melhor. A casa com quem contratou 
de Wilson e Comp.,· se ó a que eu conher.o, que negocia 
lambem na Bahia com este genero, reputo a inaís habilitada 
talvez para preencher CO!ltrato semelhante em grande escala, 
porque tom recursos de fundos avultados e navios proprios, 

Agora, quanto ao processo da outrega e dístribuiç<1o de 
carvão,- a ro~peíto do que o nobre ministro se acredita habi· 
litado para do!endlir os dinheiros publicos, consinta que jul· 
guo excessiva sua confiança. Já ouvi, ha meze>, que o car· 
vão (Qrnocido por taes contratos no Rio da Prata era baldou· 
do para outras embarcações fretadas, com maior gravamo 
desta despeza accrescida, e com grande risco do quebra 

na quantidade; prejuízo quo se evitaria, dando·se mais ai· 
guma cousa ao navio importador que iria leva-lo á seu dos
tino i quanto menor numero de baldeações houyor o de pesa
das ma1s ganhará o !besouro nacional. 

Sr. presidenta, comprei em corta o coas ião uin carrega
monto do 400 toneladas de .carvilo, segundo o manifesto da 
precedencia,para mim o que ha do mais s~guro, ou do menos 
abuso, e o fui Iecebondo parcialmente nos meus barcos, mo· 
diante o peso do llOJdO, com .a liscalísaçilo da alfandega, que 
ont<lo havia, nínguom tendo mtercsso nas pesadas falseadas. 
No fim tinha eu recebido 460 tonelndasl O capitão tentou 
ainda obter de mim o pagamento do excesso, porém não in· 
sistiu desde· que lho fiz VPr que o corregamcnio me per
tencia, e que ello nada havia carregado. porquanto não 
constava dos despachos, e accrescentoi-qucm cabras não tem 
e cabritos vendo, de algures lhe vem-Este Cacto succcdido 
comigo, c outras occurroncías que poderia referir ao senado, 
provão a vantagem 11uo se póde tirar das entregas ; portanto 
O pe,rigo dellilS nãO api'OVOita a fiscalisação .em q~e O nobre 
muustro confia. 

N<io obstante ~ mais rigorosa fi;calisacilo, succedo-me ro· 
caber quusí sempre barcadas de carvão co"m 16 toneladas, que 
re11osndas na propriedade dilO 13 o U upenas I Veja-se, por· 
tanto, o !jUD devorá succeder á essas posadas JLVultadas, 
sem pro repetidas o com urgoucia baldeadas: falha toda fisca· 
lisncão. Eu c~nhoco·um unico expediente, o qual, se ó Cal
livel, olferoco menós çnmpo ao abuso, o justamente entendo o 
só que o governo devo adoptar: o recebimento do irnpot•tador 
pelos manifestos, porque a Calsíficac~o na Inglaterra ó mais 
dilllcíl, o os navios tém uma lotac<1o 'official; o o fornecimento 
do detalho sabido dos deposites" do governo para os navios 

consumidores, ou por inlormerlio do embarcações ri_gorosa
mente lotadas para um semelhante fim ; sen1fo factl então 
reconhece-lo. pela linha da agua Nos dopositos guarda fiel. 
Foi por estas considqracões que eu asseverei, sem querer 
suspeitar quem quer qúo fosse, que o prejuízo maior nilo 
estava no preco da compra, nem era tilo pouco em favor -do 
carregador prímitivo, o qual vendia em vista dos manifestos 
·omciae> dos po~tos da procodoncia, porém podia estar· nos 
processos postenoros. . . 

Sr. presidente insisto ainda por ín!ormac~es mais precisas 
ácer~a dos dous encouraçados ullí!"amente" cbegad?s, porque 
c_ontmuilo os boatos de que não v1er~o de con!ormtdade cem 
as encommendae~ nem silo 11ptos para a navegacilo do Prata, 
nem so reputilo boas machínas de ~uerra. O paiz vai sendo 
excessivamente onerado, e, como se diz prattcar o camello 
quando sento ser a carga dema9íarla, começa a gemer! ;\ seus 
representantes cumpre escutar seus juPtos o fundados lamentos. 
O paíz já diz que basta de ancouracados, que mais não são 
precisos para a actual guerra, e que'niTo 9 tempo, nos apuros 
do !besouro, de realizar o pensamento do uma potencia ml1'ri
tima som destino immediato que as circumstnncías exíjão. 
' Os oradores, que nesta casa tllm tido a liberdade do olfe

recer consideracõos ácerca da dircccão da guorra,·não ti verão 
o pensamento dê accusar os chefes· militares, nem o pessoal 
todo do exercito e do sua adminístracão, de fraqueza, ou de 
abusos. Eu, Sr presidente, afiance "que tal não praticaria, 
pois que reconheço os perigos ê íncommodos a que estão· 
expostos ali meus compatriotas, ao passo que mo acho em 
segurança, e no gozo do meus commodos de paz. Desejo, 
porém, que esses boatos sinistros, e essas noticias desCavo· 
raveis. que circulão, sejilo discutidos para que a verdade se 
conhoca, e não avultem os receios do paiz além da reali
dade,· com o que se difilcultarilõ os futuros auxílios, se 
forem jndisponsaveis agora, ou em qualquer outra occasião 
quo exija o desenvolvimento do patrioti;mo brasileiro. A 
discussão ó sempre vantajosa! porque de ordinario os boatos 
occultos o.surratoiros são exagerados. Tenho- tido occasiões 
do !aliar com·difforentos indíviduos,olficiaes do exercito mas
mó, que vierão "do theatro da guerra; tenho lido muitas 
cartas dos referidos Jogares, correspondcncias · dos jor
naes, etc., e tudo confirma a necessidade de amplas in!or· 
macões, verídicas e epp'ortunas, por parte do. governo, o qual 
deve estar mais h:1bilitado para combater os erros e oxago· 
rações ou dos timidos ou dos adversarias As cartas quere· 
cebo das províncias mo dilo lambem uma idóa do estado de 
anciedade das populações, a que cumpre sinceramanle·at· 
~nd~ - '· 

Sr. presidente, ousei fazor alguns reparos sobre n innccllo 
da esquadra: o nobre ministro entenileu !{UO minhas obs'er
vacõos, como as de outros oradores, servliio sómente para 
diminuir a estimu e o conceito dos valentes officiaes da ar· 
mnda bmileira; accresceotando que taes declamações niio 
esta vão. de accordo com o pensar dos que se aehilo no campo 
do perigo. Eu não tenho relações maiores com o Sr. visconde 
do Tamand.ué, poróm conheço-o pessoalmente, quanto basto 
para lho tributar estima e considoracão, Não tenho, pois, 
motivo algum pam o desconsiderar, 'ou lhe fazer perder a 
opinião quo tem sabido conquistar por seus serviços. O 'inte· 
resso, pot·om, de meu paiz, n o~rigação do minha situaç.ão,ou 
presen~L ne•ta casa, são suponoros a todas essas constdera• 
cões. Como o nobre ministro contestou quo nossas censuras 
so baseassem na opinião dos homens entendidos e bom infor-' 
mados, mais proxmtos do campo de acção, para que não 
passemos por inyootoros ou levianos, apozar de consultarmos 
Contos insuspeitas, consinta o scn:idõ que Ma um artigo da 
Tribuna do Buenos Ayros, que se diz oscripto por pena tod11 
dediéada <í nlliança, · o portanto sem ma vontade contra os 
succossos da guorrn. Dizem quo artigos como oste não são 
nqui publicados, o creio quo som raz<lo fundada, porque m1o 
ha necessidade de occultar-se a verdade, nem poligo pódo 
haver de uma fmnca discuss<lo. (Apoiados). A imprens~L rio 
llncoos-Ayrcs nem suas instituicõos politicas s[o mais livres 
do que as do llrasil, onrlo acredito quo exiltom m1Jis seguras 
gnrantias do liberdade. O senado nenhuma nocossidado tem 
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do nduhir as falsas opiniões do momento para obtet· uma po- logar mais importante. Elia ó quem deve abrir e facilitar as 
pularidado suspeita i nem seus membros, quasi todos no ulli- communicacilos com o exercito i olla ó truem póde impedir 
mo rJunrtol rlaiida, tôm grande futuro a esporar, n que poss11o IJUO o inimigo porcorrn- n costa, ITananquée nosso exercito, 
ou queirão sacrificar suas conscioncias i não havendo, por- occupo o explore grandes bosques, quo poderiilo ser domina
tanto, desculpa pat·a a fraqueza, f[uando a corugem nilo ó' dos pelos canhões dos monitores. e encouracãdos. 
um sacrilicio. · cr Il' a esquadra que ostá obrigada por sous e~forços e suas 

Eu, Sr. presidente, que tenho tido uma vida do lula con- operações a oconomisar o sangue brasileiro, argentino o 
tinua, promolti dizer francamente a vordado. e hoi do cum- oriental, que a inimiga derrama, porque tem dosem&aracuda 
pri·lo I Comecei por onfcila·la, por diminuir sua asporoza, sua retaguarda, o nilo.rocoia por seus.flancos. Acreditai-so
mas estou rl~cldida a prosoguir no meu proposilo, tira~do- ila IJUO exagoramos. Nilo do corta. Não fal!amas coma tantos 
lbo as cnfcttos, a proporç;io quo for reconhecendo sua me. inju<tos i noss11 opini:1o ó a do exercita· alliada, repetiremos, 
ficacia. Eis o quo diz a 'Tribuna, cujo redactor parece ser ó principalmente a opinião do exercito brasileira." A esquadra 
hamom de importancia, como indica sualingua~om i desculpo n;1a rlà os resultados quo devilra dat·, ·sou almirante a os lo· 
o oonado se a traJuccãa n:lo for a melhor: rilisa cm promessas quõ uão se realizilo, o o exercito de terra, · 

/ "Buenos Ayres, j~nho 27 do 18GG. _A esquadra IJrasi· que sustenta o arroja do inimigo, paga com sangue esssa 
)eira.- Escrevemos debaixo d:1 improssiia da corrospondon. iuactividade o rsso <tbaniono d~.Sr. Tamandaró. . 
cia do oxorcito, niio só nossa senão do todo 0 mundo, não " N;io declam:q·cmos, do certo, contra o divisão do mando, 
só da exercito argentina senão tambom do oxorcito brasileiro que pcrmitto ao almirante do uma osquadm encravad~ no 
0 da exercito oriental. letTitorio q11c o exorcito pisa, pel~ natureza do terreno, este-

" A esquadra nfia cumpro 0 seu dever, ou, 0 que ó mais rilisar 'ns forças destes, e fazer depender de sua vontade çs 
verdade, o almirante da osquadt'a não cumpro com 0 seu movimenl•Js do exercito de terra e exilo desses movimentos. 
dever. O tratado consagrou esto erra e não tem remedia. Diremos, 

porém, porque o dever só movo nossa penna, que o exilo ria 
"E' duro dizê lo, poróm ó a vertia de, por mais irritante guerra, que a lorminaciío dolh, se distanciará muito, e cus

que seja, autorisada não por nós quo estamos aqui, poróm tará sacrificios mui'to' maiores, se o almirante Tamandaré 
llelos que se a chão no theatro da guet·t·a, argentiuos,oricutaes não for ron10vido do sou posto, riu, polo menos, se elle nilo 
e brasileiros. E porque t;io famosa reunião rle oncourl!carlos e mudar do ;ystema, e substituir pela actividade e iniciativa a 
canbonPiras esterilis;lo seu poderá retaguarda do excr'cilo do esterilidade o o.desperdicio de forças que com grave damno 
terra? Porque esses olllciaos briosos quo guarnecem a esqua- do oxorcJto. prattca ba dous mms. . .. 
rlra imperial, porque uossos pequenos vapores, que fazem J>Urto 
da sua esquadl'il, estão condomnados it inactividade e soffrem " Esb ó nossa opiniila. Os digno! o punJonorosos afficiaos 
com seus companheiros rio exerci lo brasileiro 0 duro tran>e do exercito br11siletro do torra, 11 quem esta inactividade do
e a. desgosto a qu.e os ta inactiviliado 05 condemna? sespera, sabei'i10 d1Jmons1t·ar fJUO, so ella continú•1, os louros 

"Porque a handeiJ·a quo Osorio, Peixoto, Guimarães 0 quo elles collle,m nas batalhas pura a~ornar seu -pavilbi!o ~o 
demais valentes da batalha rio 2i fiwriio cobt·it· de ~:Jol'ia no occult•lo o se portlom entre as sombms dobras que lhe.fdZ 
combate terrestr~ niio tremula aliiinnit·a nos mastros da es- fazct· o almimnto Tamanliaró. Emquanto a esquadra nito so 
quadm imperjal? Porque, .oem oxcepciio ou com rarissim,1s mover não culpemos o exercito. E' do necessidade, de vital 
cxcepciles, os gonerucs e officiiles do ei:et·cito alliii'do, os hra- necessilialio, que a osqu;tdra opere. Haverá dado as ordens 
sileiro's principalmeutr, c tàmbem os officiaes da esquadra, 0 Sr. Tumandaró? As dará?" . 
criticuo e conrlomn~o a inactividade rlcssos poderosos ele· :renho apenas lido ao senado o artigo da Tribuna de !luo
montos do destruiçiio? Quem ó o culpailo? Quem contri~uc nOl·Ayres, sem que i;;to importe o acreditar ou na complcl~ 
para que um exercito de valontos, iÉ falta do cuoperacão pdu procedencia do suas qu~ixas, cm cujas palavras não posso 
lio, cslojn pcnloüdo a vitJ,, de muitos dclles, que imp'assivois JUrar, como t.1mbem n;io tenha motivo do suseeita-las. 
nll:ront;1o as bombas o a metralha inimigns? Como, porúm, tenho notil:ia da importanci~ da penna que a 

" A razão, a convicção, niTo dizem 11uo se a esquadra su· escreveu, o do suas inloncões insuspmtns á allinnca, desejo 
bisse a Curapaitr o tomasse ali posições, a situaciio do cxer· . que o ~overno do impcrfo estude os factos e se iriforme do 
cito seria immensamente mais v:.nt~josn, o mais 'critica tam· alcnnco das censuras. N;1o se julgue sómente pelo grilo do 
hem. a situação do inimigo? Mas oroftm quem tem'' culpa estima que os homens merecem por sua conducta passada, 
desse ridiculo espoctaculo, do qual com raz;io so quoix;1o os nr.m so póde lambem lazer um juizo seguro de capacidade 
pundonorosos officiaes brasileiros do exercito e da marinha, do~ homens do guorra do Drasil, cuja escola ó sem duvida 
que recahe sobre a esquadra pelos aununcios repetidos o limitada e insulllcicnto. O governo dovc andar quasi ás apal· 
som pro falhos de atacar o de>truir Curupaity? padellas, porque não encontra precedentes bastantes ácerca 

" O dever nos manda, o devemos dizo-lo: todo o mnl dessa dos individuas, o pc'!• esta razão niio ó jiiSto que soffra graves 
situação, todo a mal dessa inactividade, não devo rocabir censuras quando tlesacorla, comtanto que não teimo inconsi· 
sobro a esquadra nom seus officiaes, uuica o exclusivamente doradumenle na sustcntacão do sua escolha quando errar O 
pertence ao almiranlo Tamandaui llllo ó a responsavcl, ó melilor conceituado do· nossos officiaes, pela fuzilo de um 
clle o cuiJJado. E' ollc quem multiplicadas vezes tom annun· passado insuficiente, pódc mostrar-se abaixa da missão que 
cituJo seu movimont~ sobro as posiçiles, o quem lambem tem se lhe confiar i assim como é possivul que apparoça subulo 
encontrado sompro pretextos ou embaracos para realizar. cssn mcfito onde se não pensava encontrar. Foi sómcnte para fa· 
movimento. • zm· estas poucas considerncõcs que pedi a palavra, sem a in· 

" Nossas corrcspondoncins, como o leitor pódo ver, nos teneilo do prolon~ar este' debate, e creio quo poderei com· 
anpnci;1o, urm1 voz mais, que a esquadra bombardeará o ponsnr o senado abstendo· mo de fallar nas 9• e 3• iliscussiloR, 
acampam"nlo inimi~o. Devemos espora-lo ? Talvez a pro o provavelmento no crcdit•1 da guerra. Espet·o quo o nobre 
sença do Sr. OclilVtaao resolva o t:lr. Tamandaró i porém, mutistro da mariaha fari\ justica ás intoncões das censuras 
em todo o easo, o tompo por~ida, as vidas sacrificadas ú quo tem ouvido nesta casa. • • 
inactividade da esquadra, devem sóriomonte rosponsabili>at· Tenho coucluido. 
ante o imporia, como rcsponsabilisarii ;\llto o crilorio das of· 
Jioiaes do todo o exercito alliado, o almirante da poderosa 
11sqnadra, que disperdiça suas forças o concorro para que sof· 
frilo ns tio terra. 

1/ 11 CEla respon~abilidatln ó tremenda I t):enwntla, rorque 
na guerra actual so o sacrificio 6 um ilol'or, o o oxorctlo de 
tr•n·a n;1o so esquiva a olle, tocat.ulu ao exorcito !Jrasilciro 
uma parto glurioBa, a OSIJUadra tom o pl'imciro Jogar, o 

O Sr, Fel'J•nz ·(minfslrD rla guerra) :-·Sr. presidonto, 
a· ar to d~ ~ucrra ó bnstnnlo tlifficil,· e ó sómonle sobre a (boa· 
Iro om quo as oporncaeo se roalhão quo so pótlo formar um 
juizo s~guro a r••>peitõ do procedimento dos genmos, o acerto 
do suas disposiciies. A historia nos mostm ~ue ·muitas vezes 
os que osl;ln fóra dooso thoatro procunio osttgmatisar o pro· 
codimonto dos gcnemos, o o fazem som duvida com injustiÇa. 

r. 

··• 
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1'al ó tambelll a natureza dessa art1 que não ba ninguem que 
se o no jul~ue habilitado para dar plnnos, para censurar .••• 

O· Sn. 111nQVEZ DE CurAs :-Apoiado. · 
O Sn. MINISTno DA au~nnA:-. , . e para muitas. vezes re 

baixar o credito de generaes experimentados que a. cada mo• 
monto se sacrificilo pelo bem do paiz. 

Eu )ombro· mo de ter lido o que so dava em relação ã 
guerra dil Criméa, em relaçilo ã inercia dos exercites, em 
rolacílo ao estado dos bospitaes, em rolacilo á infinidade de 
pracâs que succumbião, ou em.consequenêia dn peste ou em 
consequencia de molostias endemicas, ou pelo ferro inimigo; 
0 os generaes se julgavilo no direito de ser acreditados, os 
generaes tinbilo l'•lzão, o justica lhes ó feita boje pela bis to· 
ria dando-se comtudo ainda a" censura de ni!o se haver logo 
to~ado a offensiva e aproveitar o momento do desastre do 
Alma, em que o inimigo ficou vencido. 

O SR. MINISTRO nA GUERRA: - Fomos folizes, passamos o 
Paraná, tivemos uma beiJa victoria; depois aquillo que po
deria ser desastre foi coroado por um verdadeiro triumpho, 
no dia 2 de m~io; no dia 2\ feriHe uma batalh~, como· 
nunca se viu na AmeriCil Dlewlional, nossos soldados cobri
rfio·se do gloria, e nossos soldados possuem aquillo que o 
imperador Napolei!o I dizia que era essencial Jio soldado 
francez -não sómente a coragem mas lambem a paciencia 
fm todos os rigores, quer do clima, quer das necessidades. 

O SR. VISCONDE nA BoA VISTA : - Não se pile cm duvida o 
valor dos soldados, · 

O SR. MI~ISTno D.l GUERRA : - Foi uma opiAii!o, n1Io sei 
como posso ser coutraditarlo. · 

O Sn. Po~nANnos:-0 nobre ministro faz o elogio de todos, 
c eu o acompanho. : . 

O Sn. T. OrTONI :-A duvida não ó com os soldados. Entro nós, Sr. presidente, o nos;o publico ni!o está acos-
tumado ii> guorras,nilo pó.jc bem apreciar os planos e as diffi- O SR. SILVEIRA D.l AlorrA: -A cousa é com. os generaes. 
cuidadas com que se luta; ostaoos longo do tbeatro dos acon· o SR. T. OrroNJ:-Não ó, ó com 0 governo. • · 
tecimentos, porem pedirei i\O senado IJUO pondere que nilo ba 
uma carta unica, um só esboço do terreno cm IJUe hoj~ os O Sn. SouzA FnANco: -E' com o desgoverno . 

. nossos alliados pisilo, e que os gcncraes , tacteão tm censo- O SR. !IINISTno DO GUEnnA: - Senhores, o governo-tem 
quencia deste grande inconveniente. obrigação de dar aos gcneraes tudo quanto ó nocessario para 

Nós, Sr. presidente, temos cc~surado sempre desde o realizar medidas por elle> propostas, tudo quanto silo meios 
comaco da. guerra, a demora rlás. operações, o lembro-mo quo elles precisão para levar àvante a ~ua commissão; o go
bom 'quo se dizia que o grande numero do tropas era dcs- verno os tem darlo c os tom dado com toda a extensão, póde-
nccessalio. · se dizer mesmo com alguma exageração; os genoraes estão 

O Sn~ !IAIIQUEZ DE CAXIAS: -N;io cu. hauilitarlos para adquirir tudo o que for necessario, seus pe
didos são satisfeitos, todas as cousas lhe s;lo fornecidas; o 

O Sn. MINJSTno DA GUERRA:- FallavHo aqui cm gml, c que pódo, pois. o g-overno fazer quo se lhe possa dizer .:.... ó 
ató mesmo alguns membros do ministerio o acreditarão. 0 governo ? Gcnt<•, tem mandado tanta rruanta é possivel ; 
f,emhro-me, Sr. presidente, que so dizia que a.passagem do munições, não ob;tauta na camara dos deputados um rcprc
l'asso da l'atria já não era possivel, visto que a ostação tinha sentante ria-minha provin~ia o contestar sem fundamento ou 
yassado, visto que ns aguas·rlo l',1raná diminuiilo e não haver" justiça .alguma, não so póde dizer que faltão, porque todas 
l!Ossibilidado, cm consequeuci:1 . da mesma· estação das ;1s provas existem de quo ba abundancia deli as ; o que mais? 
aguas engrossassem souào no anno seguinte. generaes ? não os vemos de sobra, e uin•uem duvidará que 

No principio do meu ministerio, quando m~ apresentei ú aquello que dirige hoje o 1• corpo do 
0
oxercito tem d11do 

camara dos deputados, houve alguem que disso que n:io era• provas mais que sufficientcs do valor no campo de batalha. 
preciso mais um só soldado o que o ministério não ti R h a (Apoiados.) 
mais fim a prehcncher, não podia pro;t;lr mais serviço O Sn. MARQUEZ DE CAXIAS : -E' valente demais .• 
algum. Corria lambem rio plano, senhores, e ni>t~ cu e>- ó Sn. !IINISl'IIO 0,~ GUERRA:- Tem' feito mais como sol
tava de acco1·do, q~o a p:~ssagcm do Paraná dovenn pelo da ao .do que muitos 0 fazem. 
menos custar-nos !i,OOO homens ; .graças a Deus, graças a . . 
essa demora, quo nos. fez conhecer 0 terreno, alia não nos O SR. RooniGUES SrLn:- Do que como general? 
custou mais do 1ü0 pracas. O Sn. niiNIStn•• n,\ GUERRA: -Do que muitos o fazem ! 
. Nós estamos persuadi~os que a invasão de UD! torritorio não disse como general. · · 
1mporta.a~enas um pa~se10. sobre ruas e ostra~las Jl!ncada~ d.o 0 SR RoDnJGuJis. Sn VA : _Eu pcr•untei 
flrlres; vi'i 1llusão I a h1stona nos mostra o contrano I o 1m- · • o • 
mi~o, que. está preparado e disposto, arca, mede palmo a O SR. !II~ISTno DA GmmnA:-: O que se póde mai~ faz~r? 
palmo com aquolle que lhe ó contr·ario, com o exercito agres- De ~ue .somos accqsados? !'ola Inercia? Qual ~ esta !norCJa? 
sor; não lhe permitte, não consente que dt\ um só passo sem No d1n 2 de maiO uma dns partes do exerCito nlhndo fo1 
causar-lho numerosas perdas. . . sorprendid:1; batalhou-se c~m valor, com cnthusiasmo; occu-

0 Sn. Jonm:-Só comnosco, na invasão do Rio-Grande do pamos 0 cam~o, fom,os maiS alóm. , . 
Sul, não aconteceu assim. O SR. BAR.I.o DE S. LounENgo: -I>omos sorprend1dos. 

O SR. !n~lsrno DA õm:nDA:- Havia lambem, Sr. presi· O SR. ruÚi!sTno .DA ~UEnnA: -- QuRI é o-exercito que não 
dente, um prcjuizo ontro nós, uma illusiio mantidn, cm cnn- pó de ser sorprenuulo de.um momento para outro? 
sequencia da uoss,\ ignorancia sobro os recurso! d9 inimigo, O Sn. SiLVEIRA nA MoTTA: -::-Isto ó exigir muito. 
que, supp~nham~R n~o ter dell~s tão grande quantidade, que o SR. RooOJGURS SILVA : - nlas qu~l ó o invasor quo nno 
nilo possum ~ sc1cncm ~cccssnrm, o .quo. de um. nMn~nto toma a I>tr~nsivll? . 
para outro (n1nda na tnhunn se repetru 1sto) scrm venCido, 
sómente pela nossa presenca; o tudo isto tem conspirndo para 
quo, aqu11lo tluo ó natural; que um~ ou outra vez eó póde 
ser objecto de censura, tenho feito com quo npparoçilo essas 
vozes desanimadoras, que nós todos temos ouvido. 

Scnhoros, a nosstl impaciuncia 6 legitima, ó natural, eu a 
compartilho, mas não posso por maneira nlguma coudomnnr 
os generacs, sem cuvi-los, sem conhecer o modo porque pi'O• 
cedem, sem apreciar as rlifficuldarles qu~ oncontr:lo, e tudo 
quanto hn de especi~l nas runc~õcs quo ullos exercom. 

O Sn. 1' AnANnos: -Apoiado; 6 preciso ouvi-los. 
o Sn. !IAIIQUBZ D6 CAXIAS: - s~m duvida nenhuma. 

0 Sn. !JJNISTIIO DA GUERRA: -A offonsiva tom-se tomado 
desde o momento quo so .passou o P;1raná, desde o momento 
oue so marchou pelas terriiS pertencentes ao inimigo, desde 
ô momentn que so feriu b~talba, desde o momento que tive-
mos um srando triumpbo. . 

o Sn. SILVIt!IIA D,l nloTTA :-nosde quo.dcsalojou-sc o ini-
migo do seu ncampa~Uento do Passo dR l'ntria. . 

O Sn. !JJNI!TRO DA GUIIRIIA :-Porquo ncro se tem prosogui
do? .Pcr~untn·~O. Não posso nproCJnr i\ razão. porque n~o 
tomos prosegurrlo, nno tenho os "dados necessariOs, ató bOJO 
nfio nicobi as par los nem a ordem do dia 21.. 
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O Sn. MAnQuez PE CAXIAS :-De longe é muito difficil 
julgar. . 

O Sn .. llnNrsrno DA ouEnn~ : -:Porque, Sr. presidente? 
Porquo-,1sto ddpende de uma. combmaçiio entre a esquadra e 
o exercito, deponde da conbmaciio entre os meios dos allia
dos e os meios de quà dispiln o· general do Brasil ; -e podere
mos saber quaes silo as rasões? N;io exageremos ; a111da ha 
pouco tem~o a passagem do l'araná nllo a tivemos do um mo .. 
ilo o mais brilhiinlo que se póde dar ? Senhores, somos sena
dores, o~cup.amos na sociedade um Ioga~ proeminente; tenha
mos paCI~ncm, esperemos alguma cousa; porr1ue nossas pa· 
IBvras têm uma autoridade immensa, tilm um echo que os 
nobres senadores não podem medir. 

I!;' o governo sempre a causa do tudo ! Aqui se disse que o 
2• corpo do exercito nilo tinha passado, porquonilo se tinhão 
tomado as providencias ; mas com que funrlilmonto? Sr. 
presidente, em conselho do.; ~;eneraos, celebrado na villa de 
Uruguaya~a, se assentou .qunl ora a missão dessaJurça, ella 
na o poderia ser menor de u,OOO homens nem maior de 10,000; 
por conselho dos jleReraes so tinha estabeiQcido, como uma 
necessidade indeclinavel, a passagem do forcas de infantaria 
e cavallaria para ·reforçar o 'exercito ao m;indo dos Sr. ge
neral Osorio ; o fim do 2• corpo do erxercito não só era esse 
mas_pr~star auxil(o ás forç.as nlti~das que iilo operar sobre ~ 
tem tono correniJnO : O fim desse 2• corpo do exercito era 
lambem cobrir a fronteira do Rio'-Grando do Sul, e principal
mente cobrir.essa fronteira contra uma invasão inesperad;t; o 
fim deste exercito cobrindo a fronteira era lambem inquietar 
o inimigo ~elo lado do alto l'11ranil e na parte corresponrlonto 
a CaAdelarra, Loreto e outros a1·redores, era attrahir para si 
a attencilo do mesmõ inimigo, e desfalcar assim o {:rosso do 
seu ~xército, q~e poderia opprlr-ee a invasões pelo Passo da 
Pa~na ; e ma1s, quand?- fo~se .accordado pelos generaes 
afilados . em conselho, mvadrr Simultaneamente o territorio 
paraguayo. · 

Para a sua passagem no l'araniÍ o Sr visconde de Tamnn
daró ficou encarregado de tu rio. Ainda a 8 do fevereiro, ves
pera do proprio dia em quo elle partiu para Corrientes, diri
giu ao nobre ministro da marinha um officio reservado, que 
me foi communicado, e que eu communiquci immedintamento 
ao commaod;wte do 2• co1·po do exercito, offir:io onde se 
nchavão as seguintes palavras : cr Parto, o meu primeiro 
passo será ter uma conferencia com os gencraes- alliados ; 
immediatamente procuraJ"ei varrer o rio l'aranà de tudo quan
to for embarcação inimiga e tratarei logo do passar o 2" cor
po do exercito. " Esses dados, Sr. presid~nte, existem, so
bre elles e e fi:erão instrucções, es.sas !nsfrucções permane
cem e são documentos, ou para a lustorra, ou para qualquer 
outro effeito que os nobres senadores queirão. Ainda que eu 
não possa aqui apresntar, por exemplo, os instruccões que 
ainda hoje JCgu!llo, CO!IJ!Urlo eu e>pero ter o prazer de cm 
breve tempo dar conhecimento dellas ao corpo legislativo 
logo que as circumstancias o pcrmittilo. Alas não se dcv~ 
por maneira alguma do um ou outro trcého communicado a 
uma autoridadu subalterna~ tirar consoquencias, quo Riio s11o 
autorisadas pelas proprias'1nstrucções ; ás autoridades subal
ternas só póde ser communicada aquella parto que imediata· 
mente lho póde interessar, mas nilo o todo, eu nilo o faria, 
nem farei nunca. · 

Fallou-se aqui lambem, Sr. presidente, sobre os vapores 
fretados pelo min1stcrio da ~uerra. Tenho tomado .todas as 
providencias que são necossarii1s para que ceosc o procedi· 
monto de rotO-los por muito tempo em Corrientes. 

O Sn. n~nA.o DE S. LOURENÇO: - Apõiado. 
0 Sn. MINISTRO DA GUERRA : ;_ nfesmo daqui tenho man

dado que, logo qne so ultimem os contn1tos, ainda que srjffo 
necess.rios, substiluilo-se por outros, ~las cu peco no se
nado que nttendn à posição de mini! Iro : ó mister cn"viar mu· 
niçõos, ó mister enviar material do guerra ; n marinha n;1o 
me pódc fornecer todos os scus.tralfiportos, porque se ach;lo 

- occupados na esquadra, n marinha tem um ou dous vapores 
disponivcis1 que nilo podem passar de lluouos-Ayres1 6 pro· 

ciso po~ conseguinte fretar out~os, é preciso que el!os mar
chem directamente para Comentes, porque· a experienJia 
me tem demonstrado que na baldoaçno do · material ha 
sempre uma grande confuião, c esta confus~o, de ordinario 
produz desvio em prejuízo da fazenda publica. ' 

Note o senado que, assim como ba olhos que.prescrutilo 
todos os passos dos empregados publicas, tumbcm ha cuidado 
e bastanto cuidado, ha olhos perspicazes que lobrigilo as 
occasiões em que os iRtcresses da fazenda possilo perecer e as 
aprovei tão. Nilo obstante tudo isto, Sr. presidente, as autori
dades que existem no Rio. da Prata tOm julgado necessario o 
fretamento de outros vapares ; muitas vezes eu não sei dos 
contratos que so fazem, nilo obstante os ter pedido e. ser 
obrigação da repartiç;io fiscal manda los; nilo tenho conheci
mento·delles senão quando vem as contas, e sobre isto tenho 
tomado as maiores ~rovidencias. 

Mas so disse : "Porque .não se tem um commissario, um 
official de grande patente, uma reparticão, porque não se 
observa o antigo syotema de commissariado ?. " Senhores 
nós temos uma roparticão que equivale ao commissariad~ 
auti~o1 ó a rcpartiç;lo.'fiscal ; -esta .repartição t~mprcstado 
os ma1s relevantes se•v1cos na fiscalisacão ilos dmheiros pu
blico~, ó a elt<t que p01·ionce o exame 'de todas as despilzas, 
exammar os contratos, lavra.los, contratar; mas essa repar- . 
tição, assim como o antigo commiSiariado, na-~;1 póde fazer 
senão por ordem do general e sob sua approvacilo. Estabe
lecer uma entidade igual ao general, u indepcndênte, é trans
tornar, é até difficultnr as operações. Ale reporto ao nobre 
general que fica á minha csr1uerda; o antigo commissariado 
não foi por olle croado? 

O Sn. JlAnQur.z DE CAXIAS :-Por ordem do governe. 
0 Sn. IHN.ISTnO DA GUERR~ : -}las üS instrucr.ões foriiO 

dadas por V. Ex. ; o o antigo commissariado não estava 
sob a direcção do nobre general ? • 

O Sn. !rAnQuilz nE CAXIAS: -Estava em contacto·com os 
fornecedores. 

0 Sn. MINISTRO DA GUERRA:- E' O. que faz a re_partir.ão 
fiscal. · · ' 

O Sn. nAnÃo DE S. LOUREN~O :-Cá no Rio. 
O Sn. JUNJsrno nA GUERRA: -Está estabelecida desde ·o 

ministerio do Sr. visconde de·Camamú uma reparlicão fiscal 
e uma pagadoria no exercito ; tenho aqui até as insiruccões, 
se V. Ex. niTo quer rcvor o refatorio ilosse general, tJuando 
foi ministro da gum11; mas nüo obstante i!lo, Sr. presidente, 
eu crcei em Montevidóo uma repartição fiscal, o dei commis
são ~ um individuo que vela sobrg o material e pessoal do 
exercito. · -
.O general om che.re lambem ~em. outro individuo, um óffi. 

01al de patente supcrwr em Comentes volnndo sobro esses in
teresses; ultimamente rocommendili ao general, se não jul
l(asse inconveniente, porque não quero por fórma alguma 
tirar-lhe a forca moral, que encarregasse ao general Q~tintn
nilha Jordão do movimento de tudo quanto diz respeito ao 
exerci.to cm Çorrientes ; mas, . pergunto ou, dovoria tirar o 
que rh~ respmto aos vapores, ou ·o que está a cargo do nosso 
vicHlmiranto commanrlanto da esquadra ? Um olljcial de 
t~rra seria g mais competent•l para a direcção desse ser-
VIÇO?... . 

Senhores, nils faliam os sem pro em todos os casos por merns 
informações ; essas ioformaçiles ás vezes partem de vozos 
in!oressoiras. A idén do commissariado já ó muito.... ___.. 

0 SR, !f,IRQUEZ DE CAXIAS :-Eu scmpro tive. 
O SR. 1\ll~fSTRO nA ouEnnA:- O commissariado do nobre 

srnador nilo foi muitas vezes victima de accusacões como 
estas? ·· • 
• O. Sn. !IARQUEZ DE CAxrAs:- Prcstão contas, são rcspon
SRVCJs. 

0 Sn, !UNISTRO DA GUERRA :-E' isso O que 50 fnz lambem 
actualmente; mus quantos aleives não so lovantárão.a esse 
commissariado? Ainda bojo uma das pessoas, que o excr· 

,, 
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ceriio, carrega com lmputaçuos, sincoran:ento creio que 
falsas, porque foi talvez ntfuolio que prestou mais dopm;n 
contas, que aind'a n[o estilo liquida~ns, restando ainda outros 
anteriores ató o presento som terem quilaçilo por nilo pode· 
rem prestar contas. · 

Sr. ,,residonle, o credito do ministcrio da guerra deve ser 
disculiüo brevemente, eu prometto aos nobre fenadorea res· 
ponder umnrpol' uma n toda~ as accusações, a tod~s as 
censuras quo .fizerem, e dar-lbes todos os esclarecimentos, 
porque pari! m1m n· melhor cousa quo. mo pó de da discussão 
resultar é que o senado formo o sou juizo imvarcinl, o que 
não· posso obter de meus inimigos ; por ieso peco ao senado 
licença para terminar aqui estas explicacõos que 'julgoi dever 
dar, por . que me constou que ·quando boatem e em outros 
dias estava ausentà algum,ts observacões se fizerilo a res
peito do meu ministerio. Ab I ••• ia-me' esquecendo dores
ponder a uma pergunta do nobre senador pela Babia. Per
guntou o nobre senador porque não se lll'lndava dar café aos 
soldados. Segundo as !abolias que aqui tonbo. c que o nobre 
senador (Jóde examinar, ha casos om que se póde dar, ba 
outros cm quo é impossivol ; cm marcha não é possiveL 
E' preciso que se conheça o terreno. 

O Sn. DAIIÃO DE S. LounENr.o : -Estamos parados. 
0 Sn. MINISTRO DA OUERnA: -Quando SO está parado lá 

· está a tabelia. · 
O Sn. DARÃO DE S. LouRENQO: - ~ão se dá. 
0 Sn. MINISTRO DA GUERnA: - Dà·SC1 aqui está a !abolia 

comparativa ou substitutiva, agora devo dizer: que por todos 
os conlt·atos se dá cafó, quando as forcas estão estacionadas, 
ou a juizo do general cm chefe quandó ó convenienlo. 

O Sn. JoBIM: -0 café é 'bom anti-febril, é da familia das 
quinas. 

O Sn. DARÃO DE S. LouREN~O : - Tambem não se dá as 
sucar. 

O Sn. !IINISTRO DA ouEnnA : - Dà·se tudo. 
O Sn. DARÃO DE S. LounENr.o : - Dá se o mate do Lopez 
0 Sn. MINISTRO DA GUERRA : - Os COlllratos feitos para O 

2° corpo do exercito tem uma tabelia para cnfê i quanto ao 
1• corpo, ha tabelia compensativa a semelhante respeito. 

O· 8r. mlnhltro do mnr111lan : - Sr. presidente, 
aperar do proposito em quo estava e estou de tomar o mo· 
no r tempo passivei ao senado, julgo, entretanto, do meu dever 
dar algumas explicacOes relativamente a perguntas dirigidas 
nilo SÓ pelo nobre senador qlle hoje tom.Q.U a palavra ruis la 
discussão como por outros illustres senadores que bontem 
fallárão. 

tisfaclorio, mandei repelir, levando-se esta machina de guerra 
an rliqno, onde pudesse ser externa e internamente bem exa
mioad,,, c conhecidos os seus defeitos, se os tivesse, con
frontadas as conrlicões da en'commenrla ·Quanto nos outros 
eneouruçndos, cubiÍ-rnc tombem informar ao senado que 
igual providencia so acha expedida ; não pareca nos nobres 
senadores que ó uma cou;a qull iustant~ncarn'ente se possa 
conhecer e averiguai'; é mister juizo calmo e minucioso dos 
proOssionaes. 

. . . ' 
O Sn. DAnÃo DE S. LounENr,o : - Póde [ser rejeitado ? 
O Sn. MINISTRO n•!ÍAnrNUA : - Vou informar a v, Ex. e 

ã'o nobre senador por Goyaz, a quem a respeito devo lambem 
rasposla. ' -

Entendo,, senhore~, que infelizmente e~ ~ilo poderia entre· 
gar sem tnconvemente á luz da publtc1dade os:contratos 
sobre esse objecto. Sabe o senado que a industria de uma, 
noção amiga pódo prestar.so a fornecer macbinas de guerra 
a uma outra na cão ·contra uma terceira, a respeito da qual, 
aquella de cuja Industria fallo deve manter-se em posicão de 
neutralidade. AIAs se isso se póde conseguir da industria de 
um paiz amigo, o governo desse paiz, por conta de quem 
corre o devor da neutralidàde, se julgaria otrendido pelo paiz 
a quem sua industria soccorre, se acaso fosse denunciado" 
pelo governo que recebesse o favor de ser assim menospre
zado c dever de neutralidad.c. 

O SR. DARÃO DE S. LounnNco :-0 governo não vê fazer o 
sahir ~s vapores. : . • · 

O Sn: !IIÍ'IISTao DA MARI~UA :-Não sabe o nobre senador, 
que como prova disso os vaporas entrados aqui têm vindo 
com bandeim quo não é a brasileira? E' esse o meio de que 
tem lançado ~ilo os nossos agcntes,_e meio aliás. segundo 
entendo, convententc, .porque taes naVtos, como conslruccão 
dessa naciona)itlade, podem partir debaixo dessa bandeirá, e 

·então no nosso porto, verifica-se a transferencia. Sr. presi-
dente, este só expediente de que por necessidade se'.ha bn
çado mão, demonstra bem que eu sena monos discreto se 
viesse aqui denunciar qual a procedencia desse auxilio de 
guerra, que a industriado uma na cão amiga fornece ao'llosso 
paiz ein proveito da grande causa· nacional que sustentamos. 

Demais s~be o senado e o paiz todo que tivemos cmba
racos em vêr snbir para.nossas aguas o primeiro cncoura
cado encommentlado á Franca. A revelacão da procedencia 
de outros vasos e os que ainda têm de vir, importaria uma 
indiscripçilo. da minha parte, que. poderia pOr embaraço aos 
novos reccb1mentos. 

UMA voz:- Isso ó recurso. 
O Sn. MINISTa~ DA MAnr~nA :-Nilo ó recurso &o n11o cum

primento do um dever. En!endo que cumpro apsim minha 
obrigar.ão de ministro carregando com- mais essa censura e 
interpretacões malignas. - . 

E' manifesto o proposito dos nobres senadores de susten
tarem a má gorencia do governo, qlle, com injustificada hy· 
perbole acaba o nobre senauor pelo l'ará de taxar ató de 
desgoverno. Sr. presidente, para que os nobres senadores 
fossem felizes na consccu•:ilo desse sou propo,ilo era do 
mistt•r que ndduzissem, provassem factos que devessem pro
vocar por par.to de governo um procedimento diverso do que 
tem tido e quo deveriilo ter alterado a direcção da guerra .. 

O nobre eonador fallou, é verdade, de falta do cconom1a, 
do falta de fiscnlisacão dos dinheiros pubiicos ;· fallou tambem 
de inconvenientes nâ direccão do nosso e:orcito i mas ató este 
momento esporo factos, um se quer, que provasse essa falta 
do economia, dospordicio, ou má direcnã~. 

nias, iÔnhores, poderei receiar censuras a esse respeito? . 
Fui eu quem mandou fazer alguma dessas encommeodaª? 
Fui eu quem determinou o seu numero? Devo dizer em abono 
da verdade, e pelo juizo que formo da importancia· de nossas 
necessidades na ma teria,1 que não o considero excessivo, como 
julgou c nobre senador pela Babia. Tenho antes a lastimar. 
que não possamos ter um numero muito mais consideravel, 
quil acc.elerando o desfecho desse pleito terrível, traria em 
resultado economia consideravel. 

S. Ex. limitou-se .1 pedir explicacões sobre um ou outro 
facto, por exemplo, cm relação aos doús ultimes encouraçados 
que se acbão fundeados no nosso porto i outra nllo tcnbo a 
dar sonfio que para verificar se se acbão ou não exactamente 
n1s condicõos do contrato, que .. bom como a respectiva cn
commonda', não foi feita por mim, maR pelo meu antecessor, 
tenho dado todas as providencias que meu dever me ordenava 
que dóssc. 

Já tivo a honra de informar ao nobre senador por Goyaz 
que, a respeito do oncouranndo Jlcrval, o primeiro chegado 
no porto, ~andei instituir. um·cxamo quo, não julgando sa· 

O SR. DARÃO DE S. LounEN~o : -Lá não existe campo para 
manobrarem. 

O Sn. MINISTRO DA !IARINUA: -PerdOe, V. Ex.... , 
O Sn. SouzA FRANCO :-Para estarem fundeados ba campo. 
0 Sn. MINISTRO DAoMAAINRA: -IIol de chegar a asse ponto •. 

Sr •. presidente, permilta V. Ex. que tomo ainda ao slinado 
um pouco do seu procioso tempo, nno para levantar ques
tões ociosas, mas JIRra mostrar ao senado e no paiz, tJUO a 
increpacilo de desgoverno atirada á face do ministcrio actual 
pelo nobro scnndsr pelo Pará, que acaba de interromper-me, 
ncro passa do uma asscrç.1o gratuita c sem fundamento. 
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. · O Sn. ·SouzA FnANCO :-Isso fez o nobre ministro, cbn.:. 
mando-me opposicionistn som consciencia. 

O Sn. MINISTRO DA MAJIINUA :·-Porventura o aggreili? Se 
o chamei de opposicionista, como me recordo, nno fiz ma i& 
do que enunciar um !neto do quo todo o paiz tem conheci
mento i todo o paiz sabe que o nobre senador ligado a ou
tro~ tem-se declarado na mais manifesta opposinão ao so
vemo. 

O Sn. DAnA o DE. S. LounENf:O: -Isso ó verdade, 
O Sn. 'f. OtTONI: -Mas sem consciOJLCia I 
0 Sn. MINISTRO DA l\IARINDA: - Ni10 mo lembro de ter !al

Iado em conscioncia, e quando !aliasse om relaco1o n um 
lacto ou outro de que me não recordo, não o fiz com a in
tençil~ ·~o _oiTonder i o tendo a verdade por base, não fiz por 
certo IOJUS!Jça. 

O Sn. T. ÜTTONI:- Petimus damusque vicinim. 
O Sn. MINISTRO DA numNuA:- Darei mais outra explicncne 

que devo dar, e ó que por esse contrato, que não foi por niim 
autorisndo, o agent~ oncarrogado do acompanhar 11 conslruc
cão o julgu-la na Europ'l, ficou lambem com poderes de acei
iar os vasos encoura~ados, e de modo definitivo. 

O Sn. unlo DE S. LounEN~o:- Ent~o, para que mais 
exame? 

O Sa. SILVEm.\ nA. Mo~u:- Elle póde. ter responsabili
dade. 

O Sa lUINISTRO DA JU.ImNuA:- Som duvida, o a essé res
peito fique o senado certo do qne, o ruinistcrio saberá cum-
prir o sou d~ver. · 

O SR •. BARÃO DE S. LouRENço:- Valha-nos isso~ 
O Sn. SILVEIRA n.>. MoTn:- Reduzem-se a isto as informa

çllcs que pedi; estou satisfeito. 
Acompanharei, Sr, presidente, os nobres senadores em 

outras censur;Js feitas ao ministerio a meu cargo. O nobre 
senador pela Bahia entcnileu que cu altribuia á intenção 
malevola ou ao rlwjo do desairar os 11Itos [unccionarios quo 
o paiz tem no Rio da Prata, as censuras irrogadas pelo no· 
hro senador. Eu, Sr. presidente, respeito quanto de\'o a in
tcncão do nobre senador, assim como as !lo todos os outros 
conspícuos membros desta casa i o senado comprehendo que 
as minhas palavras não liveri!o nem podião ter outra fim 
Eonno arroilar de sobro os altos lunccionarios a quen1 aprou
vo ao nobro senador pela Babia qualfficar do altos commis
sarios, as censuras que não vi provadas c que ruo parecerão 
o ninila parecem injustas. 

Sr. presirlente, desde que o nobre senador affirma que os 
ncgocios viio mal nest~ ou naquelle ramo, e não indica os 
factos donde se deprehonda a verdade do suas asseverações, 
eu me àcho na difficuldade de provar proposicõcs negativas: 
acho· mo na mesma difficuldaile que milita" contra lodo o 
~cepticismo. Era de mi~ter para que eu pudesse adduzir ar
gumentos o provas positivas que os nobres senador~s lovan
lassem lambem questões positivas, ntas os nobres senadores 
fazem assercilos vagas, asscrdíos que ferem do algum modo 
o patriotismo e o caracter dos altos funccianarios que me
rocem a confiança do governo e. que nada indica que _rlevão 
desmerecer: o que me resta, po1s 'I Invocar o concCJ to om 
que são tidos os servicos prestados por elles e firmar a sus
lentaçi!o do minha nógativa na presumpcão que milita om 
favor da boa goroncia dos funccionarios, a qual só devo 
ceder á verdade, cm presença do factos e provn.s convincen
te~, mas nilo pódo deapparecor por essas allosaçiles gra
tuitas. 

Dizlim os nobres senadores que cm malcrin de fiscalisaci!o 
c· governo obraria molhar so acaso tivesse crendo um coin
missariado. Eu i•l expliquei ao senado como so faz n Jlfl'ecn
dn.cilo e distribUIÇão dos objectos quo consomem as forcas no 
Rio dn. Prata i os nobres senadores sabem <tu e o nosso systo
ma fiscal raso tombem naquollas parnscns i nós temos ali 

.. 

comniissarios, e um com a denominação do gorai, o qual é 
onrarrogado de rovor as coutas dos outros. 

A J'c;poito do uma eSJlOCie para n qual chamou minha nt
t~n~ão o nobre senador poJa n,1hia, o carv('[o de pedra, hasta 
d!zor no senado. quo o cnrvilo de podra ó 1:ecubido o p.1go em 
v1sta do couhecJmeutos do SUil saiu da dos portos donde IJroce
dom, como de sua chegada aos nossos portes; e.dcmais diiso, 
como ·ho~tem dec_larei no senado, o governo pócle examin:ú· e .''. 
com etrello exemwa o voJ·iOc~ se so deu alguma inexact1d~o 
na somma rl~ toneladas, que sesundo 1J.contrato, se devere
ceber. 

O nobre senhdor p~r Mato Grosso, quando geria os nego
cios da marinha foi o proprio que nos deu o exemp!o.do que 
o commiss~riado nilo era instituição indispensavol. O nobre 
senailor d1sse hontomr ó verdads, tratando de•sa expedici!o 
comJI!~ndada pel~ fallecido ~bofe de divisão Po!Jro Ferreira'~e 
O!JvOJra,qu_o as. cJrcur~JstancJ~s erão qutras, disse ainda ma1s, 
fazendo IOJUS!Jça a SI propno, que essa rxpeiliciio naval ni1o 
linha por fim fazer guerra ao Paraguay, limitavá-se a simples 
ostontaçao ~e [orça ; mas eu p~~o ao nobre senador licenca 
para ~ã~ de1~ar que proceda_ osso seu asserto, de quo aqueila 
exped1ç~o lo1 uma mera qu1cbotada que praticou o governo 
'do Bras!~. l'elo c~ntrario, nós Silbemos que toda a marinha 
levo entao do sub1r as aguas do Paraguay, tendo por fim p~
dir reparações e empregar os meios coercitivos rJeccssarios 
para obtc-las. 

Havia, portanto, a previsão de uma guerra o do uma 
guerra que podia perdurar por muitos annos; ~ntretan!o, o 
nobre sona~or em circumstancias bom semelhantes, e aló 
certo ponto iúenlicas ils circumstancias actuaes, com a diiTa
rença, po~ém, da maior sornma do m~ios que hojo so ompre· 
g:io, prat1cou lambem esse mesmo systema do fiscalisacão. 

Quanlo à má direcção da guerra, Sr. presidente umã s'ó 
nllog-~ção vejo eu arlrluzirla na casa, o cifra-se na dc~ora que 
tem lia vi do em travar a armada os ui limos ~ombates. Alguns 
nobres ~enado1·es com a mais gl'ave injusliea dosconhec8rão 
os servrcos prestados pela armada o pelo dÍstincto almirante 
que a cõmmanda. Recordarei apooas ao senado quo o facto 
i•nportanto ela invaoão, do occuparmos boje territorio inimigo 
e sem grandes porda1, liÓS o devemos principalmente á nossa 
armada; foi clla quo bombardeou e fez calar o forto do Ita
llil'ú, onde niio esta vão sómento tres pecas, como asseverou 
o nobro senador pela llahia.... • 

O Sn: nAni.:o DE S. LoonEN~o:-Não asseverei. 
O Sn. 1111mSTRO D.\ IIAnJNilA ; __ · ... ou como S Ex. disse 

quelho constava, mas sim uma grande bateria que foi roti
mda pelos paraguayos. Foi contril essa bateria que victorio
snmenlo se bateu nossa m·mada. Encontrarão-se enterradas 
Ires peças de grosso calibre que não puderão felizmente ser 
conduzida~ pc~o inimigo. Além disso devemos lhe o desaloja• 
monto elo Jnlm1go dos seus acampamentos do Passo da Patria. 
São serviç?s renas, Sr. presidente, prestados pela armada 
nestes ultimas tempo~, e serviços que [lrovão que .sem pro 
que ó chegada a occasJão a armada mlo se recusa ao cum
primont_o. de seu dever; os nobres senadores, lloróm, a iu
crcpão IDJUSiamento 

Admirei que assim procedess.e o nobre senador por ~lalo
Grosgo, censarando por não ter já de ba muito ntacndo Cu
rupayty.Accusa o nobre senador ao almirante, dessa demora, 
mas, Sr. presidente o lacto da domóra por si só não constituo 
uma culpa; lons.o disso ó possivol que quando e>tivermos 
senhores das circumstancias dellas, talvez roconhccamos que 
tom sido acto do prudencia. • 

O Sn. BARÃO DE S. Lounnxr,o: -Creio quo será. 
0 Sn. IIINISTnO nA MAOINUA: -.E SO Ó passive! que seja 

um neto d_e prudcncm, o se como Já declarai no senado, fal
lnndo conjocluralmento, mo parece mesmo mais proveitoso o 
officaz que a nrmnda só agredisse do comhinucão com as for· 
çns do terra, vô-so quoa consu1·a a esto roBpolto pocca Iam· 
bom por falta do base. 

Das ta, Sr·. prosidonte, quo os nobres son3doros ponderem 
que o llrasil om rolnç[o no Parnguay n~o está ~liás nas 
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mosnHIS cit·cumstnnci;IS em quo e,tit a lleFpnBha em rolaçfio 
ao l'orú; entretanto o bombardeamento do Calli\o do Lima 
mostrou ultimamente a imprurleucia da esquadrilha hespti· 
nhola que dali sahiu dc>bar .. tada pci>l respectivo forl>!. 

U nosso l'ico-almimuto, portanl1'1 (cu nito f;dlu st•uilo ba
mdo om conjecturns, já que n;lo temos dados positivos fl'Ir<~ 
julgai', e mern1o porque. as condir.ões de rosistoncia por parto 
do l'araguay podem varlllr do um momento para outrn, e por 
wa MilO tambem vari•r o pbno do vico-nlmirante). O llflfSO 
vire-almirante, digo, pndt·ri\ mui bem explicar a demora que 
!11m bnvido, e quo, Sl:gunrlo devemos prPsumir, nssen:a no 
cauteloso receio do expor imprudentemonto 11 no~sa armada 
a um estrngo quo não seria nltamento prejudicial. O n1bre 
senador sabe o todos !amontamos a sommu de sacriflcios que 
temo$ feito para a acqnisiç;io da marinha importaotc que 
possuimos; sabe que e !la n4o repr~sonta sómcntu os sacrifi· 
ci•IS do pi·esento, representa 01 sacrifi :i os de longos annos, e 
difficilmento (JO'Ieriamos uprcstar um11 outra armada: c;ta 
considemçito /1or si só acon;ellta jJor certo toda ~ pi udcncia 
em não expo· a a um dcsharato. 

O Sn. !IIN"Tno n.~ MAniNIIA : -l'ondcrei hontem no nnbrn 
senador;. como ia dizendo, um dos grandos inconvcniontcg 
que acompanhilri;1o a subida do [1araguay o o accommetimonto 
do llumaita o cxclusivameoto pela armada; ficaria e! la no 
risco do vr.r-se sitiada por fortificacões que á beira do 
mesmo rio fiws!o. o inimigo. • 

E. Sr. presidente, soo nobre senador pm· M~ttto Gro.-so que 
rt,z carga ao i ilustro vicc·almiranto visconde de.'l'amnnrlaré do 
ham deixado ficar a armada depois do comb:ito do t t do 
junho no Paraná cm altura rlun>lc depois careceu ro~ressar 
correndo os riscos por que clri>ctivamcntc pas•uu em Uorco· 
•frs n Cucv~s; (iL ma1·gcm esquerda do l'araguay doido as 
Troo llocds nao tem comparação com as margens do Pitrn~á) 
se S. llx. apozar do não pndcr; o vico nlmiranto prever ~uo 
o inimigo fari.l CiSas fortificncões do nlercodos o Cuev •• s. o 
censurou IH'r ter deixado ficar à arm11rla em altura rlondo de
vais caruceu descer atravez dellas, muito mais raziTo teria do 
consura-lo, se provendo e conhecendo quu rnr:rnrl rnrú a ar· 
marla i~uacr. dilficuldar13s se ac:tsa chu~nr até Curupnyti; 
cummoll.'"'' este acto do temeridr •!•.' .·• t;Jir '7. ,., • .'m'' de illl· 
prudencil. 

Eu folgG, Sr. presidente, do que o I::Jbi'O ;:n :',.ror r11ilt~ 
O Sn. n,1nXo DE S LouAENr.n:- Pelo lado da economia Gro>so I.Gril~m rectificasse as suas c~n:·ul'i<' 1r:; tch>:~o iL rii-

. não digo nada. . • rccção dos nrgecios d~ gnel'l'a commettid1 pelo g•w~l'l\0 au; 

0 Sn. VISCOND!~ DE iTADOIIAIIY :- loto .é Verdade, 

O Sn. nnNISTno nA lil.\nmu:- E de que outra linguagem genoraes; cata modificação feita cm sua proiJria 'l'ini<lo pelo 
poiso cu usar, so ten,,o, como todos !ls brasileiros, n mais nobt·o senador •••• 
plena confiança na intrrpidez e p;rtriotismo do nosso vico· O 8n. PAnANnos:- Não foi modifiéacão, foi a exproasão 
almirante? E neola pnrlu pcrmitta o nubru senador quo con· fiel do nieu primeiro pensamento. · ' 

·toste a sua nsserçiio, nunca ouvida nesta cas;i, do que a opi· O 
niiio do paiz descrê tl~s sorvi~:os do no. :sa armada. Sn. MINI>Tno DA nL\IIINILI: -Tanto foi modificacão quo 

o nollro senador, quo no seu primeiro discurso accoinettera 
O Sn. DAIIÃO DE S. LGUIIE~co : - Comccava a descrer; directamente o governo, depois volveu suas solta~ contra o 

foiJl que eu disso. • • n.Jbro vi;condu do Tamanuar;\ d11ndo o então cumo mpon-
0 Sn. nuNISTno DA ntllll:>u,l:-llem; cu não acompanho o savel, o passou a censur;L·lo pela demora cuja causa o nobre 

nobre nenarlor neste receio ; pelo contrario ~utendo que o senador não tcvo a bondade do indicar, como parece lho 
procedimento da arma,; a na queiJas paragens dil toda a garan- cumpná. 
tia do que continuari1 a SCI' sempre bravo e louva,el, toda Sr. presideuto, eu entendo que a armada tem feito quanto 
\'CZ que a perici:l eombina>fa com os uictamos da prurlencia lho ora passivei, os resultados o pro vão, o bom cx:to da pus
dutormioando a acç;io do nos:Q di~no vico-almirautc, marcar- !agem rl•l nosso exercito ó devido a maneira por que clla se 
lhe o caminho do combate o da VICtoria. comportcu. 

So podem conciliar·10 as cautelas 1alutares com o bom N;io digão os nobi·os senadores r1uo h.1 sobejiu;io do oncou-
exito da guerrd, juii(O quo <1 um gmndo devor não cxpilr o raçudos, ao contrar1o, esse mesmo combato do Passo da 1'•· 
paiz â reproducção do sacrificios tilo considera veis. Iria mostra que não orão cm demasia • 

. 
O SR. n.111xo DE. s. LonE~'.:o:-Dlas está so expondo 0 exer· O argumento tirado para mostrara dispensabilid;ule destas 

Cito. machinas de guerra, do quo fez a canhoneim llenl'ique Jllar-
0 Sn. MINISTRO DA MAI>INDA : _ l'~rddo me V. Ex., ~xpo>to Uns oito procede; essa cnnhoncim fez, ó verdade, scrvicos 

fi · imjlOrtautos, mas snrvic.·ns de mera ex"lorac.•ilu e da nâe-carin o exercito so pi;andu o solo inimigo não tivesse pela r ,. 
retaguarda no rio ;ufjacente o amparo da armada; assuu sagem. 
muito mais exposto ficarin por certo o exercito; a armnd<~ O Sn. PARANnos: -Fui clhl que protegeu os defensores 
ó um grande refugio dando lhe podem vir soccorros. da ilha. 

O Sn. DAnÃo ·n1: S. Lounr.N~o :-Soo exercito precisa que O 811 nnNisrno nA MAIIINUA: -Fez ~erviços valiosos fez 
a armada lhe guardo a retRguarda e;tou cal~do. es!CS mesmos de protccçi1o, n.ão noguo1 nunca, mas o nobro 
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V E · senador n;lo contesta, nem poJo com verdade contestar qno 
n. ~INtiT!i~ DA !I.II:I~~A:- c!' Oe:mo :nu: a • :x·! o combate travado entro ~s mesmas baterias inimigas e n 

tenho fó na penem ~lo noosos genoraeo o n,t br,~luL.n do.no»O> nosoa armad.t nilo fo'i sustentado por v·15os do madeira; osso 
soldados guo nno hao do retroceder; mus a swnc1a nulrtar o combato fui sustentado pelos eucour"cados que ali temos .. 
a prudcncm uco~selh5o que niio se cmllariJUOill f,,r~as om em· lntmdu um ou outro vaso do madeira.' 
prezas t;lo armcrrdas sem estarem premtas todas as ~ven· . _ . 
tuulidades. Nós tomos bem patente 0 multado d;;s imprn· O Sn.- I'AnA~uos:-Os seus serViÇOS lho merecOrao o tituiJ 
dcncias commettidus pelo nosso inimigo, 0 w1o dcvr.mos do d_e Aclules da or~uadra. 
modo algum qucror ucompanha-lo cm st•melhanto senda. O.Sn.nuNisrno DA JWIINIW-Os serviços furão valiosos, j;\ 

O Sn. D.lnÃO DE s. LounoNr.o: _Economia e prudencia· os disso, ma~ não forüo elles, ~s quacs niTo quero r!O mollo 
muito bem r • · ' u!gum deprectur, antes os considero relovnntes, n;to ful'i1o 

O Sn. MINISTno 11 ,~ IIAIIIND.I:-Já pomlMoi ao o obro senador os,cs scrviço.s que trouxeriTo o resultado glorioso do combato 
I n tJUO mo retiro. 
1outcm que ó melhor i>lo do auo carregar com a culpa do 
ter P.eruido ·pai' sofi'rt•guid;1o o imp~ciencia, um wn numero O Sn. l'An.INIIns: -Seu norno correspondo "erfoitnmonto 
do Vidas o orcasionarfo outros muitos sacrificins, Corro is>o ao nome quo recOI·da uma u.1s victimas do l'aysandú. 
por conta dos goncrnes, o o governo, quo vigin r],, cii mesmo O Sn. MtmTIIO nA ni.IIIINIU: -Sr. prcsidento, 1h'sconfio 
us actos desses !;PllCI'ilCS n;lo tem raz110 para CoB•fcmBar a tanto mais da III'OCcdüBcia da accusac~o de demora ft!ita no 
dcm~rn, c menos par.t, por causa dei! a, decretar uma medida nobre visl'ondo do 'f;,mnndaró, o cm'ger·al nos no~sos gene. 
fuln11nnnto contra os mesmos genoraos. rncs quanto nào vejo a:s1~1Hdada n conSOIJltenci;tquo do;sa 

O Sr. nAni:o 111~ S. LounENr.o:- O quo se economisa na ;ua nccusa0ào tinio os nobresscnadore;; os nobres >onndores 
nrnuula so uisportli~a cm tmi1. nilo a julgào motivo sulllcil!ll(O para a dt•stituiçilo rio vis· 
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coudo do 'l'amandaró, nom tiio pouco dos genornes; a que fim 
se dcrigc a censura dos nopres senadores 'I Sem du\'lda ao 
govot·uo pa1'1l que lhos recommenúo a maior díligoncja. 

O tin. I'AIIANnos :- P.ua f[UO examinem os facto> e pro
videnciem como for nccossano ;I defesa e dignidllflc do paiz. 

O Sn. nn~tsrno DA mmi'nA: -0 governo n;io se ha de des
cuidar do examinar os factos o dar as providedcias IJUO furem 
.do !CU dever dar; O fit(UC Clll'to O IJOÚrc senador quo não seril 
a posicão d~ quem quor que seja, que terá de embaracar o 
governô actual. O governo comprohende quo acima II~ lei 
não çst<l ningu.~m, o governo tem a forca precisa para faz•Jr 
valor a lei coutra quem quer que seja, ÍJ a este respeito tem 
visto o paiz qual tem sido a sua marcha ; mas não ba de 
fazer i11justiças. 

Este governo que so diz nullo, tom Mto tudo o que era 
necossario pam constituirmo-uos no pó do guerra em que 
nos aclwmo~, o além disto tom feito ~lteracão no !unceion:l· 
Jismo publico: nilo digo no baixo fuuccionalismo, onde pouca 
ou nenhuma dimculrlado elle pó de encontrar. Este governo, 
embora· provendo as diiTiculdarles I{UC dali lho surgiri:io, 
tom Lido a coragem de dimittir altos o importantes funccio
nJirios sem se cmbar;;car quo os tlcmittidos se reun;To, ~ 
fação côr~ contm cllo; o contínuar:i a rlar as mesmas prov:1s 
do CUJ!lpruneuto do seu dever, mostl'llntlo se rigoroso, e fort~ 
om seu posto em•tuanto tiver, como tem, a confianca dos 
JIOdercs do Estado, a CrJIJiiança da Cilrôa o o apoio da maioria 
ila camara dos ucputados. 

O Sn. nA nÃo DE S. Loum~;;Go: - E nós não somos nada. 
O Sn. '1'. Orro!l'l : - Oh I Que maioria •.• 
O Sn JIINisTno DA liAIII~ILI:- nlaioria tanta quanta é pro. 

ciso para que um ministerio, quo tem conscicncia do si o do 
sua dignidade, um ministerio, que sabe que deve tirar a ma 
força da observancia e respeito do systema que nos rege, 
possa governar. 

Ó Sn. n.1nXo DE S. f.ounr.Nr.o : -Pura que nos lanca em 
rosto nossa pcqucnbez? Diga:...do corpo legislativo. •. 

0 Sn. IIINISTIIO DA 1tf.\fl!NUA : - fio> peito mujto O scmtdo, 
mas o nobre senador sah~ que ó doutrina aceita no nosso di· 
reito publico que o senado nllo tom intervcncão directa na 
vid~ dos govC!'fiOS. • 

1\cspeito muito a opiniiio·a o voto do semulo; n1ns não dCI'O 
o governo procurar as condiçúes de sua vitalitlat!e no seio do 
senadn, e sim na confiauca da corOa e na maioria da camara 
dos dollutatlos. • 

.o Sn. mÃo DE S. LounE~r,o -Quando eHo rejeitar a 
w, governem sem clla. 

O Sn. nnNrsrno DA MAniNnA :-O nobre senador disse, iJ 
verdarla, IJUO essa m•ior1a nada valia, que descontados os 
votos dos ministros o dos presidentes ver se-IIi a a que ficava 
reduzida. Tirem os nobres 1111adorcs esses votos o··ainda rosta 
maiorin, com a quul nas circumstancias dilficci; cm que se 
acha o f,aiz, temos conecíencia. do que podemos Iam algum 
mriço á nossa patria, o de que portanto 11110 devemos aban· 
dQnar o poder. 

(apoiados); no pniz pouco interessa snuor se os mini~tro~, 
neste ou uaquello uogocio, cstlo muito de occordo ; o que 
o pàiz tJuer sabor ó so ha entra os ministros contlicõos· taes 
de nccortlo gera! que não os impcção de tomar as· medidas 
do IJne elltl preCisa. / · · 

Dcstlo que o ~overno vai satisfazendo as necessidades da 
sitnaç;io ..... 

O Sn. o,\ nÃo ou S. LounENÇO: -Esta ó que é a quesliio: 
o. Sn. !IINts·rno ut. MARINII,\ : - N<l verdade, oata 6 a 

qucst;io, maR questão que n~o póde sor decidida pelas 
vtJtes e pelo juízo dos que f<~zem opposição no governo, e 
sim pelos meios que a constituiçno marca, e que ao mesmo 
tempo são concliçúes tio legitimidade para a vida do governo. 
Não é a ovini;lo tlos nobres se.nadores que fazem OJiposiciio 
ao governo, não é a opiuhio da minoria da camara dos de· 
puta dos quem decide oobro a coutinunçfio ou não do gabi
nete ; ó sent. duvida, como disse, a opinillo da maioria da 
cam~ra dos deputldos e a confiança da corOa. 

Do mais disso, o gmrno tem consciencia de que merece 
o apoio do paiz .... 

O Sn. T. OrroNr:-N~o apoiado. 
O Sn. !H~1srno DA !IAnrNrrA:- ••. que vive da opinião e 

pela oviui;\o, .. 
O Sn. T. OrroNI:-Presumpção em agua bcub ••• 
0 Sn. l!INISTRO liA MAIIINUA: -embora OS OPIIO>icionistas 

dcclarní'Pm o contrario; mas isto só póde >Ct' demonstrado 
pelos tramiles o nas occasiõos que o senado sabe. 

O Sn. nAnÃo DE S. J.ounr.oço:-A eleição ... 
O Sn. '1'. OrroNr:-Eicição liue I 
O Sn. nnsrsrno DA 11.1111im,\:- Em quanto isto na o so dá, 

as base> para ~e decidir se o governo tem as conJirõos de 
legitimidade são as que acabo do mencionar. • 

O Sn. DAnXo DE S. LounENÇO :-Uma maioria tio lO votos I 
O Sn. nHNtsrno DA MAIIINIIA:-Quatro que fossem; não diz 

o direito publico n~optndo entre nóa 11ual deva ser o numero 
da maioria, o nós vemos cm paizes ma i~ adiantados do que 
nó> gabinetes iltraVcisareiu situar,ões difficois. com maiorias 
muit9 menos numerosas do que a I{Ue nos apOia, 

O Sn. DA nÃo ns S. LounENr.o : - N;lo conheco paiz mais 
adiantado do q uo o nosso... • • • 

O Sn !IINISTno PA !IHIINRA : - Creio quo não irrogo iniu· 
ria a nosso rmiz apresentando a laglat.crra como paiz typo em 
ma teria de system,t rcpro;entaVvo, c clla disso nos dà exem· 
pios antigos c modernos mesmo recentemente. 

O Sn. nAnlo n1; S LouRGNço : - Nos outros paizos com 
maioria de 20 o 30 votos so retira o governo. 

O Sn. nn~rsTno nA mmNnA : -O governo, ainda que tives>e 
unanimidiule na carnara, fO entendo que mal sorvo o sou paiz 
devo retirar·so; se lho falta, ainda tendo essa unanimidade, 
a cunlianna da co1 Oa, qu.e ó outra condição essencial, tambcm 
deve retirar· se; mas da tu não so segue quo, porque escasseou 
a mainria na camara que tem voto mais directo na vida do 
governo, deva elle retirar·se. 

O Sn. nA nÃo DE S. LounENCo : -Escasseou em uma e fall3 
cm outra. • 

O Sn. PIIESIDENTE (ao orador] : - Eu dar·ia um conselho 
a V. Ex .... 

Senhores, comp1·ehende o senado que não ó isso aprgo ús 
pastas. comprohcndo lambem quo não é desejo do dar past•J 
a sentimentos v,tidosos; quu ns dilllculdados da quadra vctual 
croadas mio sei por quem, nem mo cabo discutir os seus au
tores, tornão nno sô menos appetccivél como muito cbeia tlo 
espinhos esta posiC<lo; mas entendo com os mous collegns 
quu fazemos um sc'rviçn M paiz conservando nns no poder, O Sn. SouzA FnANCO : - Jit é tarde. 
nestas cl'iticas eircumstancias, e porisso, enHJuanlo tivermos O Sn !IINiiTIIO nA !IAiliNfiA : - Eu com muito prazer obe · 
o apoio que :ICtualmollto temos, havemos do continuar na ge· deço ii. V. Ex., mas V. Ex. viu quo n~o levantei a que8tilo, 
rcncia dos negocies, fazendo o bom que c: tiver ao nosso ai- viu que recebi a censura elo que continuo no ·poder som maio· 
cance. ria uu com maiorta nulla, tirado.a os votos dos ministros e 

O Sn. T. 0FTONI: - Unidos e solida rios 1 dos presidentes ; podendo uma censura destas trazer onfN· 
O S - s L N li b quccimento li forc;l 1noral do que caroco o governo, cu, n:io 

n. DAIIAO D~ • ounRNf.O : - ffo lOS ga 0 0 gosto. só 'por di~nidade 'pessoal, como pci;L dignid•tlo do posto que 
O Sn. nHNJSTiiO 11.1 MAniNUA : - Essa quost;io do solida- j oc~upo, duvia refutar e~sa assevcraçiTo do nobre sunador, o 

1 iodado ó para mim uma quesliio do nu lia importnncin demonstrar no !I ai~ quo na o vivomos vidai !legitima, mas 
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sim vida conslilucional e com tod.as .as conrliçoos ele força 
quu nos di\ o systema e que a consctcncta mo dá de que o g~· 
vemo cumpro bem o seu dever, não abandonando, por molt· 
vos cuja procu~oncia . l!osconhocc,. a. posição cn.t que esm 
condicões de vtda logtltma o con;ltlutrão e consltluem. 
o Sn. vnESIDENT~: - Parecia me não ser conveniente 

conmlcr·f·O em !jUest<lo principal uma questão incidente. 

ma qua poço ao corpo legislativo para seu pagnmcnlo. Desde 
que, por exemplo, uma encommcnda foi !cita, c ao acha 
prompta, tu considero que a despcza lambem está feita, o 
dec.lnro no senado que ntguns dos vapores encouraçarlos que 
mnJ; f;zemavultar a cifra do credito supt,lemontar que peco 
ao cO.rJIO lcgi;lativo, ninrla )lilo se acbilo pagos, tem ~pdnâs 
reccbtdo por conta algumas prestações. 

. O Sn. Ml~tsrno DA !1.\RINfl,l: -Bem, desisto della, con· 
tonto-mo com o pouco que disse. . 

0 Sn. VISCONDE nE [TAPORA!IY: - 05 que não forão reCO•' 
bidos durante o nnno financeiro não se biio de pagur nesse 
anuo O Sn SouzA FnANco:-Agora não aceitamos a desi;tcncia. 

o Srr !!l~!STnO DA !1.\ntNn,l: -Sr. presidente, ainda volto 
li questão ela rlir~cção elos negocio; ri.~ ~uma. O>.nobrcs se
uadoros não silo JUStos quando aprectão o procedimento dos 
nossos genernes. A demora do que hojo nos queixamos póde 
ser cxplicadu, como já f•Ji por mim nesta casa a quo teve o 
Sr. visconde de 'fmnandaró ljUanlo à sua subida uo Pa.raná 
om fevereiro. 

nias os nobres senadores sffo tombem pouco justos quan
do sem bases , ao menos que trouxessem ao conhPci· 
mento do publico taxão de culposa uma semolbanto r:e· 
mora. Os nobres Sinad<Jres sabem que os nossos ~cneracs, 
embora tcnh;lo voto na dirccçi10 da guerra, o voto valioso, 
toda da nãÓ são os unicos que decidem : se os nob1·cs Eena
dures querem ser ju,tos, o se tôm provas para conscienciosa· 
mente considerarPm i;so um mal, devem remontar-se um 
puuco mais alto á -caus:1 do. mesmo mal devem irá alliançn 
feita, que commetteu essa rhrcecilo a todos os gencrar's óntrc 
os quacs contamos os chefes de' duas republicas alliadas. 

Eu pela minha parlo declaro rJUO não vrjo nisto sonão mais 
um motivo para o paiz applaudir-se de havet· feito esta al
liança. Os mesmos inimigos do general nlitro, quo tilo con· 
sideravel 1•olo tõrn na quest<lo do que trnto, nilo lhe neg;lo 
nem ~ciPncia, nem jJCrida, nom resolução ; já se vê que a 
sua intervencão, foi' um bem pam o paiz na guerra quo sus
taulamns. Os nobres senadores m1~ fazem justiçn quand•J at
tribucm a culpa, se culpa houvesse, nos nnsws goneraes i 
eul<lo todos os directores da guerr~ sm·i;lo culpavei', e Fe os 
nobn•s seuadores n<lo podem crnsura-los pnra 'O fim da pro
vocar meoliuno contra etles, estariiio em seu direito provo
t:andõ assim it emenda de erros em que tivessem p<>rln·: esta 
corage;n era licita a quem quer que~ quize>fC exercer. 

!'ara sa tio fazer a uma cxiw•ncia do nobre senador pa· 
nl<>lo-Grosso vou tocar, embora do relance, nu quoslilu para 
pri<lmeutc dos creditas. O nobre senador di;se que eu pedia 
urcditos 1mra dcspezas já feitas o nào para despczus Jlor 
fazer. 

O Sn. P.lnANnos :-Em grande parle. 
O Sn · !l!~bTno n.1 !!Anr~nA: - A natureza dos crer! i tos 

tróue mostrar bem qual o destino que vão ter; o nobre Fena
rlot· sabe a invencível morosidade cm matcl'ia riu halancos de 
ucspezai o nobre senador sabe que não ó isto ria ópochi1 JII'G· 
~ente sómcnte, o quo. se ó um mal, óum mal que tem >i·lo 
IIISUJieravol toam os ~evernos pas;ados, 

0 Sn. IUNISTIIO DA !l.IDINnA :-V. Ex. sabe que para liqui
dação do anno financeiro concedo a lei seis mczes cm rtuo so 
roa liz11o as despezas do exercício, 

0 VI'CONOE DE ITAPODADY :-Realizi!O·Se pagamen.tos, não 
se rcaliz<lo despezas. · 

O Sn. !!INISTno nA l!AfiiNDA : Considero a despeza feita 
de: do que a encommenda !ui feita, e estando prompla só 
~cp~ndo de pagamento, c portanto minha expressão ó exac· 
liswna. 

0 Sn. 1'1TGONDE DE ITADORAOY :-E' aliás inexaclissima, 
O Sn. !!INtsrno DA !!.lnt~UA :-0 nobre senador considera 

rlespeza o acto rio pa~amcnto, mas eu tive ~ cautela de ~X· 
plir.nt· mi11ha idóa: determinar a exc~pcão em que tomava a 
palavra dcspcza i fui bem claro c rliss'e que feita a cneom-. 
mcnda o promptificarla ella, restando fómcnlc pag-ar depois 
rle verificadas ·as conrliçõ~s da cneammenrla, podia o paga
mento set· feito por conta do mesmo exercício a que portencQ 
a despeza. 

0 Sn. VISCONDE DE lrADODAA Y :-Não é despeza do mesmo 
exercício. 

O Sn. !IINISTno nA !!ADINILI: - Por conta rle que exerci
cio hiio do so pagar as encommondas quando recebidas? 
listão vencidos os pa~amr nl~s. h a falta de dinheiro, o que 
h~ rle f::ZCI' o governo? l'edir crorlito. 

O nobre scnadot· que acaba do honrar-mo com seus apar
tes, cm outra occashlo convtdou·me a declarar qual a opura' 
ç;1o ou quol o re.~ureo 1ie que IJreta,dia de preferencia lançjlr 
m<1o o ~overoo, Sr. presidente. eu persisto em act·editar que 
n occnsi<1o mais apropriada para tratar-se desl<l quesliio, 
mio ó a JH'esenlo, o sim quando se discutir a dospeza. c ro
cei tu gcrnl do imperio, receita o despeza que discutiremos 
pelo. minislerio rt. fazenda, a quem privativamente compele 
renh1.ar essas operacões. 
. Pela minha parte' dir~i ao senado que enxergo incouve

mentc cm o ~evento dest~nar.um dos recursos do que pódo 
lançar mão como unicamente prcferivel ; eu entendo que a 
preferencia da oporaçiio a fiizOr·Se SÓ rórlo ser npreciada na 
océasi;lo cm que clla tem Qe realizar-se i e, fcnhores, não 
seria um grandn incon veniento 11110 eu vie;se dizer ao corpo 
legisl;!livo: rc O meio pt·ufnrivd para a obtcnciio ,lQ dinheiro 
ó um ompreslimo O' trangeir.r? " N;lo seria picvenir a usura 
rios capililes cslran;;eiros, que se prcparariào Jogo para a~
tuu sobre o governo o impor-lhe seus exagerados interesses? 
Niio falliio, Sr. prc;idento, luzes nó senado nem á camara 
dos deputados para pronunciarem se a respeito rles5a maioria 
embora melindrosa i cu pela minha parlo declaro ao nobre 
senador quo torci de ficar-lho agradecido se S. Ex. quizor e 
purler obler rios seus collo.<ns o oncarrogarem·sc da tarefa do 
do;ignarem qual o meio prcfcrivcl i eu ngr~decerei n S. Ex., 
Sr. presidente, porque não lenho presumpcão alguma, nem 
outro doscjo senão o do acertar o serVIr do melhor modo 
JHlisivel ao mau paiz: agradecerei ao corpo legislativo se 
quizcr incumbir se dessa tmfa. 

O ministerio a meu cargo man•lou lirnr rins crorlitcs ordi
narir s pelas respectivas verbas cm qne havia rlelicencia. 
tanto r1uanto o excesso do serl'iço trouxa do augmento do 
dcspcza, c verificou-se quo mlo cboga a quantia ~otada, npe· 
zar das !obras escr;plur,rdas, e que, pois, ó indi~pcnsavcl o 
credito ~ctual. O que ·ro&tava fazer? E' impo55ivel conseguir 
n Joromptil rcmrssa dos documentos relativos a duspczas nu 
nnno Onanceiro a tompo de poderem habilitar o governo par~ 
dizer quanto se gaslou cm cada província c a smnma total da 
rl.c;(lc1.a do impcrio. A prova di~so ó que o balan(·o do cxer· 
r.tcio do 18fil. -18C.ii, até hojn, ainda não foi rlarlo; o h a 
províncias como a llahia, por exemplo, da qual os ullimos 
documentos quo lemos são de julho do anno passado, cm re· 
la(:iiO ao oxorcicio de que lrnto. 

.o. Sn. Souz,\ FnANco:-hto ó, se quizor constituir-se cm 
miiHdro. 

N,io posso, ó impossível 11 qualquer rldorminnr quacs ns 
dcspezas na hom em rJuo fali o, qnc s J nch<lo pagas ou n<lo i 
o que ó verdade ó, que por conta dusto cxorcicio nch;le ·Se 
fo1las o não pagus do;pcz;1s tantas quantas perfazem R som· 

O Sn. !IINISTno n,\ !J.IniNIIA: -Pcrmilln·me V. Ex., tanto 
niio ó para constiluir·se cm ministro que o cot·po logi<i<llivu 
prcvaleco.se perfeita e rigorommente do nllribuiCI1o sua.cons
lilucional, dnndo prufortlllcia :1 um,ou outro moi o 'o rccommen
danoJo ao sovemo quo omprcgnsso este, ou artuollo. N<lo ú 
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drrcis:l ser rninisl.ro:;'pnra for t!irci!o do intervir nm,, escolha 
o d~lel'lniua-la pela manoira quo acabo do referir; lanlo as,im 
que, nó< \'emos <~> ~randes quo;lOos itJVilnlatlas CL!l rela~ITo 
<'1s medidas J'ecut·so; do quo pódo o govt•rno lançar llliio para 
fazr1· faco a essas d~spows. , 

[\' alllibui~ITo o dovor do corpo lcgislalivo, o n;io 1\ pre
r.iso IJUII so converta t•llo em governo para quo possa inlt•.rvir 
Jlil nwtcria. Assim pcrsi,lo cm dt•clarar quo acdlo pela mi
nh:; parlo Ioda· a inlcrferr·nda quo o scnndo queira lQr n;~ 
dcsig-nar;io dos moi os preferi veis; seria mesmo um favor se 
nquellc> que dispocm do illlos recursos IIli m.aloria, o prOVi!· 
valmenlo poderi;1u f~zrr calar a rordado nos Oipirilos :o f!Ui· 
mscm preilar esse rolovnntis;imo serviço no paiz. 

Sr. pmirlcnlo, nfio touho [JJ'O>umpç;1o do cousa algum~. 
mas creio qus não so póde avaliar a cnpacidado o mereci· 
moulo politico o scicntifico son;1o pelo resultado provei
toso ou niio :ruo deli o rt:colha o paiz; qu• m falia com efla 
franqueza, scnhcres. não Josoja scn:io acertar na escolha rio; 
meios, o seria escusado cxperulor o dúicnvol,er a~orn minh.t 
opini;io, a qual aliüs jà tive occasii1o de manifestar ao sonado. 

Todavia direi 11110 cm nwu entender o meio preftJrivel fO· 
ria o emproslimo interno: mas n;io se devo marcar lcrmirrarr
tCillCIJle um meio unico, porque na occasiàu do ciTecruar-sc 
a operação r ódo opparecer um cmpro;limo estrangeiro mais 
vantajoso o mais commodo; '!la! serviria o governo se o n;io 
Jlrefcrisso, mal scmria o· corpo lcgi;l~tivo so acaso livcsso 
tolhido ao governo o arbítrio do fo~zer essa oscolba, 

O Sn. SouzA FnA~co:-V. Ex. esqueceu-se do QXplicar s~ 
o !besouro j:i tem dinheiro. 

O Sn. MINiiTno DA l!Anr~UA:- Se acilbo de dizer quo o IIII· 
r,amento estú Jtor faZ<' r I Su o uoLr·o senador mo tivt·sso ft•ito 
a hom·a rio allenrler· leria visto que seu a parlo j;i de h a muito 
teve a nr.crssaria mpusta; como julgo ter respondido a 
todas as ob,crvacões ftilas. 

Natln m:.tis !eniJO a dizer. 

O S''· vt•comlc ele !tal>or·Biy:- Sr. pro>irlenlo, 
não pretendia eulrnr na quest~o que 10 di>culo, mas vejo
mo obrig-ado a faze-lo J!itra explicnr um aparto que dei ao 
nobre ministro ria mannha, e a respeito do qual mo pareceu 
<lucre r S. Ex. levantar um caslello no ar. 

O Sa. lliNrsrno DA r.r.~nr~HA:- Exigiu a minha opinião e 
agora r!i~ iJUil levantei castcllo. 

O Sn. \J·t:o~::i rm fr.\nonAnr:-Nãa'oxigi ~ opini;io rio 
tll'linJ mini,trn, r .. "l pro;·eri ncmurllll palavra quo irJcul~asse 
f~!::dhcl!!!.t~ cxit;l~rtcia. 

O~~~. Jr:::•-T:\'1 ~.\ nnm~tLI:-Eu não dig,o cxi,jii· it mi1 
v.rle; ...... ,. <in.t. :;uo lheassislo. 

O Sr,. r"G .. ,,u,; DB ! r.li!OIIAnv : -· Se pedi !culto esse di
rr:ilo. O Gr. miuii!ro da marinha nos rli;'o tp:e COJt,iderava 
como dt!5ptzil 1 CJiizada, 11 por con:cguinto pt•rlencrnto a um 
anuo tinauceiro dado, a imporlant•ia de IJU:tlquor cncomm<'n· 
da feita tlunllllti mo anno, embora o objecto encommcudarlo 

· foo:o enlrcguo rlepois do findo ..• 
O Sn. m~JSTno o.1 !l.lftlNII.I : - N;1o di;so i>so, fallci de 

cncommontla promptificada. 
O Sn. YISCONor. DE ITADORAIIY :-Então uiio rnlendi nu Sr 

mini,tro, ou.o Sr. mini;tro mo on!entleu a mim. l';ll'l'cia-me 
ter ou virl•l a S. Ex. que logo 'III O em feita a encrmmonrla ... 

O Sn PnESWliNTE :. -V. Ex. quci1·;1 rxplicar seu penm 
menlo para l'ilr 10 c~ega n um accortlo com o nobre senador 
pelo Rio de ,,anoiro. -

O Sn. vrs~r,NnE nr. IT,\OOR.\IIY: - Se S. llx. quor tor ma 
hondado. J•ódo ser •ruo liquomes immcdiatamonle do accordo 
soJlro I!StO poli lO. 

0 Sn MINJSTIIO nA Jf,\J'JNfiA : - 0 iJIIO CU disso foi Í>(O : 
enusitlcro tlt•fpeza feita <HjUO!Ia que pam solv~r-sc depende 
Hi do pagHnJonlo, por exemplo : faz-so uma encommentht 
(oHo fallei cm o governo a ter rccl'bido, mas prc>uppur. isto), 
c::lit pt\mpla c cutrcguo ao governo; resta pagar. lbdo ser 

paga por conta rio nnno fin1nceiro, doutro rio qual recebeu- so 
a cncommonda. Ho st•i eu o sabo torlo o muntlo : ó cousa 
liin conwiinha qun acho quo ninguom meltcrá uma lanc.1 
om Afri~a por· sabo la. · . • 

0 Sn. VliCONDP. III~ ITADOIIART: - nJas ni!O foi isso O quo 
mo parocou ltll' ouvido ao nobre ministro. 

Entt•ndi quo ollo julga1·a que u da la da oncommrntla do· 
tel'luioava o auno lirwnc~iro em flUO a dospeza devera sor cs
cri!•lurada. 

O Sn nH~Jsrao DA MAntNnA:-Eu ni!o disso assim; referi-mo 
nos em:ouraçados que ahi ost;lo •. 

O Su. VliCO;o;nE DI~ lunoJLinY:-Puis bem; so os encoura
çatlos jà forão cntro~ues, o so durante o nnno financeiro rle 
18tin -IS!iG se vcnciln1o os rrr11zus cm quo o governo do v Ma 
paga-lo;, ó ftira tio riu vida qun a cs;c exercício pertencem as 
de;peza; rosultanles deS>o pagull'ento. 

O Sn. I!INJsrno nA )!,lni)UA: - Eu mo refori aos rlous rn
couraçatlos quo ;,bi esl;lu, os quaes lôm algumas prosta!Jilos 
pagas;. ns outras u;io e~ti10 pilgas. 

O Sn. Y!iCONilE rm l'rAnonAnY:-M.1s obrigou-se o Sr. mi
ni. Iro a jlil~''r Lutl•s ~s pl'est~~il~s rlon!ro do armo financeiro? 

O Sn. !!INISTno Dl MAntNil\: - Do>de que a·encommen,Ja 
cslá prnmptrficatl:l, ,·cnc,!u-so a tlivid;l; dcsrlu 'luo cftá 
promptificada a encommcuda, a obl'ig:rçilo do pagar corro 1 or 
conta rio governo, o 'lu;tl su n;io lcm pago ó por que não !cm 
dinheiro; se tivesse dinheiro já o leria foiLo. 

O Sn. VJSCONnE DE hAnonAnY: - N;lo mo parcco preciso 
que o nobre mir7islro em~rogue !:1m anho enlhusiasmo o_ ener
gia piirá r!i1.er c.us•s tão corriqueiras. 

O Sn w~rsrno o,1 !rAnr~nA : - Em~rcguei a mesma quo 
V. Ex. · 
'O Sn. VISCUNOE DE lrADOnAUY:- Eu apcn1$ procurava sa

ber se o governo se compronJt!tlou 11 pagar todas as presta
ções, logo que os encouraça\los lho fossem entregues; por 
que, twsto c~so, o custo do;sas cmb:trc.1cilcs devo fazer parlo 
das dcspezas do exerci cio a quo pe1·tenêor o annó financPiro 
cm quQ tovo lngar a onLro,;.1. 11'. assim que se faz a escrip
lura~:lo uo thesouro; e niio pódo ser do outro modo. 

O Sn m:mrno 0.1 nJ.IIIINn.\: . Totlu o mundo s:t~e. 

O Sn. mco~or. Dll ITAnon.lnY:- Ni10 sei se todo o mun•lo 
o saho; mas sei qotJ r!., vem sabe lo ao menos aquelles que se 
occupão destes negocios. 

No q11~ niTo posso concordar c0m o Sr. ministro da mari
nha, c cm quu os meios de haver os recursos necessarios 
para occoJ·rer á rleFpeza rle que lr.tla a proposta rio S. Ex., 
devem ser com m:d: propriedade discutitlos, quando exami
narmos o prnjccro da lei do ort;amento do exercício do 
1866-186i. Oo mursns quA i:i. Ex. podo, s;1o para ~OSJ o
zas tio l'XCr::icio rio ISIHi-1866, da lei que ll•mos de rliscu
lir·. niio >o r•f•·re >CJHio ""' scrvieos rio exercício do 
1866-1867, e a.,s recursos quo ellt•s oi:igeill. 

O crodito quo S. Ex podo ó destinado para supprir a in
sufficicncia dos que lhe fonlo darlus, quer na lei do orçamento 
do exerci cio do 1 Stiii 18G6,<Juer na lei do 2G do junho do nnno 
passulo, t]UO iibriu ao goYerno um cr·edilo cxtraordinario do 
c o: c a do i I ,000.0008. 
, s~ ainda são insu!Iiciontes c>tos crcditoR, ó na occasii!o em 

'luo so vrm pedir a quantia quo do m3is é ncressaria pam 
al'udir às neccssidatli•~ do Rerviço publico que rlovem ser 
rli<cutidos, não só a impr•rl:tncia dma quantia·, como os meios 
do havo-llt. A occa1i~o. pois, mais opportunn, a unicn occa
si;io opporluna. ó agora. hlo bmhem rM parece que todo o 
mundo sabe, ou ao menos dovo snbcr todo o mundo'·quo ó 
ministro. 

N.io me recordo de haver petlitlo, em meu ap~r!o, no nobre 
mini1lro da marinha que nos disfcsso quaes os meios do 
IJUO s~ pretendo lau(:.,r nHlo para haver o> 1,980:000,9 
que nos pode; mas Íl vordado que pretendia faze-lo na 
2• discuss;lo da f ua proposta ; )IOrque mo parcco qno 
o governo, propondo· nos, c c• mo moto do oblo·lcs, operações 
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do credito, devo jil ter nsscnlarlo ~ q•1.1l de; tas opor~çiles bn 
do r~eorror; tanto illili>, Sr. prcs!llou.to, (lófi!UO ermo que o 
crl'llilij I(Uij nofi pedo S. Ex. ó •!t·stillado cm gr11ndc. parle 
para dcspczns j4 !•1itas o pa~a;; i> to ó, estou persu~dido· do 
que 0 gí.verno. j;l lauçou m;io d<•S recursos noc~ssanos pm 
Jmvcr u qunnua que no; pede. 

o que mo pmce ostran.ho é .'lun, tanJo o govern~ srm a.u· 
torisae;io do poder IP~islaliVO !cito CIII(I'C~t!lnos cons11leraveiS, 
nos qÜacs o;t;i d~ certo comprehr.ndida uma par~o ao mcn?s 
daquellc para que vem pedir ugora :t noisa auton~ação, noto 
a tenha pedido para o restante rlo.,e.l ompro>limos ; quo 
r1roccdonrlo assim C'll rcla\''1'.' ~os a,COO:OOilH não leioh<L pro 
co1iido ·rio mesmo modo em rclaç~o aos 30 flll 40 OIIO:OOOfi 
que tom cmmit~irlu [apoiados.) O que me admira é que o Sr. 
mini>lro da mal'inha venha pedir nutorisaçfiu unra conlrH!Jir 
um cmprestimo da importancia de ii 0000 OO~fl.quando o ~o· 
vrrno os tem realizado sem antori;nç<iu du puder legisla li v,, 
na importanci:t do mais do 30,000 OOOH,o quando demais tem 
commcttido o ltllcntado de cmillir papel mooda sem autori • 
sncão da nmmbló.a geral' Jogislotiva. (Apoia1lvs) . 

Vern·SO·nos pod1r que nut,nscmus o r,ovcruo para contrah.'' 
um omprcilimo do a ODO:OOri;l, qu:tndo estes ti OOO:OOil$. Jli 
razcm parto dos iii 000.000,~, quando () goremo lt•m obtulo 
do ~ma maneira que me P"l'l'CO a mais puruic!osa po.ssivc!. 
isto ó absorvendo 30 ou 40,000:000,'l de capilaes diipnm· 
v'is ,,'ue nlimentav;iu a in,Ju,t•ia c cowmcrcio do paiz, .c 
que necmariamentc b,rro de r.,1.0r·lhos !alta o p~tHium 
t·i,tes resulta.rlos (apowdos), rc~ultarl"s do.quc o Sr. mi· 
nistro da marltlha, noio ha llo sentir os calamitosos dfeitus, 
mas hão ele senti-los seus succt,sor•·>. 

Scnhnres, a tal ponto tem rheg:Lt!o a c1g-ueira ('cja·me 
pcrmitt.i.lo dite-.1") com que s~ t.om havido o ~overno ne~ta 
parlo IOll!ortar,IISSima da ar!mLtu;traçiTo :publica IJ~e, não 
contente JÚ do haver Hhsornd,, pelos. m~10,, que :~'c n~:orn 
tinha empregado, essa 511mma nvultadiSSinHL do t'apilars que 
uevi;io ser empregad•Js em alimenlor a industl'ia 11 o com 
mmio, acaba do to na r a providencia do eniit11r bilhetes do 
Jhe>t:uro do valor do 200$. para que lbe n:io l'iCILJI''IO :•s 
n.ai; pequenas migalhas da8 sobras o economias dos par
ticulares ; para quo todos os c~pitaes que .•e têm ilcumuladu 
e os que se f,rcm formando coniio para o thcsouro, afim d1• 
serom applicados :\s dcspezas 1ia guerra, sem se importar 
com as con>equcncias que d'uhi biio de ucccsmiamouto 
refultar. 

Pede se ao po•lor legisla tifo autodsação para so coutrahir 
um emJJrOitimo de ii,000:000;/1, ao passo IJne se o.· tá usandn 
dcs;c meio cm grande escala sem quo o poder lc~iRialiv•J o 
til·ds.,c nuturisado Póuo continuar c~te oy,tom:,? Absorvem
Eu por u1n lado os capitae8 disponivois 'I'LO ~ao in lispcn· 
Fnveis ás operações do commercio. c p~r outra parto fO veda 
nu b;wco que lhe pro;to au~ilios Restriu;:Me pni' um lado 
a omi~s;lo tio banco para desconto de loiras dos particulares; 
mas por outro s~ exige a e~pan~àn de~ordooada 1la ~nrsma 
cmi~s;io para lornccei· ~mpreslimos no !besouro ! (Apuw'.los). 
E' isto syst,•nu racional? · 

O Sr. ministro dis1e que o gomno tem satb!~ito a toda~ 
as necessidades do paiz. N;lo pretendo contra• ta·lo., mas. 
oruhores, necessidades financeiras não s;lu nct:es,Jtlaoles? 
Quando se trat:t do umu gnorrn o 1lu ·uma guerra que tem 
consumido caliitaes Wo avultados como os que temo; •ks
p~ndido com a RUOrra do l'<ll'ilguny. ljU<Litdu so vil que O> 
nob,·cs miniolros tõm olhado C<Hll 11 mnio1r inoilf,rcn~a p:~rn 
o estado financeiro do pniz, para as circum>l .ncias molin· 
drosns, rliaicilimas, cm 'I''" cllo se ac'·a, c cm que se achilo 
a intlu.•trin o o commorcio, pódo fO dizer que um tal so· 
vorno satisf,,z a todas as uccmidndes publicas? 

O Su. l'umNTA lluENO : - E que cumpre fielmente a lei? 
o Sn, D.IIIÃO DE S. Loum\NÇO : - nlas tem a maioria dn 

camnrn. 
O Sn. MI~I,TIIO DA ;,AnJ~UA: - E' o ostntlo em que o 

aclwmos, 

O Sn. vroco~oE DE iTADORAUY : - N;lo ó o C! lado om flue 

o ncháriTo, pertlile-mo. Os noiH·os minii!ros puzerilo·so i\ 
to~ta dos n~gocio; publicas cm B de maio tio ii!LIIO pr.ssado; 
ti vertlo dons longos me10s do se~s;lo lc~blalivu, o m·m um11 
~6 1Jrovido11cia apreseutárilO ás camms tjUO livo!SC ~or fim 
providenciar sobre intcro»e; tilo graves, do tamanha im· 
pnrtanci;l, Este nnno reunimo-nos no principio 1!0 março, 
cela mos a a de julho, o ainda nenhuma medida so apre;entou, 
a n;lo serem dous prnjectos cnntrartictol'ios e oppostos um no 
outro; um do nobre ministro da razeuda, o ou lN do da n~ri· 
cultura, c ambos cs;os projectos lá llcàr~o co'ndcmnados 
no cadoz do eterno esquecituonto. (Apoiados). 

O Sn. Mi~I>Tno D~ MARJNUA:- E' uma accusnção á ca
mara 

.O Sn. mcoNnJ·: DR ITAnonADY :-S<•ja iÍ cam~ra ou ao mi
nisterio, C> la ó a verdatle; mas parece me que os minis
tros IJUB tem maiori:l, que . contào com amigos, ~ com 
amigos que certame~ ta se intercss<lo,, não EÓ pelo. cred1to do 
governo, mas prinCIJllllm~nle pelos Jnlilrllsses vJiaAs deste 
JH•iz; os ministros quo têm em maioria, digo, não potlam 
deix,lr do exercer iufluencia suficiente parn razcr que seus 
proji!Cios fe rlisr.ulilo c se tomem providencias ncortadns. 
Quanto ma i> •l••mora hnuvc1· nessas (lrovidencias, t~nlo, m<!is 
lliffi,:eis fo tomari11l filas, tanto maiOres scnlo as contrane· 
d~des com que teremQs de lutar. 

Senhore,, o que mo asou-ta na ~um~ do l'arnguny n~o 
são as !orças inimigas, n;lo é que faltem. homens para o 
no;so exercito, nem vasos rio guerra, mlo c fJUC !alto cora
gem e brio aos nosso' gencracs; o quo me assusta ó o estado 
financeiro do paiz, ó ver qno os ,nobres ministros pensão 
tanto nestas matcri~s. ou ao mouos mostriio 11ensar tanto 
nellas, como cn penso 11~ora no qllo está se passando na 
China ou no Jap:lo. (Apvildos) 

Eu tcncionav ', pois, perguntar ao nobre ministro, quando 
se lr;•la>se do art. 2• da propo,ta que discutimos, so o BD· 
vcrno queria coutinuar a srguir a senda que tem s~gu11lo 
com tamanha spguridarlo até n~ora. E;ta senda, rcpul?·ll [<I· 
lillis,inw, enlt~ndo quo nos conduz a um abysmo (apmados), 
em 'JUB ha do cahir iHiO só e governo, mas o paiz inteiro. 

l'urlatolo, Sr. pt·esidrnte, quando os no!Jrcs ministros .dizem 
com tum:who onthu,iasmo, c CI>IIL ar do pro[unda conviCQàO, 
que o governo tt·m sati>!cii•J a todas as neeessidarlcs publicas 
cm todos os pontos ... 

O Sn. nn~mno DA MAIIJ~D.t:- Quanto passive!. 
O Sn. 1'FCo~nB nf: lrAnon.<nY:- Quantn possivd?! Meu 

Do!US! Qu:u1to po>Sivcl? I l1ui; o gov~rno n;1o pódc, n~o tom 
a capacidade, nãt~ reco.nhece a m:ces>Jtlado ~rgente de. tomar
so nl•uma provulenclll a ro'ipello tJ.,s m• JOS d~ reaht.ar ro· 
··urso~ para acudir !is nms>Hades da guerra? Pois não olha 
para o estado Jaslunoso do noi~O mcltl wcul:.tnlc ; não vé, 
mlo ap1lpa todos os dias o qu~ de scmdha_iitC cst~do do C:OU· 
·as rosultil 1111r~ o comm~rcio e. pnr• a l!ulust~Ja do paiz ? 
Pois n;lo \'il UtiUI, n:t proprw caplial ~o lm~m.o, !odos os 
dias lev;mtarcm-~c vozes c clnmor-P, ;t!Jás muJt.o JUStiÜCill[os, 
de lfUO as classe.~ n)<lisncce;,itad.ls nPm um~ me10s de lazer as 
mas compras dmnas, porque l.be~ falta a n!oeda de troe~? 
ll' emittindo clandostinamcnt~ bilhetes de 2, a c lOfl, o Cmil· 
tindo-us conti'·L a con,titui~:lo do estuolo. e contra leis exprc~
sis>imns, que o governo cntenuo satisrazer a esta neceSSI
dade? 
S~o pnllialivos,. remedias cmpiricos, que ncnllum resul

tado raic;;z produzem; auRmcntilo o mnl o to~não:o cada 
1·ez mais f!,ffi,·il ti~ rr.modiar. E as camaras Jegislalivas que 
pri~SCnCiilO t•;tos [,LC(OS 1 que OS ianCCiOnàO por SOU Silencio, 
tornilo·se rada vrz mais impotentes, c mais merecedoras do 
>il·lo, rleix •ndo impunomcnto praticar cm fUIL presença netos 
da scmalhaul•l natureza (ap,iados), netos flUO cm nenhu.m 
gov1•rno representativo do mundo, a não ser o do llrazil, 
ou9aria ummiuistro praticar. (Apoiados.). 

Dis,o o meu nobre colle~a. somulor pela llahia, que o 
srstemn rcpre~cntativo no llr:isil esta mais adiantado do que 
na )ngliilOfriL j diSSO·O ironiCIIDIOiltO., • 
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O Sn nAni:o DE S. LounnNr.o:- Mas ó verdade, •• (IIi/a ri· de fazer p1rtc das obscrvnçlíes que cu me dispunha a lazer, 
dado) · c sno-qun o governo tem tido durante os douR ultimos cxcr. 

O Sn VISCONDE DE ITADORAnY: - .•. mas ó verdade que cicios fuudos suffidcntes para as dos11ezas publicns no valor 
estamos mnis adiantados do quD puiz nenhum em sofismar de 207,00~:0008. E 10 o.nohro miui>tro vem agora dizer que 
todas RS leis, CJn illudi Jas, CID ultr;lpilSSilr•OS limiteS do tudo n110. chcgari!O; 9UO ID<IIS 4,!!8.1.:000$ Jhe SITO precisos, OS tá 
que ó licito, do tud? o que pó1le s•·r pcrmitlido a um go- obnRado i~ ex1!1Jcar·nos em que, c_omo o quando fonio. dis
verno rl'gular. O un1c0 poder que hoJe ha no Impcrio 0. peua1~lo.s c~ses 207,000:COOH, fornecidos Jlnra os tlous ultJmos 
unico, ó o governo (apoio dos) ; o governo faz tudo o q'ue oxo!clcJos, . · . 
quer,, porque quando se praticão actos desses, a que tenho h,n ni!o .rosso scn~o adm1rar o descm~~r~ço com que 
n!lnclldo om presenca do poder Jegisl11tivo, e ouv~·so u1n mi- S. Ex., ouvJJH!n obscrvaçõesdosta ordem, sall>foz-so com llles 
m:tro da corôa dizer: ·"Nós executamos fielmente as 'leis. oppôr genoJ•a!Jdades cnmo se se tratas>e do entreter a questffo 
resp~itamos todos os direitos; pro1•idcnciamos a todas as ne: c lli10 d~ c,l~1r as explic~.ções. a que está obrigado. l'rccisaes 
cmJJiades da nação ; c temos, portanto, o direito do conti- d~ste dmhe1ro todo? l'ls~a!Jsastr,i as de~IICZ~s ~om ello 
nua r a sr r governo, e de fazrr novos beneficias ao paizu ; felt<s, e tc~•,lt•s provulc.nc1ado par~ qu.e EeJi~O h>ca!Jsarlas as 
q~ando se ouvem proposições taes a sangue frio, admita que po~ fazer? E n-rcessa.no que o rlmhmo s•·Ja levantado po1· 
mnda se dô ao ~ovcrno do ürasil o rpitbcto de representa- mmcs de crechto, ou Já o tendes? A todas estas perguntas, 
livo o não o de dcspotíco, de absoluto como na realidade 'é. S. 1\x. respondeu com gcnoraliclades, evitando entrar. nas 
(Apoiados; mu~to bem.) ' quc~lões, . . . · 
o s . . C · • d' ( Al!lda he1 ile ler occasrio propr1a pnra tratar destas qucs. 

n. I'RESIDE~TE:- lln!Jn~~ a Jscus;ão. P~Jt,ça)_. . t<lcs pc•r occasiilo ela 2" discussão :agora o que mo cumpre é 
N,ilo havendo quem peça a palavra, nem numero ~uffic1ente dizer ab•umas pahvras a re· 11eito a·1s re·post1s dos E• de Srs. senadores . o ' ' ~ • ~ c • .... , .. " . quando, como que provocando a queiJes que fazem observa· 
O Sa. Souu FuANCO.: - Pela ordem. cões contra a conlinuar:lo do miuisterio. se fi•urou seguro na 
o Sn. PR.SJDENTE: - T~m a palavra pela ordem. Ópini;1o da m:lioria. na opiniilo do paiz;. se flguruu firmado 
o l!il'. Souz•. Franco:_ Eu desrJ·ava que v·. Ex. me n41 convicção publica de que o mmisterio ·tenha sathfdto 

!!Idos os seus deveres. ·informasse qual foi a hora cm que começou a ses,ào. , •• • 
O Sn. PIIESJDE~TE : _ A's onze 0 meia. Scnh• rcs, o ministerio niío ó admini5tradur. Se o Sr. minis· 

Iro da·marinha o fos;c uilo havia de. vir dizer· nos que em U)Da 
O Sn SouzA FnA~cn : - ... e por consequcncia se jil não quadr~ de guerra c t;io grai'O como esta, não leme de· lapida· 

eEtão ... findas as cruatro horas do rc~imcnlo.... çiio, niio ~o dilo dn,pcrdJcios, não se diiO abusos o os f,,rucci· 
O Sn. Tmxr.m.\ nr. SouzA:- Fnlt;lo lO minutos. mcntos, quo, mesn1<1 cm tempo de paz, o publico e todos nós 
O 

S 8 F 1nbemos quo 11:io deixavi1o du haver, sej;t qual filr o zelo do 
n. OU7A '11.\NCO: - ... porque V. Ex. comprehcwle .ministro l'óue aiRuru vml11cteiro administr,Hior conseguir 

~~~ ~~i~~l~~r~o~i~~~~~s~e ri~\~o~~:~10E~c~·s~a~~d~,,~~~~~~~~a~~~~ed~ dimin~i-los, porém nunca acabar com ellos. Em tempo de 
S E I I · guerra ó quando o nobro mini,tro se tom limitado ás provi-

CIUC · 'x 'tomanl 0 a P~ ,tVJ'JI, fl'>pondo!fe ao quo acaba de clonciiiS ordiunrias, flilO tem lancado miio dos meios neccssa· 
dizer o nobre senndor pel• provincia do !tio de Janeiro. qu,, rio3 para fi·cali;ar a despcza; dcclnmr' que não h~ abusos, é· 
de alguma .manCJra... · . prctPn\'illl irri.,oria. 

O Sn. nm1srno nA M.IIIINDA: -Tenho muito tempo para Quando, ptii, tratnn:lo do consumo do carvão e)n tempo de 
mpondcr, c o direito da esculhn. guerra S. Ex tem a ranclidrz de nos dizer: "que o tbcsonm 
a Sn SouzA FnA~CO: - Se v. Ex ' Sr. presidente, achn não é clt·fritUdado, que vendendo se no Hio da l'rnta por i OH 

quo aind11 são horas do discuti,·, cu peço a palavm. c até Hi,~ it tonelada. a prova do sua boa gerencia c;tú em 
que o fumcwlor ela marinha o dá a '2iiH: " dá-nns prova ir

O ~n. PIIF.SIDENTE: -Tem a palavra. rccusal'cl ·do que niio acaut.ola os ~!inheiJOI pu!Jiicos. lia 
O S•·· ~ouzn Franco: '-Senhores, depois que 0 no- CJI'Cm puS>a acreditar que ii nnrinha obtcmha por 2\iH tone

lira miniitro da nwrinha quiz amcs•1uin~ar 0 ~cnado, reduziu- la ela de cmiic 11uc outros compr;io por ~O~ e 4!i,g, cc~endo a 
do-o á posiçilo nu lia. que lhe cabcda, nduptada a sua 011 ini;io, l1on I ade do fornecedor em favor do thesouro HJR o. 2UH por 
que o senad<l 11i10 tem , ni1o póJe ter nenhuma infl 11encia na touolada, que ~m milhare~ de !las imporl;io em centenares do 
politica do. hnperio, eu nU o H i se será perdido o tempo que contos de róis? I 
continuarmos nc,ta cliscu~siio Para c1ue difcutimos nó;? ['ara O nobre ministro paicco não saber, não ter cxpcricncia eles 
melhorar os projectos. tornando-os convenieutt•s 0 excquivci>; meios do quo se lança m<lo. para fraudar o thesouro. filas niio 
para tomar a parle quo a constituiçiio nos incumbo na gover- mo estenderei n~sto topico.t•.m que poiso to r outra occasião ele 
namlo elo paiz. l'orém fe a ucciio ·do senado ó nc•nhum 11 ~e f"llar. A c; te respeito só diJ't:i que, se o nob1·e minidro fosso 
cllá é nulla, C('JM o nobre miiJi,tro o ac~ha de dizer, 0 'que administrador n;io se contentaria em dize lo, mns nos teria 
v~ lo a discusliio cm que nos empeuhnmos? demonstrado, por oxomplo, CIU'jl a qu~ntid;Hic de carvão <1ue 

S", como o nobre ~cnador pelo IIi o do Janeiro cli;so multo sn gastou ató m.arço ou 11bril, n numero dos l'aporcs que o 
br.m - que o paiz não tem administrar.ilo, ou temo Ia c1,111 tem U'aclo, as uullns que porcorrêriio, etc., etc. S. Ex não 
abuso d;1s leis. ni!n nos cahr.ni tambcÔJ a nós chama la 110 nos. dea nenhuma dest1s iuformaçõei, e ainda quo repila o 
cumprimento de seus deveres ? pcd1do c:lou certo •ruc as não daJ'il ao senado. 

Quando tom•·i a palavra a primeira vez nesta cliscussiio, o Como pcsso ter a S .. Ex por admini•trador, pormilta.me 
senado ha de lcmbm-siS da modernção 11ue guardoi; h a de di7.0-Io, sn, qunndo rC !J'alou da or~nni;ação do actualminis
lcmbm·se que mlo faltei ú mr.nor alloul:ilo pan1 com u Sr. leno: n:lo se olhou para essa qualidade como nccossalia. 
miuistro (apo·ar!o.1) ; 111 de lembrar-se quo nilo lho dl'i raz;io Alguem pode.ria clizor a S. ll;c que mini;tro ha quo foi 
nenhuma p<trll t]UC cm sua resposta l'ic;so alludir a mim. aceito par,, nilgollo ele Peu5 ami~os ; pr.m·dividir c proprio 
trí1tando-mo de opposicioui;l<l, o elo opposicionislas, disse ollc partido, innlilisa-lo I S Ex poderú ouvir de nl~ucm que o 
depois, quo n;1o tinhiio conscieuc1a cliiS accusnl'll•·s que miui;tcrio ni1n tom politica, .ucm systcma administrativo ; 
havi;lo feito I Opposicionista !'X ngor;11lo, quo tinha 'c! i to que uiio ó um miniitcrio politico, porquo ollo se declarou contra 
votaria pelo cre~lito, c que, sem nttcnc;lo ao elcva•lo nlga- partidos, e nii~ ha politica sem partido. 
rismo, quando se lriltava dos moios p•ra' sustentar a guerra, Niio ó tamb~m ndministra1lor, porque estas niio foriiO as 
!ómente pediu a S. Ex. que demon,trassc a neccssid:ule da violas. com quo foi orgauisndo.ll' mini,terio de trnnsacr.ões; ó 
Fomma poli i ela, o se tinha ou ni1o o thcsouro, nos cr1dilos jú um ministerio de reaw1o do IJUal S. Ex. veiu dizer no senado 
votados, nutorisnçiio para levnular essa sommn. ha poucoj minutos:. ".Tt•mos d1:mittido gmndcs funcdooatios 

O nobre senador pela provincia do 1\io da .Janeiro acabou pub!icos sem nos importar com os embaraços que as dcmis· 

rt, 
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sõcs nos podião ncarrotar I • Actos do simples vigor sem 
fundamento o de que elló so vangloria. · 

Porque os demitdsto~, sonhQrcs? A ro>posta do nobre pro
siri ente do cnw1elllo na c.unam dos deputados não ó sa
tisf.atoriil. O ministerio está sim nuto:isad•J · para domittir 
prosidentcs; mas tem o devçr .. do oxpliCill: as cau~as da de
miss;lo; c1uaos as razoes de 111t~resso publico que os nconse-
l~árJo. · 

A mud11nca dó presidente de província unicamente para 
obter um voto, arrastando assim inrJividu'os a hostilidades 
com os sou~ proprios nmi~os, seu; parentes, sua família, não 
pórlo nunca trr-se como justific.t~·cl. · 
. Que explicaçfio possivü ha para as nr.meacOes do diverses 

deputados iL pro;idontes do província? • 
Porventura não se. dl!ixa em· peri~o a reputação rle1scs 

que (or;1o nomoudo.l du1·anle a sess;io da cnmara. fazendo 
crer que a reopeito de uns é o meio do !UIJ'ocar as vozes do 
desgostos, de outros a recompenm rio dorlica~iles proru;1ta c 
tão pr .• mpta que j;\ se comeÇil a dar a alguns? 

Encaremos ainda o fil~lo por outro lado. A boa arlminis
tracilo das províncias foi consultada quando, suppondo·se 
ncéessario nomear lhes presidente•, e sendo estPs iliJUi con
servarlos, os .que :rs Jirigem fic;1o di<presligiados. E' em 
tempos aoorm;1es como os de bojo que so pó I e, que se est;i 
como quo dizearfo, povo: cc E;srJ iidmini,trador quu vos e;ti\ 
r!iriginrlo já não tom o apoio,e confiança rio go1·cruo, pelo que 
j;\ foi mudado. • E então ocm jmstigio, a força da autori· 
daria lhos falleco. o.a admiuioh·aeiio publica soiTrtl por m'ris 
esta cau>a, ulóm da do desanimó do despodi·lo. As provin 
ciu> nrro JIOdr·m ser assim hzm diri~i:las, o isto que seria 
muito inconveniente em qu'l quer epocha, muito mais o ó 
no tempo presente. . 

O Sr. mi'nistro da marinha ri is :e: IC!lstamos; ti vcrrlarle em 
embr1r•ços,. porém'sabiremos dd!es:conl o!npoio rio paiz,;o o 
apoio do paiz pórle' SOI'·Ihe dado voluntario e l·fficaz quando 
~!lo ó assim t;a!ado? Quando uma adminislraci\o é reco· 
n!Jecida tr.r subido ao poder lliio para tratar doi interesses 
publicos, mas pam sustentar um~ politica pes>oal. para ;,fas 
tardo. podlt' todas iiS notabilidades que lhe possão filzer 
sombra, nolabilidados de qualijuer dos duu> lados o Vil i c um· 
prindo alt\ com alarde sua fatul missilr.? Em umà fi~uação 
destas n;1o se póde esperar que o enthusilwno fJUblico· so 
erga o venha animar urna adminiotracão, que alt\nt rlisso se 
reconhece a si propria embaraçar!~ e Ci·aca; e lfUe 11am sus
tentar-se acha conveniente retalhar o paiz, dividir o intligar 
os brasileiros. · 

Era necessarie o contrario; era indispon;avcl con~rassar 
os bl'ilSi!oiros, quanto fuise possível, respeitando as opiniõe;; 
o n:io proscrever brasileiros muito distinctos, e que fJrost•Jv;io 
serviço ao estado; o· proscrevo-los ató com Ci app~rato de 
força, quo o nobre ministro quiz inculcar quan•lo disse : 
" Dc1~ittimos autoridades elevadas, sem receio das conse
quonclas., 

O que póde esperar o minislerio do entbusiasmo do paiz, 
dos seus esforços,. quando clle todo I'Ô a parcialir!.rdo c~m 
Cjue as condecoracõcs as ~r;tcas se repartem? Uns s;in premia· 
dos por mviços inuito mlcriorcs, outros dimmittidos sem 
uma palavra em reconiJccimcnto dos servicos pre~tados. 
Muitos dos que tinhi10 prosta•lo os maiores scrvicos o os CS· 
tav;io nindn prosl'indo, lançados fóra da> presidonéias o fur<1o 
sem razão nouhuma, deixando-se ver neste> factos o vroca .. 
dinwnto que •o torá com· o g1andenumoro do brasileiros que, 
t:urlo dado provas da maior dedic;içilo, ainda jazem c;I!UO· 
ctdos. 
. E' amigo? portonco i\ pequena rod.t911o ce~~~~ o minis~erio; 

da lho. seu vvto? Rar.;1o para s~r ilgraclildo. E advcrsar10 d.t 
nctuulidndl ou o lorcúrilo a ser? Seus servicos ao esta rio nl\o 
morecem_nttcnç;lo. úm gnbincto dustos pódÓ esperar do novo 
o enthus1asmo .d/1 populacilo? 

J:lenhoros, o gabinete se illude, o apfiio obtido cm grande 
parte por est&s meios não o ~poio que o possa mantPr, por 
n~o ter base lliL populncão. O ministerio devo estar conven· 
cido do quo nUo tom na' populitÇI1o o apoio que ello pensa, ou 
que nom ello mosmo pon1111 ma~ ljUO querendo figurar, osti\ 

I:Lnç,ndo mão do torlos os meios para mantor·S~ ató o recurso 
a< urna<, apozar do todos os embaraço~ c com o pretexto de 
q rw '!•lo teria digno dei! o abandonar o podar nos tas circum
BLIItCias. 

l't!l'guntaroi agora ao nohre ministro, ropotinde e éco geral, 
o que· f;tz a armad111 Ninguem tem o pcns;1monlo de por 
qu~rlr1u~r modo o;curocer os servi~·'s o capacidade dos ge
ncraco de mar e terra; mas p~rguntou,sd o que faz a nr
mnda que ha tanto t~mpo llii.J entra cm oporacoes ? S. Ex. 
resfiOndcu-nos. «Esti\ cobruulo 11 rcta~uarda 'do exercito•. 
Estará i\ -.spern (J:tl'a >orvir-lhe na rcpassagom, na volta do 
noss;~s trorus J · · · 

O Sn. !IINt&Tno DA !IAiltNDA : -Eu nfio disse isto. 
O Sn. Souz.1 Fn,\NGO :-Depois disso S. Ex; ;NiJo vbtos 

;ts censuras 'lue se fizerilo d•11Uella parte da armad.L que se 
linha deixado ficar alem das lrir.cheiras de ntercerles o 
Cucvas? Se a os.,undra entr~sso no Pnra~uay, poderia 
correr os riscos que correu em Dlercedes o Cueva~. 

Seuborcs, ó ter em periUCiliL couta uma armada de seis e 
agora oito encouracados o mais de 30 navios, a mais poda
rosa que tem entrudo no rio l'araguay ••• 

O Sn. Do~ nÃO DR S. Lounr.Nr.o:- N;1o pó de entrar; ó muito 
gr.1ndo. • · 

O ~n. SouzA Fno~Nco: - .•• suppor.so que, passando olla o 
CurtJpayti,ba do ficar cercaria pelas fol·cas do dictador Lupes. 

N;lo se lembrou S. Ex. qu·•, quando 'se davão os factos do 
lliacltuclo, Cuevas e de Mcrcerle>, estava ella em rio de altos 
bmaucos, d~minados por um exerr:itr1 de Lopes. H<~je é o 
contrario; o no>so exercito é que, domiuaurlo o terreno ató 
Curupnyti, t, m o de Lopes corc~Jo em suas trincbeiras. Entre
t:tuto o nosso eXercito, aggrcrlido todos os dias,solfro os tiros 
paraguayos,que dizim;io os nosoos bravc.s,mesmo dentro dos 
seus acampamento>; o a nosS<I magnifica eôquadra, que de
l'éra já tor arrasad,, o forte do Curupayti e var• ido a margecn. 
do Paraguay, &tó ali, e grande parte da 1fo l'ilr;tnã, retri·. 
buindo hollilidados wcessan!Js com outras,e~sa bella armada 
disso S. Ex.,rleve ser pouparia com sacr1ficio de muitos annos, 
que o !besouro lrilo poderá repetir l 

E quando se pergunt11 onde está o 2• corpo do ·exercito, 
S. Ex. n;io o Silbo dizer, o ningucm o sabe. Será ou nã.o dPS· 
governo ter o ministro da guerra declarado que 1•m 8 de fe~ 
vereiru so delurminou que aque!le exercito d~via pas:ar o 
Puraná para operar simultaneamente no Paraguay, o entro
tanto, estar ello ainda huje em S. 'fhouwz, ou n;1o se sabe 
ond•, porque 1~1 é a Wta de noticias qye tem o mesmo go
verno I 

O Sn. T. OrroNr: ~Não se sabe se ba exercito; é uma 
divisão ou brigada talvez. 

O Sn. SouZA Fn4NCO:- E um mioisterio destes vem alardear 
sua forca dizendo " lhvemos do continu~r. precisamos con
tinuar, 'os interesses publicos nos obrigào a ser ministros por 
ndo haver quem nes substitua!.» 

S. Ex. ha de permittir, visto que silo horas de encerrar a 
sessão e ou nao desl'jo reter o senado fóra das horas do cos
tume com obmvaciles que tt\m cabimento cm outra occasi~o, 
na 2• diocu·ssJo, i·m que as politicas niio podem continuar ; 
S. Ex. ba de pcrrnittir que cu l~e recorde·as palavras ailula 
ba poucos dias repetidas no IIiinnover, qu•ndo ~lias exposto 
a :cr invadido pelas forças da Pr.ussi~. 

Não obstante os perigos da sttuaç;1o, ou antes por causa 
dolles, o chefe do jtartido liberal declarou no parlamento-
que o ministorio era incapaz de dirigir os nogocios do paiz 
nas circumstancius actuaos.-

Lombrando a SS. Exs. estas sovaras p:•lavras peço quo 
considerem so e!las sno ou mio 11pplicavcis a um ministro da 
marinha que não nos sabe expiic•r o creditq que jJode, não 
dá as r;tziles da inncão da arm~da, ljuasi que desde a ;ua Oll· 
Irada flllru n administração: da nrm:Hiii cujils prltças, dos.do 
o almit·anto ·ató o ultimo grumole tem dado 11rovas da mator 
coragem. 

Ficou a discussiTo adind.1 pela hora, o, rolirnndo-so o Sr. 
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ministro com as mt•smas formalidades com quo filrn recebi
do, o Sr. presidente deu n Ol'll•lm do dia seguinte: 

I• parlc.-Continunç:1o da 3• iliscu~s:lo do proposiç:lo da 
camara dos Srs. dcpmarlos que autorisa o governo pnra re· 
munerar "rrvi>:os militares rr·IOI'antcs, pro,tados na1 campa
nhas do UrugÜ:iy o l'araguay, com as emendas otr"reciJas 
na 3• ilifCUSSilll. 

2• parte -A' chegada do Sr. mini> Iro da marinha: 
Continuac~o rlr1 discu•>:lo adiada do credito supplementar 

concedido ao minislcrio tia marinha. 
Lovant~u se a sessão ás 4 horas c um quarto da tJrde. 

EM G DE JULHO DE t 866. 

do S. Francisco ria .cidade do Sabarít; outra para igual fim ;\ 
matriz do JeiJUitiba~do município de Snnt:~ Luzia; outra pnra 
o hospit,,J do S. Ju;lo de Dens da n1esma cillndu, o outra pnra 
a matl'iz do Mallosinhos do mesmo município, na mesma pro
víncia ; outra para a Casa da Caridade da cidade de Ouro 
l1roln, na me>ma provinci:~; outra para as obras da igrej~ 
1lo Nossa Seubnra da l'icdado, do município do Cnethó, na 
mosm:t província ; outra para cada uma das matrizes do 
Nosm Senhora ilo l'ilar o Nossa Senhora da Cooceicfio. da 
cidade de OuJ'o !'relo; outra para a cap~lla do SenhÕr Dom 
Jesus dos l'erdOe8; ouli'a para a do S. Francisco do l1aula, 
da mosm·• cidade; o outra para cdd;t uma das matrizes de 
Antouin Jlerdra o l'outo N•Jva, na moima província; ilu!ra 
para ultimar-se o concerto da i~reja do Ro1ario, em S Gon
çalo. na me; ma província ; outra para a c:1pella do Curmo, 
da cidade ilo Serro, na mesma província; outra para as ma-

rnE,JDENCJA no sn. vrsco~DE DE AJIU.IETE. lrizrs de S. lliirtholorueu e Nos~a SenbonL da Gloria. lermo 
do Queluz, r a mesma provincia; outra a favor rias ohras.~la 

A's 11 1 t2 horas da manh;l, acban,lo·s' presentes os matriz das Mercô> do l1umba. na me> ma província ; outra 
Sr>. viiconde de Abucló, nlafra, Teixeira de Souza, Almeida p;u·a as matnzes da ciúado de Ubá e da vi lia de S. Paulo de 
A,lbuquerque, ChJc.bon·o, D. Dluuoel, Alen~~os dos ~unto~, Mori:1hé, na nwrna província; outra para a matriz do di~
vrscondo de Joqlllliuhonba, Jlarnna;;uá, Ji•hrm, ArauJO l\1- lricto da Cachoeira, termo do Ouro !'l'eto, na mP.sma prl)vin
hoiro, viscon.ie de ltaboraby. l'ompou, Carneiro do Campos, cia ;. outra para o hospital da Mimicordh da cidade do Da~ 
Cunha Vusconcellos, Dias Vieira. visconde do Sapuc;~hy, n''oal, na província do S. l'auln; outra para a matriz de 
bar~o do S, Lourenco, llodriguos Silva, Euzchio, Pai'anhos, Sant11 An;;qlo, n:t prnvincia de S. l'crlro do Rio·Grnnrlc do 
Sá e Albu4Ucrque, liantas, barilo do Anlonina, Souza Ramos, Sul; outrn (l<or·a o asy.lo de Nos>a gcnhora da Conceição de 
barão do Muritiba, visconde da lloa-Vista, Zar.barias. Na· t'ulotns, na lll•JSOln província, para susteulaç;io das Orjih:is 
buco, marqu1~z do Caxias, Ol!lni, barão de M;troiln, Souza desvalidas nhi rócoluhlas; outm a favor das obras do collcgio · 
Franco, Fcrnantles Torres o Pimenta llueno, o Sr. presidente do Santa 1'hcrcs,1, o das da matriz dr1 frcguczia de Nossa 
abriu a e>são. Senho;a das Dôrc::, ria cillade tio l1orto·Airg-ro, n:1 mesma 

Compawêrão lo~o depois os Srs. Sih·eira du Moita, Nunes prnvir1cia; outra du 120:000;)) para o hospilül tia Santa Casa 
Gonçalves, Silva Ferraz, barão do Pirnpama o Dias do Cu- ,la nJi;ericor·diã tia cirlade de Larangeiras, na t•rovincia do 
rvalbo. Scr~:ipo; outra do igual quantia em favor do catla umn das 

Faitáriio com causa parlicipa,la os Sr~. Siqueira e ~lt\llo, matl'izes do Santa·ntaria ntagdalcna e àloreci, na província 
baruo do Quar~him. Candid,J llorges, .furtndo, !'nula AI- da; Al;rgilas; outra para as obras do cadii uma das matrizes 
buqucrquo, l1aula 11c~soa, Sinimbú, Souza e Mello, marqu~<z de Carracica o Guar,,pary. assim corno rara cada uma das 
do ltaulwrm, marquez do Olinda o vi~conde do Uru~u~y; o outras matrizes da província do E;pirito-Snnlo; outra para 
srrn participacão os Srs. b:rr:lo do Cotrgipe, Souza Querruz, ns obras do liospicio do Nossa Senhora da Pie lad~, na pru-
Fonseca o visconda d6 Suassuna. vincia da !labia; outra f!iii'U a conclusão das obriis· da matriz 

Foi lida o approvada a acta de ü do corrente mez. da. cidaú~ de Valença, na mesma província; outra para as 
Enr.nm~m. obms da Sant:1 Casa dn Mi;oricordia da cidado do Recife, na 

província do l1ernambuco; outra para as do rocolbimonto das 
O Sr. to secretario deu conta do seguinte: Frcirag, na vil !:i de I~uarAssú. na mesma província; outra do 
Otlicio de ü do corrente, do ministerio da razenrla, lrnns~ 120:000,5 para as rtbras da nwtriz do lpojuc;t. na mesma 

millindu as ir.[ormnções, ~m original, 11r~sladas IH!I~ lhe~ proviucia; outra para n igrrj,l do Nossa !ionhora do Rosario 
souro e pelo B'•nco tio llra~1l ácerca dos artigos roqursJtodos d11 l'aeonó; outra para matriz da vi lia do alto l'ar~guay 
JIOr delibcr,\ç;lo do senado nu officio n. 8 do 1 ilo m?io ui- Diamantino, na província de Mato· Grosso; outro para :L 
timo ; e declaranM quo a demora na remesoa foi occas10narla Santa Casa da Misericor,Jia do Cuyabr\, na mesm:L 11rovincia; 
pela diillcultlado que teve o.banco do extrnhir do su.a.corres- outra (inra o C>llegio dnscducnntlns o seminario Ppiscopal do 
ponilencia os dados ncccssarros.-A quem fez a reqursrção. Pan\; uutm para as obras da matriz da cidade do Natal,na pro-

Otlicio de t do como to, do I• se.crctario da camara dos vincia do IIi o Grando do Norte; outra para a matriz 1lc Go
deputados, corumunicando que a dita camara prucodt\ra á yaninha, na rmsma província; rulra para cada uma das casas 
deicrlo da respectiva mesa, e IJU~os os membros que tt\rn do do rni>ericurdia do Coritiba e l'aran:r~uá, na provinciu do l'a
mv1r no pmcuto nwz -Ficou o senado inteirado. r:iná; outra pam cada uma das matrizes do Daturitó, leó, 

Olücio de li, do mesmo secretario, acompiiObando a se~ Crato e Imperatriz, 011 provinci'a do Ceará; duas l•lll'•L as obras 
guinto proposicno : do c~d:t uma das matrizes rias fn1guezias da Glul'ia, Santa 

• A lS:emb[óa geral resolvo: n;t:L c S. Ju:io llqrrista da Lag01, nesta·côrle; duas para a 
"Artigo nnico·. Ficilo concediilas as seguintes loterias: caix_u munil:!tml d~,lloneficencia,o igual numero para a congre

linle para o recolhimento do SnnliL Tbore>a desta cOrl~, gaçao de Santa Iuereza de Je;us, nesta cilrlo; .duas para a 
i•uaes ~o plano das conferidas ao Monto-pio dos Scrvitlom. conclusão ~os reparos o rocons~i·ucção. da malri?- da c•r!arlo 
d~ Estado, ser11lo extrabidas cinco por armo, o dc~do a data de l'itangur; d~as pam u matrrz da Cidade dr! S,erro; duns 
da presento lei; uma para cada uma das parochias do Santa para ns froguezrns !1!1 Lagõa ~ourada c ~· flw!go; duas 
Arma. Santo Anlunio, Jr,,ji\, Inlraúma, (iunratiba o Jacaro- pnra a casa. tle canúarle da Cidade d.o Drnmantina; duas 
paguá, no município da cOrte; outra para n igrrja do S. So· para o hosprlal. da. S;u!ta C~sa da cu!~do til~ Campanha.; 
ba:ti:lo, situada no morro do Castello, nesta l'ilrto; outra duas para '.l Ollscrrcordm d~ S Jo:lo d E!·llCJ, com appli~ 
para a frPguczin do Carnpo Ur•llo, na província du llio do Jrt- cação e~pocrnl. n1!s o>tab?loCimentos de alienados e dos c~
noiro; outra para a i~rl'jrL do Senhor 11om Jesus de nlallo- po~t~~. n:t proyuJCiiL do M10as; dun.s P.nrn as obras da rn·•lr!1. 
sinhos, da cidade 1la Conceiçno, na proviucia ilo Miuns, para rl,a crdado do ,S. Lonpitldo, na provmcin do S. ,l'l•tlro ,(oi\iO 
suas obras o co:uljuv.1\:lio do jubilóo, qno a h i annualmento se brando do Srd ; duns para. as oh!ns ~las matmes do Villa
f,,z; oulrn para cada uma das malrizlls do Cru·vcllo.do Cal!as N .va o l'.tcatuha,. na pr~vin~ill do. Sorgrpc :. duas (HII'a ~coo
Altas da l\oruega o Lamim, no município do Ouro l1rcto, o cluslio d.t rnnti:iz. do S. l~r:uiciscu das Chagas !ln vil ln t~a 
de I!nvornva no do Queluz. e pura as das rnatri1.cs das cida- llarra, .na (li'Ovtncm da Oalun; duas para o ho'tlltal ria mr
dos do S·mta' llarhara I!abira l'nrl1 o Dôrr.s do Inrlaiú, n:L scTICOI'dia da cidade dos Loncóes, na mosmn rm.,inCHt; duns 
mosma p;ovincia; oul~a pura ~ conclusi\o das obras d~ ign•ja pam o hospitiJI do caridade de S. l'odro do Alcantnra, na 
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provlucia do Goyaz ; duas para cad:t uml das matrizes da 
111·ovincia do Santa C1.tharina ; duas p<ll'iL reparos das ig1·cjas 
matriz o da Couccição da cidade do Oeiras, na provincia do 
l'iauby; duas para a conclusilo da matriz da capit;.l da 11ro· 
vincia rio Amazonas ; du;Ls para a matriz da freguezia do 
co~ril n!irim, n11 provinr.ia do !tio Grande do Norte; duas 
pur;L a Saula Casa da Mimicordia da capilul da proviuciu 
do Espirito-Sanlo; duas do 120:000,:5 cad.t uma para o con· 
certo ria igreja da Solcdadc, na provinciu do Pernambuco; 
duas do 1~0:000$ cada uma para o COllllllomenlo rias obras 
da igreja do Divino llspirito-Sonlo da ciJade do !lecifo, na 
111e;rna provincia ; duas pal'il as malrize> do Lorena e S. So
basliilo, ambas na provincia do S. l'aulo; Ires em houeficio 
das matrizes das cidade> do Pouso-Alegro, Cilldas o l'asws, 
0 frcguezia do Sanl'Auna d~ Sapuca~y, na proviucia de 
fdiuas ; Ires cm favor do hospital de cantlade de Garbaccna, 
na m~sm• proviucia ; tros para ns millriz~s do Japaratuba c 
Santo Amaro, o para o hospibl ~o c•ritlade de Aracajú, na 
provincia do s~rgipo ; Ires. sendo uma para as obras da 
igreja do No;;a Senhora Oils Dó1·es da cidade de l'orlo-Aic~ro 1 
outra para os reparos da cathodr,L! do 1\io-Grando do Sul, c 
outra pa1·a au:dliu de asylo do orpllãs desvalidas, cre~lo na 
mesma cidatl~ de Purlo·Aie.;;re, proviucia doS: l'cdro tlo 
1\io-Grandc do Sul ; quatro, sendo uma para o racolhimonto 
do Nossa Senhora da Luz cm S. l'aulo, outra para o ho>· 
pilai dos Lazaros da cidado do S. João do Ilio Claro, outra 
para as obras das matrizes das cidade> do Tatuby o Cons
tituição, na proViiiCia do S~ Paulo j e Ü1:almcnle CIUCO para 
as obras du convento de Slnlo Aulouio, ua capital da pro
vincia do ~!aranhão, revogadas para este fim as disposições 
cm contrariO. 

" Paço d<l camar~ dos deputados, cm 5 de julho de 18GG.
Bal'ào de Prados, presidente.-Antonio da FonsllCa Vi•nna 1 

·to scc_rclario.- José Feliciano Horta de Aravjo, 2• se
cretariO. » 

A imprimir. ·-. 

1•l'AR1'E DA ORDEM DO DIA. 

Continuou a 3• discussão, que ficára adiada na scisllo anle
cedcnlo, da proposi~ão da camara rios dopulados que autorisa 
o govcwo a remunerar serviços militare; rol6vanle>, pro>la
dos na~ campauhas_do l'araguay e Uruguay1 com as omcuda> 
olforcc1das cm 3• d1scussão. 
. o' Sl'. ~llbhn:-Sr. presidente. não ~os to do passar por 

teimoso, rarils vezes repito o que j:i disso · e quando Caco 
olíservações deixo-as ao discen1imento dos 'que me ouvo1Ü, 
mesmo tJUaudo c.tou bom couvcuciJo de que a razão está da 
mi11ha parle. · 

O nobre senador flOr Ria to· Grosso, relator das commis:õe>, 
tem suslcuta~o a ueccssid~do de cousCI'Varetn->o na lei aspa· 
la_vras - fcl'lmcntos c. contusões como as mais apropriadas. 
D1r-so:ha .Que ó <JUCStiio do palavras, não é assim ; o quando 
me~mo seJa, so estas palavras n:lo exprimem o pen>amento do 
legiSlador, ou se dcnotão defeito de hn"uagcw porque mão 
so hão do consonar 'I 

0 1 

Entendo que cm leRislaçiio dovomo> seguir cxactamcnle o 
yalor que as _palavras tem na sciencia, porque a sciencia não 
o se~à~ a razao humana, o quem so afaota da razão póde cultir 
no r1d1culo ou no absurdo. 

• Ora, wmo eu to?ho dito, e repito, ao palavras f~rimenlo o 
contusão não expr1mom a mesma cousa quo losólo. O nobre 
senador. soccorrcu-se á legislacão fraucoza 1 o d!;se-nos que 
essa log1sla~.ão servc-1o da pal,ivru blesst.re ; já no meu dis 
Cijr;o autcr10r fiz ver quo a palavra franccza blcssurc nilo 
corresponde a forimouto, não ó a mesma cousa que plaie : sno 
palavras .do signili,ca1:ão muito distincta B/csscr CIJUivalo ao 
verbo latmo lado 1s donde vem lesão, nem se traduz do outro 
modo om francez 1 qu.o não sej.1 je blcsso, o substantivo bles-. 
!ttrc 6 palavra g-eneuca ; para mostra-lo pormitta-'So-mc ro
co~·rer ~ um diccionario fraucez, no do 8echorollo que esta 
hOJO mu1to ~lll voga : I c mot blcssurc, diz clle, s'appliquc a 
lout alleral10n loca/e eles corps, jJroduilc par ttn acto do vio
lcl!cc, Olt 1JQl' l'aplicalion tl'tiiW caustiq1w. ll suil de la, qn'on 

duit rapporter aux blcrsures la c·mlnsi"it, la {ta tw·c 1 la lu• 
xatio'l' t'c11lo1'sc, la brult'r~, e lcs 11/aic~. 

O Sn. PAn.I~Úos :- Isso 6 vordad~. 
O Su. Juim! : -:-- Ah ! e o que 11óde correaponilor a cs;it 

palavra cm porlugucz son[o u palavra lc&ào, portanto Jl<lr<t 
que servirmo nos ua lui dq duas palavras, IJUO uilo t•xpriuwm 
tanto, om logar do uma 6Õ que ex~l'ime tudo? llcmais, coslo 
de resumir o ma i> que posso o que leu h o de dizor; comt;uilu 
que se entenda bom o quo quero. Gu>to · tamuorn muito dil cim · 
formar-me com a divi;a do f:<IICI'alllochc: D~s c/u•ses et nem 
dcs mote; desse homem extraortlinario, IIUH ao> 21 aunos j:l 
era lcnoulo-gcneral, c po~iuia uma grandll iH:lruccão, lfilu :il 
na arte militar corno mcsn.o cm qúusi lodos os ra1i10s dos co
ubr.cimcntos hutilanos. 

Euli'Clanlo, onobre senarlur accusou-mc do ser cu muito 
mais oxtd~sooas minhas emendas ; mas essas emendas nao 
se lirnitilo ;~, Jlalavras, nem são unicamente de rrdacc;1o, lta 
ahi CvUSUS que lornão a lei ruais clara, mais explicita, a 
mais couducanle ao fim quo temos em viola ; c Henão, pcro 
ao nobre senador que alleuda ao pouco •1ue vou dizer. 

A 1• e 2• base• iiJlrcscnladas dcp•Jis do art. to forilo ~s:im 
redigiria> pel:rs commi,sõus: (Lendo.) 

" 1.• Ordeno du di:1 do commandanlo.om chefe das·opm·a
çõeô1 \Jllatul'io> offidacs , ou outros documentos authcoticos, 
que provem os factos, o tempo, <l logar cm que est•s ~conte· 
CCl'ilo. 2 • Exame por· junta medica composta dos IJfficiacs dli 
saude mais gr~duailo> que cxerccrum as >Uas fuuc~õos no la
gar ouuo occorrcrcm os factos, ou foJ'Ml tratados os rlocnleK, 
e uomoada pelo curumandaul~ cm chefe, eu pela autoridaao 
quo lhe corrc>pondcr, etc. " 

Parguulo, primeiramcuto, o quo ó çua so tom em vista no;l~ 
lei? E' sem du1·id L o;t.bclcw provas ma ui festas c iudubila· 
veis de que houvo lesão em ~Lmbato, tu duranlo a ::uerra, tloL 
qual les;io seguiu-se ou um cstropiameuto o iuutilisacao 
para o lrab;llho. ou a morte. Querem se cslahelecar meios' du 
prtlva sem os quaes não >ej;io concedidas [ICni~os, vbto I[Ue 
o governo pódo ser il'udido com foridas, estropiumcntús o 
mole;tias duvidas a outras causas, que entretanto se vcnhào 
allcgar perante cllo como deviJ;ts aos serviços da guerra. 

Vejamos então o> dufcitos que a meu ver encerrão essas base' 
das commissucs Ahi se determina que uma das provas a !• 
mesmo seja a declaração cm ord· m do dia do general om 
chefe. Or~, póde-so seriamente cstabole ·o1· como provtl c .t;t 
simp:c• declaração cm ordem do dia'/ Em rp1o so fundará o 
general para fazer scmolhluto declaração? lltdo f·J~dar-scom 
um rclatorio, cm uma exposição, no que lho diS5crr~il os jleri · 
tos que vircm,quo examinarem todas as lesões o todos ii> casos 
de morte; e esl!l declaraçr.o, qun s~ quer que o general fa~a 
em ordem do d1a, poderá ser snllle1cutd, fo1lo o exame urn:t 
só vrz? Niio de cer1o; soubon•s, uào so pódc ddorminar ocm
pre dc'l!ma só vez, ucm :i natureza ncn1 as consequenei•s do 
um fcrimeuto 1 por cxeml.lo; ó prcci$0 hzcr-so maiô dn um 
exumo como determina a legislac:io fraucei:l. O que cul;i, 
Vtlll (dZOr na ordem do dia O~Sil cartilha rio lll'lll~S COIIl SCIIS 
ferimentos, tantos ollidacs furão foridos, deste o daqucllo 
modo tantos soldados com seus nomes o a ~spocie de lcoão 
c de morto. Alóm disto nilo acha o senado qu~ o pnuco cou· 
vcnie11lo osla dcclara~ão 1 além do ni\o provar na:l•'l 

O Sn. PAUANuos:-C~msidcro uma baso com outra; por11uo 
niio Jô V. Ex. o texto do paragraplio. . . 

O Sn .. Jonm:-J.i li. . 
O 1° moio do p1·ova ó n doclaraeilo eilt ordem do tli''• 

como acabamos do ver; o 2°, diz o projecto, silo os rcbto
nos officiucs. . 

Ora, eu quizcra quo o nobre relator dus commissilos mo 
dissesse o que entendo por rclalorio offisi;il. Nós t('lnus na 
sdencia esta pal:mu cmpre~ada como mci~ uuxilia1· da ad· 
minislmç;lo public,J o da justiça, o u:Tn coniii'Ço seni\o lrcs o>• 
pocios do rclalorios: o rolalorio administraltvo, judiciaria o 
olllcial; os los do quo so trata u;lo podom sor Wliio arlmiuif• 
lraliVOS, vorqUO s:io [lllril ~ illlministrac:lo, SilO [1<11'11 O governo; 
~o clles l1ves~om do ser a base do uni julgawcuto, so fossem . D 
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t!ir!gidas ;í ju~tira cnt:io wriil~ rcl~loriss judiciarias porq~o dicos, ·mas nunca pelos modicas mais graduados, os mais 
ter1:lo de somr do base a um Jnlgamon!o, e os tos constiluPm instruidos do oxorcilo. 
os netos do corpo do tlclicto. Chamilo ·SO rolatorios oJllciaos 0 na scicncia aqudlos que certos individues, ~m consoqueocili Sn. PAnAKnos :-V. Ex. leia o texto do paragrapbo. 
do suas occupnçcros ou de seus oJllcios o cm respeito á lei e ú O Sn. Joum :-No texto está ludo isto que acabo de dizer. 
moral publica, vêm denunciar um facto criminoso, por oxom· V. Ex. disso que ou fui mais exigente do que as com-
pio, um medico que ni!o quer cnmgar com a rcsponsabilidado missõo~, na rodacção que apresentei. 
do um inf:mtccidio, faz um rolatorio ollicial, a que tambem Já disso que no:to caso a cxigencia funda-se nn nccessi
out,os chamão oJllcioso, ou donuuciativo. casos estes em quo . dado de se declarar na lei, uma vez que queremos estas 
a lei o puno severamente ~e a'sim 11 nilo fizer. Eis o que on· provas, a maneira por qno ollas devem ser feitas para terem 
tendemos por rolutoJ·io vfficial. . valor, visto que são uma necessidade o nuncaforão feitas entre 

Al,ém da .declaração na ordem do dia, além dos relatarias nó;: é pteciso conformar-mo-nos com aquillo que praticão 
officJacs,cxJAOm·se ma1s,como bases, documentos autonticos; as nacõos, que. tem estabtlecido estas rrgras, e que apren" 
o CJUO são estes documentos aulhonlicoo? o e> las Iras bases dtlrão"da propria cxperiencia. O governo não ó modico, ni!a 
C!Jgcm-se simultaueamenlo. ou uma só dollas basta ? · está no caso de polfer saber de todas as circumstancias no-
N~ vordade, eu mo contr•nlaria rm certos casos com esta cessarias para estabelecer !aos provas, portanto não ó demais 

cl.oclaração, com esta exigoncia da fui, elo documentlhi au!en- o que dizemos nns nossas frntndas, e, embora tenhilo·ellas o 
l1cos, marque embora o governo em ~uo elevem olles consis- tlestino que se quizer, fitemos o nosso dever. -
ti r, quando outras provas ni!o so podem ostabeldcer. Alas rcs- Ncro posso derxar de notar ainda uma ommissllo que vejo no 
tabocor a declaração em ordem do dia, demais relatorio oJII- paroccr elas commissõos,. Se ó necossaria e indispvnsavel a 
cial, e demais a m~is documPnlos uutcnticos; o aindit mais prova de que um individuo morreu realmente· em combat~., 
em capitulo a parte na base 2'.", exame por uma junta medi como se ha de dar os!~ prova, se o oxercito retirou-se? E', 
ca, me parece muita !;aso ele mnis, p~ra afinal não sa~er se pois, preciso deixar nhr alguma latitude ao governo, "e é o 
o que se quer. E' tu1lo isto junto ? ou uma só dellas basta que faca quando digo que documentos authonticos poderão 
pura ostabeleccr-so a Jrrova? (Lendo) servir na falta do exame medico; nesles casos de morte OU' 
~Exame por junta modica de offici.tes do corpó de saude. " mesmo do ferimento não haveria romeiJio senão roceorrer a 

Torno boje a repetir que os medicos ou cirurgiÕils não se prova por testemunhas, e o govêrno pódtl estabelecer a sua 
chamão oJllciaes do corpo dtl sau'Je. férma o as regras do seu valor. 

·o-s11- PAnANrros:-Charnilo-so. O nobre senador, relator das commissiles, tambem contra. 
riou o que eu disse rela&ivamente a passagem para o olier-

0 Sn. MARQUEZ Du C.1xus:-E' como a lei declara. eira do linha dos guardas nacionaes, ou voluntarios, que se 
O Sn. Jonm:- Ell"s têm gradua cão do officiaes, mas não mostrarem habilitados na arte militar, que tivessem feito 

se chamilo oJllciaes.do corpo de saudê, charnão-so 2." o 1." serviços relevantes, e quizessem seguir esta carreira. 
cirurgiões, chamão-s,o ou cirurgiõos-móres, pl.Jysicos-mórcs . Seria isto vantnjo~o ao paiz ~ que não ha razão ~ara se
da armáda, do exei'CIIo, e não se chamiio offiCJacs elo corpo d1zer qBe não ba·:en~ n~ oxerCJ!o Jogar para todos JUntos; 
de ~aude, têm, e verdndo, patentes de olliciaes para serem , porque eu não podm d1zer nem quçrer que passas>em !~dos; 
ma1s respei!adlls, e andi!o armados, porque é isso para elles mas um ou outro como se tem pratrcado em outras occasJõcs. 
uma necessidade, visto terem. obriga cão de assistir aos com- Porque razão nilo ba de ter o governo a f;~culaado de pode, los 
bates, de ac!larem-se presentes nesses actos, em que podem ·passar? Excepto sa as commissões entendem que o que er 
t~r noccs>idade Je de!endeJ·-se do inimis-o, pelo que corr~m g.overno tem feito com van~agem publicas em· ou~ra~ ~cca-
rJsco de morrer no mc1o da batalha, quando trazem os doen· >Jues não devo fa1er agora, 1sto ó, passar alguns mdiVJduos 
tes pam cura-los o mesmo attondem immodiatamente no calor que no serviço de terra ou de mar tenhilo-se di>linpuido. Nós 
da ijatalha aos ferimentos que os soldados rocebom, quando vemos homens, por exemplo: o Sr. Aut·onio Alves aos Santos, 
a salvação dollcs dopende da promp!idilo dos soccorros. ~ue _começou po~ ser capitão de n1vio, e C}lle tendo se diB· 

Senhores, não poss11 tambem de modo algum conformar-mo tmgu1do em comm1ssilos que Jbe CorãO' encarregadas na pro
com esta determinacão elo projecto, que manda distrabir os vincia do Rio-Grande, o governo, como recompensa, o passo11 
medicas màis graduados, que devemos suppôr os mais babi- para a marinha de guerra, e ó boje capitão de fragata. Ve• , 
Htado.s pam este serviço, para verificar os ferimentos nossas mos o morech.al Propicio, barão de S. Gabriel, quo pertencia 
occasJI!cs solemnes, em que elles tem do a !tender a trabalhos a guarda naCJonal. · · 
mais nobres e ma!s. di~ceis: Esta v~riticaçilo deve s~r mqi!o O Sn. trARQUEZ DE CAxiAS:·-Teve a sua origem·na tropa 
longa, quando. hi!JitO mil f~ndos, pus não ~a remed10 senão de linha foi alferes. 
tomar conbecJmeuto do todos, desde o mr.1s pequeno ató o ' , . . 
maior, porCJUO uma ferida que a primeira vi;taparece sem im- OS~. JomM :-Jool, c~elo eu, tenente do dragões, mas o 7 
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portancia pódo trazer a morto, 0 como se hado provar que ella do a~r1l qosgostou-o, pe~JU demtssiio, deu _baJxa det~nente, e 
teve lagar no combato se ulio se vorifi~ar na occafião ?.Esta depo1~ fot nomeado cnp1t~o da guarda nae1onal do R1o Pardo, 
mificac:1o cm 1,000 feridos é muito longa, não se poderáfa· e dahr passou a tenente-coronel. , ~ 
zcr em" menos do dous ou Ires dias, e qualquer estudante ' O Sn. JIHRQUEZ DE CuJAs:-Fazendo uma guerra de mais ,,.: 
pódo lilzeln, basta que tenba principias de anatomia. N:1o se de 10 annos. · : 
c~lcula quan~o póde.s~r nocivo distrahir os prim.oir.os cirur- o Sr. JoniM :-l'ois bem. E ni!o póde haver. outros nas 
~10es de sor.v•.ços ma1s 1mportan~es, que é ~~ go~!JssJmo, guQ mesmas circumstnncias r Porque, pois havemos de vedar 
fação, Jl~rn 1r~·m lazer outro scrv1ço, po~ ass1m dJZ_er J!la!on~l. ao governo 0 direito de passar esses i~dividuos que tenbão ,, 
Os 1_' wurglõos ~ilo til~!~ mãos a mo.dJr; no~ ~nmCJros dws assim se distinguid~? Talvez seja um meio. ~o.termos bo· 
depo1s r!o .uma bat.dha vrvom 0~1 contmua afllJc~ilo .o t~abalho mens que em tenra Idade scjito capazes de dmg1r um exer- ' 
3, 4 o~ d1as; a l:tquMt' ar!cE:Jas, n oxtJ'<JhJr [J!OJeCtJs c re· ·cito com mais oner~ia do que homens de GO a 70 annos; entro 
duz1r fracturas etc., etc., scrv1ços. ~stes que sé mente clles né> a idade aqucbranta mais depressa; 0 as nossas guerras 
podem lazer, ou ~.que devem prcs~d1r; os outros nem sempre oxigo~r muito mais ener~;in 0 vigor do que as cspocies do 
tem todas as h;1bJhtnçõos nccessarms i o com _um só doente guerra quo se observile em outros paizes. 
podüm levar duas ou tres horas," conduzi-lo, apphcar·lbe appa- . 
r,clhos, lovantar-lh~ o moral aba lido,. acalmar a agitaçfio no r- O Sn. PARANnos:-Anahs0 as suas emendas. 
vosn, quo faz cout111uar as hemormg~as, etc. O Sn. Jonm:-Sim, senhor; as minha~ emendas versão em 

Assim, pois, odo so distrahifio estes homens pan· irem primeiro log~r sobro o paragrapho unicodo projecto;nhi digo: 
verificar muitas vezes m~l feridos. Isto nilo tom propnsilo; "As lesões ou molostiasu, om•osar de dizer: aFerimentos o 
cllo' tom funcções mnÍlf.nóbres repito, dovcros mais sa~:rados contuaões, Aqui !J1lvrz se possa notar uma unica omissno, e 
:t C)o;(Jrccr; srja. poi>, o sor>iço das verilicnções foi to po1· me- esta omis silo ó relativa ao que Iombrou o nobre o ministro 
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da guerra com tanto (lisccrnimcnto, c ó que nilo so nchão 
ccmprebendidcs os casos do aspbyx.ia por-sutimorsão,mps nao 
tarei duvida cm accrcscentnr a palavra desastre. 

Tambem fica comprebendido no § !• do art. 1• a maioria 
dos§§ 1• e 2• do art. 2• das commissões com estas palavras: 

respeito, porque nõ> não tomos aqui contra estes abusos a 
mesma lei(Jslaçiio quo cxi!tc ua Franca, e ai111la que a ti vos· 
semos não se oxecutnri.1, porque entro nós quasi nada se 
executa, nem ba temor do na<la; ha gmnile rolaxacfio na 
admin!straçao da justiça e em tudo o mais. Portantó ó ne
coss~TJO .que n?S exaii)CS do que se trata haja quem presida "Assim como n m 1rte que lhos sobroyir cm combato ou do

. pois deli e. » o saiba 111fundll' respeito . 
A _principal base da verificaç~o devo ser o exame medico, 

d_epoJs t.1m1io·s~ a~ notas, aprosen.tfio se os relalorios, o pre
Sidente que asmtm ao acto rubnca esse rolatorio, o qual é 
aproson!ado ~o genml, que o remctte ao governo; os to entilo 
o publica, para que sirva de !un~amento á concessão das 
pensões quando nclles veuMo as declaracõcs deOnitivas do 
estropiamento ou de que o individuo morrêu cm combato, ou. 
depOis dP!Io em conso~uencia d;ts lesões que recebilu. 

O Sn •. PARANnos:-A morte depois do combate nilo qurr 
dizer que fosse por accidentes da guerra. Eis aqui o defei
to das redacções muito resumidas. 

O Sn. JouiM:-•As lcsi!es ou. molestias que lhes !obrevir 
então, a quem se refere este pronome lhes, que equivale a 
ellas1 nilo se relere ás lesões em combate? • Que lhos sobro
virem em combate e depois delle. 

O Sn. PAnANHOS:-Dopois del1e-n~o quer dizer-por acci
dentes da guerra, 

O Sn. JomM":-Se ella vem por causa dos ferimentos, con
tusões, ou le1iles em combate, esta observação de V. Ex. não 
tem cabimento. So ou não tivesse posto aqui o pronome 
lkes .... 

o·sn. PAnANnos:- Dias os pacientes silo sempre os mcs· 
mos. nQue lhos sobrovirPm>~; isto ó: que sobrevirem a esses 
individuas de que trata o art. 1.• 

O SR. JontM:·-sem duvida, mas sfio os indivíduos lesados 
em combate, trata-se da morto que sobrevir a estes indivi
dues; que llies sobrevir. .. 

E porque é muito poilsivcl que depois do um combale não 
se possiio verificar nem os lerimentos nem mesmo as mortes, 
entiTo como llcaráõ as familiasdossos iodividuos que morro
rem? Ocarião ao desamparo, EOIIl auxilio algum; niio ·se po
dendo fazer ·o exame medico; ó necessario, pois, algum meio 
do verificacilo dos factos o não vejo outro senão o do docu
mentos auibenticos; o governo cstabelecr-ril a maneira desses 
documentos. (Continando a /cr).ccEm caso contrario ... exa· 
mos convenientemente repetidos, porque um exame só nunca 
pódo bastar, o na logislaçiio fro~nccza exige se até mais do 
dous exames. 

O Sn. PAnA~nos dá um aparto. 
O S. Jonm: -Dias se estou dizendo a V. E~. que o g-overno 

não tem pratica destas provas,. o que é preciso do algnma 
maneira mostrarmos o caminho que dovo seguir, não vej<1 
nisto inconveniente. (Continúa a ler). 

O Sn. PARANIIOS: -Abi est;í-o mais graduado. 
O Sn. Jonlll:~ Sim, senhor; o mais graduado, mas não ó 

par3 ir verificar os ferimentos, os mais ~raduados dirão que 
tal ou tal estudante está habilitado para fazer estes exames, 
porque elles IIilo podem ir faze-loJ, ordena-se a outros que o 
vão fazer. Assim poderá este serviço ser feito pelos cstudan-
. tos ou mesmo por cirurgiões menos graduados, qnd os cirur
giões-móros designem. 

E' preciso considerar-mos as cousas cm pratica, e não 
lbeoricamente. Os exames serão depois revistos, e o gouo
ral ou o presidente do acto os rubricarA. -

Nilo quero mais cansar a a ttencilo do senado ; já o tenho 
incommodado muito. Dias dosl'jo Ílinda ouvir o nobre relator 
das commissõas, creio que S. Ex. quer ainda rosponder·me, 
Sr. ministro da guerra tambe1n quer ainda falia r sobro a 
mataria. · 

O Sn. PRESIDENTE : - Sinto muito niTo poder satisfazer a 
V. Ex., porque não está nas minhas milos adiar a discussão 
quo nos occupa, 

O Sa. Jonm:- Eutão roquairo o adiamento da discussr.o 
ató amilnbã afim de que cst<'ja presente o Sr. ministro· da 
guerra. 
· O Sn. PnESIDENTE : -Se V. Ex. mandar requerimento, c11 

submctloroi à considoracão ÚJ senado; ao senado é que cum-
peto decidir. • 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
2" P.~RTE DA ORDEDI DO DIA. 

Achanilo·se na sala imJJWdiata o Sr ministro d;t marinba, 
Corão sorteados paro~ a doputaç;1o que o devia receber os 
St's. Piincnta nuon·o, Rodrigues Silva o-Dias Vieira, o, sendo 
introduzido no sai;Io com as formaiidadcs do estylo, tomou 
assento á direita do Sr. presidenta. · 

l'roseguiu a t• discussão, que ficára adiad;t na so!são an
ie~cdento, da proposta do poder executivo, com as emendas 
da camara dos deputados, a~rindo um credito supplementar 
ao mini,terio da marinha. . · 

O Sr. nalnllitll'o da 111nrlnlaa:- Sr. prcaidonto, 
sabe o senadij que a minha presença aqui ó determinada pela 
lei para defender, nffo um interesse que de quaiiJUOr modo 
so ligue á pessoa do ministro, mas um croaito que repre
senta o grande interesse publico da satbfazcr dcspezas já 
feitas, embora não pagas pela escassez dos meios que Corão 
po1tos á disposição do ministcrio a meu cargo para essas 
mesmas dêspczas. Entrei nesta casa, Sr. presideute, com o 
proposito de limitar-mo o ma i~ possível na discussão, o, sem 
prcJuizo dJs informa·:iíes devidas aos nobres senadores que 
m'as pedissem, ser ó mais breve que pudesse: entrei nesta 
casa uo proposito, cm que ainda estou. do guardar para com 
c;tda um do seus illu~tros membros a .consideracão o ros
pcito que tenho guardado o pr11testo contint·a• a· guardar, 
sem que isto, Sr presidente, quoiJ·a dizer que cu pudesse ou 
Jlossa consosuil' do mim deixar do tratai' pelo modo porque 
sou tnilado a quem quer que sejtl. 

Outras condicõos entendi que se dcvião exigir, por oxmn
plo, qne os exaincs scjào feitos debaixo da inspecc;io,.o pre
sideneia ou do general, ou de quem olle iJotorminlir,·]iorque 
nós estamos vendo uma rclaxar.ão bem perigosa na classe mo
dica, quo ó preciso cohihir, êonsta·ll'IC que no exercito ha 
corca do GOO officincs com parte do doente, dos quaes talve1. 
nem a metade o estcj1io .reulmcnlo, os mcdicos passi!o a !tes
tados por obsequio com a maior facililladel porque nada te
mem, ouvi ató rc[e'rir que lendo um passa1 o um attestndo a 
um individuo, este lho pagilra com uma nota do !OH falsa; o 
modico advertiu· o o o sujeito mpondou·lhc que um attes
tndo falso pngava·sc com moeda fdisa (Ili/aJ'idade). 

O Sa DANT,IS: -No exercito não so dil isto. 
O Sn .• Jonm : - No exercito fuzcm-se lamlicm muitos 

f.vo1·os, muitos obse1111ios que niio se dcviiio fazer. A elmo 
medica, com poucas oxcopçiles, tom-se rolaxauo.muito a cslo 

Sem sahir da espber~ da lognti,Jailo, d~ O>phern rogimcn
lnl, V. Ex e o senado mo pormittiri1õ quo, cm minhas ros
post:Js, sem procurar saldo a meu faYor, quo ao contrario 
dcixuria do bom grado aos nobres senadores IJUe me consurá
rilo, BO nfio fosso o receio do intorpratação desairosa, <JUO 
podia do algum IUOdo prejudicar não só n minha dignidade 
como a do Jo~ur IJUe occupo, empregue os mesmos termos, 
com que forno formulados ns ccnsur;ts que mo dirigirão. 

O scna1lo viu o lorrono em que do pnncipio foi collocada 
n discussão pelos nobres senadoros-quo nclla tomárilo paJ·tc; 
viu que OS primeiros Ofi\l],lrOS IIUIIIUC dirigin1o CCII:1UI\IS Ji. 
mitllfi1o·SO ao terreno do ;11le~açõcs vagas, do ;uppostos dcs
pcrdiciod do dinbciros publicos, L cm. c o III O a ccu;urar o 
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~o,·crno pela m;', ~ire~r.ilo dos nc~ocio.s ria ~ucrra. N;io tendo 
podido nmo terreno, nenhum rios !Ilustres censores razcr 
vas;L, murlúr~o suas tnnrbs para um terreno rliiTcronto, c 
foriTo entcrrcirar a discussão no campo politico c eco· 
nomico. 

Eu, Sr. presirlontc, nrm .mrsmo em resenha raro! no.vn 
menciTo rl<:s argumentos adrluz1dos cm relação i\quellc pnmmro 
terreno cm que rni collocarla a di~cussão ; vou limitar mo a 
mponrlcr aos discursos dos nobres senadores, que bontem 
falliir:lo sobro a ma teria. 

l'or occnsião, Sr. prcsi<lonte, rio discutir a ma teria priv~
tivam~nto rio crcrlito, tive nccessirlado rio d;Lr explicagões 
em rel;,c;io á aoplicaciio ~no vai ter o rlinheiro quo p~ço ao 
•:arpo !Pgislativ'o pelo' credito om discussão.~ u rl!~so qn~ as 
rhva, n;io >Ó porque f•,rmalmcnto mo hav11iO sido pcrhrlas 
pelo nobro sennrlor por ~lato· Grosso, qno rli;to f•z questão 
fl flUO arguiu· mO de vir podir dinheiros para dospezas j;\ fei• 
ta~ o pn~:ILS, cnmn ••m •ttençiTo a um aparte iL uma rloclan
•.:ITo ouviria por·mim, o f<•ita pelo nobro sonnrlor pelo Rio do 
.Janeiro, r!c quo o o'fencial rra rli1.cr o r,overno qual o mPio 
,,uo j11 g-ava pref~rivol cm rclnçrro aos recursos do que teria 
de I .nçar mão. 

O So. mco~or, nE !TAnor..lnY :-Qunnrlo tratdssamo9 desta 
parte ' 

O Sn. n;I~Isrr.o nA nr,\ni~nA:-Eu não respondi ncriamentc, 
rrsponrli porr{<IC ouvi rio V. Ex. 

0 RP. VISCONbF. DE (TADOnAnT:- Póuc ser, mas não me 
· recordo. 

O Sn. PmENTA !luENO : - Eu lambem c disse. 
O So m~ISTIIO DA nrAniNITA:- '{.Ex. tambcm o disse. 
Eu, pois, oiTo tinba nenhum iotcrcs~e em vir, para assim 

•li7cr, r.nmprar ~ucstão com o nobre ~ennrlor; ao contrario, 
pela · rlrferenci a c mpoito ~ue mo merece 'c pelo 11cso que 
para mim tem qualquer observaç;io sua, entendi que riPvia 
rumar rm cooei<leraç;1o, na occu>iiTo 1lc responder ao nobre 
>enarlor por nlatn·Gro>io, esta nhscrvacão feita da bancada 
pel0 nobre scn;Ldor pelo Rio de Janeiro." . 

Q Sn. Yr~co~or. DF. lrAnonAnY:-N;io era uma censura. 
O Sn. nrr~1srno n1 nr,\nr~m:-E V. Ex. estava cm seu di

reito, fazendo tnrlas as que entendesse convoniuntc. 
Sr. presidcnlc, cm relncão á cen;ura do nobre 1cn~dor por 

n!ato·G1·osso, reproduzidâ nessa parte a ~ue vim de al
Jurlir .... 

o Sn. VISCO~nr. DE lTADOnAnY : - noproduzida, niio j não 
1.1avia censura nenhUiu, pcrrloe·mc V. Ex, ., 

todo o mun~o sabia. Dahl tirou o nr•hro senador mQiivo para 
levantar-se colorosamento e osti~ma iisnr-me·por essa e outras 
proposicõcs, n quo S. Ex., no arrebatamento da discussão, 
qualificóu ató ~o castellos no ar. Farei ver ao senado que 
essas outras proposicões a que a Iludo não merocião ~a parte 
do nohro eonndor tão obsequiosa qualificação. 

Eu disso, Sr. presidente, que não julgava a occasiiio pro
sento a mais prrpria para discutir-se quaes os moias prere
rivois do credito do que o governo deveria lançar mil~, para 
satisfnm os cncar~os quo correm por sua conta. D1sso, o 
sustento que não ó a mais propria, mas isto não quer dizer, 
o o senado bem o compre bonde, que a discussão dessa mate
ria não possa ter cabimento na presento oceasi11o,c ora escu
sado dize-lo; se acaso não tivmo, V. Ex. não pormittiria 
que sobre semelhante assumpto rcrmssc a_ discussão. . 

fiem sei, Sr. presidente, que, tratando-se de conceder no 
~ovcrno um credito qunlquer. o corpo legislativo costuma 
discutir os meios pelos quaes deve o govorno haver o dinhei-
ro de qno precisa; sei que port.lnto,pódc ter cabimento adis· _ 
cnsOóio iicerca dos meios no presento debate ; mas isto não 
excluo de modo al~um a proposição que omitti. Se o senado, 
senhms, não tivesse outra occasi~o do discutir com mai9r 
largueza a materia financeira o de creditas, o nobre senador 
teria alguma raz;io rio impugnar, com a vehemoncia com que 
o rez, a minha proposição, que taxou do castcllo no ar; m~s 
basta parn conhecer o sem razão do nobre senador. reOet1r 
que o ministerio da r.1Zcnrla é aquelle que pela legislacão om 
vi~or acha-se priv~tivamonto encarregado de. discutir o~ meios 
relativos á creditas, o a quacsquer operações financeiras. 

E' verdnde que os ministros são Folidnrios o que devem 
estudar 'entre si as qu~stõcs rio todos os minist~rios; mas o 
senado comprchcnrlc que isso do modo algum desfaz a.esp~
cialidade rins matcrias incumbidas a cada uma das pastas. 
Assim, senhores, a qucst;io da concessão de moi os, impor
tando a discussão da maioria tomaria sob o ponto rio vi1ta o 
mais amplo,tinhn I oRar mais proprio no ministorio da fazenda, 
onrlo c>pecialmcntc s~ trata rios recursos e meios do que ao 
governo cumpro lançnr mão, para filzer race á de•peza geral 
do impnrio, qno 6 apresentada o•pccialmcnto por esse mesmo 
mini~terio. 

E n~o tinha razão o nollrc FCna'rlor quando qualificou como 
se rossc·nm dislate, a minha;amrç;io, rlizendo que nme mi
nisterio rliscutin-so o orcnmentry rio 1SGG-18G7 c niTo se podia 
tratar de meios tenrloôte~ a providenciar sobre o orçamento 
nntcccrtentc. O sena rio ~ahe que o governo não póde estar 
ainda habilitado par:t dizer qual má o quantum final da 
rlc;pcza rio cxorr.icio que acaba de findar-se ; o muitos nobres 
senadores t~m declarado, .c cu tenho lido cm seus discurses, 
que a dospcza provavelmento, ou quasi seguramente, tem de 
cre1.cer c avultar muito mais ilo quo esta que figura nos 
calculos do governo. Se assim 6, Sr. presidente, e se neste 
ponto c nobre senador pelo Par;\ cl10gou hontcm a affirmar, 
srm que eu saiba qnnes os runrlamcntos cm quo se b.1soou, 
quo essa dcspeza teria de subir a mais do 200,000:000$ ••• 

O Sn. Souz.\ FnANCO :-Eu? 

O Sr. MINISTno DA ~rAm~nA: -Em rela cão a esta ex'gcn
ria, feita muito logitimnmento, como !orlas' as que partem de 
'iualqucr mcmhro do porlcr legislativo parn com os doposi
larios do poder executivo (ru murlo a express;io, visto que 
::i. Ex. n;io quer a pal.1Vra censura); rm satisfaeito a cs;a 
rxigencia foit• pelo nobre zenarlor pr<r ntr,to·Groiso, c repo· 
tidiL pelo nobre sen.11lor pela provincin do Ui o de Janeiro, o 
t,ivc do infmn.ar ;,o rcnnrlo que o dinheiro rio quo carecia c O Sn. nnNISrno DA nam~nA :-Tcnbo aqui nota. 
•JUO venho pcrl1r tinha rio te1· npplicncão a rlcspczas, 6 ver- O So. Srnr.A FnANCO :-A dcspeza dos dois cxercicios 
rindo. j;'\ fnit,s, porquo tacs cu coo·sirlcro todas aquellns que o Sn. miNISTno DA nLiniNIU :-E' esse um defeito das cen
so rt•fcrr:n a encnmn·o~rlas decretarias o j;i ftli(:ls, ou a sem- sura.s do nobre senador, qne muito as dcbilitão e q'uo me in
ços renlizariM, cm~ora niTo pngos. · duzm a engano. • · 

\'crrln<lo 6 ~ue nrro fallei •la entrega; mas, Sr. presidente, Mas, cmrio quer que g~ja. o senado~!\ que nem o governo, 
ru rrfcria·mo a rncommcnrlns rlr>lerminarla~, a flo ~ncournqa- nem nlguem, c~ti\ ainda hn!Jilitarlo para prefixar o quantum 
rio~. 11or ~xr.mplo, cuj:L rntre~a j;\ so havia realizado i c total ria rl~~pcr.a do exerci cio pamrlo: c, ie isto 6 n!sim. 6 
r>la~ rlesJ~r~;1s, cmhnra. eu as rli~n feitas, nem por isso ~o claro quo na rli;cu>siTo do orçamento, que o nobre senador 
rlove conc.Illl' que r•,te.JliO pn~ns, csperiTo pn~nmen!o, o iJ prlo R1o do Janeiro declarou o1tranhn ;l·matcrh do que se 
para este pagnmenlo qur,n;in tr•111ln chc~arlo o dinheiro dado, !rata, tem o corpo l•~islativo do decretar os meios pnr1• razcr 
vt•nho perllr n qn.~nlia con~tan!n rio crrtlilo cm discussão. rnco ao rlcflcil prov;Lvel que tem do !Jarcr no cxcrcicio que 

O nol1ro ~rnarlor, nno sei por quo motivo cstimulrm·so h a pouco findou; o, p·rtanto, sondo prora,·cl ou quasi certo 
com ~ mnnrir:! p~la qual dr~ a explicnçiTo a r:•spoito ~ vciu csso rlPfir.it, rio que n~o •podemos rlctnrminnr c qu.rintmn, 6 
pcrm1lla·mo S. llx. qno o rlrgn, cm fôrma rio licoio, trnzcr a clnro que no orçamento rio cxercicio que agora comc~n tem
n<~ç:lo qne rr·~n a c.,pccir. Eu rli.<sc n S Ex., fCin prrjuizo d1• so do rlecrrtnr runrlos para o P'gnmcnto desse rlcjicit, a 
rr'JI'~IIn r ncat;<men!u rp1c llw voto, quo isso era cousn qa•~ . di~cus!fio dcslo ornamento !cm fo1·çosamento rio atlcnrlcr ~-
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mntcria que respeita ao orçamento ~o exercido .nntorior. 
Jl;ta só rl'flcxno, pnrn quem a considerar JmpnrcJnlmento, 
mostra quo a qualificação do Sr. senador ó oobremodo in
justa. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro, cm seu discurso 
caloroso, o, pcr1J1itlirá S. Ex., quo o diga, pouco gover· 
nnmcntnl, apeznr da prudoncia que o caracterisa, increpou o 
l!overno do que fi,co parte com a mais gravo injustiça, mais 
de uma vez manífcstnda na nprecia~<io que fez o nobre se
nador da emissão de bilhetes do tbosóuro, na importnncia de 
trinta e um mil seiscentos e tantos contos. 

O Sn. P1MENT~ BuENO :-J\Ias onl~o essas dospozas não es· 
tão fixadas ? 

0 Sn. MINISTRO DA MARINUA: -A lei do orcamenlo fixa, 
herdade, para as despetas nella consignadas' uma quantia 
determinada ; os credites exlraordinarios lambem fixilo quan
tias e determinão as operações do credito nocessarias para 
realiza-las; mas, so é verdade que a lei nilo falia especial· 
mente das despezas que ella encerra e sim de quaesquer ou
tras que resp_eitem as exercício, ella nno excluo de modo 
algum quo o governo faça taes operaçocs, quando a renda 
nao che~a para as outras des~ezas autorisadas, como, por 
exeJJplo, o armamento do exercito e da marinha. . O nobre senador, Sr. presidente, foi·levado até no ponto 

de tli1cr que o governo havm commettido um criminoso ntten
tnrlo. WJnmos se mas palavras do nobre senador exprimem 
vrrdadc e justi~~; e, pnra isso, embora não considere a 
occnsiilo como n mais proprin para discutir larga e desen· 
volvida mente n ma teria de credites, em vi~la de uma mer· 
r,ão desta or~cm l:mçada ao s~nado e ~o publico por uma 
voz tão nutort~ada, c de tanta 1mportancm como a do nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, cumpre-me dar 'mais algum 
desenvolvimento a esta mataria. 

O nobro "coador qualificou de illegal essa emissão, dan 
do-lhe até, como cu disse, o caracter de attcntado cri
minoso. 

O Sn v"cnNor. D\i IrAnonAnY:-Chamei attentado crimi
nnso o facto do se ter po•to n~ circula!)[o notas do !besouro 
sem autorisação do poder legislativo. 

O Sn. nuNJsrno n.1 M.\mNn.l:- Eu declaro ao nobre senador 
que fÓ ouvi S. Ex. falia r em bilhetes do thesouro, e tomei 
nota. Qunnto á Pmissão ele notas do !besouro, declaro ao 
nobre senador que não tenho conhecimento Ue tal facto. 

0 Sn. VISCONOE DE iTAnORADY: - Pois tem conhecimento 
dcllc o S1·. mini>tro da fazenda. 

O Sn. nninsrno n.1 nr.lmNnA :-Tenlto ouvido fallar,não em 
attentndo criminoso·, mas no facto das notas, CXillicado como 
uma opera cão que tem sido feita por muito~ ministerios, na 
caixa. ~a • amortização, por. occa!ião do recolhimento e 
subs!Jiu'!iiío de notas. 

0 Sn. ''ISCONDE DE iTADORADY :-Só ouviu fallar nis!O? 
o Sr.; liiNISTRO_ DA MARNI~ : - Só. 
Quanto aos bilhetes do !besouro que foi no que so referiu, 

positivamente o nobre senador, (o n<io duvido que lambem se 
referisse n notas, mas declaro que nem uma só vez o ouvi), 
vou dizer ao scn~do o que penso n respeito. . 

Senhores, ú verdade· que se ach:lo cmittidos 31,000:000H 
cm bilhetes do thcsouro, dos qunes, descontadas as emissões 
que o mioiolerio actual jfl adiou feit.tF, correm por sua conta, 
pouco mais ou menos S,OOO:OOOS. Vejames se o governo ti
nln nutorisar.ão J~gal' Jlara fnzer estu operacão de credito; 
Cbamo-lho operação de credito e mais adiante aarei as razões 
porque. 

Existo, Sr. presidente, um arlig.o na lei do areamento que 
lermin,ou, do 18Gii-18GG,o qual em meu entender, quando não 
nutoriso rle um. modo litJnido .a intolligencia que vou dar pe
los fundamentos que exporei, sorve ao menos para excluir n 
incrcpnciio de nttcntado criminoso commcllillo pelo ,Jtovernn; 
darei, Úlllaria, ainda outras razões. O arl.l!i da prédicla lei, 
diz aosim : " No caso de d;ficiench do rondas para occorror 
ás rlcspez1s yotarlns para esto exercicio, o governo fica auto
riso do a fazer as operacões de credito necossarias para pre-
encher o dc{lcit. » • 

A lei, note bem o senado, autorisou o governo, e já nas 
circumstancias anormaes em que se achava o paiz,· a armar 
60,000 homens, e uma tal aulorisar.ão não lhe foi dada sim
plesmente para ficar escripla no papel; mas, ao contrario, 
para que fosse effectivamente elevada n forca publica nessa 
escala, sempre qoe a grande questão da hÓnra nacional o 
exigisse. O governo, não pór dosnecessario arbítrio, mas em 
vista de informações e requisições partidas dos generaes, 
partidas das pe!soas mais Clll_llpelonles, teve de lançar mão, 
de levar a elfe110 essa autorJSação que lhe deu o corpo le• 
gislalivo. · 

Esso armamento do tropa tinh~ de ser feito durante o exer
cício de que me occupo; estava, portanto, nutorisado por lei; 
e, embora no credito supplementar se fixasse a quantia para a 
despeza com a guerra, entendo todavia que no caso de falta 
de renda para fazer face a essa despeza,o governo podia lancnr 
mão de operações de credito. E entendo assim assim, porque 
a disposicão Jitteral do artigo a isto se presta, tanto mais 
quanto,cônbecendo o legisla1or as circumstancins que actua-
vão já no paiz, devia querer 1obretudo que niio falhas
sem os meios Para vingar ou dcsaggrnvar a honra· nacional ; 
e foi, portanto, com essa mente que premuniu o governo de 
uma autorisac1Io que, embora mliis lata, não é todavia· illimi
tnda, porque 'termina onde terminão a~ despe~ns, ou serviços 
decretados. 

Nilo f•llou, é verdade, de cifras e bem sei que é costumo, 
limitar o poder legijJativo a accão do governo á taxação c(
fectiva. E' este o costume, mas "em circumstancio15 .1normaes, 
quando o grande empenho do legislador consistia em nilo 
deixar em risco a honra nacional, e portanto em premunir o 
goverão dos meios precisos ~ara sahir-se bem nesta grande 
questão, creio que do modo plausível ahi mesmo o meu no
bre collega podia firmar-se para fazer as operações de cre-. 
dito que fez. 

E antes de proseguir, direi logo, Sr. presidonte,que basta 
isto para excluir a idéa de crimmalidade, da qual é elemento 
essencial o conhecimento do mal e a intcnr.no de pratica-lo ; 
e o govorno que procede firmado em umâ lei que se presta 
com bons fundamentos á essa razoavel intelligencia, jàmais 
leria commettido um cri mo, porque este basca-se cm factos 
inequívocos, que demonstrem evidentemente a intencão culpa
vel, e, neste caso, l01~e de haver semelhante intenêão, havia 
no contrario da parte do ·governo a satisfação de'um dever 
rigoroso, o de empregar os meios necessarios .para salvar a 
honra nacional. Esta só consideracão mostra bem que a 
qualificacão de auentado eriminoso não passa de uma incre
pação in]usta o violenta que cu não podm esperar do nobre 
senador. 

O Sn. SJLVEIUA DA MorTA: - Não foi em rolacão aos bi
lhetes do tbo!ouro ; fui cm relação á emissão" do papel 
moeda. Devo, Sr. prcsitlr.nte, la !lar francamente ao sonallo : não 

r'ton ao corrente do todos os motivos em que se firmou o 
miniotro da fa1.onda, qnawlo f~z essa emissão; mas cnchorgo 
nc,ta dispofiç;io fia lei do orçamento autorisaç~o que arma o 
gnvrrno para f;~zcr uma semelh~nte opcraciio Vejamos: 

0 Sn. IIINIJTnO nA MARI~RA :-PcrdOO·mC V. Ex.; e11 OUVÍ 
perfeitamonlo, o mesmo o nobre senador pelo Rio de Janeiro 
já concordou que fallou de uma c outra cousa 

Agora, em rolaci'W ás notas, eu jiL disse ao nobre senador 
•1ue D<io lenho o n'ecessnrio conhecimento do facto, mos ava
rigua-lo-hoi para explica-lo no senado. •:stcu porém certo tio 
que o moa nobre colloll(l nilo teria procndido sem bons c legnes 
fundamentos, c ollo sca1 duvida se dcfonderll cabaln1onlo. 

Jlm pnmeiro Jog;,r, o artigo da lei quli citei falia de defi
CICncia do rcnd,, pnm occorrer, não exclusiv,1monte ils despo
zn~ con~n~radas na loi, mas As do~pazas do exorcicio de 
18Uii -1861i. _ 

,, · •. t 
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o Sn. l'umNTA Dur,No :-Ftllo sem conheci monto do seus 
ccllogas. 

O Sn. wNrsrno o,\ MAnrNIU:- V. Ex. sabo que soni pro· 
juizo dessa solitfariodadc que ba, e eu invoco o tost~munbo 
dos nobres senadores I(Ue lêtu sido ministros, pódc utn minis· 
tro na reparticão a sou car~o tomar uma ou outra medida 
som IJUe prcviámcnte partictpo a seus collogas. 

qual tom do ser pago, c um dos meios do paga-lo é osto. Os 
bilhetes, para um tal fin1 cmillidos,nl!o silo, ó \'crdade, paga· 
veis qúa~do se arrecada a renda, c ó 1·;ta a unica differonca 
que guarJilo cm reinciTo áqucllcs cut~cs que lcvilo tal c~nÚi· 
cilo, mas constituem· divida fluctuante que pódc ser consoli
auda OU nl!o, CQaforme entender O governo oU O poder lcgis 
l~tivo .. Basta esta explicnçfi? para que nilo possa ser alton· 
tado cnminoso esse acto praticado pelo governo. 

0 Sn. VISCONDE DE (TADORADY:-Doola natureza, flUO~ 
O Sn. PtMENTA' DoENO:-NJo, infringindo-se a lei. 
0 Sn. !UNISTnO DA MAn.INUA: -infringindO·Se a lei, não j 

dentro da lei. A inlraccão da lei ó arguida pelos nobres sena· 
dores ó lacto a provar; e não posso aceita~o. como provado. 

Persuado-mo de que o meu honrado collega não teria leito al
guma cousa a que se deu o nome de emissão do'notas e que 
havemos de ver o que é, sem que o pudosso lazer legal ou 
regularmente. 

O Sn. SttvErnA DA DlorTA :-Fallava-se da emissão do pa· 
pel moeda, mas não de bilhetes do thesouro. 

0 SR. MINISTRO IÍA MARINfil :-lllas O nobre senador pelo 
Rio do Janeiro nfio descriminou, entro os dous fundamentos 
que exhibiu, aquollo em que fazia descansar a sua acerrima 
accusação. 

Estou certo áe que a medida, se fosso extraordinaria, teria 
do ser Iovad.1 a conoclho. como sóe aconl· ccr, e eu leria 
lambem interposto. sobre clla a minha opiniiio. t:ontinuarei, 
port:mtg, em minhas observacõcs no ponto de que me tenho 
occupado, o em que me cum1ire tornar bem saliente a injus· 
tina do nubro senador nessa accusação violenta que dingiu 
ao governo. 

O nobre senador sabe que, deduzidas as despozas perten
centes a outros exercícios, correm por conta do exercício, 
que findou no ultimo do junho proximo, apenas 1G,OOO:OOOH, 
de bilhetes do thcsouro. Seria lengo demonstra lo, mas trago 
aqui os dados para faze-lo. 

0 Sn. VISCONDE DE iTADOnARY :-NiiO Ó preciso. 
O Sn. !IINISTÍÍQ DA !IAntNnA :-Desses 1G,000:000fl, 8,000 

forão Juncados em circular.iio por adiantamento de renda, 
como todos os governos iêm feito, o o nobre senador lam
bem fez por occasiilo do seu ministerio. 

0 Sn. VISCONDE DE ITADOnAUY :-Parece que não de lama· 
nha somma, mas isto ó indi[orento; nem eu contesto esse 
direito. 

O Sn. llltN1srno DA MAntNtiA :-Temos, portanto, S,OOO:OOOR 
de bilhetes do !besouro, cuja explicação so pede. 

0 Sn VISCONDE DE iTADODARY :-Eu não podi explicação, 
0 Sn. MINISTRO DA !!AntNJIA :-Nilo, mM é de meu dever 

dn-la para mostrar a injustiça de V. Ex. . 
0 Sn. VISCONDE DE iTADOnAnY ~-Provera a Deus que CU 

tivesse sido injusto I 
O Sn. !ll~tsrno DA !JADINnA :-V. Ex. sabe quo pelo ar· 

tigo da lei que cu li o ,::overno está autorisado para lazer 
operacuos do croditô ; V. Ex. lambem sabe o o senado que 
a renda, segundo os calculos actuaes, apresenta um deficit tal, 
que autorisa para o pagamento das dcspezas do orcamento 
a operaciio de credito, pelo monos, no valor de 8,00Ô:OOOfl, 
porque La doficiencia do renda, o nessa eSJICCie então nem se 
dá a objoccão que sobro a interpretacão da lei póde ser ad· 
duzida. Só· h a deficicncia de renda, rês la saber se a omissão 
do bilhetes niie é lambem uma operação de credito. 

Sr. presidente, cu ·não vacillo em declarar ao senado ~ue 
por este lado não ha a menor duvida no meu espírito. En 
tendo pBr oporacfio do crodito,· toda c qualquer operacão que 
tem por fim haver dinheiro, tendo por base o credito; com a 
obrigacfio para o governo do satisfazer esse dinheiro que vai 
haver. 'Neste caso, a tmiss;1o de bilhetes do thesouro, embora 
niio seja p~gavel no fim do anno, porque nilo foi feita como 
adianliill!Cnlo do renda, ó uma verdadeira o muito legitima 
opcracão do credito, porquânto não ó mais do quo o cmpres
timo Íle dinheiro a premio. 

O Sn. l'mr~NTA BuENO :..,.Ató ahi nilo ha duvida. 
O Su. MINtiTIIO n,\ nt.\ntNtt.\ :-E' uma verdadeira opern

ç;1o do credito, o, smulo ampla a aulorisar.rro da lei, o governo 
lPgilimamcntc prucodia a esta operar.•1Ô llUI'il o fim que vo· 
nhu do uosignalar. Os calcules dcmcnslrilo IJUe ha duficit, o 

O Sn. Sn.VEIRA DA DloTTA :-Foi cm relacilo ás uolfls; 
ello disso que era attentado cmittir notas do tbesouro .. 

O Sn. Ml~lsrno DA MARINHA :-0 nobro senador ainda' in· 
crepou a medida, fazendo carga ao governo dos males quo 
dolla resulta vão, e trouxe á bailo o estado actual das cousas. 
Sr. prcsirlento, eu· convenho com o nobre senador e todos nós 
que as circumstancias do paiz, não só a respeito de finanças, 
como a outros muitos respeitos, são criticas, são gravíssi
mas ; mas o que ó vordado ó que o senado, o paiz todo-sabe 
que nestas circur.t>lancias, nestiJ estado de cousas o governo 
actual recebeu o paiz ; os causadores destas circumstancias 
o destes males, que constituem um estado verdadeiramente 
calami!oso para o pafz, não são por certo os actuaos minis-. 
tros. Causas accumula~as o que, entretanto, oito puderão ier 
removi·las cm circumstancias normaes o pacificas, causas ac
cumuladas do muitos annos, erros atrazados de muitos minis
tros produzirão este estado lamentavel; c não ó, depois da 
aprefe·ttado ello e em sua constancia quo o governo pódo 
remover c remediar males tão graves, lutando com emer .. 
gencias que tudo transtornilo, como as da guerra cm con
dições colossacs que sustontamrys no Rio da Prata. O nobre 
senador, portanto, long-o de increpar o governo por estragar, 
por compromettcr o futuro do paiz, deixando legado torrivel 
aos seus succossores, deve antes queixar-se daquolles que, 
tendo nas suas mãos as redcas do governo cm condições nor
macs, não pudêrão acertar com os mcioa do conjurar essas 
causas que todas nos conduzirão ao estado actual. 

E' certo, Sr. presidente, que o commorcio e a industria 
sotr!·em sempre que se vêm privados do capitaos que lhos 
devtão estar confiados ; ó corto lambem que as guerras em 
geral,em todo~ os paizcs,costumão, quando não são as princi. 
pnos causadoras das crises, aggrava·las extraordinariamente. 
Como, pois, inculpar o governo pelos males actuaes? Não 
seria mais justo imputa-lo áquollcs que mal dirigirão a po· 
lítica do patz, sem nUonder para a sua sorte financeira e sem 
conjurar esses males que . tanto aggravao a situação pt·e
sento? O governo actual luta com circumstancias penosas, 
com difficuldades enormes, que tornão inipossivol remediar 
esses males, rosullados d~ causas ba tantos annos accumu· 
!adas. 

E, per~untarci ao nobre senador, n[o ob;timte oslas cir
cumstanctas graves, se S. Ex., ou qualquer dos outros nobres 
senadores, se achassem com ns rodeas do governo, deixari•lo, 
porventura, ~uo a causa da honra nácional perigasse no Rio 
~n Prata? Detxarião de pagar esses meios de guerra o do 
desaffronta da honra do paiz, porque assim irião causar par· 
turbações á industria o ao commorcio ? S~ó grandes estes 
males, senhores, porém,· muito menores do que aquolles quo 
resultarião do niio serem satisfeitas as neccssidndas urgcn· 
tissimas do 1M ado. 

Estou certo do que, quem quer que ti vosso as redoas do 
governo, faria o mesmo que o gabinoto actual tem feito; isto ó, 
lançaria m1to dos recursos que lho ostil·essom confiados para 
levar a desempenho honroso cHta gravíssima o difilcultosa 
missão. Vai aind11 nisto implicitatnllltlo a justificac;1o cabal 
do governo, o a relu tacão plena da acerba increpaeão'ilo nobre 
senador. S. Ex., em icn aJf,111oso empenho do cci1sur;u· o go · 
vcl'llo, foi !ovado ató n final conclusão de r1ue nao linha mos 
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~otorno constitucional ou parlamentar, e sim governo dospo· 
tico e absoluto. . · .. 

distrahiu em applicaci!es illicitas esses dinheiros; o govcr na, 
Sr. prosidento, não cÔiho proveito, ou porccnta~:em alguma 
dessas quantias do que lançU:mão para satisfazer ás des· 
pezas do Estado. O Sn. PmEr<TA BuENO: -Triste verdade I 

O Sn. !II~JSTRO DA MARINI!.I : - Diz o nobro senador por 
S. Paulo quo ó uma lristo verdade; mas nilo basta, apezar da 
autoridade do nobre senador, dize-lo; era mister, c ó mister 
prova-lo de modo a convencer o paiz do que o ~overno tem 
commettido grandes abusos e violacão de lei, vielcncias, ou 

0 Sn. VISCONDE »E l'iAnORAIIY. :-São COUSaS que SC não 
dizom. 

. perseguições ~nnuditas, indicando q úaes esses abusos, quacs 
. essas pcrsegu1cõcs. · 

Senhores, apczar de ser melindrosissima a quadra, o go ·· 
ver no tem tido a fortuna de conduzir o barco do Estado Eom 
sur preciso violar a lei, sem ser preciso fazer uma persc
guicão sequer a um individuo, sem ser preciso concul
car" o direito de quem quer que sPja, ou infringir as ga· 
rantias individuaes, Era mister que os nobres senadores 
apontassem as leis violadas, comprovassem as violacões ; 
era,mistcr que dcmonstraesem quaes os actos de illêaali· 
dade praticados pelo governo, para que se pudesse dizer 
verdadeira a assercão d.o nobre senador, de que o governo 
ó despotieo e absÔluto. Fóra disto, Sr. presidente, a pro· 
posicilo não passa de um asserto gratuit o, facil som du· 
vida· de Clhib1r ou preferir, mas difficilimo ou impossivel de 
provar. 

0 !ln, IIIINISTRO DA !IIADIND/i :-Nesta hypctbcso, sim, era 
de sua honr.t, era de seu dever nilo obrar, soni!o cm virtude 
de lei e1pressa e clara, cuja -intclligcoeia fosse aceita- por 
todos e não admillisse inlcrpretac~o alg~rma, porque em tal 
caso a explicaçao podia ser· dêsairosa e otrensiva de sua 
honra, esse !besouro que todo o homem do pundonor e du 
brio d~ve sobretu :o zelar. 

E, senhores, e que temos visto? Quo na !alia de ar
bitrariedades, de actos illegaes praticados pelo ~:overno, 
arvorão se em attentados, arvorão·se cm grande! armas de 
censura actos os mais licilos, os mais legaes, como e;ses 
de nomeaÇão e demissão .de presidentes ; e, na impoten· 
cia a~soluta do indicar persoguicões,eleva se lambem a essas 
proporcões a destituição de um presidente que se considerava 
superiôr á lei. Pelo facto de lhe ter dado o governo simples· 
mente a demissão, pedem -se ainda os motivos que a isso o 
determinárão, como se carecesse o governo de dar outros que 
não unicamente a perda do confiança do empreaado ou presi
dente que destituiU, 

lla, senhores, no paiz, á verdade, individuas que se consi· 
deriie superiores á lei, individues que entendem que as in
compatibilidades de dirailo não os devem comprehendcr, 
e por isso julgito sotrrer violcncia ou desacato, quando ape
nas farão compellidos á posição que a sua coosciencia e o 
seu dever, por propria resolu~ão, da ha muito lhes devera 
aconselhar. 

Ainda dire~ Sr. presidente, em rclar,ão. a finanças, que 
não é do admirar que no nosso paiz lutemos com difficulda
des om presenca da guerra, quando outros paizes,igualmentc 
con&tilucionaei, lulão com equivalentes embaraces, sómenta 
pelo faclo de se prepararem para ella. E,digamo:lo com fran
queza 1 a scienc1a economica ainda se acha em atrazo no 
mundo, segundo proclamilo grandes intelligencias, e eu não 
estranho que entre nós teohilo-se dado esses erros que Irou· 
xerão em resultado as complica~cs com que lutamos ; não 
estranho e nem nutro grandes esperanças de que o impulso, 
que intelligencias muito adiantadas nllo puderão dar amda a 
uma scionc1a em embrião, venha a ser dado no nosso paiz. 

Não sei se temos homens financeiros na força da expressão; 
mas, quando os tenhamos não podemos esperar que tragüo 
elles a pcrfeicão a uma sciencia que espera ainda o seu com· 
plemcnto nos paizes mais adiantados. 

Em taes circumstancias, não foriio justas, não farão fun
damentadas as censura~ do nobre senador pela província do 
Rio de Janeiro. Os embaracos erão extraordinarios, o go
verno linha de fazer-lhes lace por qualquer meio; lancou mão 
de um quo a lei facultava c os precedentes autorisavão. Não 
vojo nem mataria para censura procedente, 11uanto mais para 
a qualifica~ilo odiosa que o senado ouviu. 

ll, Sr. presidente, esta intclligcncia dada a 1ci, esta inter
pretação do nenhum modo pódc ser desairosa ao govomo, 
conhecido, como ó, o Um urgentíssimo c indcclinaYolpara quo 
Corão n~plicados os dinheiros que por tal meio procurou cllc 
obter. Nem o uobro senador, nem ul~ucm diril ~uo o guvcm~ 

Passarei, Sr. presidente, a fazer algumas obscrvaci1es em 
relação ao discurso do nobre senador pclu !'ará. -

O Sn. Souu FRANCO :-Infelizmente não tenho mais a pa" 
lavra para lhe r&sponder. · 

O Sn. !IINISTRO DA !IIARINIIA :-E' a mesmo cousa, pôde' 
responder-me em outra qualquer discussão, e,quando mes~o · 
não seja em occasião em que cu tenha a honra de estar prll'-
sente ao senado, prometto responder-lhe da camara. , 

O Sn. SouZA FnANco :-Bem. · 
U.u Sn. SENAROR :-0 desafio 6 bom. 
0 Sn MINISTRO DA IIIABINDA: -Nilo 6 desafio, 
O Sn. SiLVEIRA DA MorrA :-Ainda temos duas discus!&ss. 
O Sn. !IIIIIISTno DA MARINHA :-0 nobre senador, Sr. presi-

dente, occupou-se lar~amente de politica; mas eu, em alleil· 
~ão áo coº_selho que V. Ex. hontem teve a bondade de diri
gir-me. serei nesta mataria o mais parco passivei. 

Poderia mesmo, som prejuizo para mim, deixar de res
ponder ás censuras feitas pelo nobre senador; já sou sum
cientementG conhecido no paiz ; o nobre senador o é muito, 
e podia eu deixar sem receio ao publico que nos julgasse. 

Mas devo sempre dizer ao nobre senador, que eu nilo sei 
a que mc;nbro do gabinete alludiu, quando des1gnou um que 
havia sido escolhido para llagello de seus amigos. Sr. pre
sidente, para que um individuo. seja escolhido.para flagello, 
é mister que tenha a docilidade de converter-se em instru
mento dos caprichos ou da má vontade de quom quer que seja. 

O meu caracter, Sr. presidente, é felizmente muito conbe-
cido e eu não pceco por esse lado ; o paiz tem visto durante· 
minha vida politica que muitas . vezes me separei de meu& 
amigos para seguir a minha conviecão e os principies lihe· 
racs que sempre professei. O nobrê senador por si mesmo 
tem provas de que eu posso antes peccar por indocilidade do 
que por snbsorviencia ; o nobre seaador lidou algum tempo 
comigo em politica a sabe que nllo costumo submctter-mo ao& 
caprichos, nem ás ambicões de ninguem. Fiz pqlitica semprll' 
por minha centa,_ sem pêdir a protecclio, nem do nobre sena
dor, nem de nehum desses outros amigos que fazem sombra, 
como disse o nobre senador ; o mesmo nobre senador tem, 
por si mesmo, re1•ito, motivos para..c:onhacer a independencia 
com que sempre me portei entre meus amigos e para com 
elles. . 

Eu podia, Sr. presidente, se niio receasse abusar da at
tencão do senado, levar á ultima o~idencia, desfiando uma 
sede longa dó factos, os ta proposicilo qua acabo_ de enun
ciar; mas contento-me com a sua simples enunciacilo e pas
sarei· a ver no meio desse turbilb/lo do allegacõês vagas, 
fcita11 pelo nollre senador conlra o minislcrio da· marinha, o 
unico ponto especialmente designado por cllc como mataria 
de censura. 

O senado viu que o nobre senador prgcldmou que eu não 
era administrador e duu os motivos, sondo o seu ar~:umcnto 
Achiiles ; o parece-me, qua unico, o facto relativo ao forneci-
monto de carvão de pedra. · 

O nobre senador teve a candura de acredi~1r quo bastnva 
cnpitulnr,como mataria de censura, qunlqucrallcgaçi10 contra 
mim para que mo pudesse fulminar. O nob1·c sona1lor, sem 
poder negar o fncto,qua cu assevero ao sanado queó verdadeiro, 
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o facto de que o fornocimento durante todo a anno financeiro 
passado fo1 feito e ainda ó no llio da Prata pelo preço de 
2tl~li00, estipulado no contrato com Huel Wilson e Comp., 
disse que o ministro tinha a candura de acreditar que,ao pas· 
so quo ali se vond1a por iO,/l, e direi ao nobre senador, 
alô por 4ã$, a tonelada de carvffo, o governo fosso 1110 ven· 
turoso que a recobosse por 25J)ãOO. Vou demorar-me, Sr. pre· 
sidonte, nesta unica censura, que sem base positivou o nubro 
senador pelo !'ará, para demonstrar como andou aerio e sem 
fundamento algum em tudo quanto a respeito lhe aprouve di· 
zer. 

procedencia do carvão e o numero das toneladas carregadas ; 
esse conhecimento, assim caracterisado, ó remettido ao ~:o
verno do Brasil. lla, n~o obstante, Sr. prosidente, a possibi
lidade da ditrcrenca no Aumero das toneladas na accasião da 
cutroga, e esta Jiossibilidade, que de ordinario se dá, cu sei 
dondo procede ; procede do facto do rarvilo quando ci reco· 
bido ler de passar por dous crivos, acima dos quars üca 
aquelle que tem de ser embarcado e precipita-se no chão o 
carvão mm do c moinha; o peso do;!o carvão e moinha, quo 
só com dilllculdade poderia oe1' levado á balanca é calculado 
a olho, c paga a diiforonça em carvão ~rosso ; ·c dahi de ri v a 
quu muitas vezes o carvão apresenta diJI'ercn~a nas occasiOes 
da ~ntrega. 

O carvão, 'Sr. presidente, ó fornecido por um contrato feito 
cm princitJios de julho do aono passado por Iluel Wilson e 
Comp. a 2~J)500. Vejamos, porém, se se da a myslifica~ão, 
se se dá a ewpalmanão a que alludiu o nobre senador. 

Dias, antes disso, .Sr. presidente, permitia-me V. Ex. que 
eu fana o historico desse contrato para dar conhecimento pie· 
no aó senado e ao paiz de que zelei quanto era possível, e era 
meu dever, os interesses do Estado. 

Aberta a concurrencia, Sr. prdaidenle, diversos fornece
dores de carvão se apreocntárão, e da espccie de que trato 
sómenle um. Este estipulou o pre~o de 3o;;S ; as dilig~ncias 
do mimstro que teve ~ prccau~iio de munir-se dos preços 
pelos quacs cril vend1do esse ~:enero nas minas donde era 
exlrahido, nas minas de Carditr o New Castle, a indagacão 
que fez do importe de cada tonel~da nessa epocha, a co"m
binação que lambem fez da nio iificacão de preco. quo !razia 
a diffdrenca do cambio, habilit~u-o depois de m"uila porfia a 
otrerccer ô mínimo, no qual insistiu ao ponto de, ou não fazer 
o contrato ou ser feito pelo preço taxado ; insistiu apresen
tando ao fornedor os elementos do custo do .~tenero, calco· 
!ando-lhe seu lucro, embora modico, mas suillcienle, e de· 
clarando-lhe quc,autorizado como estava, podia mandar buscar 
por conta do governo, mediante agente seu, carvão que lhe 
sahiria mais barato. ~'o i assim, Sr. presidente, que o 
ministro da marinha contratou o genero sobre quà versou a 
censura do nobre senador pelo Pará. 

.O nobre senador, não podendo recusar uma verdade de facil 
e incontestavel comprovar,ão, como é a eatipulacão do preco 
que se acha exarado no contrato que lá está na reparticão áo 
alcance de toJos, disse que havia empalmacão provavelmente 
no recebimento do carviio, relativamente aô numero de tone
ladas. Vejamos, Sr. presidente, se isto ó possível.· O nobre 
senador vai ler conhecimento de que este máo adlllinistrador, 
como lhe aprovou taxar em seu u[an opposicionista, não se 
esqueceu do informar-se da maneira por que poderia ser feito 
o fornecimento desse gcnero. ' 

Estou suillcientemeute habilitado, Sr. presidente, para in· 
formar ao senado que ó quasi impossivel uma semelhante 
empalmaçilo ou d9frauda~ão dos interesses publicos na ma
lena; basta roCem o processo por que passa a acquisicão ~o 
carvão. O negociante foruocedor entende-se com um côrretur 
na praça de Londres, esse corretor busca fretar navio~. esses 
navios vão ás minas donde se extrahe o carvão, e a~i reco· 
bam-o em presenca de um agonie do fornece !or, é verdade, 
mas que fiscalisil os intere55es do fornecedor, que exacta· 
mente casão com os interesses do Estado. _ 

O nobre senador talvez saiba o preco primitivo do carvão 
no2 ullimos boletins, e felizmente estou ao facto de tudo: os 
ultimos bolotins ou circulares que o corretor princiJJal de 
Londres distribue a todas as pru~as com que aquella grande 
praça tom relações d~o o preço do carvilo a 12 schilings á 
tonelada, ou GJ) ·da nossa moeda pelo cambio actual; c tam· 
bem consta pelos bolotins CjUe tenho que o prcco do carreto 
de cada tonelada é 30 schihngs. Já vil V. Ex. c{ue, cusbndo 
a maioria prima muito menos do que o oeu carreto, o into· 
rosso do negociante nunca póde ser augmunlar o numero de 
toneladas c sim diminui-las, porque paga muito mais pelo 
carreto do que pelu maioria pr1ma; isto ó iuluitivo: assim, o 
interesso do negociante vem a ser exactamente o interesso 
do Estudo. Vejamos, porém, como se continua a proceder. 

Feito o carregamento, o corretor vai haver do carregador 
o couhocimouto c o leva ao consulvarl pOr o visto, quuulo â 

Quaes as providencias dadas pelo governo para acautolar 
qualtJUor prejuízo? 

Ahi compr~hendo o senado que o interesse do negociante 
que tem de pagar o ca1roto,nilo pelo conhecimento de lá, mas 
pelo que é entregue nos depositas a que é destinado o carvão, 
tambem casa com o interesso do governo, porque ali manda 
o seu agente pesar de novo o carviio c a este acto de pesar 
assiste lambem o encarregado por P.arte do governo. . 

O Sn. DARÃO DE S. LoURENOO: -Não vale nada istó. 
O SR. 1\liN:srRO nA !IIAIIINUA:-N:Io vale nada ioto, diz o 

nobre senador ; vou lhe provar como vale. J'osa-se o carvão 
para o pagamento do carreto, pesa-se para conhecim6nto por 
parte do governo da quantidade que lhe ó fornecida; assistem 
a este peso dous agentes do governo, o encarregado dos ar
mazens que recebe o carvão e o commissario Joaquim A. da 
Silva Dlarques, que o recolhe; e este só sabe do grande de· 
pasito de Dlontevidóo, ou para o pequeno deposito do Bueoos
Ayres ou para bordo dos navios que o consomem. O que vai 
~ara Buenos·Ayres leva a responsabilidade dos depositados 
de l\Jonlevidéo e ali é recebido por um empregado da con 
Jlanca do governo e do almirante, o t• tenente Eusebio An· 
tunés, que passa recibo das quantidades. 

O SR. DARÃO DE S. LounsNco :-& V. Ex. quer eu lhe 
dou algumas informações. • 

O SR. SouzA Fn.~.Nco :-O almirante assiste ao recebi· 
mento? 

0 SR. 1\liNISTRO DA MARINJIA:- Quem assiste é O 1° lo· 
nente Eusebio Antunes, que· merece a confianca do governo e 
do almirante. · • 

O Sn. n,\nXo DE S. LounENco:- Ainda quo V • .Ex. esti· 
vesse lá seria enganado se cllci' o quizesscm. 

0 Sn. MINISTRO DA IIIARINDA:- Se a COUSa Ó impOSSÍVel cm 
absciluto, então tollitur quastio, não ha t·csponsabilidade 
para o governo ; mas Citou historiando o que acontece. 

Os commi :sarios do navios rccobem o carvão; c ser~o pol'· 
ventura ellcs sómenle os que o recebem? N:Io, Sr. presi
dente, os escrivaes lambem silo rcsponsavcis e assistem a 
esse recebimento, que, aliá~, como os nobros senadores sa
bem, é rubricado pelos immediatos dos navios c pelos com· 
mandantes. E' com Iodas estas cautelas que se procede no 
fornecimento do carv;1o, e assim, Sr. prcstdente, ó, senao 
absolutamente impossível, improv~vel ao menos a bypo
these de dcfraudacilo, ·de quo tem receio o Sr. senador, c 
que, sem ~xhibi~~o ile nenhuma base, foi por ollc: apresentado 
ao senado. 

E, senhores, cu nilo venho aqui fazer a minha apotheoae, 
como administrador, nem tenho presumpcão disso; se o dei
xasse do sor unicamonte pela razão dada pelo nobre senador, 
bom cslarfa ontão, porque estou munido das iuformacões 
que me dão inteiro conhecimento do estado das cousas "que 
correm !Jela minha roparlicão; c, não só as trago aqui, como 
tenho om minha casa informacões de todo o carviTo que se 
tem fornecido no Jtio dll l1ratã, nas outras estarilcs, ondo 
ellc é fornecido, e lambem nas oficinas da cclrte. Não só 
trago cosas inform~çilcs, e costumo oxigi-las sempre, do anuo 
CJ.UC corre por minha conta, como, para fnzer juizo compara· 
!Ivo, exigi e me tem sido fornecida constantomonle a quahti· 
dado despendida no~so anno o nos 11nuos <IU!Ol'ioros. 
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Assim procoui om rolnção ao carvão, a cujo respeito tenho· 
muitas inrormaçõo:! quo llilo ped1 do hont~nf pam Ci\, o lt·ago· 
ns ntJUi, como lnmbP.rn em rola~tlo 11 muttos oult·os l'illliOS do 
801·vico a mou cargo, estando habililndo para rúspondor ao 
nohré senador ljUal a quantidade dtspotmol do cat·vuo quo 
tema a armada o quaos os moi os do que podemos dispOr a !JUAl· 
quer outro rospmto. Portanto, aarguicno nfio provada, unica 
in~icndtL pelo nobre .senador, e que Jbo · rorncccu baso pat·a 
Jtroclamar-mo um milo administrador, niio tem woccdoncia, 
nada significa essa base quo o nobre sonador aproscntnu para 
sobre clla firmar o conceito que lwuvo por bom enunciar a 
meu re;peito. . · 

Hoje insistiu S. Ex. no mosmo ponsamonlo, c allogou 
além tlisto que não ó clle o mais pr?priQ piiralt·atar d.a .ma
tcri'LIIo arl. 2' d:L sna proposta, po1s que ó ao S1·. muustt·o 
da fazenda que com pelo dtscuti-la. Tamhem n mim pareceu 
isso, tanto mais porque ó ao mmislro da fazenda I(UO a lei 
incum~o do aprcseulat· os crcdiltlS dos· divcrr.os minr;tcl'io>: 
lambem causou-mo alguma estranheza quo, tendo o Sr·. mi· 
nistro da suorra obedecido a esta disposict1o IA~islativa, 
por.JUC o credito do seu ministorio roi pcrlido "pelo Sr. minis
tro tia fazenda, quizcsse o nobre ministro da marinha fazer 
urna excepcilo na lei o na pratica até ugora seguida, o con-
trariar o qúo a raz<lo aconselha. · 

Darei noticia ainda do uma circumstancia na mosma espe· 
cie de que me ocCUJiei. A Jlrimeira vez que tive de fazer con· 

· trato, eu ignorava que poditL com ma i> facilidade obter infor· 
maciles e por isso dirigi me pam Babor o proco primitivo do 
carvuo nas minas de CardiiT o New-Cn!tle ao inou collcga 1la 
agricultura, quo jú linha procurado oble·lo p.1rn ll•lse du c:. l
cu! o relativo á e;tradiL de ferro do D. Pedro II, mus depois 

-dioso costumo ter sem pro os boletins que me dão as bases do 
que me sirvo 'para dar ao scnbdo as iufonnaçócs quo venho 
do dac.. 

Limito-me por agora ao que deixo dito. 

O Sr. 'l'locomle •le ltoho•·nlly:-Sr. prrsit!Pnte. pnr·a 
não_mcrecer do nobre mini;t,·o da marinh~ a taxa du violento, 
procurarei muito não irnita·lu nos surto: o nus arroubos de 
crJtl!usiasmo que S. Ex so poswc todas ns 10\CS que toma n 
palavra para IIIIS m~ilrar os serviços importa~lissimos que 
tom prestado ao parz, c de que não quero duvtdar nem um 
momento. 
• O Sn. loUNISTRO DA !f,IRI~!IA ;-Dulendo-me, só. 
O Sn. vrscoNDE DE IT.1nOnAnY :-Náo !ovo a mal que.o no· 

bro ministro não deixo seu credito confiado a m•ios alucias; 
IJUO procuro olle mesmo estabelece ·lo o fiscalisa-lo; ó isto tal· 
vez virtude propria do um estadista como S. Ex. 

Vejo-mo, senhores, obrigado a dizer &ioda duas palavm 
por causá de um, para mim, triste incit!cntc, a guo deu lo:;:ar 
um aparte·que bontem tive o illft!rlunio do dirrgir a S. Ex. 
na occasião cm quo-olle falla1'~. · 

4 Ptireccu-mo que o nobre ministro nffirmavt\ quo n importan-

. Mas lemos nós u culpa disso 'I Desde quo o Sr. ministro da 
marinha quiz sub~titurr ao da fazenda, dovtlrn estar habili
tado para dizor-nos quaoss<1o ·os meios por que pretende 
haver os fundos indispcnsavois para a·daspezás quo nos vem 
Jiedii'. · 

Se S. Ex. tivesse obrado como o seu illus!rndo collMa, 
tPria CI'Ílado uma contradiccno !JUC se nula entro as duas 
propostas. O uubro ministro· da marinha vem pedir um era
dito >Upplomoular Jl'ru acurlit· a certas dcspczas do serviço 
publico ; o St·. ministt·o da fazenda pode o ctodilo cxtraordi
nario para dcspczas irlcnticas !lo mini>.tcrio da g:uerm. l~s~a
beleco· se deste mo tio no lavei rhvorgcncm entro os rlous mrms
toJrios: um entende que ó crotlilo supplemcnlnr o quo o outro 
affirma ser credito e!lraordinario.,_ 

0 Sn. AIINISTnO DA niAII!NfiA: - Motivos di[orcntes. 
O Sn. ''IscoNoll DE lTAuOnAnY: -Motivos diJferontós, iüío; 

as circumstancias são idcnticas. llm ambos os casos so traltL 
de acudir a dêspczas que accroscilrão em rubricas já contem· 
piarias na lei do orçamento o no credito aborto pela do 26 do 
junho' do anno passado. 

Quaos são e>sas rubricas no tocante ao ministerio da ma· 
rintm? 

O Sn. SouzA FnANco: - Arsenaes, material o evcntuaes. 
O Sn. vrscoxog DE ir,\uoRAnY: - Siio, portanto, como no 

ministorio da guerra, serviço• cujas rubncas Corão abertas 
na lei do orçmn~nlo, e cuj~s c~n~ignações Corão augmcnta
rlas por um crerltlo extraordmano; c quo ,pat·a sorom agOril 
an~menladas ai11rla mais, pede o Sr. ministro da marinlHL 
um erudito iUpplemcntar, e o da guerra um credito exlraor· 
dinHie. - · 

cia das encommcndas feil~s dur~nto um anuo tinnncdro dtldo 
devo ser cont,lda corno despeza do exercício a qu~ ello pcr
teuce; cstn persuasão, talvez iH[undada, fez me protestar con· 
tt·a semelbautti assercilo. S. Ex., explicando, rlcpois que cu 
comecei a responder-lhe, o sentido cm que havia proferido as 
ltalavras a IJUO eu me referia, ~ccrescontou 11ue não lhe cabitl 
declarar os meios do que se deveria servir o governo, ~.fim !lc 
realizar os fundos neccssarios para n dospcza, cuja aulorisa
Çilo S. Ex. pede no.primo!ro artigo desta proposta; o qu~ tal 
discussão teri\ mars cabrmento, quando so tratar da lei do 
orcamonto para o oxcrcicio dQ 18Gii -1867. . .. : 

'rivo do ponderar nesta ponto; que mo parecia, como mo 
parcco ainda, estar S. Ilx. muito equivocado, pnt·quc o orça· 
mcntu do 18GG-ISG7 não póde tratar prupriamonlo senão d~s 
dcspcz~s desse exercício, o rios I'ecut·sos que devem . ser as· 
siguados para fazer face a estas d~spozas; que o ct·edtto que 
l:i. Ex pode tem dij set· app!icat!o aos serviços rio oxorcicio 
do I~Gii -1866. serviços que jiL forão provido> na respectiva 
lei do.orcamento o na do 2fí de junho do anno paiSaúo, IJUO 
concodeu" ao governo o credito oxlraorrlinario de .i 1.000:000,~. 
Assim, os recursos que forem ainda procisos pam as dospczas, 
que croscilrão t\s previstas nossas duas leis, !loveritõ ser attcn 
di dos o designados na mosmn occnsi~o om quo se autorisar 
ou approvar a dospozn. 

Assim é quo o Sr. ministro da marinlta dá o ntine do cro" 
dito supplemenlar ao que ji\ o podct· legislativo declarou iCI' 
credito extraordinario; Jtot·quanto para as mesmas rubricas 
do que n~ora se trata ji\ fonia decretadas, a titulo do credito 
exlraordinario, quantias mais ou menos crescidas na lei do 
2G de junho rio anno pas>auo. So, pois, O· augmanlo do dos· 
pozils .nossas rubricas fui fOr nós considerado corno crodiltl 
oxtnwrdinario, não vejo a mão por true um novo augmeuto 
nessas mesmas verbas bil do ser liojo credito supplcmeutar. 

Nõm so julgue, Sr. presidonto, quo esta qucstilO ó do 
fana caprina. Os credito; cxtrnordintu·ios estilo sujeitos a -
rcgm rlitrr.rentcs dils dos crctlitos supplemcntaro>; o que ó · 
JICrmittido no ~ovorno a rospoiLo de uns, não ó penniltido a 
respeito dos outros 

Conlinúo ninda a pensar que assim ó, o quo o Sr. minisli'O 
tla marinha não tem razão !JUan do pretendo quo, tcurlo·so do 
acudir agora á insufficicncia dos recursos r!ccretados parn o 
cxorcioio de lSiili -1SG6, cm vista do de~pozas maiores du 
que as contempladas nns lois que nulorisi\i•ilo, devo-se 
rcscrv~r n decis•lo dus meios do havor ossos recursos para 
quando se tratnr· do orçnmonlo do 18GG-18G7, cujo objecto 
nenhuma rtiln~uo tem com o do que ngorn nos occuparnos. . 

l'orlanto, se cabia ao Sr. ministro da [azent!a, o uão no 
nolire ministro. da marinha, vit· declarar-nos os meios por 
quo o governo pratonde haver os fundos precisos para o. ac· 
crescimo da despcz:1 autorisada pelo arl. 1•, nrro dovilra o 
Sr. mini.>lro da marinha incumbir se, como se ii~eumbiu, do 
uma tar·era qun pol'luncia ao sou nobro collega. Encmegan· 
tlo·so tlolla, tomou lambem S. llx. a do discuth· os moios do 
fuzor faco .. a esse augmcnto do dospeza .•• 

O Sa. T. OrroNI:-Apoiado. 
O Sn. vrsr.oNol' DB IrAnonAUY : - ... o não ptltlo allogar 

que essa rliscuss1lo ó mais pt·opt·in do minislerio da fawnrla, 
que, não sondo mombt·o da casa, nem quem apresentou a 
propo,ta, ttão nos 6 licito convida-lo pam vil·nssistir à dis· 
CU8SàO, ' 

1\u disso quo o Sr. ministro da fiiZCnda ccnsidorou o crc· 
. 10 
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~ito pedido para a repartição ~a guerra co,mo C!'O~ilo exlraor os dias notas novas ~e 1$, 2H o ü#? Quem nfio snbe ~~~ 
dinurio; dovo agora accrcsccnlar que o Sr. muuslro da ma- trnnsac\Oos que se fazem do grandes sommas destas notas ? 
rinha não discordou do seu collega senão por ter dado uma ll' e>le f,,cto descon!Jecido por alguom no Rio do Janeiro? 
crronea dcnominaçJo ao credito do sou ministorio; o tanto li Como ó, pvis, quti um ministro dil corOa nos vem dizer que 
i ;to verdade quo S. Ex., no preamhulo da sua proposta, dis;e o ignora, tJUO o ouviu agora pela primeira voz? I 
expressamente o >eguinto: " A urgente uecessidndo de acudir O Sn. nuNsrno DA 1\l.\lliNIIA : - Eu disse que sabia dossa 
de prompto o efficuzmenlo a tudo quanto pudesse intorcs:nr. opel'llcilo, mas que lti'íO s~bia do crime i .operacão aliás. feita 
á guerra cm que o pnii se acba em ponha do, e pAra cujo tor- por oútros ministros, contando com as notas q'uo devlilo ser 
mo o Rovcrno 1mperialtcm envitlado os seus maioresefforços, substitu1dae. 
como lhe cumpria, obrigou 0 mesmo governo a fazer clcspezas O Sn. VISCONDE n~ lTADOnADY : - Eu não trato já ~as 
extraordinarías, c que impossível era estarem· previstas 110 notas substituídas, nem da maneira por que se faz a subsli· 
orcamenlo. " · )l' esta, Sr. presidente, exactamente a definição que dno IUIÇ<io, que me paroco muito irregular o abusiva i trato das r d d d' d' · 1 notas quo tilm sido rlimettidas ao !besouro, não pnra substi· 
nossas leis de •zon a e cro !lo extraor marJO, ·porque 1 c- tui,ão, 10as para outro destino. A i; to é que eu chamo. ut· 
signfio como Ines os que são destinados para occorrcr a ser- tentado contra a constituição, porqua ella nega ao governo 
vicos urgentes c extraordinarios, não comprehendidos na lei a attribuiCll.· 0 pcri~osi>sima e fun·esta do emillir papel-· uo· areamento, por não poderem ser previstos por ella. " 

O Sr. miuistt•o da marinha parece que levou a ·mal, c mos- moeda. 
trou se doido do ler eu designado com o nome de atteutado Eu quero mPsmo dar de barato que o governo· tivesse a·b
(1H1o disse attentado criminoso, porque seria isto ulll pleonas· soluta necessidade de faze-lo; que nilo lho occori'Cise outro 
mo) a omissão de bilhetes do tbosouro. meio do remediar ursentes necessidildas do servico publico. 

O que eu censurei com ess:r denominação, e censuro ainda, EstaJOlOS reunidos ha ·mais tio quatro mezes; e êm vist:1 de· 
o sinlo não ter força sulficieute para censurar mais violenln· um facto destes, em vista ~e uma viulaç;lo t:io flagrante da 
mento .... não djrei violcntamonte, porém o mais voltemeni!J, constituiçiio, mio ''nii~ a JiOOa que o miuistro da fazenda nos 
o nwi> energicamente que me fosse possivol, foi n emiss:1o de vio:se pedir um lrill do indemnidade. ou ao menos os meios 
JliiJ!CI moeda (apoiados), porquo entendo que ó obrigac;lo !las tio regularisat· uma oporacão tão fatal aos inleress·,,s do· 
camaras legislativas, ó do absoluta neeessidado Jlill'il â t·xis- Brasil? (AJJOiados.) Valem'alguma cousa as camarao lo~is
tencia deste imperiQ mantercm-Ee as instituições l'eprosenta· lntivas aos olhos do governo, quando, invadindo attribui~õos 
tivas (apoiados). n cunstituiçiio que jurnmos. (Apoiados.) N:io dcllas, pratica actos de tamanha magnitude, o entretanto 
se vio:a a constitui tão em ponto tão importante c de modo liio não lhes dà a menor desculpa, não lhos expõe os motivos 
csc;tndaloso i não se mostra tanta falta de respeito e de vene· por que o fez, 11110 lhes aprei'Onla uma proposta que possa 
rac;lo pela ~antidude de seus preceitos, sem correr o grande rcgularisar ou limitar o arbítrio cm semelhante 1õateria ?, ,. 
ris'co de vermo· la destruída. (Apoiados.) O Sn. PmsNT! BUENO:- E' luxo de despoli;mo. 

Surprcndeu-me, senhores, o ouvir o nobre ministro da ma- O Sn. VISCONDE DE Jro~nonAJJY : _ l'óde-se dizer que lr·mos 
rinlia assevernr-nos bojo quo nilo linbn conbccimcnto desse governo representativo quando so praliciio actos de tal na-
facto (apoiados) , que consta até do relatoriD do Sr. ministro turc.zu? _ • 
d:1 fazenda.... . · N '· ão ~alta, senhores, que os ministros vcnhão alarde~ r. do 

O Sn. MINISTRO nA ll!IIINUA:- Eu disso que não linha CO·· fiais executores das leis, de respeitadores dollns, de que não 
nl10cimento do attentado criminoso. atacão os direitos de uinguem; o quo ha do firmar o gover· 

O Sn. VISCONDE DE ITAnonAnY :-Sr. ministro, attcntado ó no r1prescutativo são as praticas deli o, é mais que tudo a 
U!lJa violaçiio de !ei; ó um crime, o, portanto, escusava eu veneração pelos prinoipios censtitucionacs. (Apoiados.) 
d1zcr a !tentado cr1mmoso. ' E preciso que o ~tovcrno eejil o· primDiro que dO c exem-

0 Sn. SouzA FnAnco:- Só .Para dar mais força. pio do respeito que lhe devem merecer, não digo já só li 

O Sn. VISCONDE nE ITADOilAJ!Y : _ Censurei este facto na lei fundamental, senilo tambem as leis ordinarias. E' a este · 
prcsenca do Sr. ministro da [•zenda, e lendo o seu relatorio respeito,, a c~ta ven~ração r~li~iosa pelos di clames da lei, 
mostrei ao senado que tal facto era verdadeiro.... , quo os . wglozes att~1huem prtnCJpalmanto a su:t ~:randeza e 

. . _ prospontlade. (1lpowdos.) O que fazemos nó> ? Ao avesso 
O SR. nnNJSTno DA ~JAiliNUA :-Eu h a discussão que enlao desse paiz, infringimos todos os dias as leis, a colistiluie~o 

IJCuve. · do imperio; Foccorrcndo·nos a sopbismas os mais absurdos, 
, O Sn. VISCONnE DE lTAnon,lnY: -S. Ex. nenhuma palavm os m~is ~rosseiros, para SMii~car violações que se não 'po· 
responduu-me sobre esta as.umplo, porque 11110 11odia desdi· dem JUStificar por outra maneira. 

'zer·se do que linha escriplo. ·'O Sn, PmENTA Du!NO: -A mesma honra pessoal dos 
Lerei do novo, senhores, o trecho do relatorio do ministerio minisl.ros pedi11 esse respeito j Joi. . · 

da fazenda: 
cc O !besouro tem enviado á mesma reparticão (caixa da O Sn. VJSCoNnE Dll hADOilADY: ....: Sabia .do facto o nobre 

amortizaç;io): cm notas dilaceradas o >ubstituidas pela renda ministro da marinha, mas nilo sabia do crime i do maneir1i 1 
geral 2,M8:~2Dfl; cm ditas de tiH da~· estampa 1,7!l2:71iiS. que aos olhos doS Ex. a emissilo de papel-moeda ó do tão • 

cc Som mão as duas parcollas 3,801:144$ quo deduzida tln pequena monta.· • ~ 
do 10,21ü:000$ do dinheiro adiantado (pela caixa th, amo1·· .9 S~. nnNisTno DA nrAmNnA:-; Sabia dessa operação, ~:·· 
tiznçilo ao thosouro) apres~nta um excesso de G,113:81i6fl, alws fe1tn pQr outros governos, Ouv1 chama· la adianlamento, ~: 
IJUe ó o debito do thesouro e lhosournrias. mas nunca vi considera la uma cmissilo, como V. Ex. expoz. ' 

"Destes 6,~13:81iG$ ficárão cm.tlcposilo nas reparlicõos O Sn. VISCONDE DE lTADOIIAOr':-Niio sou cu é o seu 
do fazenda das províncias 912:300fl para continuaçi!Õ do collo"a. ' 
troco. " " ·· • 1" 

Assim, Sr. presidonlo, segundo se vll deste rolalorio, do O Sn. MINtsTno DA nJ,IntN!JA: -Não é como emissão, ó 
papo! novo romettitlo pela caiXil da amortização fic:im no como adiantnmenlo. . ' 
thc~out·o 1 e .ali i so dcspendôri1o ti,GO h1itiG;Pi o, como todos O Sn. VllCONDE DE lrAnonAitv: -Se fosse ndianlamonlo 
nós sabemos quo o tlwsouro não faz substituiçiio de notas ,ás thosourarias IJUO estão encarregadas de fazer a substitui· 
dilaceradas por notas novas, claro ó que essa quantia sahiu, eilo do papo! dilacerado, nindn ou compt·ehendoria o arbítrio 
como dinho1ro, par.1 pagamento das dospczas do Estado; do thos~uro, posto que julgo que huvena nelle irregularidade, 
isto ó, {oz-se uma cmiss;1o de papel·mocda para n qual o go- e ~odwn dar JoGar a 11bu~os muito perniciosos; mns fnzer a 
verno não ustava nulorisado. Qual do nós não recebo todos ca1xa. dn atnort1zação ndmntamontos do papo! novo ao the· 
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souro, a quem n~o com pote a aubstituicão de ~)lotas, confesso 
que não comprcbcndo I •. , • 

autorisado para fuzcr operacões do credito, afim de acudir a 
todas as dospczas provistás e imprevistas na loi do orça· 
monto. Sendo isto assim, o Sr. mini~tro da marinha está em 
contradicçno comsigo mesmo, cem seus antecc!soros, com o 
poder legislativo. 

O Sn. !UNISTno DA IIARJNKA: -Foi contando com as que 
tilm de ser retiradas da circulação. 

O Sn. VI~CONDE DE huenAnv: -Então a caixa da amor
tização envia notas novas ao !besouro, para manda-las 
depois buscar outra vez, afim do substituir. as que tiverem 
de ser retiradas. da 'circulação? Ora, a !aliar n verdade •••• 

O Sn. PJMêNTA BUENO: -Isso compromettc alé o credito 
nacional. . . 

O Sn. VISCONDE DE lTAnonAnY: -E quando so apresenlão 
factos desta ordem, o Sr. ministro respondo que declamamos, 
que não baseamo; ns ccmurr.s i que nilo lemos motivos para 
estarmo! descontenl~s do governo. -
· E;tcja o Sr. ministro da marinha certo do que cu nrro crn· 

suro. ~ goyerno pelo mero praz.cr de censura lo i desejo que 
o muus1er1o se conserve por morto lempo .•.• 

0 Sn. IIIINISTnO DA IIIAHINUA:- E eu não desejo. 
0 Sn. VISCONDE. DE ITADOnARY:-'- , , . , e descjo;O unica

mc~to com a condrção de. que p~omova o bem do piiiZ; ,rlçsPjo 
mal> que tudo, porque msto vur o bem do Brasil, que so ros· 
11eitcm à constituição e as leis, porque, se o ~overno niio as 
rcSf>Citar, não as executar com sincc.ridadc c lealdade, tam · 
bom os g~vcrnados so julgaráõ dispensados dos deveres 'IUO 
cllas lbtrs rmpõc. 

E, senho~cs, como J'~rlc haver camaras legislativas quando 
s~ fazem lcrs, c os mmrslros as põem do )ado, não se rmpor· 
tao com e lias, filzrm o que querem ? E' rsto governo do -paiz 
pelo 1miz? E' governo do paiz pelo arbitrio e á ventado dos 
quo gov~rnão .. 

. l'ódc ser _quo algumas .ve~e~ esse .arbilrio, essa vontade, 
SOJi!O determrnallos por pnnc1p10s murto salutares, por intel
ligoncias da mars alta valia; mas, digo·o sinceramente, antes 
quero sor mal governado pcl~s leis feitas pelos representantes 
dá nação do que ser bem governado .••• 
,. O Sn. PrMBNTA BuENO : '-Pelo mais illustrado dospo· 

t1smo. , · 
0 8n. VISCONDE DE fTADOnAUY : - , , , . pelo m,liS il!us

trado despotismo. ( 1lpoiados.) , 
O Sn. !liNisrno o,\ nAniNnA:- Sempre assim pensei. 
0. Sn; VISCONDE DE [TABOnAnY:- Pois h'm,nilo duvido j C 

por l>s.o :urprc!1deu·mo que o 11~bro ministro, cm cuj<~s idéas, 
t•m CUJas dllutrwlls, .e no cntbusrasmo com quo parece prof os
salas, todos onxergav;io uma garantia para a regenera Cito tkJ 
;y;lcma representativo, viesse dar Eeu poderoso auxiiio aos 
flUO procur~o destruir os ~und~mcntos dess~ ~y>tcma; n:io 
nlilcando-o de. fr~l!te, m~s Jlludrn~o·c, sopbrsnwndo-o, vro
lando seus pnriCIIIIOs mars essencwes, o tornando, portanto 
a. fórma Tio governo quo adopti1mos incapaz do satisfazer a~ 
VISIIIS da nacào. 

Surprendéu-mo ainda que o Sr. ministro da marinha, 
applicando o que cu havia dito em rcl~ç<l? à emissão do pa· 
pcl·l.nooda·a outro ponto em que toqucr, rsto é, ás letras ou 
cscr1ptos do !besouro, procurasse jnstificar o procedimento 
do governo. Nfio lendo outro ml'io do fazo·lo, soccorrcu·se 
S. Ex ao dr!. Iii da' lei n. 1.216 do 28 de junho do anno 
pnssado, o veiu repetir a doutrina expandida pelo seu illu;
tro col!e~a !llinistro da fuz6nda, qu~ndo aqui se apresou too 
p~r.1 d1scullr a rosoluç;io que autonsava o governo a fazer 
Vigorar durante o an.no financeiro, em que estamos, o orça· 
mcnlo do anuo anteriOr. 

O Sr. ministro ria fazenda então descobriu ... não digo dcs· 
cobriu, teve a inlclir.lembranca de argumrntnr como nrgu· 
nwnta agora o Sr. ministro dit marinha. N;lo houve cnliio· 
ii!IIÜ um unico senador cuj:1 conscioncia niio !osso surpron· 
dula, 1111o se magoasse do IJUO um ministro da corlla viosso 
proclum~r c defender s~melhantos paradoxos no seio desta 
c•mnra, 

O Sr. ministro da marinha, como o Sr. ministro da fa
zeutla, outcotlo IJU01 scsuntlo o citado arliso, esta o governo 

Cbmsigo mesmo, Sr. presi<lcntc, ·porque ténilo S. Ex., 
como p~elmdc, autorisaçiio para lazer quaesquer operações 
do credrto afim de occorrcr a Iodas as despczas ordinarias o 
extraordinarias, provistas o imprevi;tas, vem todavia pedir, 
no art. 2. • de sua proposta, que o autorisemos para ·haver 
por osso meio a importancia do !i.OOO:OOO$, destinados a~ 
serviço da guerra. Seria mais que ridiculo, mais que indigno 
da scriodnilc das camaras legislativas, que, estando o go
verno habilitado a lmr quantas operncões de credito jul~ 
gasic nece,sarias, ellos lbo· concedessem agora autorisacão 
para obtnr por identico meio a impor·tancia de !i,OOO:OOÔj!. 

Digo que o nobre ministro está em contradiccão com seus 
antecessores, e especialmente c11m o seu GX·collega da la~ 
zenila, porque o art. !li da lei de 28 de junho de 18G5nunca 
foi assim enteAdido por elles. !lu tomei parte na discussão 
desse artigo i chamei a attenção do honrado Sr. mini;tro da 
lazr.nda de então para esso ponto, pedi·lhe explicacões. S.Ex. 
r.oncordou, c não podia deixar de concordar comigo e com os 
que pensa vão como eu, em que o art. 15 não tinha, não podia 
ter, ora absurdo que tivesso a iutelligencia que lhe dá agora 
o Sr. ministro da marinha. 

Era nbsurdo que a tivesse, Sr. presidente, porque a assem
bica geral lo~islativa mesmo não ~pódo, não tem o direito de ~
dar ao governo faculdades illimitadiiS no· que toca ás despe· 
zas c aos meios do paga-las. Fôra isto o mesmo quo pôr á 
disposição do governo os bens, as fortunas de todos o; bra
sileiros . 

0 Sn. I\IINISTnO D! IIIAniND!- 0 limite SIO QS despczas 
decretadas. 

O Sn: V li CONDE DE ITAnonARY: - Quaes são ellas ? S. Ex. 
entende por despezas decretadas todas as que se. tem leito e 
estão fazendo com a guerra; nao diz, nem póde talvez dizer, 
a quanto -ellas ltlm montado e a quanto se poderão ainda ele"· 
v ar ; SilO despezas extr .• orrlinarias e imprevistas na lei do 
orçamcn•o i c julga-se S. Ex. autorisado para haver os re· 
cursos pccuniarios que cl/as exigem, sem dcpendencin do 
poder legislativo I 

l'odem as camaras dar faculdades tiioamplas, trro illimi
tarlaF,. a um ministcrio, por mais esclarecido, por mais zeloso 
que ;eJa, c das qnacs, se ello nno abusar, podem abusar seus 
succcssoros, c abu1ar do maneira fJIIO causem grandes males, 
c mesmo grandes c;dami•lades ao llrásil ? Tal procedimento 
seria indecente para os representantes da nac;Io. · 

O art. 1li ó claro, clarissimo. " No caso d'c deficiencia de 
renda,. ~iz ello, para occorror ás dcspczas votadas para este 
exerc1c10, ••• " Qual ó a renda de que a lei !alia? E' o 
producto dos imposto! cujã cobranr.a autorisa, e que orcou 
cm 1i5,000:000;5. Poderia, porem, di1r·so que esta nvaliaéão 
anticipada não se renliwsso, que o producto das coniri
bui~ões ~ITo s~ elt!vasso a !i1i,000:000$, que não chegasse 
senao a bO ou iS.OOO:OOO~ i a driTcronca entre este nl"a~· 
rismo c o do ü!i,OOO:OOO~, em que foi' arcada a renda, 

0

Ó o 
quo constituiria a deficicncia tlolla ; dentro Íle:te lilllitc foi o 
governo autorisado para fazer oporacucs do credito, afim de 
de Eupprir a dcficicncia proveniente dÕ orçamento feito pelas 
camar;1s. 

O Sn. T. OrroNI : -Apoiado, _ 
O Sn. vrscONIIE DE ITAnonAriY: -.,Se isto niio ó clarissimo, 

so pó<le prcvalec<•r n ostmnha intelligencia que se qu~r· dar 
a.o art. tü, proclamo·sc IJUO nao temos govorao re.proscnta
tiVO. 

O Sn. 1'. OrroNr : -Apoiado. 
0 Sn. VISCONDE DE ITADOIIAUY :- So IIOS tifiiO O direi lo do 

o~ar alti ondo podom ir• os sacri!lcios pocuniarios imposto; 
áquellcs que nos mandlmio para aqui, retiremo nos, o di· 
gamos lhos : " Somos impotontcs para dofontlor vossos in · 
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!cresses; impotentes para zelar os dinheiros, o suor do vosso 
rosto. » (Apoídos.) 

pó,! o aconselhar Ó dcsgra(a~Io recurso do .Papel-moeda, .raro
ce-mo ta miJem fó1·a ·de dtmrln que a cm1ssilo clamlcslmn ó 
um nttcntado, mormente na presença das camara~, o qunndo 
o 1:abiboto de1'ôra oin tal caso vir submoltc-la ao exame e 
approvacao· do unioo podei'~ quom 861'in pcrmillido tom11r o 

. o Sn. Sn.VEJIIA nA nioTTA : - Cum tal intclligeocia nilo 
em preciso lei do orçamento. (Apoiaclns ) · 

0 Sn, VISCONDE DE iTADOIIAUY: - !lo COI'tO, bostava O 
art. W. 

rogular ést.a gravi~sima medida. · 
Quando, poi~, Sr. prcsirlonln, se pralicilo actos de tal gra 

vidado, IJI:c forem liio profunrlnmcnlo os principias mais es. 
scnciao> da constilui~;1o do imperio. o se praticfio com lama. 

Disso o Sr. ministro da marinha, c ó o orgumonlo com quo 
Jlrclendc fazer calar oR que eontcst;1o suns proposições : " O 
gov~rno havia do deixar o pniz indefeso, n;1o havia do vingar 
us ultrajes feitos iL honrn na•cionnl? " n!as, meu Deus! quem 
disso isto ? !'o is o nobre ministro da mnrinhn o seus i Ilus
tres colleras niio podem f•zerquunlo ó necwario para vinKnr 
a honra ,:acional sem otropellucm os direitos do cid••d;1n, 
sem desrespeitarem 11 constitnig;1o, som rlcfconhoccrcm as 
Jlrcrogalivas dliH camms lcgislati1'as? N;1o podem fazil-lo 
som !o ·afHIIfcrnrcm do attrihuiçilos que ncro lhes pertencem? 
l'uis SS. EEx; rocei;1o que, se viessom pedir os rPcurwJ 
noccssarios para vingar a honr;t c dcfr•nrler a intrgrirlarle do 
imperio contra o cslran~eiro, nós havíamos do m·~ar-Ih'os? 
Somos nós menos brasileiros do quo o Sr. ministro da ma
rinha o seus illustrados collegns? Oh I n~o. n~o I 

Eu não digo lfUe <1 ministorio obraria mal se, rrconbccrnrlo 
a necessidade de tomar medidas inrlisponsavcis c fórn de suas 
attrihuicilcs. o não tendo tempo de rcccmor ao poder llgis
Iativo, ;Ís tonmso sob sua responsabilidade; mas logo IJnO 
as camaras s.o reunirão parece-mo qno era uovor do minis
torio vir aqui l'rocurar a sancc~o desse procorlimcnto (,\poia· 
tios.) nava ao monos assim uin tcslemnnho d~ defcrencia. do 
reconhecimento das nofs;s prerogntivas, dos nossos direitos, 
ou antes das prerogativus, dos uircitos da naç;ío, quo nós 
TOfii'CSenlaiUOS. . , . , . 

. Eu nfio mo querxo dos Srs. numslros haverem em1ltido 
trinta c tanto> mil contos de leh'iiS do theso~ro, não tendo 
<~ulorisacão para mais tio oito mil ; pórle m qno nns cir· 
cumstnni:ias em que o fizer;io n;io livossorn owtro remedi o; 
mas era roslricta obrigação dclles apresentarem, logo r1uo 
nós ostivcssemos reunidos, nlguma medida, al~urn projecto 
ao nwnos, cm que mo,tra.osem 'luerer a approvaç;lll\rlos actos 
illegaes quo pratic!Lr;lo. llst;rmos r~unirlos lm mais de quatro 
mo~os, o nenhum indicio ba do r1uo o governo prr.t('nda curn· 
prir· com e;so rlc1'er. 

Quando comfçarfio as nos;n; srssõcs já o go1'crno tinha 
excedido muito os limitrs que a ll'i pilz ú rmissJo do letras 
tio thesouro; continúl a emissão dcllas, o a fazer outras 
opornções o a tomar mc11idas para t1110 as leis 111io ;rutoris;ío, 
ll tnrlo isto em JHcscnç~ rias c 11naras, r. sem rp1r. rol las ten!J;io 
a nnnor inll ucncia, a,nH•no•· parlo cm tacs medidas. 

Diz o S1·. ministro quo forno actos do seus antecessores; 
mas cs!a al·lci:"ç;1o não lilo pó do sorvi r do .instificaç;lo Qno 
ro cnncorler lflle os nntecosserr.s de SS E!lxs. praticassem 
os actos a qnu filo ;llludiu ; mas o quo ó certo ó rp1o os ac
tuacs ministros ostôm repetido .ou continuado, o que, ainda 
quando o n;1o livcsicm f<•ilo, cumpria-lhes a cllos Yir ~pro
senta-los, o pcdi.r a sanc0iio das camaras, 1'isto 1(110 seus an
tcce>soros n;io enio já ministros quando cllas se reunil'iio, 
o n;io podi;io por conscguiuto desempenhar este dever. 
(Ap(liatlos.) 

nho •..• 
O Sn. Jonm:- Sans (oçon, 
O Fn. YJSCONOE nE ITJ.P •nA rir.,. com tamanha som coro

mania e .desemhar,,co, o;tunt;tnuiJ-so ao mesmo tampo que se 
cumprem tlelwnte' n' lois, como po;so cu deixar do persun
rlir-mo ifllO t'iV(!IJlOS sob o rogimrm M governo absoluto; n;lo' 
que n;1o tor.hamos constituiç;to e leis oscriptas; t<:mo·l;,s: mas 
constiluir.;To o leis quo fCrt•om dr) ludibrio, que n;\o.s~o cxe
cutadas,'u cslo sy,terna, cumpro mo tlizo.Jo cnm toda con
vicc;io do quo cu rstou po.osnidn, ó pcior nindn do quo o go .. 
vori10 despotico francamente declarado. (Apoiados.) 

O Sn. Ar.lJBIOA Ar.nuQUEnQm•:- Ao menos cada um snhe 
como ba de viver. 

o Sn. VI'COIHIE OE ITAnon~ny:'- "AS circumstancins uO 
paiz, dis1o S. Ex, siio criticas, mas o minislerio j;i o reco 
beu a5sim; u;lo se !!lo deve laurar a culpa ilóilo e~l~uo do 
cousas. JJ 

Eu 11110 entro, senhores, nn exame do snber se'o ministo
rio aclunl j;i rccr.hcu o paiz no cstndo em !filO cllo se acha, 
o que mia diaicil de provar, ou se o recebeu cm mclhor~s 
condirlies; o qnn sei, porem, ó ~uo touo o governo tem obri
g;•ç;io do trabalhar para remediar os males com que lul;1o 
o; povos quo ello so encarrega riu governnr,quc1· esses males 
soj;io anteriores a sua aumini,trnçllo, quer tenh;to nascido 
durantl< olla. ~ 

Nilo prrlen io, o seria mesmo desatino protendo·lo, que o 
Sr. ministro da fazenda fliHimo ter rcmediddo ns diflloulda· 
nr:s finaJi'ccirns qnrJ cncontmu; porquanto, aind.i q'uondo a 
scionci l fin;1nceira n~o e; ti vosso, como acredita o nobre mi
ni.<ti'O rlil marinha, r.rn nstarl:l muito rudimental, aind;1 'Iuan
r!o tivcs!o chc~ado.ao ponto do perfeição, a quo crl'io que nilo 
tOCOU 11111da iC.ICIICJa nenhUill!l,,, 

O Sn. Ilon111GUI's SJLV~:- O que prova que o bomcm ó 
pcrfcctivcl. · 

0 Sn MINISTIIO DA MAniNDA~- Fal!~i COm bons autores, 
0 Sn. VISCCNIIB DB lrADOII~UY:- Ainda quando a scioncia 

livr1100 chog-ado ao ponto de perfoiçllo cu estou• persuadido 
que ella niio descohriria out1·o meio de produzir rir1uozns que 
n;io Joss•·m o trabalho o n intolligencia; o trobnlho o intolli
gcnda não se improviiiio mediante uccrctos, nom leis O qno 
o<tú,, poróm, da parto dn~. qn.o I(OI'crn.~n, o ·Jiilrn isto n;1c ó 
pm:ISII CI'IICl'OI' fJIIO a SCICIICJa finanCeira chc~uo ;i 8Ua JIOr
foi~;1o, ó c ustruir, ou pelo menos niio oppôr cmhnrac•Js aos 
in;trum••n tos da fo.nnaç;1o das r!quczas, nllo tomar nieuidas 
r.ue as 1lestrorm; rstQ concurrcrm para minorar uma parte 
do> IÍwles que snlfrrmos. Sr. tJrosidento, disEo-so lamhrm, o parece to·I•J a'sc1'orado 

o nobr·o ministro da marinha, qno a tmi,s;1o do p~pel moeda 
n;io ú acto do actual ministel'io. N;lo quero entrar nesto exa
me, m1s cumpro dizô lo, cm nhono da verdade o da justiça, 
lJIIO, tondo ped.ido algumas .iofornwç•i:-~ a respeito das l(IPn
liaS IJUO !la ca1xa da amort1zaçno lnll'l;w pnssado para o Iho
soure cm notns novni, mondorHo-mo uma tahelln quo as 
o! ovava a 7,li:iO:OOOH; o ó do notar que as informnr,iles fol';io 
podidas o satisfeitns j;l no tempo do actualminislro da fa-

So os nnlri'CS nrinislros tivessem feito algum c> forco para 
chegar a cslo re~nltarlo, ~u nada teria que ~izrr qu:1nto 11 
oste ponto; mas observo IJUC nada so faz, quo os nobres mi· 
ni,tros nssislcm coJno em um estado do bcmavonturanca ao 

zenda. , 
Do rolatorio, porem, 1ln S. Ex. >c vô qno esta qunnlia jú 

sn achava elevadn a 10,2lii:OOOU. N;io se queira, pois, lnn· 
rar toda a cnlpn suhro o ministol'io nu ministorios anteriores; 
so sno cxnclof os dados a IJUO mil tenho referido, ó corto quo 
n ministorio actual achou suavo c r n~enliooo o exl'mplo IJU9 
lho !lct•ão ; o, so na minha humildo opiniüo o cotai! o do pai1. 

mal que jà sontimos... • 1 

O Sn. n~nxo nB S. LounENr.o:- Chama-se isto bcalituda. 
O Sn. I'IWJM>E 1m Iwu!n.:ur:-•.. o aos do· que, no meu 

entender, cilamosamoaçados, · 
O Sn.· AI.ruEmA AI.nUQUF.nQm•:- No cnlondor do todo o 

mundo. 
O Sn. Vlir.nNn~~ nr.. lTAnonAnv:- Sr. presidcnt~, disse o Sr, 

ministro da marinha: " Exponh;1o n1 >nas opirdrloi, aprcsen
(,llll seus projectes, ,,(,s os acl'itaromes do JJOn monto, " Alas 
cu creio quo nquclles quo nilo sUo ministros, o pri~cipal-

li 
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mente aquollcs que, como cu, so julg;io inh~bilitndos para 
~õ-Jo, não silo os quo mais ohrigaC/lo tóm do procurar, do 
J•onsar nos meios do sabir das difficuidades om qno nos acha. 
moR. S;1o. os quo s~ j~Jgcro habilitado~ para dirigir <IS nego
cios puhhcos., o pnncljmlmonto os quo cstã~ la tosta dollos, 
c com todos os meios 1 o estudar, do consultar, do so inror
mar, do calculnr mn1s ou monos approxim!damonlo as dos
pczas que havemos rei to o as que temos de razor, quo recur
sos podem provir desta ou dHquolla ronto, flUO podem ouvir 
a todo o mundo, já o conselho do os~aflo, ja os negociantes, 
jii a praça; cslos, digo eu, lilm muito m~is ohrigacilo n muito 
mais meios do conhecer o quo mais util o uece1sario ó oa 
conJactura cm quo so acha o Hmsil. (AJlOiados.) 

t:onsla-mo que ·so tem consulto~~Jo muita g~nle: o con;'é
Jho do estado, todo o· mundo sahc, foi ocvi!lo sobre o mdo 
do melhorar a . circulação monctaria: rorilo ouvidos depois 
al~uns conselheiros sobre outros pontos : t~m sido consul~ 
lados var10s ~rgociantcs; tem;so <•uvido pessoas quo ~c ro
put:1o cntcndulas nestas rnatenas. O que ralta, pois, senho
res? ... O Sr. ministro da razenda tem criterio bastante p:•ra 
dbtinguir. entre os meios <1ue so lho 11presrntão, o mais 
11dmissivcl e mais conrorme ~s r.ircumstancias c estado indus
trial do paiz; o cslà dr:mais hab11itado JH•ra empre~:ar '' 
influencia que dovo exercer sobro a sua maioria para razcr 
adoplnr o que mais vantajoso jul~ar. Lamouto, porém, c 
lamento-o prorundumente, JlOriJUO.tcnho serias apprchenflles 
(apoiados), inspiradas por osso dcscnido -e como quo inddfo
renga com que ohra o ~overno, o pela ralsa luz a quo, 
paroco, contcmpl~ os negocies publico;. 
. Jà o di~so holitem, o repetiu hnjo o nobre ministro. quo 

as difllculdades que c•t3mos sentindo sfio a! flUO scnlcin to 
das ns nações que ost;io ou so 11reparilo para a guerra. 
l'arcco que esta proposição do S. Ex. m1o ó muito exacta ••• 

0 Sn. IUNISTRO OA !IARI~IIA :·-Jlm tempo do guma i C a 
guerra traz sempre dificuldades. 

0 Sn. VISCONDE DE iTADOOAJIY.:-As rJifficuJdades com quo 
lutamos não silo provenientes só da guerra. (.lzwinrlos) 

O Sn. !li~ISTRO DA !IARINR,l :-S:io c!feitos do causas accu-
mulatlas. · 

cboio do vida do quo cu, o por isso 1ondo tudo mais cOr do 
rooa, seja quem contemplo os negocios publicas sob o seu 
verdadeiro ponto do vista. (Muito bem). 

O SI.'. T. Otlonl :-Sr. prosidcnto, ó com grando.cons· 
tran~imonto quo cu t~1no a palavra em uma hora tão adian
tada, u mais ainda dcpoir. do suculento discurwqúo acaba do 
pr(lrerir o nobre senador pelo Rio rio Janeiro. Eu osperav:1 
!fUC as ob!erv;tçõos transcendentes quo do principio ao fim 
do !CU discurso o nobre senador submcllcu à considerac;io 
do sonado, c do nobre 111ini•tro merecessem alguma resposta,· 
mas como S. Ex. ficou silcnr.io!o e ia encerrar· se a 1• dis
cussão do 'credito som ~uo aliús o debate do projecto prcgro
rii;so, visto que bojn n;1o poúia YOtar-se por falta de numero, 
todas o>las considcracõvs me animar;io ;i dizer alguma·'cou•a 
nesta hora adiantarl'a o cspecialmonto debaixo das cnndi
cllos de desvantAgem a 11uo acabei de alluriir. Eu esporo 
que na 2• di~cussão o nobr6 ministro nos explique detnlbarla· 
mcnlo ~s rli!fcrcnt•s verl!as do credito.11~0 sol'.ta ; quo 
l'enba habilit~do com documentos para que o senado-t~nba 
r.onscicncia do quo vota; mas quo venha 8. Ex. coni o cspi· 
rilo mais placirlo do que hontrm esteve, hontcm cspeci·•l· 
monto, pxra ~u~ não considero tudo declamaç:1o. · 

0 ~R. MINISTRO DA IIAniNIIA! - Quando O SlO .. • 
O Sn. T., ÜTTONI: -V. Ex. não póde ser aqui juiz, não 

pó do qualificar de dl'clamação observaçOcs fJUO raz ao senado 
qu~l•rucr rln seu• membros ; c o nobre ministro dove ficar na 
inlclligcnci< rio que se assim continuar a Jlrocedor V. E1., 
Sr. prcsid;·nto, o chamará no cumj1rimentu· do regimento, 
prds quo não estú no seu direito nprcci~r por cose modo as 
observações dos fP.nadores. O nobre mini~tro entendeu fJUO · 
nem um facto se tinha articulado contra o ministerio na 1ft.o>
t;1o dos dispr.rdicios: parece quo o nobro ministro não tem 
lido os rlcb<~tc> nem desta nem da outra c:unara. , · 

O Sn. I!INistno DA nrARI~IlA: ·-Vim discutir o ministcrio da 
marinha. 

O Sn. VISCONDE or. 1T,1nonAnv :- Tambcm não cnlr~rei 
nesta quesl;io; mas 110r isso mesmo quo novos acontPcimcn· 
tos vierilo areiar o rsa·ulo financeiro c ccmplicn-lo mais, o 
go~rrno tem maior obrignç;To de olhar miamento para cslo 
ObJOCtO. 

Declaro ao nobre ministro <h marinl1a, o o raco com prmr, 
ntnigiu mo um trecho qno li do um discursá prorerHin na 
camara dos dcpulado5 por· um dos illu;tm collr~as do S. Ex.; 
dizia ello, respondendo nilo sei a qurm, que lho imjn1tava o 
poueo quo tem cuidado a respeito om ma leria de finnnc~s: 

" Temos roilo oulras cousas muito mais importantes do 
quo isso. » hto é, tem so votarlo muitas pen~õc>, muitas 
lli;pen>M de estudantes, 1m;itas autorisarões para viaj~rcm 
cmpre~ados publicas ; lom-so votad~ muit.1s nalurali,;I\'Oes ; 
tudo isto é, p~rcco ser, na opini;io do illuma1lo ministro a 
fJUCill mo rf'fii'O,"muito mais impnrlanto, muito mais grave 
ilo que iiS questões llnancciras I Frlra preciso, senhores' quo 
cu cslivcseo intnirarncnlo [úra do mundo rc~l p;1ra pousar 
fJUO ministros quo a1sim so exprimem perante o paiz cogit;lo 
seriamente nos seus mais importantes u!•gocios. 

l'cço desculpa ao Sr mimstro, se cu alguma cousa ilisso 
que pudl!sso molrsta-lo. N:io tive, nem tonbo a menor iulcn· 
s;to do rnzcl-lo. Fallei talvez com um pouco m.lis do (:alor, 

. porque livo I do tocar cm objectos que mo parecem graves o 
llllportantos, c quo não pr11lcm deixar ilo mo commovnr o 
impressionar. Sou velho, adoentado, o espírito mciJncolico: 
v1•jo as cousas do;lo pniz a uma luz talvez muito mais Jugu 
l1ro do quo na roalulado são. A isto deve o nobre ministro 
11ll~ibuir alguma dureza quo posia ter visto 'nas minhas pala 
vrns. 

o Sn T. 0TTI%: - l'rrd;io, o sou COJIP~a ria guorra, so· 
ncralisàrHio a rliscuss~o do ministerio da marinha. toniou em 
consiolernen9 pPr[unrtnriomenlo nccusacõo> ~crias' a respeito 
no •!i•pndicios do ministfrio da guerra,' so bom que nito te· 
nh:1 roipondido ;i muitas outras dtl igual importanci;l; 

O nobre ministro 1i11 mariuha di1So quo os novos encar~os 
~uo v;1o pesar sobro o thesouro sno tu dos do rJIOchas nnto
riorcs; m~s. cuido fJUO, por exemplo, os rnrnccimcntos do 
ltin-Grnwle do Sul não correm por conta dos anleccssores 
rln \'. Ex. As rorrJ~S quo so or~nni»ir:io na Jlrfl.Vincia do Rio 
Grando do. Sul para rc.pollir a invasão p.1raguaya llf!aviio rc
cehcndo a otap;tmarcada na lei, apenas com o accrescimo do 
IPO rs .. r.n,tav~o na lronti'Íra da llruguayana ~00 r>. : cn
lrelnuto ru1. o nobre ministro da ~uorrn a sua driJiorarcl •ia
grm no fiio Gra11do do Sul. chegou a Urugu,yana e o mui· 
t:ulo Cit:i d~monstrado que foi um Cl'jntralo escandaJosissimo 
em quo n el•Jm do 4110 rs. roi olev:ula a 18600, com a cir
cuml!nncia aggrnvanto do 11uo, havendo o nobro sonador, on
t;lo presidtmlo da província, nulorisndo ao gonrral cm chero 
para [;~zero contr.11o do fornecimonto, o estando já feito um 
contr;1to para 400 000 rn[;iles a NZ:io do 420 rs., por virtude 
dos novo~ contr,1to,, cujo~rü;ponsabiJHallo ostá d~monstrado 
no>!• tlibuna o na da outr~ canw~, que c•m·Jolc cxclu;iva
mcnto no mirii>lerio actual, aonobro ministro 1la ~ucrra, corn 
quem o nr,bro ministro da marinha se lt•m duclararlo solirlario; 
110r virtude, di~o. drsses novos contratos só o ~xorcito do 
Sr. har:io ti~ l'orlo·AI~g1o, flUO fiO nnnunciou ler 10,000 ho· 
mcns pa!snu a tle;pendor diariamente !G:OOOfl em voz do 
l:':!OOH, h;;vrnrlo por con•eguinto, como ja demonstrei uma 
rti;;ipn[JiiO dinri11 do 118800. 

Jit so tem dcnwn;trado tamhem nesta casa quo ó o mini'
tcritl actu~l o ruspnnsa vcl pula co,ltinuac;io da guerra. Eu 
tenhoproruntla convicc;1o -do quo, se ouíro fosso o ministro 
1/uo >o dirigisse ao IIi ri Grande do Sul acompanhando ao chcro 
111 nnçiTo, s11 acaso o millistro vi• janto não ostivoeso envol
vido tão trbtcmcutc om tod~s os mtrigas e o~ios do partido 

l'eco a Deus, rogo-lho inslantcmrnto, racn com que estas 
minhâs provisões scj;1o mora illusno do mo'u espírito, o quo 
o nobre ministro, muito mais moço, mais esperançoso, mais 
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nnquella província, se mio fosso o nobre minis Iro da guerra 
que tinha nli cn•ado osso partido hybrido que rvjcita to•las 
os partidos regulnros,e IJUO a,;ora sob os nuspicios do minis-

. tario so V<IÍ gcliora'isando por todo o impcrio fOill o nnme de 
parti rio progressista, ou se outro fosse o ministro itinerante o 
não eslive;sc nestas condiciles, a guerra teria acabado, porque 
o exercito venca·lor no Urugúay uão se teria dissolvido, como 
se dissolveu, este triste 2• corpo· do exercito não nos-des
momtisari;l perante o ostrangoiro consuminrlb de S. norja 
ils vertentes do Paraná, em uma distancia de 12 a J,lJuguns, 
wzos c mczes, ao ponto de que oxal!'crou o anoxim IJDC por 
oscarnao outr'ora se usnva...;.andar 1-i h·~uas cm lli dias. O 
nosso 2• corpo do exercito descobriu o meio de andar li lo-

O Sn. T. OrroN: - •.•• um só dispordicio, uma :6 preva-
ricação na roparli!Jilo que dirige. . 

O Sn. 1\IINJ>Tno DA MARINII!;-Esti\ enganado • 

suas cm I ii mozes. · 
Alas o nobre ministro d•L marinha .•• , 

O Sn. T. OrroNI :-Feliz seria o meu rmiz se a repar
ticão d<i niariulm fosso tal qual cm seus vOos a considera o 
nóbro ministro; ali tudo se faz o melhor que ó possível. O 
nobre ministro, OSIJUcr.ondo sua natural modestia, nos disso 
que não fÓ a esse respeito como cm gorai na govarnaç;io do_ 
paiz o mioistorio Rctual tinha feito o mais que era humana
monto vo~sivcl fazer; S. Ex., repito, esqueceu n sua naturnl 
modoslia para dizcr .. nos qui:l nM havia ministerio que fizesse 
tanto. - · 

O Sn. J•nESIOF.NTE:-Eu lembro a V. Ex. quo mo parece 
quo se deve approximar mais um pouco ao que tom rolaçfio 
com o crerlito da marinha; nós brOI'ernonte havemos do d1s 
cu !ir o creJito do ministerio d11 guerra. 

A m~aito dos forncciinentos do c•rvlio, por exemplo, .o 
nobre ministro acreditou ter feito muito, porque tomóu in
formaciles que demonstrilo a intanc;io cm I(UO estava do ad
ministrnl' hono;tamonto, o contrariá do que ningucm suppllo; 
mas bem viu o sou;ulo que dotJui> do longo exurdio S. Ex. 
parou. ond~ começa v a ~rincipalruQnte a ser nccessnria a SUIL 
UIVeStlg~CaO, . 

O Sn: T. 0TTONI:-Vou obcdocllr a V.Ex. como costumr.; 
mas peco· lhe permis~ã~ p~rn ponderar que o nobre mini;tr~ 
da guerra ainrla hontem.em ro~11osta a observações fugitiras 
que for;1o !J[orccidas á consideraéão do senado, cm geral sobre 
disperdicios e esb•1njamentos, trôuxe·nos aqui inf,•rm:rnõos a 
mpl'ito especialmente de plauos do campanha;o cu digo (ô a 
li~<IC<1o que ache cem a matoria em di>cussiio) quo este cre
rlitn'da marinliii não seria mais nccessario, os orcamontos oC· 
ri;lo snfficienles se ac•tw nfio se do;se a triste vi:Ígem do nii· 
bre ministro da ~uma, que foi de>manchar todos os planos 
que os alliados·tinh;io r.ombinado,e st•~undo os quaoi o ex~ r
ei lo do llobl•·s não teria repassado o !'arnllií e n<io nos leria 
àttrnhido para essas laROas pestilentas oude os batalhões bra
sildros sfio diariamente dizimados. l'OI'lilnl•l lenho c>ta raz;1o 
rio oni.Ór~ para poder n·spondcr as observa,;õos que fez o no
bre mmulro da guerra. 

O Sn. ••nr.smENTr.:-n!as brevemente toremos de discutir 
um credito para o minisll:rio da guerra, c parece-me .que nessa 
occasii1o Ci>be mais as observações do nobre senador. 

O Sn. T. Orro~1:-Sr. presidente, aceito com o devido 
acatamPnto as ohscrva~rles li~ V. Ex. ,e vou nnlrar mais pro
Jlriarncnte na discussão IJUO tom havidoconmfereucia;ís dcs
pezas da mariuha. 

llon1om o nobre senador pelo Par;\ alludiu nos dispcrdicio~ 
'quo acreditava ter havido a ro;pcitu do carv;1o de po.Jr;l cun· 
•umido ua armari<l bem como do Cilrvào de podriL consumi
do pela rcpartiç<lo da guerra. . 

O Sn. mNISTno 0.1 !J,IRIN.I.I:-0 ministcrio da marinha 6 
quem forucco o carv:1o do pedra ao ininistorio da g-uerra. 
o Su. r: 0TTONJ:-Logo a mponsabilidado toda do for. 

necimonlo ó do ministcrio da marinha; agradece a infurma-
Ç<io do nobre ministro: • 

Huje, S. Ex. procurando responder as consuras feitas p1lo 
nobJ'IJ 8onador do l'ará ·nos trouxe a historia dos contratos 
para ~o~necimento de. can'ão, mas ou vou mostrar que o no· 
bro muustro por ma1s COillJIIcta que Jmreca a narra cão que 
f~z, nilo chegou ao ponto principal da questão, ficou rio cxor-
diO, .. 

~cço pormis~fio n S. Ex. para dizer quo tornb~m no for
necmlenlo do c.mão do pedra, como tonlio mostraria a res
peito de outros fornecimentos do exerci lo, e como hei do mos· 
Irar a respeito de muita> outras de~pczus com quo o 1111iz 
cstú sobrecarregado. h~ nilo só disperdicio, como provaricar.ilo 
Já JIOI!i ao nobre miui:tro que mo habilito para discuti!· c'sta 
nwtma. 

O Sn. t!INISTno 0.1 M,\niNm:-Apoiado, 

nleu re'qucrimcnto bontem approvado ou espero que habi
litará o nobre miniolro c ao senado para reconhecerem que as 
oousas na roparticão da marinha não vão assim tão regular, 
1<19 legitimamente" como o nobre ministro suppõo. 

O Sn. t!INI·tao DA !lAfli~DA :-Não posso dizer o contrario 
sem provas. 

O Sn 1·. OrTONI: ·-Se apparccerem, o que o nobré mi•· 
nistro diz quo ó impossível (os ta ó boa I) esses dispcrdicios, 
essas prevaricações, o m·bre ministro estou certo que aqui 
viril b:~tor no peito. 11izer o prenilet me, Jlor ter titlo uma 
conlianca t;1u illimilada na sua repartim1o. 

Sr. r1residel<le, o nobre ministro dissô: " Examinei o preço 
do CJI'Viio nas minas do lnglatma, sei quanto elle custa lá, 
sei qual ó o freto que pa~n, portanto sei pouco mais ou ma
nos qual é o custo cm que chega ao Rio de Janeiro; discuti 
com o fornecedor etc. " ·Mas, nonhores, tudo isto não passa 
do palavras; qu~l ó o'roinistro que niTo havia do proceder 
ass1m ? que n;1o lm via de discutir o preço do IJUe ia comprar? 

" Exigi que dósse por menos, o fornecedor mio quiz. mas 
vcnrlo IJUU cu estava dlipnsto a mandar buscar carv.fio dain~la
terra por conta do gnvcrno, mcdiantu um agl!llte mru, sujrHtou
so à lei que o governo lho impoz. " E o nobre ministro cu!Pnde 
que fez maravilhas O carvão vem do In~latrrra com ~cus 
manifesto~, os manifestos rio dizer d~ S. Ex. ii10 ncce.,saria
mcnte regulares, porque o agente do fornecedor assiste no 
carrc~:amcnto, o visto que, pela grande importancia do frete 
cm I'Ciaçi1o ao cn~to da mercadoria, o dono da mercadoria ó 
altanwnto interessado cm fiscalisar o peso dtll;\·: e portanto 
na opinião do S. Ex. nãn ba duvida quo sabiu de Inglaterra 
pelo menos o peso que dizem os manifestos. Alas, senhores, 
começo por rlizcr-vus quo isso ·a mim n<1o Eati:faz. 

O nobre ministro não inwginou que o fornecedor do carvão se 
podc:so entender corn o dono das minas ; mas bem vê S. llx. 
quo nessa bypotbcseahi vinhão immediatamente a sem a menor 
gai"Jntia rsoes manifustos, esses papeis que o nobro ministro 
cró quo duo a srgurança ma i~ completa para o ~ovorno nilo 
pagar uma tonelada mais do que aiJUell~s que o[ectivameule 
rcccb~. 

'Esta simples observação prova que o nobre ministro mal e 
indovidamcnto rlo>cancava nos miinifcstos. Nada m~is facil: 
o inlerosso parti,·ular, 'o interesso dos furnecodores ó act1vis: 
si mo, ó intclligenti>simo; por con>cguinto urna combinaCiio 
entre o fornccodur o o dono das minas ó muito simples. N<io 
aceito, pois, de modo algum como justificnçl10 do que Jii10 lia 
fraudo a circumsl::ncia uo ter o fornecedor verificado nas 
minas qual era clfcctivam~nle o carvão que das miuas sahiu, 
o vir o manifesto authcnticado por corretor. O qun convem 
estudar ó o modo da mcrtiç:1o do carv;1o, n vorificuçilo que so 
faz IJUnndo se 11111 dà entrada nos deposites. 

Mas vamos adiante. ' O Sn. T. ÜTTONI:-Mas, senhores, deploro a hontilude cm 
quo ~e ac!ta u nobre ministro, o estado do seu espirito cm qu~ 
Ui10 Jnlaglfla pOSSIVOI.,,, 

O Sn. SouzA FnAnco:-Apoiado. 

!;hcga o carv;lo ao IIi o do .Janeiro ou ao porto para onde 
6 destinado: de .duas uma, ou fic11 nos proprios navios ou vai 
pam doposilos donde ó tirndo parn consumo. _ 

,. 
' 
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O Sn. inNr.irno DA MARINIIA :-E' scmvro pesado antes. 
O Sn. 1'. OrToNr :- P~rdtle-mo i admiro l simplicidade 

com quo o nohl'o miui;tro diz isso. · 

ficar se o·que_cstou dizendo .silo boatos, so sao declamações 
CillltJ'il o gr.vorno o a ropartrçfio !111 m111inlm, ou se ha com 
• IT•!_itll prevaricriçrto; as informações· que solicitei. de.vem, 

0 011 IIJNI·TRO DA IIIARINUA :-Simplicidade? 
multo claramente explicar se tem havrdo esse extraVIo de 
c:.rvãa. · . 

O Sn. T. OrTONJ :-Nilo quero o[unda-lo, quero honrar 
sun·boa fó, nilo n·ponho em duvida, porém ella vai nlém de 
todos os limites. Tenho ficado pczaroso •cnrlo a simplicidade 
(~erdtl~ 11u.o repita a .frm) com que o ~obro mini>tro so dil 
110r salrsferto na fiscahsação que se pralrca ácorca do forno
cimPnto do carviío. A principio pnroccu dar toda a fó :1os ma
nifestos c contcntar·SO com a vt•riücnr.no deriva1Jn dmes do
cumentos. A;rora jil nos diz que so 11~sa, islc ó, que se veri
fic~ qilal a quanlrdudo que entra nos de11Dsitos. 

Eu pedi que venha uma nota de todo o carvão comprado 
d1:sde o pnincipio ria suerra e dispen•lido i o nobre-míui>tro 
jil estudou a questão, já tem muitos dus dados que'eu pedi, 
princípahnentc a re>peilo,du quantum comprado, e, portanto, 
acho IJU6 ha ~e dar uma resposta. prumpta; talvez • que 
a;:nra mesmo o nobre ministro podcise da-la. . · · · · 

Quanto ao dispendido lá temos as notas das diversas a~en• 
cias, • mas os tas nulas dou-as cu por em quanto de suspeita~, 
btó que se demonstro 11ue silo Ienes. O nobre ministro póde 
verificar isso, porque. orn todos os vapores regulares temo o 
livro Jo quarto, o o livro das derrotas ; o nubre .ministro 
deve snbur cada navio quantas viagens 'fez, quantas horas 

0 Sn. MINISTRO DA '!.UIINUA :-Devo crer n~s·agentes do go" 
terno cmquanto nao tiver provas em eontrono. 

O Sn. T. 0TTONJ :-0 nebro ministro já viu que nocompra 
me$mO póde haver grande abuso, se tudo na Europa fica na 
dopendencia exclusiva do agenl6 que lá tem o ful'llec•rlor, rio 
dono das' minas, c do manifesto que vem. ftlas supponbamos 
que o cmvilo chegou regularmente, e mesmo que se pesou, 
como diz o nobre ministro, quero adiar tndas as duvidas 
:Icerca da eutrada do carv;io ilus depo>itos. Mas sabe S. Ex. 
quanto so gastou? Sabe se se g•1stou o que entrou ou o que 
se escripturou como tendo entrada nos deposites? 

O Su. MINtsruo 01 1\1.\RINU,\:- Ua csel'illlurr,éão minuciosa 
a esse respeito. · • 

O SR. T. ÜTTONJ :..,-Senhores. costuma -se dizer que mui
tas vms a escripturação ma i; limpa ó a mais aladroada. 

O que no livro dá-se por entrado, é o que ha de sahir, n:lo 
ponho em duvida isto i ó o que os livr(IS Iii!• I de ·dizer i mas 
supponhamos que existe um deposito em Montevidéu como o 
nobro ministro 'declarou e sei que tem existido. Já na entrada 
par,, este deposito e para outl'o~ estou persundido de que po
dem ler bavrdo milhares de prdvnricacõcs i mas quero acei
tar as explicacilcs de S. Ilx. e dar do' barato que entrou por 
conta, peso e "medida verdadeira o que se ti nua compr.1do : 
snbe o nobre ministro como se· fornece carvão cm ~lontcvi· 
dóo ? Vou informar a S. Ex. 

Chega um dos innumeraveis navios que estilo ahi receben
do frctRrr.entos .fabulosos para estarem apodrecendo no Rio 
da !'rata i chega com. mil ou dous mil soldados, e precisa do 
cnrvão : vai o bilhete do eommandantc qu11 não é cmprcgndo 
do govei'Oo que ó preposto de uma companhia, vni o bilhole 
do commandante, ou supponhamos mesmo que vai bilhete do 
um preposto do ,governo. o qual se dirige á agencia de nion· 
tcvidóo e lhe diz: • O navio tal·prccisa de tantas toneladas. 
de cmilo. • Sabe v: Ex. como é IJUC se Jlroccssa os te po
dido ? Foi um só individuo que me rofdriu o que ali ~e passa a 
osso respeito, mas refi riu ·mo como testemunha pre~encial. e é 
pessoa em quem deposito illimitada con.llnnça. Náo daclaro 
seu nome, nem·o devo f11zcr, porque serra comprometler sua 
posicão, mas o senado póde acreditar como se fo~'e cu qu~ 
~~lava 11rcsente, por~uc sei e estou convencido, como se 
VJlse:qu~ em murtrssunos casos as cousas se passão como 
vou di:er, 

Vem o pedido de bordo de um davio supponhamos rara o 
deposito de Dlontevidéo : " l'rccisa-se de 200 tuuclailas do 
carvão: • o n~onlo (ó facto~ue deu-so ha mem) lá manda 
paru bordo nlg!Tns snveiros carregados de cnrv:lo i não se faz 
n menor verilicneilo n bordo : o carvão é baldeado para as 
c;,ryoeiras como so fossem, supponhamos, 200 tonelaila.s, mas 
multas vozes não silo nem !liO. Lá so escreveu no hvro do 
deposito, se ó quo para. este fim h a livro no deposito, porque 
não sei como ó a emipturac~o, a sahid;1 do 200 tonelmlas : 
mas ontrill'ilo ellas no vapor cujo commandanto ltb requisitou? 
Assevero ao nobre ministro qu~ em muitos casos não tum cn
tr;H.Io. Em Jogar da 11uuntidade que polos livros sabe do do
]IOSito o pola qual foi acreditado o agente ou encarregado, 
Q navio recebe muitos vezes tres qua1tas partoJ ou mouos. 

So 'I nobre minbtro mo fizor a·honra do dar 1il~uma allen
No no requerimento que fiz, croio que ha do focilmenlo veri-

tcl'e de fogo acceso. Ora, lendo nós as horas do fogo ·acceso· 
do ca1l:1 navio; tando nó> a força, isto é, o numm de ra1·al
los, pu1· uma operação atithmttíca muito simples podemos 
verificar quanto cada navio põde ter díspendido de carvão. 
Em muitos navios cada cavallo consome lO-libras , e actual
mente com os novos e recentes melhoramentos que se tem 
obtido ua construcc;io das mnciJinas de va110r marítimas, e 
consumo do ·carvão tem diminuído consideravclmont~ i mas o 
certo ó que ainda ha poucos unnos, autcs dostos melbommen· 
tos, muitos vapores não cousumi:lo m~is de S libras de car· 
vão por hora, em relacão a cada cavallo. 

Sorá pois muito fae11 calcular a dcspcza possível admittin_. 
do o maximo conoumo de cada navio e comparar esse dispen
dio maxrmo com o fornecimento efi<C,tivo c os deposites. Eu 
estou pcr;uauidg do que assim se ha de descobrir que tem 
havido gran<los di;perdicios no dispcn1lio do carvão i per. o 
portanto ;,o nobre mini>tro que não descanso simple;metlte 
nesse exordio de c,tudos que fez, S. Ex. lliiiJ foi ainda ao 
amago da cousa. 

O Sn. !IINJsrno DA M,\fliNU.I : - Contiuúo a fmr freiJUCntes 
recommeudações. . 

O Sn. T. Or'roNJ: - Estimo porque isso prova que o no· 
bre ministro nUo está tno tranquillo como as suas palavras 
primeiras inculcav;lo. Sinto que o nobre miuistro gu;1rdasse 
para si o resultado dessnR r~commondacões i que já fez e que 
ou linha acreditado quo S. Ex. n;lo·linha Coito e solicitava 
que fizesse. . . · · 

O nobre ministro respondendo á muito judiciosas observa
ções sobre o acerescimo consideravel das nossas duspezas, 
sobro o abysmo em que est:mws, respondeu: " Não somos 
nós, isto votu de traz"; é muito· fucil repartir assim com os 
s~us ~ntecessores a responsabilidade . que lbe toca, e no mi· 
tn;teno actual que ó horrorosa, maror do que o ·do nenhum 
outro miuisteriu. · 

O Sn. SouzA FnANCo :-Apoiado. 
O Sn. :r. OTTDNJ:- Basta lancar os olhos para o rola to rio 

do Sr. ministro da fiiZCnda i logó na primeira pagina so vê 
que as despezns do ex'ercicio 'quo acabou ali apuradas elova
vilo-sej:\ a 1liil.OOO:Otl0$1.Em que outro anno de outro mi
nistm i o, no presento e. no passado reinado1 já se apresentou 
um algaricmo aisim fabuloso? Eu já ponaerei á easa quo; 
apczar da gucrrn dil indepenbencia, npczar das loucuras da 
guerra da Cls/'lalinl11 que farão aqui estygmatisadas como ca· 
ravanas cava bare;cas, apezar das despezas oxlraordioarias 
feitas com a roprossão da lo~ilima rosistencia qua bouve no 
norte contra o attentn1lo da drssolucilo da constituite, apezar 
ilo tudo isso, o primeiro reinado nàÔ nos deixou outra 'divida 
senilo lii.OOO:OOOS, o o ministerio actual só durante a sua 
gcrencin aU{;f!JUII~a a d}vida publica mais· do que ella crosceu 
cm todo o pnmorro r111nado. . 

N:lo sei se isto Ó dcclnmnc;lo, cuido que ó uma obs~~
vnçilo quu dovc sor annlysadi1, o que es8o niRarismo as
sim avultadissimo me aulorisa pnra não ser considerado 
declamador quando digo que nno voto por este credito, 
porque osti\ so disJIOrdi~ando atrozmente o dinheiro do Dra· 
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sil. P~ra .assim ter dirdto n pensar basta-mo. o algarismo 
extrnordiilario do Cl'cdito, quanto mais, quo tenho explicado 
nesta tribuna, cuido quo se1ri dcclamacüo, o quo silo os con· 
tratos do Rio-Grande do Sul, assim" como na cumara rios 
deputados se trm reveltdo o quo siin os contl'llto> do Pario. 
O senado já sabe guc neste. pouto não ba declamações, o n>· 
seguro ao n"bro m1ni;t1·o quo o Jlrogrosso da discu»;lo ba de 
dar muito do ai 

fiscali$ar o dispen11io do carvão. Eu vou referir no senado 
um facto que demonstra a proposicilo enunciada. · 

Na est1·ada de Jerro do D. Poill·n 11 havia fornecedor de 
car~~o cm quem. com rnz:1o ~ directoria 1~cpositava confiança 
o lambem o prc~1denrc. Fazm-so o fornocnnonto mandando o 
fornecedor enlreP"ar na o>taçuo centrnl dn córto os podidos 
do cnrv:lo que fazia a companhia; mas o presidente, que 
nilo mviu no ministerio actual, e que costumava ver todas 
iiS cousa• por si com n maio1· miud~za tratou de verificar 
como 6 que !O f•uin o fornecimento. · O nobre mini~tr~, quando. fali ou em que nilo havia cm 

palmaç!lcs pOsSIVCIS & rospe1to do fornecimento do carvão. 
citou lambem a estrada do fmo do IJ. Pedro 11. N;lo soi 
qual é a naturez11 do argumento quo a este respeito o uobro 
ministro tlrotcndou tim da e;trada de ferro de O. Pedro 11, 
cu dsscjava que fosse explicito a respeite. 

0 SR. MINITRO DA IVI.~I~AA :- Sou SOtnpro IUUito franco, 
V. Ex. mü cofthcco. 

O Sn. '1'. On·o~1:-E cu e!lou sempre prompto para rcs· 
pouder no nobre mini!lro c a seus illustrcs colh•~as tudo 
11uauto quizezcm di>cutir nccrCil da estrada· do forro ne D. 
I'cdro II; por cousequcncía fürá o fa1·or do explicai' o como ... 

0 Sn. MINISTRO DA MAfliNILl :-Eu Ci'CiO que niTo Ó preciso. 
O Sn. '1'. OtTONI :-!'íeis o caso, di1·ei simplc>mou!c que .•• 
O Sn. MI~ISTno DA 11.\IIIMU :-So V. Ex. quer, eu explico. 
O Sn. T. O·rrONI :-Sorú bom. . 
O Sn. nnNISTIIO 11.1 ~l.lni~IL\: - O senado ledo viu quo cu 

fallci 11a estrada do ferro 1lo D. l'cdi'O II como uma das fou· 
tcs onde fui procurar iufurmacilcs afim de Vt:rificat' por 
llunulo se vcnd1a nas minas de C1irdiff o Ncw-Cus!lc o can~o. 
Babor quauto custava primitivamente, o dilbi, fnze111io os 
meus calcules, ver como podia entrar cm cuutrato. Se cu 
tiver ilc dizer alguma cousa sobre a estrada do f~rro do D. 
Pedro 11, fique o nobre senado1· certo, que hei de fali ar com 
franqueza e do modo mais explicito, como costumo fallar; o 
nobre senador coubecc-mo. 

O Sn .. T- OrroN1.:- Aceito a explicação que me di\ o 
nohi'C mnmtro, o bco certo iJc quo sómeutc prcteudcu dizer 
quo lambem tiuha ido procurar iufornwcucs ua estrnila de 
ferro de D. l'odro 11. Quanto ás ultimas j1alavras de S. Ex., 
s,c ellns não eüo ~ma simples baualirlade, cu ospci'O quo 
!i. Ex não fique assun no tum de ameaca vaga, c 11110 algum;1 
cousa IJUe tcuha a discutir não guarilc para as k.1lcudas 
wcgas, c por si, ou pelo seuillustrc collcga da a~ricul!urn, 
sejilo explícitos; porque aqui, eu na camam rios deputados, 
hão de ter res,,osta drtalha~a ás suas observacilcs. · 

No port;!o da estaçlio central por onde cn.trão as carroças 
do carvão ba uma balanr.a, como cm mu1tas ostacões do 
cominhos do feirO c em'outros lagares, balauca quó dá o 
peso pelo simples facto de passar a carroÇil o a 6esta; dit o 
peso bruto, mas como as cmoças que trnnspertão carvão 
silo todas da mesma coufiguracão, pesc1da uma carroca vasia 
com bP.st,\ o toCilllor, IJUiilldo pesa-se a carroca chrià, nba
tida a tara, fica verificado qual é o carvilo que entra. · 

Passando-se a coufroutar 11 contn que dava o fornecedor 
com a nota do recebimento, vcrificou-ee que o fomecedor, 
estou que de boa fi\, pois não pretendo de modo algum 
m11rear a sua reputacão , cobrava mais carvão do que 
aquelle que tinha cutrÍJdo na t>lnção, podendo bem ser quo 
o extravio se fizesse na vintla do trapicbc para o campo. O 
tal director, 11110 11ilo serviu, reclamou: cm vista das uota's 
dos seus empregadoo, uot:1s que orão tomadas gradual o suc
cr.,sivameuto, c 11Uc da vão uma somma muito menor do que 
a11Uella que se CObi'aVa. llospondcrilo 05 fornecedores: cc 11~ 
de ser enga11o de balança. " · . 

Passou se a rectific;,r a b~lanca da porta. O director qu~ 
1\i!o serviu foi pc;soalmcuto ver'pcsnr 60, 80 c 100 a1·rohas 
1I•J furros yolhos, na. balança da porta e ern balança vcrifi· 
catla, afcn.Ja convcmrntcmentc, e o resultado foi que o peso 
da porta condizia perfeitamente com o da balança aferid:1, o 
nswu ficou fóra ~c duvida que tinha entrado menos carv~o 
do que o dJ conta. Abi está como facilmente se póde vcrifi· 
car o peso do carvão, cu seja para I'OC~ber ou paru entregar. 

Eu espero, pois, que o nobre minislro , tendo já co
mcçatln a estudar, se Lom que defeituosamente a quos· 
tão da entr,tda do carvão nos 1lopositos, ni'io se con· 
tente cr.m a eutmda. Demos do barato quo a entrada sej:t re
~ular, mas verifique S Ex. se a sabida roi lambem regular: 
S. Ex. tem os meios. Devo ter nu sua so:r.etaria os livr~s 
do quarto c todos os documento~ necessar1os para saber 
qu~ntas horas navegou cada rapor, 9ual.cra a su~ força, 
rjual o seu ~asto de carvão. Se me v1er trazer documc'utos 
1estes, eu estimarei muito que a l'oparlicilo da marinha ·cstoj.\ 
l;lo sabiameuto administrada quo se démen•tro a não cxis· 
tcucia dos grandes dispcrdicios, como eu infelizmente suppo-

Certo, porém, do que o nobre ministro troux"o a estrada de 
ferro de D. l'otlro II só para dizer que lá lambem foi 11rocu· 
rar inforlllnçiles para oricntar-so, deploro que ua estrada do 
ferro do D. J•odro 11 o nobre ministro procedesse como na 
rCIJartiçilo da mari11ba, i>lo ó, que ficasse no exordio. So 
acaso mio ficasse no cxordio,, •. 

O Sn. !II~ISTIIO DA M.l RIND.l : - Eu não tinha nada que di. 
zcr sobre isso. 

O Sn: 'r. ÜTTONI: - Eu podia ·a S. Ex. â sua attencão 
bencvola per alguns momentos. N;lo se impacicu!e S. Ilx. 
com as m1nbas observacõos quo acho nilo 'Cs!;lo no caso de o 
dever impacientar. • 

Alas, dizia cu, so o nobre ministro foi á estrada ilc ferre 
~~~ O. l'ctlro 11 para indagar conw é que se comprava o des· 
pendia o carvão; S. Ex. fui ali infl'iiz como uos seus outros 
estwlos, ficou no cxordio, limitou-se a perguntar qual era 

nho que se dilo ucslo gcnero. • 
A ro>pcilo de madeiras pam o fornecimento dos arscnaes 

cuido que se pe!tc aqui uma somma considernvcl. llu sei que 
cm outras éras no arsenal de marinha era tumbem o Corneei· 
monto de matlciras um arti~o em que ·a prevaricneão se sus
tentava cm larga escala. l1ara que o· nobre ministro justifi
casio este credito eu desejava que mo informlisse qua~s scro 
as quantidades do madeir~s que comJlrou c os nomes dos for· 
ncccdoros, porque cmfim talvez com a confrontacão de outras 
C)lochas se possa trazer muita luz à ndministrac~o da ma· 
r1ubn. Eu pedia, pois. ao nobre ininistroquo mo "di;sesse so 
no credito O!t;lo envolvidas do•1•ozas para a·.compia do ma· 
doira>. 

o 11reço do carvão. _ 
fim primeiro Jogar nilo sei se . o carvão que se gasta na 

estrn1la do ferro do IJ. l'cdro 11 é o mc~mo 11ue so gnsl•l n 
!tordo dos navios, cuido quo faz sua dilfcrouca ; mns um to1lo 
o caso penso que podia scrvu· comparaliYa'mcnlo do info1·· 
macilo. 

l;o.rém o nobre ministro me pcrdunrl1 que o diga, Yi~to que 
quona apreuilcr (s"o negocias que á um ministro quo com 
elles nu~ca lhlou, n"o fica mal iguomr) poilc1ü ailianlar-so 
alguma cousa maíij na c~ Irada do ferro do IJ. l'edro 11 ~ara 

Sr. presidente, cm 18i6, sendo ministro da marinha o 
nobro visconde 1lc Aliluquorquc, a quem V .. Ex. sabe a a mi· 
zadc c dedicacao que cu sempro votei, exigiu de mim que o 
auxiliasse nas cnmpms do arsenal ; ou abslivo-mo do tomai" 
quali1uor in~ercncia, 11ucr como empregado, que1· como ne~o· 
ciauto e froguez do ill';eual; nuuca vendi uma vara de panno, 
nom um palmo du madcim, ou para o ar~mml do mr.rinhn ou 
para o do Ruma, mas pnl'il servir o amigo que t:lo digna· 
monto occupav:l naquollo tempo n ropnrticilo da marinha, en· 
carreguei-mo do vc1·illcar cortes fornocimóntes, c ilestlo ontilo 
fi11Uoi sabendo o lfUO são os fornocimcntos ~os nrseuaoa. 
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Uma vez di>sc me o illusli'O morto : .cc Comprei uma arando portanto, quo a marinha pód~ inlol'mar o quo tenho 1!0 mais 
porclto do taboado do poroba a 2ifH;'iOO (so n11o me engano,' !IX[IIicitamon~o podir ii ropa!'l!Çil~ da guorra. Quantos silo os 
cra'coto o algnrismo) i veja se nca&o .o.arsónal!ez boa com· vapores partJcularo:i !!UO es111o la fretarlos, c ~ quo cst!1~ l~· 
1ra " Voltei no dia seguiniQ com a inform~cilo do rruo nilo zcndo? ·o nobro muuotro da gucrm h ontem dJSS6: cc F1cam.u L via consumidor quo comprasse 1<10 barato éomo o aJ:,;cnal, lá, porque o alJ~iranto os rolo~o "• como censurando o nlnu· 
1orr1uo cm gorai o ~tcnOJ'O nilo se vendia a dinheiro do con. ranto: <l uma Insto co!tr.ctada esta com quo se pre~O!ldem 
lado por ~~.enys do 27fl a 2~H. ,c o ar>cnal havia c~mpl·arlu a ncubortar os no.bJ·os numstros: lançando a rcsponsab!l!dado 
razo a 2aR1JOO, mas exphqum a rnz11o quo ora oln~ular - do qoo succod~ sobr~ seus sub.Jitorn.os I · , '· 

fto arscmtl entrav~o duzias 1lo nove, o no mercado ui! o se com· O nobre ex-presidente tla provutcla do R10 Grnndo tem 
vravcro sen11o duziusdc dÚsc ·masbavcnélo o arsenal do;cobr·rtu companheiros; Impnz-so·lhc o ccloore contrato. '!a otu.pa do 
essa nova unidade, duzia' de novo, por isso compmva ;1 1HGOO cm lognr do ~':lO rs. c qu!tndo o nob,ro nums,tro c cen-
2ii.~liOO,quando os paJ·ticularoscompmão a 27# e28H.-Com ourado diz q11~ rospo~rla o pm!donla. ccf;~ ost:lo JOnu.m.cros 
osl<l giria os fornecedores protegidos excluiiio da concurrcn.- va;Joro~· no ll10 d.1 1 rata w~tllmento, e ~ nobJ·a llllnistJ·o 
cia osfornoccd,ores !e'rios. . . . . vem dner ao senado quo se d1.1 essa anomalia, porqu.e o ai· 

C1tarci ai:; um ·outro f,,cto analogo porque podem ter algu·· · mirante retef!! _os navios no ll10 rfa. Pm!a» i de maneira que 
ma utilidade, pois que eu apmr da drplorar o caminho or· os nobres. mHIIstros nunca têm culpa alguma i os rcsponsa· 
r.1do em que vai o nObi'O ministro da marinha •. , veis são os seus delegados. , 
o Sn J\IJNtsrno DA IIAII!so,1 : _ Acontece-me 0 me>mo. Eu desejava que o nobre ministro me informasse quantos 

silo os vapore> frotados pelo mini~lerio da guem ou· pelo d11 
mariulia, a quo ~ rorwtição d.1 marinha fomoco carvão 
actualmente no !tio da !'tala ••• 

O Sn. OrTONJ: - • , .npez.\r rlo sentir muito que so tenha· 
separado do grcmio politico, onde lautos scrvi~os prestou, o 
<)UO so .esteja tornando taJ!!bom pall'iarcha dó novo (lartido 
11rogrcssJsla... • . 
.o Su. IIINISTIIO D,\ MAn!Nn,\: - Esteu 

tive. · 
no quo sempre es-' 

O Sn. T. OrroNr: - , . , • apezar rle tu<lo, eu ainda confio 
nas boas inlencões do nolJrc minisll·o da marinbn, o espero 
qu11 S. Ex., procuran~o sal1ir da beatitu,le cm que 'Vive, e 
no momento cm. que reconhecer que não estamos em plena 
republica d11l1latiio, ha d~ da1· as providencias para que o 
scrvico publico corra mais regularmente. E' nesta e;perança 
<ruo vou referir mnis out o facto rta cxamo daquolla cpoch,l. 

Tratava-se do fornecimouto de brim ordiiJal'io para o vos· 
tuario c mais.servlçus d~ a:mada: a repa1·tição da m:~rinha 
fez uma conu1ra avultad1mma a 380 rs. a vara: o eu IJve do 
informar ao Sr. visconde ~o Albur,ucrquo a rcspdto da nalu· 
reza· c vantagens da co111pra. Só havia uma casa im· 
portadora que linha daquelle s~noro, c o lote que o ar
senal comprou era unico no mercado. Assim foi-mo r~cil 
a bist'oria da adjudicacão. Tros amostras quo baviilo apparc· 
rão, ncompanh;uulo trós propostas difforentos, mas erão to1las 
tJ·es cortadas do mesmo liVI'O de amostn1s, ou antes ora uma 
mesma amostra dividida cm Ires parles. EntreiHnto um ven· 
dedor dava a sua fazcndr1 liadl por um anno a ~'!O rs. 

. OuiJ·o a 280 r>., mas contava receber o dinheiro, do ar· 
senll ou il vist11 ou n pequeno prazo, .o tinha o prazo do 12 
mezes para pagar ; portanto a necessidade do dinheiro obri· 
gavn-o a fazer o desconto de -lO rs. cm cada v~1·a: yemlia ao 
arsenal por -~0 rs. menos do que cómprava, mas comprava 
a pr<zo do um anilo, c veudi11 a deus meios, soi1iio havia ou· 
Ira txplicnçllo, isto ó, de vara d~ quatro palmos, como as 
duzias de novo. Um forr.ccedor. portanto. o[drcciil a Vill'n por 
320 rs , outro por 280 rs., e o arsenal comprou ao terceiro 
proponente a ·proco do 380 rB. declarando os verilicadures que 
o a fazenda. de 'sso rs. (a mesm.:. amoslr<l dividida om Ires 
pratos) era muitissimo mclhOJ' e mais'convcniento para o ser· 
vico da marinha. 

·como estes filCtos os ha numorosissim.o!, o o nobre mjni;tro 
não deve acreditar que essas tradições ~cnbão dosapparecido, 
quando cu ouvir as Informaçõts a mpo1to do carvJio, quando 
ou ouvir ns informações a respeito da m~dcir••, hr.i de ontrnr 
cm mais alguns detalhes c,,Jazondo semco, estou certo, ao 
11roprio nob1·c ministro, embora lho ·redundo a i!l,formaçiio cm 
.censura do pouco previdente, hCJ de trazer-lho dcscmbara
~adnmcnto outros boatos que correm e que oxpliciio como c 
que no ultimo anuo finanéoiro se tem esbanjo1do 1ü1i,QOO:OOO,j 
mi dando todos os empregados das ropurtiçocs, todos os lu r· 
nocodoros som pro do accordo com os mais silos preceitos. da 
lwnostidado. o da konra. 

Eu vou fnllar, Sr. presidente, 1\0 ,minlstorio da gucm, 
mas o I[UO vou ~izor tom toda a rolaç•1o com :i m_arinha, ale 
porque os fornocuncnlos do carvão para os nav10s fretados 
polo minislcrio da cuorra ·scro foi tos pela marinhn; cuido1 

O Sn. IIINJSTnO 01 IIAIIINUA:- A marinha não tem nenlinm 
só fretado. · · 

O s~ '1'. OrTox1:- .... porquo me constaque ha afre
tamentos os mais escandalosos quo é possivel. Vapores com 
larga subvencão silo mandados 11 nlontovidéo o iÍ COI'I'icotes o 
subindo do ~iontovidéo, depois do lutar 20 o 80 dias co11tm 
a correnteza do -rio, ~rrib11o outJ'a vez a 1\lontovidóo, gas
tando camlo do governo ; me dizem que ha um exemplo 
destes com o vapor Camaragibc. Eu pedia cspocialmento ao 
nobre ministro mo disscsso quanlas toneladas do carvão tem 
gasto o vapor Camaragibe e qua1ilas horas de viagem tem 
leito. • 

Ulr Sn. sENADOn : -lia de ser o Jaguarib~, 
O Sn. T. OrToNr:- Talvez soja engano i a nota que tenho 

diz Camaragibc. 
. O 811. SÁ E AtnUQUERQUE :-lla do ser cng~.no i na~ existo 
este vapor lá. 

0 Sn. IUNIS'I'IIO DA MAnJNDA: -Jl' O Jagua1·ibe. 
O Sn. T. Orro;;J:-Jaguaribe, diz o nobre ministJ'O, Mo 

consta ·que este vapor n•lo tem força, que gastou 80 dias 
para ir a Corricntes ; o que ganha uma subvenção consi
dcravol. 

Lil estão afretados no ll.io da Prata vapores que, por um 
sabio viajante que honrou e&t,; p.liz, lm 8 annos, (•) foriLo 
nomeados sopultu1·as fiuctuantcs, <'xpressiTo que so não· m~ 
cn,.ano foi aproveitada pelo Sr. ministro da I(Ucrra na ea· 
ma~:1 dos d11pntados, denunciando a comranhia quo emprega· 
va tacs vapores, quo já tinhi!O scJ·vido longos annos na linha 
brasileira do parJuetcs, e que depoii por velhos, ronceiros e. 
inutilizados f01·iio vendidos, dous por ~xemplo :·o Impcrarlo1· 
e o Jmperat!'i~ ou recuso i comp1·ar para serviço muito mais 
modcrauo a 31i:OOOH cada um; esses vaporr.s que continuárlio 
a servir ató hoje com o nonw do sepulturas fiuctuantos lá esliiu 
no llio da Pmt11 afretados a 10:0GOH cada um, !Cn<lo que, pot· 
parte do domno desses vapores não so faz outra dcspcw son,io 
11 do. li'ipolaçilO. Outros ha que estão gaubaudo !li:OOO#, 

·outros 20:000/l mcnsaos I 
Eu V11u ler uma lista dcllos para que o sonado vcriü1Ino o 

dispondio quo se cst1\ fazendo com oslo sorvir,o: (lendo) 
" Os vapores Juparana, D1liqentc, S. Paulo o l'residente, 

all·ctados 1.11 preço do Hi:OOOII 'cada mez. 
" O Imperado/' c o lmperatl'i=, quo custái'iio ha 10 annos, 

j;l velhos o ronceiros, 3:i:OOOH cada um, est~o roncorulo 
tO:OOOH mensalmente. 

rc Os vuporosinhos Riacluwlo, ·General FliiresJó o vo!IJO 
D. Af!?n.w), Duque de Saxa (é o G~lgo de S. Jo110 a n.ma), 
nffo se1 o preço por que esta o alu~tarto~. . 

cc Esliio tan1bom afretados o 1Jras1l (mglcz), ~a=ambar,q 

\•l S. Ex o Sr. barilo do Tcbudy. 
11 
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(idem) Nai]wr (idom), Paysand1í, S. Romlio, lamcgo, Pc· · « A assembléa geral resolve:· 
dro J{Jayuaribe o mais deus :i helice. Al~uns dcstos vapo- cr Artigo unico. Fica· o ~tovorno autorizado a mandar ma
res consta-mo que ganhilo do afretamento 20:000H mousaes " triculnr no 1.• anuo da faculdade de meilici~a da c~rto, s~m 

Só oslos que acabo do mencionar, e que nilo.silo os unicos projuizo de tempo, o estudante Andró l'auhno d.e Corquo1rn 
quo recebem fretamento, venr a constituir mua esquadra quo Calda~, dispensando-so-lha o oxnme de mathematicas,que de
nos custa do ~iio,ooon a 300:000H por mozes, áfora o prono verá fazer antes do acto, o levando. e-lhe cm con.ta .o exame 
do cnrv:1o, que dado sem conta, peso nem medida, devo ele· de historia o geographia feito na faculdade dil. direito de S. 
var-se á nma somma horrorosa. !'nulo · no 1.• anno da escola de mar111ha, o estu 

Em fim do modo por 'lU O o nosso dinheiro corro pnr~ o danto ~uvinte Dionizio da Costa o Silva; no 2.•. da os
Rio da !'rata, ossos afretamentos siro ~agatelas. Só. o serviço cola central, o estudante ouvinte Jo'so Joaquilll !gn~c:o G.ou
da limpeza nas latrinas do nosso hospital de nlontovulóo, cus. Jarte ; no 1. o de qualqu~~ das faculdades de dlrc,Jto ~o )m· 
tou em corto mez ~:000$ se bem informado estou, ~(l~zar do perio, 0 estudante DrazJho Augus~o ~!achado ~e Ohve1ra, 
fá estar .ont:lo üscalisando um alter. ego do Sr. muu;tro da Jevando-se-Jbe em conta os exames Já (ei!os. de Jatun •. francez, 
goma e illustre rcpresenlante do ll10·Gr~nde do Sul, . inglez e rbetorica;no l.•dafac~ldn.d~ do direit.odo lle~1fe. o cs-

llm fim, Sr. presidente, a hora está adiantada, e pomso tudante ouvinte Joaquim Mnre1rn 1'111to, dopm.s do feito~ ~xa
outras consideracõos que tinha a fazer, guardo-as para me do preparatorios. que lhe falta; 1!, outros1m, ·a .admitllr o 
quando fallar segunda vez, se a~ ~ruo acabo d~ apresentar· estudante Antonio 'l'iist:lo de··serpa Brandfio-JunJOr a fazer 
merecerem a attencilo do·n(}bre mmiSli'O da mannha. exame do 2.• anno ila faculdade juridica do Hecife, que fre-

TonrJo dado a hora ficou a discuss:!o adiada, rotirou-so o qucnta como ouvinte, depois de pagos os respectivos emolu
Sr. ministro com as ~esmas formalidades ~em qu~ IOra reco- mentes ; ficando para ioso revogadas as disposições em con-
bido, o o Sr. presidente deu a ordem. do d1a segumto : contrario. , 

1' discussilo da seguinte proposiç:!o da camura do; " p,1co da camara dos deputados,em 6 do julho de 186G.-
Srs. depulauos, autorisando ~governo~ concod~r ao des~m- Barão ite·Praclos, pl·esidcnto.-Antonio dn Fonseca,Vianna, 
bargador da rclacão da llalua, Anlon1o Joaquun da Silva 1.• socretalio,-Jose Feliciano Horta de Arauio, ':!.• secre-
Gomes, um anno' de licença com vencimentos. tario. 

3• discussão da proposir.il.o da mesma camara, que aula- . . . 
risa o governo a remuno'rar serviços militares relevanles, Foi a Imprimir. 
preotados nas campanhas do Uruguay e Paraguay,· com as " A assombléa geral resolve: 
emendas o!Terecidas pelas commissõo> do marinha, do guerra, " Art. 1.• As companhias ou contratadores que, segund.o 
o Jlolo Sr. Jobim. · a lei provincial do Pernambuco n. 61.9 de 20 d11 março ulti· 

A• chegada do Sr. ministro da marinha. . mo,ornprthondcrem a con~lrucgiio d.e caminhos rio ferro pelo 
Continua cão da discussiT.o adiada da proposta do credrto systema tram-road, destmados a l1gnr os centros poputosos 

para o minioterio da marinha,. com as emendas da camara da dila tirovincia cmn as estações da estrada. de fe~ro·do !te-
dos Srs. deputados. · cifc ao S. Francisco, gozaráõ das concessões segumles :. 

Levantou-se a sessão ás 8 horas e !O minutos da 1<\rde. " § t.• O material, macbinàs, instrumentos e utensis oe-

Gt·• sessilo. 

EM 7 DE JULHO l'lE !866. 
PI~ESIDBNCL\ DO SR. VISCO:NDEDE ABAf:TJL 

A's 11 horas e 2ii minutos da manbil, a.cbando-sc pre~en!es 
os Sra. visconde de Abaeté, nlafra, Ferreira Prnna, Tmxe1~a 
de Souza Alm~ida o Albuquerque, llernandes Torres, llodn
gues Silv~ Jobim, Araujo llibeiro, Carneiro de Campos, 
Oantas; Sduza Ramos, barão doS. Lourenço, T Ottoni, Cbi
cborro Cunha Vasconcellos, D. ntanool, niendes dos Santos, 
visconde da Boa Vista,viscondo de Joquitinbonha, Paranaguá, 
Nunes Gonçalves, Paranhos, viscond~ de It.abomhy. barão de 
Muritiba Pompeu, marquez de Caxms, S1lvn Ferraz. barão 
do nlaroi~ Silveira da Motta, barão de Antonina, Dias Vieira, 
Souza Jlr~nco, Zncharias, Sá o Albuquerqull, marquez de 
Olinda, Euscbio, Pimenta llueno o Dias do Carvalho, o Sr. 
presidente abriu a sessão. 

llaJtúrão com causa participad~ os Srs. Sequeira e nlello, 
barilo ~e Pirapamn, barão de Quarahim, Canditlo Borges, 
llurtado, l'nula Albuquei·qu~fl'aula !'assoa, Sinimbú. N~buco, 
Souza o nlello. marqncz do tanhaem, viscónde do Sapucaby 

• e visconde do Uru~uay; e ~cm particirnção os Srs. barilo do 
Coligipe, Souza Queiroz, l•onscca o visconde de Suassuna. 

Foi lida o approvada a acta do G do corrente mez. 

EXPEDIENTE, 

O Sr. 1• sccrolaFio dou conta do seguinte : 
Officio do 6 do corrente, do 1• secretario da camnra dos 

deputados, romilttondo vnrios documentos pertencentes ú Jiro
posicilo da mesma camara, que concedo loterias pura o reco· 
lhimimto do Santa Thcrosa o outtas.-lleservndo para jun
tar-se :l proposiçcro a quo 10 refere. 

Cinco officios,do igual data,do mesmo secretario, acampa· 
nhando as soguintos proposifõos: 

cessarias á exocucão e servico da em preza serão isentos de 
todo o qualquer direito de importnção .. 

• § 2.• Pertencerá ás ditas companluas ou contratadores 
o privilegio de exfilorar quaesquer minas que descobrirem 
dentro da zoAa de cmco leguas de cada um d.os lados das es· 
Iradas por elles construidas, o,pua esse fim,importaráõ isen
tos de direitos os instrumentos e machinas precisas para os 
trabalhos do cxploracào. Nilo se comprohcndem, porém, 
nesta concossilo aõ minas de diamantes,que continuaráil a ser 
exvloradas'sc~undo a legislacão em vigor. · 

« § 3.' Poderá a companbía ou contratador, que contratar 
um tram-roads, dentro ~o quadrilatero comprebcndido entro 
os eslilfllcs da Escada e Trombetas e os povoados do Bonito 
e Bezerros,, estabelecer uma faz~nda normal á sua custa no 
dito quadrilatero, ficando-lhe para esse fim concedida a ison
cão do direitos, de que truta o § 1', o sendo-lhe lambem 
êoncodidas duas leguas quadradas do terras devolutas; se as 
houver. . 

" § i.• l'oderão as companhias ou 'contratàdores usar do 
direito do desapropriar, na fórma das leis em.vigor, o terreno 
do rlominio particular que for uecessario ~11ra leito do cami · 
uho do ferro, f>lações, armazens e mais obras adjacentes ~ 
e pelo governo lhes serão gratuitamente concedidos para o 
mesmo fim, os terrenos devolutos e nacionaes, o bom . .assim 
os comprohontlidos nas sesmarias o )lasses, salvas as indem· 
nisacõos que forem de direito. Tambcm o governo lhes con
cederá o uso das madeiras o outros mntoriaos existentes MS 
terrenos devolutos e nncionaes, o do que as companhias ou 
contratadores. tiverem precisilo,para a construcçilo dos tram· 
roads. · 

cc § li.• O governo poderá fazer ás companhias ou contra· 
l11dores toda o qualquer concessão, que Mo altero as con· 
dir.iles ossenciacs estabelecidas na presento lei. 

•• Art, 2.' As companhias ou contratadoros serão obriga· 
dos ás condi~ões seguinlos : 
· • 1.• Não reclamar em tempo algum prostacilo, subven~ 

Çilo, ~ar~ntia de juro, omprostimo ou outro quitl~ucr onus 
pcculllnrw do Estado. 
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« 2.• Pílgar uma multa do 4:000fl, so nilo comocarem as portacão os objectos nocessarios ii oxocuciio dos trabalhos a 
ebrns no prazo marcado, e de 10:000$, se ~~o~o as cóncluirem. cargo~da comp,anhia de encanamento das'aguas do Coará. 
dentro de quatro.annos depois do comocadas. "Art. 2.• Ficão revo~:adas ~s disposicões em·conlrnrio. 

r 3.• Pagar uma multa de 1:000$, q'ue será imposta pelo cPaço da c_amara dos deputados, om 6' do julho de 1866.-
govorno geral, todas as vozes quonilo poswirom o Irem ro· Bartio de Prados, proaidente.-Anlonio da Fonseca Vianna, 
dantg necossario, marcando·SO·Ibo o prazo de quatro mezos t• secrelario.-JoséPelicianollorta de Araltjo,2•secrolario.n 
para dentro dello satisfazerem esta obrignnilo, Foi a imprimir. · 

11 t,• N4o possuir escravos e não. empregar nos sorvinos do · • A assombléa geral resolve: 
r.ue trata esta lei senão pessoas livres, as quaes gozarãõ 
Jos lavores concedidos aos trabalhadores.da estrada de lcrro «Art. 1.• Fica o governo autorisado a conceder iseneão de 
do Recifé ao S. Fràncisco, poJo decrgto n. 1,030 do 7 do lodo o qualquer direito de import.tcão, para os objectõs ·IJUO 
agosto do.1852, condi!J;io 9." lorem importados pela com~anhia 'organizada na cidade do 

"Art .. 3.• As.companhias ou contratadores ficão autoriza. Recife, para a construccilo da estrada de ferro dessa ciciado 
dos : . . . á pobvoaçiio de Apipucos; durante o tempo do seu contrato 

" § 1.• A receber e transportar goneros o passageiros do ceie rado com o governo provincial, COf!lO foi estipulado no 
quaiiJuer ponto a qualquer outro, dentro de cmco logu~s da mesmo contrato. ' 
zona do privilegio da estrada de ferro do Recilo ao S. Fran- » A ri. 2• Ficão revogadas as disposições oro contr,uio .. 
cisco rc Paço dacamara dos deputados, em 6 de julho do 1866.-

rc § 2.• A receber da administração da companhia da os· Barão de Prados, presidente.-Antvnio da Fonseca .Vianna, 
Irada de furro do Recile ao S. Francisco 10 'I• da renda 1 • sccretario.-1/ost! Feliciano Horta de Arattjo, 2• secro· 
arrecadada por esta companhia, proveniente dos fl'Pnoros · e tario. » . 
plSSageiros que ú raspe~liva ostra da cbPgarem transporta Foi a imprimir. 
dos pelos Iram roads, de que so traJa, e forem levados ao 
seu destino .pela mesma estrada de ferro do llccife ao S. " A assemb!él geral resolve: 
Francisco. ic A ri. 1. • E' o governo autorisado a conceder aos contra-

" § 3 • A usar dos trilhos (running-poure•) da estra·da de !adores da illuminacilo a gaz bydrogeneo carbonado, da ca
lcrro do Recife ao S. Francisco, durante a construcrilo dos pilai da provincia dÓ Coará, isenção de todo e qualquer di' 
tram·roads, e para o fim unicamente do transportar o maio· reito de importacao para os mach'inismos, utensilios, appa
rial, machinas ·e empregados, senrlo este transporte feito nas ralhos, tubos, êombustores e matarias primas que -forem 
locomotivas e waggons das referidas companhias ou contra· precisas para a illuminacilo, conformo obrigou-se o governo 
la dores, e •ujeito em tudo aos regulamentos da companhia da queiJa provincia no respectivo contrato a solicitar do go
da estrada do ferro do Recifo ao s, Francisco, para que nilo verno imporia!. 
lwja confusão no serviço da estrada. « Art. 2.• Ficilo revogadas as disposicões cm contrario. 

".§ 4. • A dioposiçil<J do presente artigo dependerá do a c- " Paço da cama r a dos deputados, om '6 de jnlno do 1866 .. 
cordo entre as sobrerlitas companhias ou contratadoros e a -Barão de Prados, prosidente.-Antani•J da Fonseca Vian· 
companhia ri<L estrada rle .lerro do Reei la ao S. Francisco. na, 1' secrelario.-Josó Feliciano Jlorta de Araujo, 2·· se· 
sem o qual ficará sem effeito Q mesmo artigo. . cretario » · 

cc Arl. l.o Ficão revogadas as disposições em contrario. Foi a imprimir. 
" Paço da camara dos deputados, em G do julho do 1R66. Foi lido pelo Sr. 2• secretario o seguinte: 

-Barão de Prados, prcsidento.-Antonio ela Fonseca Vian· 1.• "A commissão de inslruccão publica examinou o pro· 
Mi 1:' secrotario.-Josd Feliciano li orla de Araujo, 2.• se· J·ecto se•uint~, vindo da outra· camara e J'á approvado cm 
cretmo. »' · o 

Fui a .imprimir. duas discussões pelo senado: 
" A assembléa geral resolve : 

« A assemliléa geral resolvo : cc A ri. 1. • O governo fica autorisado : 
« A ri. 1.• O individuo ou companhia que. contratar a « 1.• A dispensar aos estudantes das faculdades do impo· 

construcção do uma estr.1da de ferro ou do rodagem,no termo rio e das escolas militar, central e de marinha que Corão 
de Santo Amaro da provincia da B~bia 1 que se dirija da ci- para a guerra contra· o Paraguay,' como voluntarios, rias 
dado deste nome ã lreguezia do Bom Jardim, gozRrá de isen- !altas quo der;lo nas mesmas faculdadesCe escolas, por esse 
Çilo ii? lod~ o qualquer direito de ,importagil~ para 0 material, honroso motivo. 
mncbums, Instrumentos o utens1s nccossanos á execucão e " 2 • A mandar admilli·los á exame das materias quo 
serviço desla empreza. : · • nesse tempo lroquentárão. 

• Ar!. 2.• Fi cão revogadas as disposições em contrario. " 3.• A conceder· lhos matriculas· do presente anno, sendo· 
p d lhos dispensadas as laltas até o fim do corrente mez. • 

cc aço acamara dos deputados, em 6 de·julbo de 1866. rc i\rt. 2.• o governo fará recolher ;Is suas faculdades o 
-Barào de Praclos, presidente,-Antonio da Fonseca Vimma, escolas os estudantes do. que trata 0 § 1• do artigo anleco~ 
1• ·s~r.rotario.- José Feliciano Ilorta de Araujo, 2• so- dento, aló 0 prazo dotermmado no fi_un do § s. o 
crotario. » . ' 

F . . «Art.tl • O governo fica lambem aulorisudo a mandar ma· 
'01 a Imprimir. tricular no 2• anno da laculdado do diroito do Rccile o ou· 

" A assemblóa geral resolve: vinte Pedro da Cunha Hulbão de Araujo l'eroira, bom como 
cc Àrt. 1.• Sorào isentos de todo e qualquer direito de im.- a mandar estudar o ü• anno em S. Paulo, para ahi fazer 

por~arão o material, macbinas, intrumeatos o utonsis neces· acto, ao estudante Luiz Ferreira Dlaciel Pinheiro, estudante 
sanes, aos truhalhos da companhia bydraulica -l'orto Ale- do i• a uno d.,guolla !acuidade. 

d~renso- existente na provinda de S. Pedro do 1\io Grondo " Arl. 4 'FICilo rerogadas as disposicões cm contrario. 
o Sul cc Paço da camara dos tlopulados, om i I de junho do 1866. 

cc Arl. 2.• Ficilo revogadas as disposições om contrario. - Alartim Francisco Ribeiro de Andrada, vice·prosidonte. 
" l';tço da camara dos deputados, oro· 6 do julho de 1866. - Anto,.io ela Fonseca Vianna, 1• secretario mtorino. -

~Barão de Prados,prooidcnle.-,\ntonio da 11onseca Vianna, Francisco Leite llittcncourt Sampaio, 2• secretário interino. 
t• ~ecrclario,_,_Josú FcliciallO Jlorta de Ara11jo, 2' secre- " A disposiciio do § 1• do arl. 1• assenta em manifesta 
tar10. n equitlatlo, porque, s_ondo· ecrto quo os estudantes a que so 

Foi n imprimia. roCei'•' doixilrfio as aulas pelo sorvico da guerra, a dispensa 
cc A nssomblóa gorai resolve : das la lias que dorno, por IUotivo • tilo honroso o digno do 

aprc~o, parcco quo n;lo pólio tloixar de merecer o assenso da 
« Art. 1.~ Ser~o isentos de todo e:quulquor diroito do im· a~~owblca gorai Jegiolativu. 



SESSAO EM 7 DE JULHO DE {866· 

" O § 2• do mosmo art. 1.• mand~ admittir os ostu
tlantoS, elo quo falia o nntoccdonto paragrap!Jo, a oxamo 
elas matcrinr.. que froquentiírão o anna passado, o n com
missão do instrucç•io . pu~lica pensa que tal disposição, 
Hando urna consOIJUoncia nocossaria do que se d1spõo no 
§ 1•. osli't igualmente no cnso do m ndoptada. 

ri O governo fica autorisado a fazer reco!hQr ás suas fa
culdades e ~scolas'os estud>ntc·s, de que tr,\la o nrtigo·anto
ccilente, quo o requererem, nfio sondo mi!ilores; ou ·nfio os-
tando n Eervir por contrnto. . . ' 

'.' fi.' Que rejeito-se o m't. 3°. da·rosolu~ão. cm .ambas as 
suas parles. · · , · , 

rc Sala !las com missões do senado, 7 do julho de 1866,
z . . da Guas c l'asconaal/os,-Thomaz Pompeu de Souza 
Brasil. " · · , 

Foi a imprimir para entrar cni discussão, com a proposi-
ção a que se refere. . 

" No § 3• do 1' arliRo se determina quo o govorno possa 
eoncoder aos csludantos, do que so l!·ata, matriculas do 
presento anno, rlispensando lhos as fnltas atil o fim do 
corrento mcz. Sendo a resalucrro vinda da carnara dos 
rlcpulados, datada do 11 do ju1ibo pro::imo passado, a cx
Jirmi:.tl- corrento mcz -quo olla empro~a já nilo ó suscop
tivcl do sor ~pplicada no sontillo daquolla camara, o por O S1•, Slln•h·n 1ln i'fol.tn :-Sr. presidente, tendo· ou 
isso entendo a commiss1lo de iuslruccão publica.quo devo n h dias nprcscntado uni projecto quo tem por fim melhorar as 
referida expressão ser subf!ituida ·por outra IJUO abaixo condições da nossa circulação monotnria, comprohcndo ~em 
propõe. no intonlo do conferir a osso ro>pcito mnwr latitude o senado quo todas as nllt•raçõos por quo pass:io as circum
ao governo. slancias actuaes. ri~ no>Ro mercado, todas as rolaçilos do ftO· 

rc O ar!. 2' dispõe que o governo fari\ rccolbr.r :is 'uns vemo com o Jll'lnCIJlill c'tabclccirncnto do circulacilo quo ha 
faculdades o escolas 0.1 csturlautes do que trata o§ l•.do ar. no impcrio devem influir rnuil11 sobro qualquer iolueão IJUO 
tigo nntccedcote. ató o prazo do!crmin.,do no fim do §'3•. se queira rhtr por meio de disposições Jegislntivns, que por 

" A comrni;,ão já disso o quo pnn~a itccrca da inc•xoquihi- ventura so tomem para molhor•r as condicõcs da nossa cii'CU· 
lidar!? do praz~ tuxado no fim do§ 3' 1lo art. l'_do projecto,_ lac:io; fundado ni,to. tenho do mandar~ mesa um requeri
'' awm a modtficac:1o quo l1!m~ra para o menciOnado parn- ménto piJilin,do varias infornw~:ilcs. 
gmpbo applica-so tim1bcrn á 2n parto do arl 2·•. Quanto ii !\,las inform;1çõcs slio rolativ.1s ao procedimento do ;:o-
1" parlo, a commissiTo pondera a ncr.cisidado de tornar cm vento nas oU'IS rclaçili'S officiacs com o Banco do Bmsil, in
vcz de obrig-átoria, como Jwrcco re;ultar do tcOI' do art. ~·. · form1çõos 11uo podr,rdil hahilitar o corpo legi>lativo p~ra to
simplcslllcn!o facultativa a tJispo,icãn do mau dar rccolhr.r os mar rpmlquor solução sQllro a quost:lo do mais urgcncia da 
estudantes its suas escolas o facÚidadcs a rcqnerimenl.o dos actualidade;· por isso é quo as peço ; niio é por mom·curio
mcsrnos esludandcs ~ue não forem militares ou não estivo- si~ado, peço as, pm',JUO a mataria talvez mais importante, e 
rc·n servindo por contrato ' quo mais devo hojo occupar a all~nção do parlamento é n 

" Aulorisa se no iii'!. 3' o goveroo a man1lar matricular qucsliio d11 circuJ.,çlio. J • 

no~· anno da façpldado de direito do Heciro o oul'inte l'erlro E ó a mais importante, Sr. presidente, porque olln com: 
da Cunllil Bollr:1o do Manjo l'creira :,assim como am.llldar pi'C·hendo em si a quost;1o da honra nacional, pois· que n1io 
os!udnr o t• nnno cm S Paulo, para fazer acto, o eslurlant>l podemos manter exercito o esquadra, comprar material do 
Luiz Ferreira nlaciel Pinheir~, estudante do i' anno daqutili:1 ~uCI'I'a no '''lrangoiro, srm quo o paiz lenha credito o som 
faculdade. que o ~ovel'llo tonl.la meios. para não so ver nn nccessidndo 

" O c;tudantc l'c.lro ria Cunha Dcllrão do M~ujo l'creil'n; de dim algum dia nesses bravo~, que defendem a dignitlarlo 
nascido cm meia do do 18l.D, con.;cglliuapromptar-oo omtodr,e do in.porio, quo n1io tem meios para dar-lhes subsistencm, 
os prepara to rios aos 1 ·Í ann(JS dll i~ade, e onl;io pediu, cm para p:1gar o quo lhes deve. 
:18Gí,'ú assemb!óa r,cral, a gra~a doso~ ailmittido úm,rtricula Eu, Sr. P,r~sidcnto, _vrjo _que soo corpo legislativo acoi~ar 
•lo 1' anno, quo fi'C<Juqn!ava como ouvmte, nbslrahmdo·sc da a rosponsahlltdado da 1ncrc1a do governo a respeito do mo1os 
falta rio idade. rio ml'lhotm 11 circulac:io, llllvcmos do vor-nos na dura .11tcr. 

" Dcmomdo o 1Jtolcrimento que esperam, .o conlinunntlo o nativa da escolha entro d11us precipícios: 1', ó aquolle de' 
llll<>nto irtlpo:Jimenlo do falla do irladQ, frequentou, ainda cm que jú f,dloi, ó a impossibilidade em que o ·governo se .iiel'ií 
1861i,como ouvinto, o J• 11nno da faeuld:uln JUrídica do Hilcifo, ri e n1lo desf;lllecm·, do ter meios du acudirits necossiliallos 'da 
até quo cm meia do do l8Gii nltingiu à i1lar!o quo os r~tatutns gut'iTil, quando' cu creio quo o governo aind~ tom muitos 
ox1gcm, e mnlriculou-sc om HlGü no I' nnno, quo ouvia lia nwios \1:11':1 isso . . · . · · 
dous :umos succossivos, o os!il ouvindo as rnaterins do 2' Se o govomo n~o moiiiOI'ar a no1sn cil·culacllo, niio molho-
anno. rar ns condições financoiras do Jlaiz o n:io i1uizer cnhirno 

"Nestas circumstancias,o que podo hojo o oslu<)anlc Dcllrão primeiro precipício ln do cahir no segundo, que ó atirnr-so 
não ó matrir.ul:u·-so no 20 nnno, como diz a rcsoluc;io no ao nby;mo insondavel das omissões do pnpot:mocda, 11rrju
arl 3•, mas prestar exame do 1• anuo, no decurso dÔ pre- dicando ''ssim, a meu y>!l' o presento e f.1turo do imporia. · 
rente anno escolar, .c fazer cm novembro do corrente ou cm Portnnlo, Sr. pres1dento, onc:u·anrlo esta quest:1o corno a 
vindouro, exame das matarias do 2", quo pala segun:la voz ques!;1o maxima da aclualidado,· porquo alfccta a todas as 
Jroquonla como ouvinte, o que Indo consta do 1Im reconto outras, an1mei-mo a oJTcnocr à consideração do senado aquol· 
memorial oll'orccido por parle ;lo sunplicante. N;lo Cl>lrando ltl projr.clo, não como um moia de ~olvorosta quest1io, mas 
11a i!JH'cciar,lio do mprito intollcc!llill do supplicanto, quo pdncip~Jmcnlo como uma Jlrovocação a qualquor solurão, 
aliit1 cm meto exames de JH'e,oaralorios teve aucnas duas um convite ao ~11vcrno 1111ra quo, cm IJUanto,o corpo te"g-is
approvaçiios pl'nas, tirando em ludo mnid-simpliciter-a lalivo cst;i rnumdn, appcllo para c)ln o não para si, e para 
commiss:io do instrucção não doscobre motivo 8ufiicionto para o arbítrio quando as cnmaras so fecharem daqui ha dois 
a iutlnlgcncia solicitaria. · mer.cs, · 

" l't•lo IJUO toca nn ostutlanto L~iz Forrcii'il ~l:.1ciol Pi- Tendo, com o.;t·Js vistas r;lforecido aquc!Jo projrcto, pro-
nhcil'o, tambo'm a commis,ão Jll!nsa quu não hn que rMorir, ciso P"~'" rlcfcnrlo-lo, FC cllo tiv~1· ns honras da d1tscu3são, 
porque uiio acha entro os papeis llllllOxos esclarecimcn!o ai- dost•cs iof,•rmaç~cs, as ~unos lambem serão ulois ao corpo 
"um om a!Jono tia sua prcton~ão, sondo rJUII não lho oeeorro lr~isl:ttivo Preciso ainda do outras muitas, que irei succrs• 
rnzão valiosa, quo p&ssa pmundir o corpo lo~islalivo il cun- 1ivarnonl~ pedindo; mas por agora peco ostus Ires quo são do 
ccdor-lho mudança do uma faculdade para outra. intrmso do momento. • · 

" Assim, a con11nissiio do iuslrucç;io é do parrccr: A primoim infol'lnnçiTo quo peço 11: " So'é·ver•lade qno 
" to Que se approvo o§ ! 0 rb ar! 1' da rcsoluçiTo. o governo cumprnu no Jl11nco do Jlrnsil ;t; 200 000 que 
" 2. o (.lu o i~tutlmento s11 approvo o § 2•. . este tom:'lra ultimnmonlo no banco ingloz P•trn rn~nilnr vir 
" :l.' (.luo o fi. 3" st•ja approVIlflo com a sor.uinlo modifica- ouro puma su·t rowrva m:llallica. " . 

~fro: urylil v1·z rhSJIOnsadaH as faltas atti o fim do corrente Sr. profidl·nto,a primr.im informnç•1o tom por fim inquerir do 
mrz-;·lli:IICIISilllas ns fal!;1S IJIW .es~o anno houvcssrmllailo. um \lt'ocndimonlo !ln governo IJUO, cm minha opiui:lo, não ó 

" V' Que o art. 2" SVJII 1Uboti!Uido por este : lega . Segundo os cstalutog do banco, ollo 11110 pódo ncsocinr 
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cm carnbi;Jos; só pó.lo tomar eambiaol com o fim do mandar dinheiro ao governo e â nenhuma in~uslria:m~is, e~l~o ó 
compr1~r mctaes para reforçar. o sou (undo dispon!vel. Se ll, ·. prrsiso alterar a lcicilo desse eolnbelecimento, ó preciso· ter : 
11 roliibidO ·ao Banco do Brasil nogoc1ar em c;Jrnbmes, como n franqueza, de convci-te lo em esta c~~ do governo, e para .isso 
vai o governo propor no Banco do Brasil um. negocio con· Cnw a CiJcampacilo; mas estar tir:1nrlo a roserva mei•Uica, 
trnrio {1 lei? O governo conconcorro assim para provocar e estar man•lando" descontar no banco aos 2.000:000:$ do bi· 
snnccionar uma Jliegalidarlo, uma transgrcss;io da lei que lbetes do thosouro, porrfuo precisa de dinheiro, e> lar pagando 
commelle o Banco do Drasil, nrgocianrlo ns cambinos que Ol juros das apolicoscorn a rmissiio do banco crue se·aug-. 
tornou Jmra o unico fim que os sous o;t;Jtutos lho pcrmillem, menta. e ao mesmo tempo apertar o banco para n~o Cuer a 
isto é, para roforcar o sou fundo disponircl; c drsde que o Fua omissão em auxilio da indus!rill do paiz, entendo que ó 
~ovcrno contraria ás vistas do banco, scrv1ndo-so das cam· sacrificar toda a cmiss;lo ao consumo improautivo do governo. 
biaos que alie tomou na imporlancia rle :C 200.000 ao bane 1 Repito. 81·. presidente, não, duvidofazer· o maior sacrificio, 
ingloz, o governo concorre para debilitar o fundo disponivcl dar o meu voto rm favor ·rlc' qualquer medida que tenha por 
do banco. . Orn prlr á disposic;lo do g~vcrno toda a somrna de meios de 

Ora, não sei quacs as inlcnr.rlcs do governo a rrspcito qu~ c li e precisa· nas circumslanci~s cxtraordinarias· em qne 
rlestc banco, ~ precisando ind.1~ar is lo, desejo muito que está; mas quero sómenta, é pouco, senhoras, quoro sómenle 
haja qualquer discussão qu~ drl occasi;lo n que o Sr. mi- que o gowno vonba ao corpo legislativo o diga:·«· Eu·pro 
n'10tro da fazenda venha á esta ca1a. Tive ató (perriM me eis~ destes moi os ; " e n;1o estejil fnr.enrlo desdenhosamente· 
V. Ex., Sr. presi1fento,. esta digrosffiO) dcs~jQ ·de formular turln quanto o arbitrio lhe suggcro, acban·do·nos nós aqui 
cslo requerimento, nno como pedido de informacões; mas reunidos nestas cadeiras na espera anciosa, todos os dias, do 
como inlerpella~ão, • • urna iniciativa do /lOVBrno a rrSJIOilo de m3ios rrgulnres; 
o Sn. FERREWA PENNA:-0 Sr. ministro cJ,1 fazenda tem cite oito os podo, mas vai lançando m;lo claridestiniuncnte do 

rio vir brevemente á esta casa para assisti,r á discussão do lodos os cxpcrlientcs que lho suggira sua Jlosicno de'govcrno,' 
credito pedido para 0 miniotcrio da guerra, sua posi<:ão superior di•nto rio. um ost~beleéimenlo que se 

collocou inferior, por ter recobulo o fdvordo cursofor~ado 
O Sn. Su.vEmA .n,1 MoTTA : - Tive desrjo rlc formali1ar do :uas notas 1 

osl:1 rcquisic;lo como matcria do interpollaç;io,. pam quo 
S. Ex. podesso vir responder, porque aqui cm fillllilia ello l'or isso Sr. pmirlcnto, creio que esta segunda inlormacão 
porlia·dar as informações mais amplamente, porém, como oito ó muito importante. 11' preciso sabor·so quant~ 'é que o ~o
tom do vir brevcrnr.nlo, fJJra n;io parecer acorlame·nto provo· vcrno .tem retira !ln •la reserva mctnllica rio banco, o desejara 
cnr a vin~a do nobra ministro ao senarlo, pór i;so forrna!isci lambem saber a norm;l elo titulo que o llwsouro p;tssa para 
esta requerimento rio podido de informacõe.s, 0 a .raz;lo ria fir.ar na c;lixa rio hanco. Dizom qu~ o titulo ó, de depo;ito; 
11 rímcira inloi'il\aç;io ó esta que J,,conicainento rfci. ora mio .sd s.c o ~:o.''crno so sujeita. ás condições do deposito 

A segunda inlormaç;io ó: (lendo) "Se ó vcrrlarle que 0 go· mercanlll, c 1sto ó rmporlanto. . . 
verno tem tomado rio Banco rio D:·.Jsil, a titulo d•J deposito, A terceira informaç;lo que peço ó: ccA quanto monta a divirJa 
parlo ria sua rc5erva mctallica, o quanto 'tem tomado, " do governo ao ll~nco rio Brasil?" Já vrl V. Ex. que proci· 

Esle lacto ó prer:iso que chegue ao conhecimento r! o corpo 1amos saber isto para podi~r entrar na rliscussno do qualquer 
lc~islativo; quando cllo presta to.Ja a SUil altr•nr.;io ús mcrli me1liíla f(UO t•'nha por fim a rr.•.organisaç;io rln flanco do llmstl 
das propo~tas para mdhorar-so a situaç;lo rio Dnnêo rlrÍ Jlra;il. o habilita .. lo para poder sorvi r ao governo, Esto é o meu fim; 
quo ó hOJC o nlvo do todasas allentiles, soh1·o a soluc;lo do ó pnrifto rJUU pergnuto a quantomnnta a divida, porque·osoil 
problema; porque ó ello que faz ;i principill circuln(lio rio divida di~·SO quo tom tido eucce;sivas altcrnções; ainda ha 
imporia,' ~obr~tu~o depois que suas notas têm curso forcado, pnnco tempo andava por dez mil contos; cousta porcrn quo 

, é essencial quo·o corpo legi;J;Jtivo· saiba quanto ó tJUO ô go· tem crescido quasi di:lriameuto as oxi~cncias do governo. 
verr10 tem. retirado .rlil rcsorva mctallica do bnnco. E, n:,o só tcm.crcscido,. mns diz· se que o banco está, a 

So o governo entendo q110 ~sta rcsorva é inutil. que é CRIJi· titulo rln fortalecer a >ua ros'orva, fazendo uma ·operação .qno 
tal morto, nilo duvido cnt1io que_ o ~nverno, olhando pnra o ó diametralmente opposta aos seus cola tu tos, i,to o, immobi· 
futuro, julgue talvez que o Banco do Brasil nunca mais po· lim 0 seu funrlo rlisJJOnivcl, co11111 rarHio. com cllo apolices d;1 rlú ri\ ser banco rio emissão. · 

O D " 'I 1 1 rlil'id~ llUhlilln. Dest.l maneira, ii l'isln rins neCoR;irlados r1uc 
ra, soa· anca do .,rasl está 'conr Prnn1H o, pelo Citado 0 oovomo.tom, cru pouco tempo espe1·o quo 0 banco ,0 tor-

do sua carteira, a llilo poder ser maio banco do rmii!:io, o " 1 · 1 d' 
governo a meu \'er ó muito·cohorentn em couvirla·lo 11 rlispol' nan\ ínutil a. ln rias'" inr ustnas r o paiz; porqno, 1ante rio 
do sua reserva mctalica; mas, sonhares, rliipor da reserva um descor.tarlor privilcgiarlo, como ó o governo, diante rio 
motallica desta··estabelecime.nlo, 011 pnrartJirnhir u Roa cmis- urn des~ontiltlut· lo~i!imanwnru nccc;silado qno so apre:onta~ 

I I fi r;\ para receber 11ló a. ui tinta Ut<ta do 20,9 do banco,· o at.ó 
silo, ou.pnra uma so nç;io qua quer que lanha por t'll a sua talvez 0 exigir;\, esta 111;0 fic;Jril com um só violem para·~er 
rcorgamsação dcba1xo do outro aspecto ••. ,. 1. ·' 'I 1 1· · · f · f · llflf' 1cauo ás nccrss11 :1r cs 1 o commermo o r a lU• ustrm; cs 

O Sn. pn~stnENTil :-l'revino ao nohre senador rlc qun· esli1 brlhctos do thosouro.e ató as apnlice.>,nhi cst;lo pará absorver 
na sal ;i fmrnedinta o Sr. ministro da marinha, afim de S. Ex. trJdo o fundo do. Danco do Drnsil. · · ·· 
ahreviat· o seu discurso, se julgar convoniento. Eu disse ao senado quo não ó por cut'iosiilarlo quo pcçó 

O Sn SiLVIllnA n.<)loTT.I:- Vou abrevia~. estas informações; ó por nocossidarlc, visto quo tive n ousa·' 
dia rio on·eroccr ;\sua consi•lern~ão itm project~ sobro .. esta 

llnlrotanln, consta, A croio quo ó sabido, que ain,Ja noslo questão, 11 t11115 inf?·maçrlcs s;lo precisas para a di~cussiTo ila 
paquete vão para o Rio da !'rata ;C 100·000 cm sohora- matrri:J dollc. se rJ1scu"i1o hnnl'cr. · .. 
nos r1uo o governo tornou ao flanco ,do llm& O ~overno I'O· E~pero, pois, quo 0 scuado mo Caril a honra do approvar 
tir·a a mctallica do banco, ao mesmo tem1in qüo, poucos dias este rc~uorirnonto 
depois, pocJe.Jbo omprestimos, como tem wrlido ultimamonle; 
o eu entendo, s1·. presidente, quo ha alguma r.onlrarlicr,;1o Foi firlo, o apniado JiOSIO cm discusefio o sem dch~lo. ap· 
ncsto procodimento rio governo, porrpw, 110 passo quo aporia pro'"rfo.o :rgulflto rrqucrimento: . · . · 
o Danco ~o llrnsil paro entr;Jr nas suas conrlirrios·normacs, e • llcqul'iro,rrue s~ peça ao gQvoruo pela repartição do fa~ 
lhe rocommeuda quo nilo au~rnt<nto a sua rniissão, concorro zourla as >ogumtcs mlormncrlcs: · · 
o ~ovun·n do su11 pa1·to pnra augmcotnr n emi~são,coulrahillflo " 1 " Se ó VCI'darfc quo "o ~OI'Orno comprou ao Dance dn 
novas dividas no banco. · Brasil ~00.000 ;C <JUC este tumi\ra ultimamente ao banco 

NilO duvido quo o governo seja urn bom devedor, nilo du· lu~:loz pnrn rnnnrlar vir ouro pnra a sun roscrv11 rnotallic11:. 
virlo que dova sor allmlirlo pulas cil·curnstnndas espociao1 " 2" So ó verdade que o govo1no tem tomado do Banco 
0111 quo nos achnmos; mas ó preciso t·cconhoccr·so que, se rio llmsiLa titulo rio dopo~ito.pnrto do sun·rosorva molallica, 
'bojo reduzimos o prcslimo do Dauco do BI'USil a ompro;tar o rJuanto tem tomado. 
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'" 3.• A quanto monta a divida do governo ao Banco do 
Jlraoil. S. 11.-Silvcira da Moita » 

nistro para votar-se, c voltando entrou cm discussão o art 
I' da proposta. 

·O Sn. JlnESIDRNTE: - Está om 2• discussão o art. to da 
proposta. Os nobres senarloros sabem quo noslo caso a dis
cussão devo ser reslricta á maioria do artigo, porque esta ó 
a 2• discussão. 

lloi lambem lido pelo Sr. 2' secretario o seguinte parecer: 
• A' commissão do comliluici1o foi romollida a expo

sição da mesa sob n. ü3, para ô fim de intcrpilr com urgen
cia o seu parecer quanto á formula de que so devo usar, se. 
forem definilivaménto approvadas as omendus do senado ao 
projecto da camara dos Srs. drpulados, i\corca do pensões o Sr. ~oi'O!!IaOH: :-V. Ex., Sr. preside.nte, começou 
militares aos individues que prestarem sorvicos relevantes, por adverlir-nos quo a discussão devo sor reslncln.,, 
ouso inulilisarom, o ás lamilias dos que pcreécrrm nas·cam- O Sn. PREflllllNTE :-Eu nlio adverti cousa nenhuma; cu 
(Janhas do Uruguay o l'araguay e provinch1s fronteiras desses . diiSO o que os nobres Eonadorcs sabião. 
estados. O Sn. l'An.\Nn,Js : - , . , preveniu-nos de que a discussão 

"A duvida propofta pela mesa, .que a commissão é cba- deve ser restricta á maioria do nrl. 1'. O ar!. I' tralil do 
mad;1 a resolver, acba-so formulada d~ sc~uinte maneira : ·- quantum, da imporlancia rio cror!ilo pedido pelo minislcrio 

" A economia do projecto original n~o foi ·riestruida pelas ,Ja marinha. Desejo ·.(Jroboder de accordo com V. Jlx. : cu 
emendas, ou pó rio ser dcslruida sem que se verifique ~ hy. julgava quo na discusS<1o deste artigo, sob o ponto de vislil 
pothcsc do ~rt. 59 da constituicão, de nã~ ser 11 proposici10 oconomico, podiamos tratur d:~ demora dns opcracõcs mili
arlmittida pelo senado, devendo 'conseguintcnicnlo os nrti~os tares pelo que toca ao ministorio da marinha, dÓ sysle'ma 
sul;.;titutivos ou emendados do senauo ser enviados, com a arlministraliv& e fiscal, seguido quanto às despezas que faz a 
mesma proposicão, é\ camara dos Srs. deputados; sob a for- csr;uadra cm opcracõos, o, por fim:rla ncccssirlarlc do cr~
mulado ar!. 58? • dito, c da fórmn sob' a qual ollo foi apresentado ás camnras. 

Nilo IÍ minha intenção alargar-me; mas eu quizera saldar 
inteiramente a divida cm f[Ue estou para com o nobre minis
tro da marinha. Entendo V Ex. que não posso fallar na do· 
mora das operações da esquadra? 

« l'aroce á commissão que c,lln duvida encontra a nccossa
ria so.ução nos arli~os da constiluiç•io cilndos pela mesa; 
por qu;JOto, ó art. ií8 cxprossnmcnto determina que, so a 
camara dos senadores não adoptar inteiramcnl~ o projecto da 
camara dos rlepulados, mas se o tiver alterado ou arldício
nado, ·envia-lo-ba com as emendas, ou addiçõos, á mesma 
camara. 

O Sn, PnESIDENTE:- Eu· entendo que não; isso ~cria, e 
foi objecto da 1' discussão, que foi. conio V Ex. sabP, lar
gamente ~dmitlirla. Emfim, o criterio do V. Ex é bastante 
para conlwcer melhor do que cu aquillo que se pódo dizer 
na presente rliscus!ão, " O referido artigo nilo faz dislincção do emendas que 

deslrócm a economia do projecto; manda rr.mctto-las á ca. 
mara onde foi foi ln a propo>içiio; ~· pois, qualquer que srja 
o caracter de taes emendas ·ou addiçõ•Js, cumpre obedecer ao 
preceito do artigo P.ara que a camara iniciadora resolva 
como entender cm ;ua sabedoria, adoptando-as, ou rejei
tando-as, c pedindo neste ultimo caso a fuôiio autorisada no 
art. G I, so assim o entender. 

rc l'cosa mais a commissão que d~ obscrvancia littcrnl rio 
arl 1i8 não púdo sc~uir-se inconveniente al~um, nem Dilo· 
·rnção do boa intclligoncia que convêm cultivar o manter 
entro as duns camaras. 

" O prccaito do arti~o ó commum 1\s mosfllas camaras, c 
por isso não pórlo dar Jogar a rcclama~ão por parto de no-
llhuma dcllas. , 

" O ar!. 1i9 da con~tiluição, que o!Tcrccc formula divma 
da do arl. 5S, lambem ó rrstricto ao caso 0111 quo a camara 
Jrurn o sirnplcsmcuto rejeita, ou niTo arimitto, o projeclo da 
camara proponente, nem approva cmcnlas ou addiccllcs . 
• " QualrJuor quo seja o cstylo dos outros p~rlaméntos, no 
assumpto de quo se !rala, po1· mais aulorisarlas que sojiio as 
opiniões dos escriptoros, julga a commiss1io quo o cumpri

·mente dos arti~os constituicionacs, a que tem alludido, é 
uma obrig:tÇilo indcclinavcl do parlamento l1rasileiro. · 

" Em conelus;1o, pois, a commissão ó do parecer que a 
Jlroposição rio que trata n mesa devo ser rcmcttida i\ camara 
rios Srs, deputados pdo modo riL•terminado no art. GS ria 
constituicão. 

" Sahi das commissõos, 7 d0 julho <lo ISGG -Barão da 
11luritiba.-Souza Ramcs. » 

Reservado para entrar na orlicm dos trabalhos. 

OriDEnl DO DIA. 

Achando-se na sala immcdiata'o Sr. ministro ria'marinha 
lerão sorteados para a dcputaç;1o que o devia recobor, os 
Srs. Carneiro do Campos, Sâ·o Albuquorquo, o visconde na 
Boa Visln, o sendo ialroduzido no salilo com as forma lidados 
do cstylo, lomoú ass•mto ii direita do Sr. presidente. 

l'meguiu cm 1• discussilo, quo fici\ra adiada na sessão 
ant9ccdento, n proposta do poder executivo com as emendas 
da camara dos deputados, abrindo um crorlito supplcmentar 
ao minislcrio da marinha; c julgada finda u dita rliscussuo, 
Jlassou a proposta para a 2•,tcndo sabido do saliio o Sr. mi-

. O Sn. I'AnANnos: - Eu não tenho desejo de fallar só: 
mente por amor de fallar; o dever obrigou mo a fDzor algumas 
reilo.xõ~s, rruo parecerão ao n11bro ministro allcgaçõos vagas, 
des11tuulas de todo o qualirucr fundamento. 'Com quanto os 
nossos discursos lcnhão de sabir à luz da imprensa, e haja 
entro nós um juiz superior. que. é a opini;io publica; com 
quanto eu esteja convencido de que as minhas obscrvneilos 
n11o podem merecer a critica que lhes fez o nobr.e minis'tro, 
o IJUC,as respostas de S. Iix. mio podem passar lambem como 
!nft rmaçõcs positivas o argumentos concludentes contra as 
1dcas e avisos que tive a honra do sujeitar no juizo de S. Ex.; 
lorlavia,eu ~niz('l'il accl'oscentar.ainda al~umas considcracilcs. 
nhs não O faro i j contento-mo com O que fica dito, O JÍi'BS l 
a tralllr simplesmente da questão do credito. 

O nobre ministro pede, ram occorrcr iis dospezas do excr· 
cieio do 18üil-J8GG, mais 4,984:8G7li)989, que cllo distribuo 
pclds scguiutes verbas- arscnaos, material o cventuacs-; 
cabendo á primeira 398:1:li~i17, i\ segunda 4.1ii2:573~G3ü 
o ;i terceira 438: Uli,~G36. . · · 

Eu reco1•heço a (Ji!llculrfado que ba para apresentarem-se 
iÍS camaras demunstraçile5 completas dos creditas noco.ssarios 
aos dilforcnlts mini;torios, uma vez .que se ,queira que ellas 
soj;lo muito minuciosas. Rl;rs o nobre ministro bn de convir 
comi~o cm que, nas circunstancias a c! unes, quanio ·as clos
pozas do mini>lorio da marinha, assim como as do Dlinis
tcrio d<L guerra, tôm subido a algarismos nunca vistos. cm 
convcnionto que houvesse mais algum eslor'co da parlo do 
S. Ex. najustilicncilo desse excesso de dospoia. 

As riemonstraçlics jun!as i\ proposta não n esclarecem, 
assonl;\o iómontn no principio de confianca, c sómcnlo pelo 
principio do confianca JfO'dcrcmos Úós votúr este credito . 
. Com clfoito, o IJUÔ dizem essas tabcllas?-A lei do orca

monto votado para o cxcrcicio do 1861-1865, o quo r~gc 
t:unbom no exmicio do t8Gii-18GG, concedeu tanto ao mi
nistcrio ria m:1rinha; a lei do nono passado deu mais um 
credito cxtraol·riinario, rio q11c apenas so despendeu, por 
conta rio cxorcicio anterior tanto; dos croditos concedidos rlis
lrihuiu-sc iis provincias tanto; :\s repartições da cilrtc tanto; 
resulta rio cada uma dt·stas di,trihuiçõcs pnrciaos um deficit; 
snmmados os rla{icits, temos a importancia do credito po' 
4irlo.-nias como furão essas sommas rlcspcndidas, cm que o 
for:io? os scrvi~os a que forilo applicados os croditos crilo 
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nocossarios? ncnlmma oconomiase podia fmr neste riispei.' A lei n. 1.'Wi de 28 do junho do anno passado deu para a 
tu? A demonstracão ncro o diz. . mal'irlim 7,üOG:ü9lfl320. A lei n. 1,214 de 26 de JUnbo do 

!lu noto a defléioncitl da jusllficação apresentada pelo nobre rncsruu anno concedeu o credito cxtruordinario de 5, 99-t:OOOR; 
ministro, porque e;tamos cm ciccumstancias extraurdinarias deste credito, segundo a synopse ha Jlouco distribui da na 
o pórrJUO tall•ez mosmo.S. Ex. em outra occasi~o nilo se con casa, applicou-so para as dospezns do exorciçio anterior 
teu lasso com tal justificncão. '• -1, 138:8liU~; ficou, llOis, ·para o exercício do 1861i-66 o 

Votaremos pelo credito"? Já votei em 1• discussão, e 'l'ota· credito extrMrdinnrio de 4,88ü: 1508; · 
roi definitivamente por elle, estribando-mo unicamento no O nobro miniilro pedo ngora 4,98t:81i7H999. T~mos, por
principio de confiança_que atú certo pauto dave merecer o ~a- tanto, a. somma do t7,3iG:G02#309. E' mais do dobro da 
!Jinete, qualquer qJie elle sPja, e altenta a ur·genc!a om que 11uantia votnda para as circum;laacias ordinarias; por outros 
ora se acha o governo, isto ó, allenta à necessidade imperiosa termos, a despeza feita excede á votada para circumstun· 
do acudir {t defesa do imporia. Se acaso no ~ena do houvüsse cias ordinarias em 9 .8-10:907#989. .. · · 
opposicionistas· como os qualificou o nobre ministro, outro Já se 1·<1 rJue a desfeza t~m sido muito consideravel, e· das
devera ser o meu voto, Ili!o dov6ra votar por este credito. por peza t;1o considcrave dovo ser· ampla e positivamente justi-
que duvido: que as despezas do oxorcicio de 1865 a 1866 tos· ficada (Apoiados/. · ·. . . .. 
sem rostrictas áS necessidades reaos da guerra. Soi que a N;lo ó poFsivo contemplar a di!Speza do miuis!Prio da ma
IJUantia pedida por est • proposta está em grande parte des- riaha sem laaçarmos-taínbem as vista~ para as do ministorio 
pendida, roas nt1o vejo provada a nocossidade que houvo de d;L guerro~; por11ue sempre· que se tral11 desta materia,.de 
elevar a tim algarismo tão considerava! a dnspoza do minisle- um orçamento de do~po~as, é preciso ter presont~s todas as 
r;o da marinha no exercício de 1865 a !866. outras despczas, prmcipalmenle aqucllas que mats avultão. 

Eu observei ao nobre ministro, e esta obmvacilo sem du- Para a guerra concorfeu u lei do 2S do junho do 186U, 
vida alguma ni!o foi uma allega~ão vaga, com· quanto e lia 13, t71i:201fi3l9. A mesma lei de 26 do junho do anno pas
n;io tivesse por fim desconceituar a administr·acão do r.ohr·e sado conce.feu a este ministerio o credito extraordinario 
ministro da marinha, mas sim concorrer para" que S. Ex. ,do 3i,7i9:817H1i80, rlo qual applicou se ao exercício anto
seja mais economico, ainda mais do que julga ter sido; cu' rior 4,:!00:915nas; ficou pois deste credito oxtraordinario, 
observei quofoi excessiva a despeza feila com a aCIJuisicão para a dospcza do ministerio da guerra no exercício de 
de navios encouracallos. S. Ex. nem ao menos informDJ~-nos !SGli-1866. a quantia de 30,üi8:932H132. O credito pe 
do numero desta classe de navios quo boje fl.!!S51l'O ·a esqua- dido, O do qual trataremos dentro cm pOUCOS dias, pode 
tira; na oxposicão do relatorio do nobre nririistro não ha in· 20,2IO:OOOn. Sommdllas estas parcellas tomos 11ue o mrnis
formacão a estô respeito. Consultei as tabellas annexas ao teria da ~:uorra tem dQspendido no exercício de 1865-1866, 
rolatorio, e no mappa da for·ça nml activá achei que ex is- 63.~31: t33Hi8 L · 
em fazendo .parte da esquadra em operações quatro cncou· Esta somma ~xcedt! á votada para as circumstancias or-
raçados. dinarias em üO, 7ii8:932S !32. · · 

0 Sn. IIINISTRO DA MARINUA : - llojo ha 5CÍS. Os dous ministerios v<lrn a despender no exercício do que 
O 

· d tratil 81,280:73:i8i90. . 
. Sn. PAnANnos: -Refiro-me ao mappa. on o constão São do certo sommas consideraveis, que exigem da parte 

quatro -Barros,,, Btasil, Bahia e Tamandará. O nobre. do. mini~cl'io e da parte· dos representantes da nação, .o 
ministro agora diz·nos que são seis; mas não podemos saber mars cscrupuloso.exame. · · 
quantos são os encouraçados mandados construir fóra do 
imperio, monos ainda sab.er quanto custou cada um destes O Sn. T. OrroNt:- Apoiaâo. ', 
encouracados? Eu disso, estou convencido, duvido que pro· O Sn. PAn,\Nnos:- Não silo intentos de hostilidade ao 
fissionaés que não estej;1o demasiadamente aquecidos pelo governo, desejos do querer embarttcar a marcha da sua 
entbu§iasmo da guerra, possão asseverar-nos que a lucta administrnc;1o, o menos a ambi~ão 'd~s cadeiras que os 
contra o Paraguay exigisse tantos encouraçados. O s~rviço nobres mióistros dignamente occUJlllo, que me lovárão o 
que elles .têm prestado nos estão mostrando que ha oncoura- ainda hoje me movem a fazer taes obscrvacões. Nó; temos, 
çados de sobra Sr. presidente. uma responsabilidade da qÚal não podemos 

Ora, se o nobre ministro (se é que todas as cncommondas ser absolvidos unicamente porque o governo é o autor desta 
ião do ten.po de S. Ex , tamb.om o ígnor·o) se o nobre minis· despezn ou il o seu principal responsavel. Temos não só 
Iro tivcso deix11da de comprar quatro encouracados. se se obr gaç;io do reclamar a maior economia da parte do gover· 
conetntasse com qll.(ltro ou cinco, cu,tando cada encou- no, sen;1o tambem que elle explique os.seus actos e justifi· 
raçado 900:000$ pelo menos, só na verba material, !criamos •tue esses ilespendios consideravcis. ·' · . . · 
uma economia de 3,.600:000$ ou mais, no credito quo ora so - No system~ administrativo o fiscal seguido polo governo, 
pede. llasta, pois, nl!ender á esta despola éom navios oncou- nestas despezas extraordinarias póile estar a causa, ou do 
raçados, para se roconhecur que os gastos do ministerio da seu excesso ou ~e sua economra. Eu estou persuadido, o 
marrnha, no exercício de 1S6ü a 1866, furão alóm das neces- V. Ex. me permiltirá dize)o,que o systema seguido Jlelo no
sidades reaes. . - brli ministro dn marinha, o no qual ello parece insistir como 

A necessidade de não deixar passar a concessão de um suficiente ou talvez o melhor, não póde garantir-nos de ~uo 
credito destes sem dubato, sem explicações do nobre ministro, as dcspezas 1110 extraordinarias do sou nunisterio, feitas fora 
ó obvia, Sr. presidente, plirque as nossas dospezas tl!m su· das vistas do governo, teohão sido limitadas ao strictameuto 
l1ido o podem ainda subir a sommas nunca ristas entre nós, nocessprio. 
Nt1o basta que o governo esteja profundamente convencido do Quando falloi na competoncia que devem ter os generaos 
que fez tudo quanro devia e sómcntc o que devia, ó noccssa- brasileiros sobro a marcha das operações militures, sempro 
rio que os contribuintes, de IJUOm somos mandatados e, cm de accordo com os seus collcgas quo rcprcsentão os exerci tos 
cujo numero t··mbem nos do vemos comprchondcr, se conven-- alliades, e no di roi lo o obrigaCilo quo assiste ào governo 
cito do·quo os sacrificios, que desta dcspeza rosullr1o para a imperial do apreciar· tum bem essas dcliberaciles, cu o. fiz, 
êommunbão brasileira, silo unicamente aquellos que a defosa .Sr. prosidonto, unicamente no ponto do vista" de justificar o 
do imporio exigiu. meu pensamento, quanto ao systema administrativo e fiscal, 

As sommas são muitos avultadas. Não ó n prirnoirn vez que o lambem porque entendo que a demora das operaçõ~s. que 
o imperio, infdizmonte, se tem achado cm circumstancias redunda cm nugmento do despoza, em ·.maior sncriOcio de 
cxtraordinarias, ou de ~:uerra externa; o cm nenhuma das sangue para toda acommun.hão brasileira, não so póde ju_s· 
~uorras antoriorcs despcndorno-se t;1o considera veis sommas. tificilr, lancando' a rosponsabílitlado sobre os· nlliadus, n .mo
Vejamos a quanto montuo, soguntlo os documentos officiaos, nos de JiOtiÕrem os nossos genornos nllogar que a demora foi 
as dospozas do ministorio da nminha no exercício de rJUO instada J!'llos seus collcgas, o quo cllcs tiveruo de ceder pbr 
trato, no exercício do 186ü -1866. • bem da nlliança. 
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O.nobro ministro (S. Ex. verá, Sr. presirlcnto, que cu 
niio vou internar-mo por esta debate), quando fali ou poln ui· 
tima. VI'Z, om roo posta :tos discu•sos que. ou tive a honra do 
profol'ir, disso quo n minha opini<io so tinha mnrlificarlo a 
re5i>oito . da dirocç<lo ria guom ; mas eu peco a V. Ex., n 
todos os nobres sonadoros que mo ouvirno c aõ nobre minis
tro, que i O recordem so ó ex•cto ou não o quo vou dizer; 
o ó que.desdo o principio l'econhoci o direito quo não podem 
deixar do ter os nossos gcnrracs, quo não ostcro ali ás ot·dens 
dos allindos, e súmonto rcclanwi quo o nobt·o ministro c seus 
collogas, ou .o governo imperial 111io so constituísse mero os· 
pcctador a re>poito 1la marciJa das opera cOes. 

Llui levado a os ta obscrvacilo, porque i1 nobre ministro nos 
disso mui claramcnto que á direccãu da guerra cabia aos 
gonoraos, o quo o govol'l!o pot· • sua parte tinha feito o 
~uo lho cumpm, que·era mandar tl'Opa o municões do guerra 
l1;la dcclaran<lo rio nobre ministro ó quo me· fez reclamar 
para ello n aHribuiç<lo quo cu julgo que S. E~. tem o qu~ 
deva exercer, a do tom:u· conhecimento d•ts dcliuoraeõcs o/os 
~cncraos, da marcha das operações, o fazer a respeito tloHas 
ns o~sorvaçilcs quo julgar convenientes, sem quo, todavia, 
lhos mando daqui plano5 ou ordens torminnntos do cam· 
panha, 

disso a V. E~. que não discuto por amor ..,do discutir, nem 
para occupar a atton!Jilo do nobre minisli'O, desviando-o do 
sua• occupaçiles ordinarias. Eu só dosejo concorrer ,-com o -
mett fi'<ICO contingente para o bem publico. (Apoiados). Vou 
resumir o meu discur;o o concluir. 

Ji\ moitrci quo ~ dcspezns do minislcrio da. m•trinha, 
assim como do da gu'orra, no exercício do 18G1i-GG !iio 
considel·avci's, muito nlóm das pt·ovistas pelo porlcr legisla· 
tivo e pelo propr~o ~ovorno, quo porJiu.nos o anuo passado 
um credito uxtraot·dinario o que agora pode-nos ainda ouiro 
credito cxtraordinario o considoravol. Estou convencido do 
!JUO o sy.tema de commclter aos gonoraos as funcções pro
prias do um commissariado tom concorrirlo pnra quo as des
pol.ao, assim de um como do outro ministcrio, se ~levem 
muito ncima d:> quo ó nccessario ; estou outrosim convan· 
cith> do IJUO daiJi vom a fa,ll~ do infurmaçõ~s. quo notei e ainda 
noto nos documentos officmes. O nobre nllntstro não pódo di· 
zer-nos quanto; siiJ os navios quo têm sido comprados no 
lHo da !'rata, quaos os quo t8m :ido afretados, a ÍJuanto 

. Quando por fim falluu o nobre .ministro, S. Ex. cahiu do 
accordo comi~o ; o, poi;, ó manifesto quo quem modilicou a 
sua opinião, foi o noln·e ministro o não o IJumildo scilarlor 
que um tem a honra rio rlirigiHo ao senado o a S. Ex. N:lo 
!ligo quo o nobre mini;tro trouxesse para aqui opini.io con· 
traria, mas isso so doduzil das assovcracõcs anteriores do 
nobre ministro. Por minha patlo cu teria h:Ístanto fr:HHJUfz:t, 
para n<io diwr rnodestia, !jUO pó 1<1 consirlorar·SO como um 
elogio em boca pi'Ojli'Íil, par.1 confessa· lo, se por acaso as ou 
sorvacõos do nobre ministro mo tivessem feito modificar uma 
opi?ilio 011lcs enunciaria; mas assim mlo foi : o que eu 111'0-
fort no segundu discur>o n:io foi seniTo a ratificacão do que 
eu IJavia dito no pl'imciro, o quo 1, nobre ministro; provavel· 
mente, não havia comprobond1do bem. 

As minhas obsõrvaçõcs, Sr. p_t·csidento,sobre a prcsumpç<lo 
em que estou do que as dc;pezas da guerra, as que se fazem 
fóra das vistas do govcmo, não tlim sido tiTo liscalisadas 
quanto convém, lovaião·mc a fallar nas rAlacües dos noisos 
gcncracs com os alliados, • 

O Sn. PnESIIIENTE :-Eu tenho que fazer uma observaciTo 
ao nobre senador; não lenho outro meio senàQ por/ir ao nob1·o 
',~nador tiUO so rostrinj~ o mais que poss~ for à discuss:lo. 
E . um dever quo mo 1m pilo o lugar IJUO occupo, mas 111i0 
tenho outro meio senão fazer ao nobre senador esta obscr· 
vaçiio, 

O Sn. PAnANnos :-E' direito quo V. 1\x. tom, o cu estou 
di~posto a obcilocor-lho IJumilr!cmcnto; não vou emponiJar· 
mo msto debate, ó só por incidente que· toco neste assumpto. 

O Sn. PnEsmENTE:- Peroloo·mo V. Ex; é um incidente 
quo fórma 11uasi a parto principal do discurso. V. Ex. sabo 
IIUQ em brove so tem do discutir e credito da guerra, ondo 
V. Ex. pódo tratar desses mesmos objectos de quo está agot·a 
tratando. . 

O Sn. PAnANnos :-l'ois V. Ex. não viu quo cu eslava o 
estou trat;111do do credito no ponto do vista cconomico? Como 
hei do procurar convencer o nobre ministro do quo havemos 
mister do maior economia; som que cu toquo no systoma 
at!ministmlivo o fi~cal seguido a respeito do; tas dospczas no 
H to da !'rala ? Se cu considero IIUO a accumulnl'ãO das func 
çõcs propriamente militares com as funcções adnlini5lrnlivas, 
no toe<.mtc n essas. dcspozns, d:l lo~~r n quo a liscalisação 
não srJa sovern, da lagar a extrav1os, clá logar a rlo~pczas 
inutois, como poderei cu deixar do tocar nosto ponto? 

monli1o estas duspezas. 
O Sn. !n~tsrao ouumNILI :-Eu disso que não fretei nem 

um só. , 
O Sn. PAnANuos: -No llio da l'mta so tem afretado'" 

varios vapores... ' 
O Sn. !ll~tstno DA !Linr~rr,\: -Nem um só· por orJom do 

meu ministerio. . 
O Sn. PAnANrros :-Ainda ullimumonto 'o vapor Porlenha. 

ll, por cxemplo,jú rJUO mo occorroesto caso, o nohro ministro 
c~ til convcucirlo. do que houve noccs:idado do afretar mais 
C~fO vapor, o l'M·lenha ? Os lransporl9s que l:i tst1io não 
Cl'ilo sulficientes? Quanto nos custa esse fruto? Croio IJUO 
10.000 mil posos por mez. 

Ot·a, so acaso os gonoraos estivessem alliviados desse pe
sado eueargo da administração, quando o movim0uto admi· 
nistrativo o as dc;pcias da guerra s:io tão consitleravci> o 
importantes, cu creio que a fiscalizac1i~ seria ma i> ollicaz, o 
que o nobre ministro, á medida qúo essas grandes despo
zas so vão fazendo, seria informado, o podo1·ia exercer sobro 
dias a >Ua inspccç<io bcnefica. 
N~ que vou a~ora dizer creio quo estarei dentro d~ ordem. 

O exemplo do 18iíti, com que o nobre mini>tro quiz apoiar o 
seu sy;tt'nn <lctqal, já potHloroi a S. Ex que n:io procedo; 
porque cnt:lo não estavam os cm guma, n:lo mandamos esSll 
cxpcdiç:io ao l'araguay para iniciar uma guerra. Ainda assim, 
peço a S. Et. quo o noto, nossa occas iii o lomou·so uma mo· 
dida nova, IJUC con>isliu om ·dar ao commandanto d~ expedi· 
çiio, por isso que cllo tinhà uma incumbcncia nilo militar, 
um chefe de estado maior, ··o dar á ilxpodicão um commissa· 
rio gorai. E todavh, as circumstancius de" então criio muito 
divorsas ; bastaria comparar as despczas dosso anpo com as 
despozas. actuaes. · 

Querendo, poróm, cingir-mo aM preceitos do V. Ex. nilo 
ull,·apassando uma linha d~ circulo que tracou, nilo proso· 
~ui roi sobro os; o argumento do pari dar/e, c p:mo j:\ n tratar 
da fór.nn em que nos fo1 apresentado os to credito. 

O nobre ministro pede esto credito como so fosse uAl cro· 
dito supplemcntar ; já so notou IJontom que .o nobre ministro 
da RUorra danomin:f o sou credito, que se acha cm condicücs 
ith·nticas, credito oxtr:wrdinario. . · ·• 

O nobt·o rroini;tro sabe que pela lei cilada na sua proposta, 
a lei n. ti89 do 9 do setembro do 18~0, ostú regulado ~ nlior· 
tura do crorlito1 supplomentarcs o cxtraot•dinarios. Poio que 
toca nos crodilos supplomontaros, esta lei achu-so cm parto 
nltorarlrl pela lei do orcnmonto do 18G2. 

Vcjitmos, pela lei ciTaria na proposta do nobre ministro, o 
quo ó .mdito supplcmotar. . 

O Sn. Pncsm~Nm : -Acho que o;tas obsorvanõcs er<lo 
cabidas na 1• rliscuss1io, o disto se tratou com rll'oito lar· 
gnlnonlo. Se V. Ex. não quer nttondor.,, ficar-mo-ha disso 
grande poznr. 

O Sn, 'l'AIIANnos : - llom ; ou submotto·rnc, pórquo já 

Diz o § 2' do nrl . .i• (Lendo): ·· 
" Quando as quantias votadas nas dit~s rubricas não bas

tarem para ns ilcspezas a qnc silo destinadas, o houver UI'· 
gente nocossidado do salisfazo·laB, não estando reunido o 
corpo logislnlivo, poderá o governo autcrisn·las, abrindo pam 
esse ·fim credites supplcmcntaros, sondo, [>Orem, a noccssi-
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dade d.1 do>pczl dulibcr;Jda cm con;elho do miuinlros, o esta 
n~tllri5nda por decreto rl'füi'Cndad,J pelo ministro n cuja ro· 
parlic:lo pertencer. o pu!Jiicatlo na fulha ol!lcial. " 

J'ui·tanto, segundo nsta lei, c:cd1lo supplcmontar ó o rx
CI!fSO provi;t•J om nlg-umn 011 algumas das verba; decretadas 
1,oJo poda lcgi;lativo, o cuj~ dcspez:.1 srja UJ"gcnto. A_: dcs
rozas tio quo trata•o presento credito nilo Jcprc;ont;w cx
crs;os "nas dospezas provislas o nutori>nd;IS pelo poder logis· 
lalivo, r~IJrosonlilo (!CSII!'Zas cx.ll'ilurdinnrias que não forilo 
11om podliio sol' premia~ na le1 do o1·~amonto. 
e Sn. VllCOND& D~ lrAllOiihllY: -E' o. quo diz o Sr. mi

nistro uo ;ou relatcrio. 
O Sn. l'AOANU·lS:- Sendo, pois, assim, não ó crc1lilo sup-

1,1emuntar, é, na phraso da lei, croditu oxtraordinario. 0 

O Sn VJSCOND~ DE IT.InOnAnY: -Ess:1 dilTercnca tem grnn-
do impo1 tancia. • 

O Sn PAnANuos:- O§ 3• rio me> mo arligo diz (lendo).: 
" Nas mo;mas drcUOiSlancias, o com as mos1rias furmali

dulos poderá o govcmn ;,Lril' crotlitos extraorrliual'ius para 
(>ccon·cr a serviços urgeulc> o üxlr,Jordioarios, wiu cuul!'ll'c
hcrluiJos na lei do or~amcuto,'po1' não poderem ser prcvislul 
por 1•1!a. " · 

Este ó o caso do crcditn actual. 
A disposicüo, porém, 1h'8la ld, pelo ~uo toca nos CJ'editc.s 

supplcmcnl;in•s, csl:"1, como cu ha pouco 11otoi, alte1·aua l>el;l 
lei do ·ISGl; esta faculdade do huvol·eroJitus supplenwuta
ros, bem ou mal, fui I"Cslringitla pela lei do lSG~. Quem os
turlasso bum as diiposi~iícs da lei do I SUO, iJUO é uma das 
mais prcvideutos .•.. 

O Sn. VISCONDE DE Iunon.lnY:- Apoiado. 
O Sn l'An~Nnos :-, .• o mais economicas, ;~o mesmo 

tempo que dav:1 ao governo um arbitro que ello deve ter; 
<[UOiil ostudJsso bem o»a lei, veri;1 que , se bou1·o o 
excesso n:1 abertura de creditas supp!emcntares. não foi po1· 
culpa dclla, mas pordosvius na suu cxecueiio'. n!as cm 1HG2 
cahiu cm muJa ducL.mar-so contra a lei' que aulorisava a 
abcrlum do croditos >Upplcmenlar~s, fez so lcgislncão nova, 
o esta innovae~O' ost;í consagrada na lei do 1 SG2. sc;:undo a 
1p1al o governo nilo pudo :.brir crcditos supplcmentaro> senão 
11a1"11 verbas, cuja despoza seja v:11 iavel por sua natUI'c'Za, 
verbas que devem sfr dusi~nadas cm uma tabella formulnda 
pelo governo o npp1·ova11a pelo corpo legislativo, 
· Sq recorrermos :i tahella ou proposta do ministcrio da fa
zenda dcslL1 anuo, ahi vcn,mos quaPs SiíO as verbas cm quo o 
~oHrno julga quo so podem abrir croditos supplcmentarc>, 
segundo o principio da lei do 18G2 i labdla, seja dito de 
passagem, ainda lliiO approvnda pelo COi'pO Jcgislulivo. fio 
corra-se á esta tabella (cu n:ío a leio, porque n:1o devo lo
n·ar muito tempo ao sonado), o vcr·so-ba quo as tbpezas do 
"presento erudito n:1o o;t:ío comprchondidas na propria tubdli1 
apresentada pelo governo para du;ignaronl'so ns verbas cm 
IJUO 10 possão abrir credites supplcmcutares, conformd a lei 
do 18G2. · 

Assim, pois, ou so consulto a lei do 181i0. cilada na pro
posta, ou so coJJsulto a lei do orcmmnto do JSG2, este cre
dito não ó supplemonhr, ó oxlraÕrdimnio. 

O Sn, '1'. OrTONJ:-Apoiado; oslú clili'O, 
o Sn. I'.IIIANflOS: - nlas, ainda quando fosso credito sup

Jilemcutar, dava-se uma notavcl f<lla da lHII"lo do nobre mi
nistro. O Ci'Odilo sul'plcmenl11r que lem Jlar fim, não satis
lazer uespczas j:\ decrct:ulus o ti roalizMins, mas cccorm a 
um oxcosso previsto do despezas, devo ser ab,1·to, assim 
eomo o exlrnordinario, modianto wtas formalidades que a 
lçi do !SUO Jlroscrcvo o que ba pouco li no § 2• do arl. l)n 
do;sa loi. 

As liCCo>sidadcs da tiO'pC1.il rlovo w dcliborad1\ cm con
selho do niinistros o autoris:ula por doc1 elo refci"UIIILtdo pelo 
ministro a cuja roparlil!ào pnrlenccr i os lo decreto devo ser 
logo puLiic:ulo na folfla (,fllcial. 'l'udag oslas form:di:ladt)~ 
forão !II'Oloritlas. O noL1·o ministro ji'l fez em grande parto a 
iloSJICZa para (jUO :1gora nos pcdo o credito ; o nobro minis · 

Iro oito nbrin este credito com as furma!ida1!cs .que a ll•i 
exige, tli>culindo a sua necessidade cm conselho da ministros, 
decretando a sua ahcl'tum por"um neto lfUO devia ter a as;i~
nalui'a imperial, o fazendo publica!' o decreto na folha clll-
cial. · 

O Sn. ·I>!JNJSTno n.1 MAm~u.l : ;_ nl~>mo abertas as ca
maras 'I 

O Sn· PAnANnos:-0 nobre ministro não altcndeu 11 miuha 
obmvaÇão: eslns . dcspczas S Ex. as fez cm ~rando parlo 
antrs da rcuni11o das· camnrasi entro ontr·as a dos cncoura
ça:lo> qnorfnnín riwulados construir na Europa. foi empenho 
r:onlraliido pelo mini;tori~ da marinha antes da rcuni;lo das 
eamal'as, o dess~ empenho om grande parto resull~ o ex· 
cesso, qno çonsliluo o credito ·ora cm discussão. · 

ll~unidas as cama1·as, o governo já não pódo abrir credites 
>Upplemcntarcs o extr~ordinarius; lia, todavia, ainda um:L 
cmpç;io, ~uo ó a do § i· do mos mo artigo ( Lchdo). 

"Su, porém, e>livor reunido o corpo lcgisl:~tivu, u:io po
derá o govcmo abrir os rcferitlu., crotlilos, nom uutorisar a 
duspeza sem que ullcs sej:lo previ~mcnto votados cm lei. 

" Etccpluito se os casos e:tlraorrlinarios, como scj:io os do 
cpill< mia, on rJnal<lllCI' outrJ calnlllida•lu puLiica,sc1tição, in
surrci~ão, rehclli:lu o oulr's tlesta n~luroza, cm que o go·lr.J'· 
IIO po1lerá nutorisar Jll'oviamrnte a !lespuza, dando immctlia
tamcnte co1>ta ao pod'r legislativo." 

O § ~· do mesmo arti~o accrescenlil : - " Fóta dos casog 
mencionados nos pa1·agraphos a~>lccedeulcs c sem as (o·ma
lidade; ahi prmripta.1, não pndedl o ministro da fazenda, 
sob pena de responsabilidado, fomeccl' fundos nem dar ordem 
para o p.Jgamcnlo do dcsprza. al~uma, ~no uilo !eulm sido 
coulompla~a na lo i do orçamerito, ou que exceda ás quantias 
udla consignadas. • 

O Sn. nJINISTno n.1 nJAOINnA:- O meu credito não está 
cm nenhuma diis oxc~pçoos. 

O Sn. l'AnA~uos:- E' credito aberto· por circurmtancias 
extraorrtinarias do fiuerra, que não podia ser calamidado 
maior do que tem sido i mas era necessal'io, cm· todo caso 
quo o nobre minbtro livesso aLerto por um decreto o tivo,so 
publicado esse dt)creto. Soo noLro minisli'O quizor justificai' 
a ma proposta actual, quo u:to foi precedida de um decreto 
ltutorisnntlo a do>ptza, será preciso quo provo. o quo lho ú 
impoSiivcl, que só pede crrdito para rlcspczas fulu1·ar.. 

Senhoro~, são bom claras o positivas as rcgr~s Jcg-acs 
~slaLolucidas para a abertura o approvanão do credites 8\
traorJiuarios o supplemonlarcs; o todos rccouhocom a van
tagem das formalidades que u lei prescrcv~u. Desde quo a 
du;pcza tem 1lo ser julgnr)a cm oousclho do. ministros, caria 
miniitro 6 o)lrigado a reflecti I' mais EOLro a deliLornr.ão quo 
queira tomar, o mais ainda quaurJo r.ssa doipeza depÜndo da 
ni>igualul"il do chefe do poder executivo. A pnblicac:io 1111 
folha otllcial importa dar publicidade a essas dospezns sup
plcmenlarcs ou extraordinarias Coitas rlur~nto a auscncia do 
podei' legislatil·o, pn1·a que o publico üqno bem convou
ci<lo da necessidade urgonto que as determinou, o para quo 
os fisc,les o guar·tlas da hulsa dos conlribuinlos conhociTo 
asso oxccs:o rio dcspezas, decretadas pelo podur c~oculivo, 
po55ão cxamin .. -las o so prcp.u·om parti approva-las ou ccn· 
snl'il-las, como o caso tXigir. O systcma contrario, fazer 
ccspezaS SOU\ !'SiilS formalidades, iloiX:IIHIO·as inl<~iral\lCiltO 
lóm do conhecimonlo do publico o parlicularmcnlo dos ro-
pi'O;cntantGs da naçiio... • 

O Sn. ~~I.~JS'I'IIO 0.1 JJAOIND.I :-Isto é outra IJUCSiilo. 
O Sn. l'An.l~nos :- •••• d:l cm rosullaJo qno na dccro

laciio desse oxceSfo do rli!spezas, bem ou mal]Jruvi>tas, não 
hu]a o rigor, o cscrupulo, -P. sovorid:ulo quo a oi rcr1Ue1', 

J'arcco-mo, 81·. pr·osiJcnlo, fól'l !lo duvida quo a propost11 
do nobre miniolro da mariuha chanHI supphuurnlar· o IJIIO t'l 
credito cxli':Mdinnriu; parow-mo, outrosim,incoutcslavol qllil 
o nohn> ministro, na ilocrulitr.:io dcslr1s dc;przas, d1·sviuu s1>, 
o dusviou-<o muito, us;im' da lei do 18:i0 como d;l lui 
do 180~. 

12 
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E pcrmitta-mo aqui o nobro ministro esta observação, com 
n qual rematarei. Se o nobre ministro, !:lo illustrario o do
,ojoso de obsorvar !&risca a lei, commettou tilO ~:mvo desvio 
ua cxecucno dell.t, sem riuviua por causa das circumstaucias 
oxtt·aorriinarius cm que nos achamos, devo convit· comigo, o 
Deus queira qu~ convenha, Pm quo os seus agentes, aturdi
dos pelo movimento incessante, pelo torvelinho dos nogocios 
militares uo ltio ria Prata, se S. llx. não lhes diminuir os 
cn :argos. n;io discriminut• bem as func~õos fiscaos das func
ci'ios militares, não poderão set· liio bons fiscacs como alta
nlCnto roclamão as necossidatios rio paiz. 

As circumst:tncias do thcsouro, os sacl'ificios que a 
guerra nos está impondo a todos, as obrigarões enormes que 
ella lanca sobro a gorac:1o presento o Ioga ;í'futura, justific:lo 
toilas qiwotas obsorvacÍios se fizerem ao gov~rno, p~ra esti
mular o· seu zelo o leva-lo a ser caria vez mais severo para 
eom os seus agaotcs. Dig;t embora o nobre ministro que os
tas ob;ervaciles são v:;gas, que são proprias rio opposi. 
ciooi>tas; ~ü as faco O· farei unicamente no mtcrAsse publico, 
n:1o tendo em vist:is nem do levo incommod:tr aS. Ex. !'elo. 
contr:trio, o que desejo é que o n?bro ministro, cm vez de 
dcscnl'olver o manifestar toda a sua enct·gia contra opposi
cionistas como ou, guordc a fUa força o empregue-a toda 
contra o inimigo cornmum 

iMo inimigo commutn, Sr. ministro, tem duas faces: rio 
um lado :tppareco como um parnguayo com lotlos os seus 
Ctll'!IJiaily.ç o llumuitlis; tio outro lado como uma barpia. que 
tentas suas ganas arruadas contra todos os cofres publtcos. 

0 Sn, AIINISTIIO 01 At\IIINIU: - E' O que tamiJcm prco a 
V E ' • 

• IX, '. 

·O Sn. PAnANnos :- O nobre ministro applique toda a sua 
fnrça o todos vs seus encouraçados contra este inimigo; aqui 
ó que está o mal commum; o não se tema o nem ostento 
energia contra as observacões muit<J sensatas CJUC lho forão 
dirigidas do sooadp. • 

O Sr. mlnlst.•o clomorlnlm :-Sr. prosidon'tc,eu linha 
necessidade do dizer muito para apresentar cm seu devido valor 
os discut•sos ~uo bontem fori!o preferidos pelos nobres se
nadores cm censura no ministorio; vinha mosmô prrpararlo 
pilra entrar largamrnto cm scmclbaoto discussão com c fim 
do desfazer a impress;lo que porventura esses discursos h nu. 
vcssem deixado no nnimo do st>nado ; mas acabo do ouvir a 
obscrvacão feita por V Jlx. cm rolncão aos limitüs dentro 
dos quaês devo Correr a diSCUSSãO do artigo do IJUO se trata. 
e, nortaoto, como o nobre senador. por nlato-Grosso, deixo do 
parte !Jtdo quanto aliás sentia necessidade do dizer, aguar
rlnndo-mo pat·a cm qualquer outra cccasiiío nesta casa, 1•m 
que .potvcntura.possa ter Jogar uma discussão mais ampla, 
mostmr o grito de proccdencia dos argumentos hontem aprc
sco!nd·JS; nppellando lambem, como o mesmo nobre scnndor 
por MatG·Grosso, para o juizo do paiz, que ouviu as accusa· 
cõos dirigidas ao governo o tom perfeito conliecimcAto da 
inarcha por ello seguida, dos acto1 que tem praticado, o do 
todos os recursos do que tem lançado mão. 

Appollo, Sr. presidente, o conlio que osso juizo não será 
.ro uoubum modo dosfavoravcl ao governo tio IJUO r~co parto. 
Entretanto cingir· m~ hei o mais quo mo for possivcl :\s res· 

· uostas que devo dar ao nobre senador que acaba do scn· 

apro~cotar croditos som~l.bnnlcs em .cond_içGes mais dcsCaVO· 
· ravo", quanto aos rcqulillos que hoje oxtge. 

Declaro no senado que, s.•guntlo me consta, ó esta a 1• 
vez que se apresenta ao corpo logislntivo um credito desta 
or.lcm acompanhado ;la~ tabcllai demonstrativas tio que o fiz 
acompnnhar. !'elo menos consultei muitos outros credites, e 
vi que forão itpi'CSentados siogelamcnto, sem essa dcmons-
tracão. · -

Demais, Sr. presidente, a impossibilidade está não iÓ na 
maioria cm si como na fixacão do limite otó onde devo 
cbcgar c dever de dcmonstra'r que o nobre senador põe à 
car~o do mioisterio. l'nra dar inform:;cões completas seria 
pt·cci~o trazer ao corpo legislativo o arcliivo do todos as ro
particõvs a meu cargo,a que. estão confiados ditferontcs ramos 
de servico, 

loto, Sr. Jlrosidcnto, mostra, por si só, a impossibihdade 
da cous11 cm si; o 1·m todo caso feria sempre impossival 
apt·csentar informacões exactas a respeito do certos detalhes 
como, por excmpló, c1ue libras de carvão gasta por hora 
cada vapor cu que libras do vapor gasta cada caldetra. 

Ficaria sempre o corpo Jcgisli.tivo desconhecendo uma 
g1ande quantidndo do übjectos miurlos, que são consumidos 
nas diversas secções c~o pe>soal da armada. 

.Iii se l'ê, pois, ~uc ainda mesmo seguindo o costume esta
belecido, que aliás alterei no sentido tio s.1tisfazer a u:i· 
goncia rio no!Jro scu:trlúr, não mereceria censura. 

Devo acrotlitar, Sr. pro>idoutc, que se essa tümculdatlc, 
de IJUO fallou o nobre senador, se dá cm tempos crrlinarios 
onde os serviços de um ao no podem ser muito approximada
mcnto avaliados pelos serviços do anno auterior, .fm cir
cumstancias extmordinarias, onde todos oo ramos do sorvico 
'crescerão cou,idoravolmento o um~ graoílo parto rlello é foiio 
em dislanci~ longi•JUa, essa dimculdade crcsca do pont.J. O 
nobre senador,· portanto, 'ar~umcnlou dcfectivameuto CJUando 
allogou que a maior somma do rlóspcza mo impunha a ncccs· 
sidadc de mais det;tlbada dcmoostracão. O senado vcl bem 
que essa maior somma rio rlespeza ó o 'result:1do do maior str
vico, c que esse au~monto do servico faz crescer do pcuto a 
difncul•l:trlo para poder apresentar démonstracões mais dota· 
lhadas do que as que apresentei. • 

Disso S Ex. cru o injusL1monto tio h,, cu qualificado do op
posicionistas aos oobt·es senadores poJo.filcto do 'fazorem ob· 
sorvaçõos ao governe, o que tanto uão or:Io opposiciouistas 
que votavlio pelo credito. Sr. presidente,· ou não vim fazer 
innovitfJÕOS na casa, aceitei um f:tcto do que tem piou o co· 
nbecimcuto todo o paiz, todos sabem qual a posicão que os 
nobres senadores, que tôntlomarlo parte na llrosônto discus
s~o, guardão cm politica rclativamouto ao'sovotDl; o por-
tanto uào lhos fiz injustiç:1 al~uma. .~ 

Entretanto, Sr. presidente, poderá signific~r.o facto do não 
rlenog<~rem os nobres 1onàdorcs seus v~ tos ao presento credito 
que n:io SiiO opposiciooistas? Ou apenas significa, o reco
nhecimento do que a sua opr~siç:io não se devo tornar ex
trema ao ponto rio, por bosttltdado ao governo, sacrificarem 
os interesses vituos do Jlaiz? . 

O Sn. PAIIANnos : -·E' uma opposição bcncfica • 
O Sn. !IINtsrno DA IIAOINHA :-E' uma opposiccro booo· 

fica, diz o nobre senador I • 
tar-so, - . 

S. Jlx. taxou do incompletas as dcmoostraçilcs guo ocom
JHlnhão o ct·odito, pelo IJU:ol peço a quantia indtspcnsnvol 
Jlara JWgameoto tio dcspczas j:\ feitas cm minha n·particiin. 
llcJizmento S. Ilx. reconheceu a difliculdado, o cu direi 
mesmo a impossibilitlado, cm que Oi!:i o mioisterio do npro
scotar ao corpo legislativo demonstrações !:lo nmplas que 
lho dêm pleno conhccimunto do estAdo rios sorvicos feitos 

O senado, eulrolanto, ouviu hontcm a acrimonia com que 
se exprimiu o hom·ado senador ~elo llio do Ja11~iro, quo 
tratou o governo com a maior sovcridadc, o a mais flagrante 
injustiça, collocaodo·mo na nccossiilado do rospondcr-lb6, do 
modo it ncutrulisar .o ctreito das ccnsurus quo dirigiu ao go• 
vorno I 

em c:ula um tios ramos do sun repartição • 
E, Sr. presidonto, css~ d,ficuldado ó CoiTübmda pc•lo facto 

do q~o o oonntlo tem conhecimento; os credilos supplcmcn· 
tnros ou oxlraordinarios têm sido nproscntados sempre tios .. 
ncompanhndos do Iaos demoostmciles, o o nobro senador 
mesmo que ncnba do consurnr-mó n este respeito tovo de 

O fncto do não recusarem os nobres senadores seus votos 
a medidas altam~n!o govcrnamentaos não significa benigni
dade, o o motlo porque so exprimem, bem denota a rlispo
siçiio do seus ammos. S~molbantu facto indica ·apenas que 
os nobres senadores nuo· fuzcm cppofic;1o do pão o a~ua, o 
nãO chegào ao ponto do sacrificar os dêvcrcs que sua pooic:lo 
lhos prescrovo,do acudirem lts necessidades urgentes da gu'ct'· 
r:t, p.un s:1lisfaç:lo das quaos podiu-mo o ncbro senador q'uo 
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ompro~asso todas as minhas for~as, cm vdz do omprogn-Jas 
contra S. Ex. · · 

Jlu peco igualmente nos nobres senadores que rmprcguem 
lambem suas forras para IJUO O governo pOSSO· sabir SObem 
no do;empon!JO • d~ ;ua dilllcil misBilo, concodondo·lhe os 
nioios do que precisa para isso, o que 8Crá em beneficio do 
paiz, o não um neto de favor ao governo. 

O Sn. PAu~nos 1- Nito pedi a V. Ex. que m'o agra
decesse. 

O Sn. 1\lJNrsrno DA ·:vAaJNJJA:- E parece-me, Sr. presi
dente, que diante da· magnitude de tilo sa~rado dever il in
dividualidade do minblro devo complet.,mor•to dasnpparccer. 

Sr. presidente, o ~coado conhece perf1itamont~, prlas ta
Lclliis que tire a bonra do aprofcntar-lho, quacs furilo os 
oLjeclos em que se ga>lou o dinheiro dado ptlo orcamonlo o 
crodilos extraordin•rios, assim como a natureza das dc~przas 
a que tem d<1 ser n[iplicadit a imporlancia do ~rrrlito quu ora 
Jlceo. O nobre senador disso que o senado carecia- do con
voi1ccr-se da necessidade que ba do cro,Jito quo se discuto, e 
quo duvia esse crerlito ler por fim satisfazer de~pezas docre
tad •. s. Como adianto lerei de explicar, as de>poz,•s a que Vil i 
ser ill'\'lícarla a importa. ncia rio crorlito farão decretadas pelo 
corpo egi;lnlivo, r1ue, r{ll virtude diiS circumstancias àctu.1cs 
do paiz, ~utorisou o govorno para ·elevar o pes5oal da mari
nha, o que, como saho o scn•rio. importa taruhem autori>a
Ciio para a eleva\'àO do material, <[uo·lhe foi i;,ualmentc 
diidil. -

Quo tem havido o neco;snrio zelo na fi>calisac~o, prova 
i1cm o facto dc-mlo poderem os nobres senadores a•it!utir umn 

. só arguiçno positiva do riisperdicio; e desde que llilo b~ m'is 
rlo I[UU nlleg:lçõlls vagas rla falta do economia, vejij·DJO rerlu· 
zirlo ao papel de contesta-las pura e simplesmenta, e Jlerlir 
ilos nobres senadores que indiquem factos, se os ttlm, para 
IJUO eu tenb.l base de argumMtiiÇ<lo. 

O Sn. PAnA~uos : -Pedimos sómento ao nobre ministro 
que exi\mino. 

O Sn. nnNrsrno liA nrARJNDA:- Esta ó a minha ehrígncão. 
conft'•ntemente me applico a i;so, iuve1tigo o mais que posso, 
e n1lo tendo deparado com disperdicioal~um, nutro a presump· 
ç•io, quo ali;is niio enuncio pnra elogiar-mo, como pens•io os 
nnbro; senadores, de haver cump1·irlo o meu dever como mini>· 
Iro. Esta Jlresumpçiio, qu·o ó licita a qualquer inrliriduo, lliio 
pódo m rccusarl;l ao rncarrcgado d•.> poder publico, e PiJra 
srr destruida ó mi;ter quo hajiiO factos provados 1'01 con· 
traria. . 

11 seria preciso, para drf~nr!cr-mo, que cu fosso desfiar nm 
por um todos os ol•jeetos a quo tem s1~o applicari~ a enorme 
quantia despendida poJa reparti cão n meu cai·go? Vêm os no 
bres AcnadorrR que esse meio de defesa seri1i ahs~lutam~nlo 
impossível. E' mister; pois, quo so iipresenlcm factos proce· 
rle11trs para quo as nccusarõos Jloss;lo ter valor. 

O senado, portanto, n~o icndo motivos para duvilar da pro
bidade de um grande numero rio funccionarios puhlicos, rn· 
corrcgarlos do levarem a effeito a dospeza, tom base legitima 
para cvnccdor o cr~dito do que o governo precisa, o r1ue as 
nrccssirlades pu'bliens rcclamão, porque os s•Jrviços cm gran
de oseala estilO feitos. A fiscalisarilo torn sido feita com o 
nccessnrio zelo. so~unrlo o systr10a'adoptarlo om nMsa Je~is· 
Jan•io, e vorific!Hdo-se que o dinheiro era illsuffidelltc deve 
o ~•nado ministrar os meios de que nào pódc o mesmo go· 
vorno prescindir, c quo ora solicito. 

O nobre senador disso, por c~emplo, o foi c~so o unico 
fiiClo que osperificou, ·que cm seu entender, e no do muitas 
pessoas com potentes, aS>cntav~ que o numero dos encOUI'a· 
çados era demasiado. Declaro ao senildo que não fui o autor 
da encommcnda dos encouracados. 

Ú Sn. PARANnos:- Dou-Ího os para bens. 
O Sn. MINJSTno nA MARJNJJA:- lia sóme11to uma excepção, 

quo talvez não se tenha eiTcctuado. Entretanto, com n 
loiildado domou caracter, declaro que nào acho doma~ia no 
numero das .cncommqndas Ceifas Jrolo meu antaccss?r. 

As bases, Sr. prosídonle, para o nobre sonador_asseverar 
que ha ;uporabun~ancia de encouracados 1ão bastantes va
gas, 110rmrtta-mo S. Ex .. r1uo .lh'o 'diga. Nós nilo podemos 
rnarchnr, na ma teria rio que so trata, fixando cxaclamonte a 
lorç•1 de quo porventura tenhnrnns necessidade para vo11cor o 
i11imigo contra o qual combatemos. A primeira condição pnra 
fix.armos com exactidão a importancia da forca strictam~nlo 
precisa, isln ó, sem insufficiencia ou oxcessri, seria um co
nl!Ccimento pleno o exacto ú~s forças quo temos a combater. 

Dias, o nobre senador, ou alguem. porlcrá dizer quo sabe 
exactar~onto quaes as forcas do rlíctador' do l'aragu:.y, bom 
como a importancia das !o'rtificacões dessa republica? Certa· 
me11tc que Oiio; e nrsla contingência, Sr. presídunto, pede 11 
pru ~oncia, I!Odom os inlorosses do estado quo ~'"!emos pelo 
cnmmho mars se~uro. Aquelles quo no comeno dosta guerra , 
avnliav•io em muito pouco as forr,as do' l'arnguay, tivorrro do 
solfror. docopcào cruel: no atarjue de II de junho recúui!C
ccHc que Õs recursos boiiN:os rio diclador p:1mguayo enio 
muito supuríoros áquellos que julga vamos que ti vosso ; roco
nhccoiHO que se não 16ra a bravura úonossos soldado~ o 
m11rinhciros c a pcriciit de nossos 1:enoracs c do nossa officra· 
IHJade terinmos do passar por uma der-rota mio só Vllrgonhosa 
como altamente prejudicial ao p<iz; uma dmota cujas conso· 
quencias a nin~ucm ó dado medir, JIOrquo se o inimigo tivesse 
>ahido victorioso nesse grande. combAte, o dictarlcr rlo'Pa-' 
raguay so leria assenhoreado rle Iodas as rnnrgons rio Prata 
encontrando auxilio nos inimigos dos ~:ovcrnos co.m quem os· 
tamos alliados; ~ •ruem sabe que proporções torra tomado a 
~uorra, c que novos sncrificios não.scriiio ainda necessarios? 
O nobre senador jil vrl que no>la ma teria não ó possivrl fi~ar 
[lrccisiimento o quantum das forças a emprrgar; o na ?uvJda 
ó 1cmpro melhor rruo sobrem úo que faltem os ·meros de 
guerra. 

( fla um aparle). 
O Sn. ~nNrstno DA I!Anr~nA :-0 que .se segue ó qu~ ~ nr· 

gumolltaCiiO Ó .uma arma de dous gumes, tanto pórlo f~flr a'o 
nobre sc1iador como áquollc contra quem S. :Ex o applica. 

11 a vordatlo, senhores, como os fnctos ató bojo tem 11rO· 
vadn ó quo as fJrtiGcacõos quo temo ii combater não são para 
rle;proziir·so; nõj vimos os o;tragos c pe~das do vidas qu~ 
so!Trcmos na paS$ilgém do !'asso da l'alrm, o os fortes _al!L 
nilo se compariiu do mo rio nlgum com n fortaleza do J.Jumaiia. 
Nem cu acho, Sr·. prcsirlontu, quo seja um hom syslcma o du 
nmc;quinhar o valor o ns forças que eslamJs combatendo, 
porque fnz ello diminuir do proporções as vantagens. q~e por
vellturn colhnmos nos combatrs doimmcendo as glonas qua 

-lemos obtido o 4ue ainda podemos oLter. 
Feitas ostos breves relloxõos, para fazer ver quo cm meu 

entender não h oncouraearJos om excesso, dir·ei ao nobro so· 
rwrlur que actualmcnto é.xislem seis no Rio da Prata,.e dous 
neste porto, o todos estes uno silo do encomenda feita por mim, 
mas do meQ nntecossor; llU npcnns m~nrloi fnzor uma en
commcnrla, quo l•lvcz não 10 lenha verificado, o foi a compril 
de um encouraçado ou monitor, I!UO o rlictarlor do l'nraguny 
haviil monrlt•do construir na Europa. Mandei comprar essa 
ma china do gu~na, mas Oi1c posso dizer no sr.nado se a 
comp:a se elfo~lnou. porque ha ~ma limitn~ão do tempo, ~ue 
const1tuo· ~ond1çUo pura a rescrzilo do contrato; não se1 se 
elle terá srdo r·ntrrgue dentro desse tempo. 

O Sn. DARÃO DE S. LounENr.o :-Cá nilo so está fazendo 
algum? . ' 

o·sn ~JINISTIIO DA ~IAPINIIA :-0 Lielador do Paraguay linha 
mandado construir um mo11ilor ... 

O Sn. n.in.io Dr~ S. l.oun1~N~O :-Sei disto. 
O Sn. nrrNistno iiA MAni~ru:-E havia noticia disto; avaliem 

o nobre senador o o eenntlo o damno quo podia fazer ossa mr!
china do gucrrn nas m:los do nosso iuimigo, por isso rn~ol1·1, 
o rcs"lvi rlopois do tor consultudo a todos os mrus collr~;ns, 
mandar ft11.or acquisi~ão doi! c pan o Jlrasll; não soi entro· 
tanto so tcril ollu sirlo !cita. 
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o Sn. D.\TIÃQ OE S. r.nUIIF.NCO: - EIIQ niTo podia cntrnr Jú,. 
IIIJUillo cstiÍ ldoqueaJo. • 

pcrft•ilo; o que srja' fumptivcl, como bom o cr·oio,·rlo relo· 
qucl c refonnas, mas o nobre sonndor conl'inl comigo, cm 
quo a quadra nctunl, as circurmtnncias anormaos cm quo 
nos vemos niio 1ão as mais prupri:rs parA levarmos a rlTcito 
uma roform~ 1/Uillrtucr no exercito ou na annadn, quo cm 
iua qua:i lolalidado acha·so no lho•tro da Huerrn. • 

O Sn. TJI~I$'filO TIA rHni~II.\ :- Com as conrlic•lcs do mo· 
nitor, podendo ocrvir u!l nrietLQ1 podia f;,zcr-nos 'um d;rmuo 
cou5idcravcl. 

O ~n. n,\nÃo DI~ S. Lounr.N~O :-Como podia rutrar? 
O Sn. IIINJsrno DA !L\111~11.\:- Um monitor, coufor·mo as 

coruliçilos dcllo, como so viu na guerra ullima dos Eslados 
Unidos, ti muitas vozes bastante por si só para uodruir muitos 
JHII'iOS, 

O Sn. n.1nXo ''B S T,ounr.Nco:-Só so os oito cncouracarlos 
rrão pudessem com cllo. • • 

O Sn. MJNióTJÍo 11.1 MAHINUA:-Porlin o morritor, não aehan·lo 
omLaracos nas ogu,1s por anuo nal'ega, passar por todos esses 
cucouniearlos, hi10 era iito nenhum impossirel, o chrgar no 
Jlurlo ri e' 8eu rie;rino .. 

O Sn. nJIIÃO DI~ S Lounr.N:Q :- Padin, j;í quero ar.ro· 
ditar. 

O Sn. urlll5Tr.o o,\ !!Ain~n,\:- •.. t1 qunn1lo não JHHiíl1SC 
ch~Róll' a osso rieslino, IJ.J;tava sinnentt1 o danmo que nos po · 
ilcri:L causar lonrando conEnguir· is,o, rurn orn meu or:tcuder, 
cm rniuha conscioncia, m ju;tificnvtl a compra. 

O Sn. 11.\n.io 11~ S. T.ou11r.N~O :-E' bom. 
O Sn. MI~is-rno nA MAnr~nA :-E' este o que f•1i eucnm

mcnrlarlo por mim. 
O Sn. nAnXo DE S. L9unr.Nr.o :-Niio se oslú fazenrlo algum 

<r h i ? • 

O Sn. rur~rs1·no DA m,\n!XIL\ :-NiiO srniior. 
tir. prc;_iricnto, o.irrgurmnto contr'il a elcvaçiTo rias dc>pezas 

actuaos, trfildil da compar·irçiio rio outras elc;pezas, pnrn mim 
nJo prnecdo. O nohre fCuador, o senado. o paiz, todos sabem 
q.uo o llrasilnunca oslcrc cm circumstaucias compara veio iÍi 
áctuac;, nuuca poi<uiu urn'\ óll'lllillla no .pê cm lfUO so acha 
a rruo lemos Jroj,J, mruca li vemos HO COO homens cm armas, 
comrl actualmente tC!IiOS no llio da !'rata; o,lcs factos fiio 
oxtrnordinarios nos anrraes rlü pniz, c porlnrrto oxlraordirraria 
1amlícrn devo >cr n olespcza; a nlle.gaçiTo da impnrtancia on 
oi mesmo n;:dil sigrrilic:t, ó midcr demonstrar su'a llliÍ appli· 
cai:iio, ó rni>ttr dr•monslrill' quo drsvios lôm havido Jlill'il que.o 
clli1 poiia srr ilrguida no ~ovcmo, d·l coutr,lrio o inconvc. 
uicuto quo ubto exi;lo deriranntnrirlnlcr,lo do facto cxtr;:or. 
tlitrario da guerra comn qual uns acho mos a IJracos. 

O nohro senador aiuda voltou a occupar·so coin o sy;tcma 
do /l;caliiii~ão. 

O Sn. l'AnA~nns ;_o Sr·. presidente ui1o cnnseutiu. 
O Sn. nuNrs'fr:o nA nrAnr~>nA :-Vou apenas responder muito 

(Ierfuucloriamontc·ao lfUO o uohro scuad~r r!isso. 
S. Ex. julgou rr,::l invor:ado o similc qoo CBlabdl'r.i em 

rrla~ITo ú expcrliçli'l do f,dJecido Pedro Ferreira do Oliveira. 
Jlu direi a S. Ex. que lli1o foi e;trl o unico mnlivo. nr:o foi 
um dos quo mo auimnrrro n 'egrrir o syftema nctnal, qrre 
:rli;'rs 6 o sy>lcmn do no>m lt•gi;Ll~i10. A st•molhan~a ú per· 
feita, entre um c outro facto ha só:ncr:lo n IliiTcrcnç:t 1lc C5· 
cala: cntiio a f•,rçnniio ora til o considcravcl, ó verdade, m's 
mln orn lamiJem muilo diminuta, o es;a expcrliçi10 naval 
parliu rio llio 110 J:rneiro com destino do lr'/1\'arciHnhalo, rio 
entrar cm gucrr'n, 10 fosso preciso i o nobro senador fez o 
mesmo que hojo se pratica. 

O nobro serlildOJ' Iii os o que cu dc1Ór<'l nomear um imnwdi:r · 
to; mas o vice·almiranto chcfo da esquadra tem ú roda de 
si muitos immodiatus, o njurJ,1rllc; i portanto a cslo rcopl'ito 
não lm falt:L do semelhancn, Quanto ao commissario geral, 
nós tamhem o lemos cnc:irrngado do rever ns eont.1s rios 
outros o I'IIIIICitü·la;, N:lo foi mister, rlilo IT,l prcei,o arrio· 
risn0iiO J.-gbJi,tiva pura incumbir·>o a um rios cnmmiosario; 
do lomnr· ns Cillllilj dos outros; uns leis rio firwnda oo cu· 
contr:1 :111turi;il~<in pnm i1so. Quanto no mai; st•guo·!c o 
"l'>li·rna quo jú cxhiili an senado, . 

E' possJVClrJUO niio sr•ja o sydcma donos~all'giila!liio o mais 

O uohro senador comprclrondo que grnn,Jcs lran;lornos 
podonl traznr no smir.o n innugul·aeilo do roforma quniJ{IJOr 
no corpo rios rffidaes riu f,::rui·I>t 'eh armaria, o foi o;tu a 
raziiu pri 1cipal porque não julguei dever aceitar· do presento 
a uuturi;aç;io que nm um J•rojtcto se pretendeu dar ao go
verno pnru olia reforma. 

O uohro scuadur occupPII-FO niJJ!ln da demorn, d~ dir·ect•fio 
lenta da gucm. Eci quo urro devo discutir mais o~ tu qucs
lilo ; qnaoto, p~rém, 'ii os tarem os noss~s. ge~?rncs encar· 
rcgadt'S du snj;erintcnc!cr na parte admHrrs.IJ'illrva o (Iscai; 
dird apenas ao unl1ro renador qun fO isto ó cr'l'o, um erro, 
nncontra a seu fal'or· ho;rs autoridades. As iustr·ucriii'S rio 
Frerlorko da i'IU;sia fa/J;1o rxten,amcntc a NtC respeito o 
mn.-!ri10 11 grando cnnvenicrrda o ulili•hdo tio cncarrugar 
rleitlls fttnc(:õcs os g''ncracs, mostrão. que ó mesmo uma 
condi!J:lo indispcr:ravcl p:m1 o bom cxito·da /iscalisaçi10 a da 
arlmiui5ll'il~i10 no nntorial. 

O Sn no~uiio nG S. Loum•Nço: -A doutrina da di1·i.•ão do 
lrabnlbo ó po.-toriur n c,sas inftrucçõcs. 

O Sn. l'.tnANIIOS dá um a parlo om referencia n ~ucrra ria 
Crim~n. · 

0 Sn. ~~~~JSTIIO 11.\ MAIII:OU.I:-A CSSO respeito 'é qU9 poriia 
cu dizer IJUII a diJTneuça d.1s propon·õcs nilo pcrmitte com· 
paraci10 alguma; crrtrelanto, sem potfer formn·l« do plano, é . 
trem cerln ljiiO OS gcncrilCS iulorvinhi10 do IICW~Sidado SO• 
bru a direce:io do serviço niiministr'illivo, porquo V. Ex. Sil· 

ho ~uo a J;l'l'Jlo;i~ilo curllraria é até um impos,irel moral. 
O Su. i'AnANrros: - N:l11 digo o contrario, devem ter por 

furça urna certa/i;cnli'aç;lo. 
O Sr:. ru11iio nE S. T.oum;~~:o: -E' outra cousa. 
O Sn. nrrNrsTno 11.\ nr,\nr~ILI:- Quanto neste ponto, a cr.n· 

;ura contra o gcvrrno, pelo que penso, pouca ou nc.nhuma 
prnccdi·ncia tem. 

O Sn. nAnXo rm S. Lt•UIIENÇo:- Dcixq scmprllAicnr o 
pouco. 

O Sn. nr Nrsrno nA M.lnr~Ji.\:-NilO senbol', 
O ud•rc ol'nador qurr do mais úma explienriio impo;sivcl 

do lho rJ.,r; 411t'r que IIi e ir~furmo irecrCil do scr'viçiJ quo c:L;lo 
fa;endo os lr·an;porlcs 110 hro da l'rat.a, o sa •;1o ou n;io t!o 
snhejo .. Ja disso ;w nobre SI!!Iildor IJUO lliiO livo 11 ncccssidado 
IJUt> idiiLi Hcluou grundemr.11lo na rcparliçõo 1la guorrii 1 (o 
comprcht'IHio o !llrhro .'ena dor qu~ o;orviço daquclla repar· 
trulo. e para 11 dr>liriiUiil cm quo o fortn demandava o clllfli'C
co do muilos tmnsportes), não tive, digo, a necossiuarlo rto 
f;et:u· navios. 

~oi d<Lttualidado do smiço a que csl:lo entrrgur.s os trans· 
Jmtes pl'l'lr.nccutrs ao estado, o tenho como certo que, leVi\11· 
do todos os fJIIO Jlil~alil Iom ido rccomrnondaçào rio voltarem 
logo rruo fos,o po:;il'l'l, IIIi o leri11o .~ido retardados se as ur· 
gonciiiS do ocr·vi\'o ni1o o rx igissem. C"IIIJII'Ohcndo o scnaiio 
IJUO a mim, na rlislaocia cm que ino ncho, é diffieil rlar co· 
cl·•rcr.imcutos dti.<dhiidno iltl um somclhilnto servico. Acredito, 
[10rl.111to, que so, o Porlcnlw foi fretado é [IOn[uo hill'ia no· 
ccssidados. · 

O Sn. n.1nXn rm S. V·unEr~ro:-l1oi fretado por conta dn 
rnnriuhn. 

O Su. n1r~rsrno nA nLir.I~rr.I:-Nilo livo ir,formncilo neste 
respeito, o devo acreditar· que niTo fui, porqur1 não' tenho no 
tlio da l'ntta ucuhnm dot•Diito do artigos IJcllicos; a mcuoo 
quo urro houvc,;o uoce;oi,larlo riu transportar· Cafl'ilO, dtl que 
l!ilO tivo pintidpan1o, para o thcnlr·o rln guma 

J'a;;o, Sr. pruslJeuto, ir 1lar algumas lXI Ui.tcJos cm rela· 
ção a fôrma do credito. 0; uohres senadores 'tigào grande 
importuucia n isl'J, que nliú~ niio é wcncirll, mas devo as· 
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somar no senado quo o moi o sol;ulilo' ora o nconselhado, o O Sn. PAnANnoo:- A lei niTo qnor quo o pagamento os-
o mais Ioga!. O nobre miui;!ro da guerra õpro;onlou, ú. ver- pcro, diz quo u;pero apropria dc<pczu. · 
dado, ·um credito cxtr:1nrdinario cm vc1. do ;upj•lomenlar, o ~~~ nnmrno DA Mlni~Itl: _v. Ex. pódo nprcfontar-mo 
mas o ;coado sabe a dill'eror.ça que vni tio um para outr·o d I' · 1 
crerlilo A na lu reza do sarviço a fazur·so, 0 smico que ex· um ca~o o cm Jto.supplcmonlar, em que o st•rv1ço nno ten1a 
!riiOI'!JinarianwntC OCCrOiCeu, autorisou O credito oxtraordina·• aLôOrVIriO il quantia Oli>rc:llia para oJie O· mais Ci>il que ~o r 
rio do ministerio da guerra; a meu respeito, poróm, davilNo esse mc;mo crcrlrto supplcmcntar se vo:n pedh·? Isto nasco 
cxnctamcnto os requisitos. 11 ue caractcrisão 0 credito SUJ>plo· liA natureza da cousa; FC ha inconv~nientos, iiiO do natureza 

quo li;1o se pód<l rcmovc1·, nascem 'da cousa cm 1i. montar. 
Jlnvin despó1.as decretadas, porque decretarlo e1tava o ·Parece· mo, Sr. prcsidrnlo, quo tenho 11ito até demasiado 

augmento do posso~! o m;atorial da· armaria; os fundos fiados pam uma m~toria que, ombom o grande mpoito que mo 
par11 o dosempoubo o satis.f,lçiio dos scrvicos niio foriio sulli· merecem as furmnlas Jpgal's, n.lo tem a impor!ancia, nem o 
cientes, grandes quantias ficirrào por paliar; não trndo eh~· alcanco ljll'- lhe lig;io os no!HCS senadores; o niio tom impm·
g;Hio o !linheiro cu rlcvh lianÇI<r m;io do um credito illJII'IO· tanda a:nda mesmo >JUO houvcs~o por miuha pnrte abandono 
mcntar, porque os motivos crn rclac.iO a minha repartk;io rl~s funnul.1s, quo os nohrcs scu~rlnrcs jul~nu chrigatorias; 
cr;lo exactamente dilfercntos daljU~lJÓs que militaviio a rcs· mas ~handono qr10 n;d c cvidenlcmcnlo não se deu, COIIIO 
1,cito' da ropartiç;io da guma. acabo do dl·monstr:1l' ; c ó etCU>ado reproduzir argumento• 

Jl~r~ levar a evidcucin sobro um ponto t<lo claro. Disio o nohrc senador que ainda infringi a lei abnndonanrlo 
a fórma de decreto o resolúciTo da medida cm conselho, por· O Sn l'AnA~IIfiS :-Apoiado,,, 
quo a oxpcdiç~o do um scm~·llwnlo r! melo ó consa~rarla peln O Sn. MINISTno n.1 nJAIII~II.I :-Sim senhor. 
lei; mas O nohr·o senador CSIJUCeCU·SO de IJUO es>es rcrJUOSitOS 
sín exigidos pela lei estrictamcnto par,, o caso cm qu" o ~o· 
vrrno decreta os croditos na nuschcia das .c<mlilr~s; desde, 
porem que o ~:ovcrno tem de os arrc;cntar ;is canwns, taes 
fórmulas tornavão-so n;io só suporfiuas, como irrisorias. O 
quQ IJuerorá dizer, Sr, pro;idont•, conmltar·cni ~ rcsolvorrm 
os mioislros em con,elho ácr.rr.a da docrctac;1o do uma me
dida quo tonba de >Cr logo submcttida ao cónhecimento o rio· 
cis;lo das ca1nnras? 

O Sn. PAnANnos :-'-Este decreta a dcspeza, 
O Sn. n!IN!STIIO nA nrAIIINIIA :-0 que quer dizer o governo, 

antrs de·1·ir nprcs1·ntar i1s camar;as um;1 proposta, quo pódo 
ou n;io sor convertida om !ui. dar· lhe a fórma do lll'crnto? 
llopito, Sr. prcsidcnfo, seria ;>tó ridiculo. 

O Sn. PAnANuo;:- llidiculo da lei. 
O Sn. IIINJ'Tno DA nJAnlNII.I : - Pordiic-mo ; ou f.,JJo da 

e;pccic cm que o credito t~m de ser aborto quando funcciona 
o corpo legislativn, ao qual é snbmcllido. 

O Sn. l'o~n,\Nuos:-Os creditos supplcmentms s;io sempre 
submeti idos. 

O Sn. nllNIS~no DA nl.lnl~rr.l : - Sri porfcitnmcnlo qno 
quando para s"rtirom clfcito n;io procis:io do sor lognu!J
ml'll'tlos an corpo lcgblalivo, nCilc c;w1 ;itn, domn ilJI[Jare· 
crr romtidos da fórnlil r.brigntoria do dccratn; ma' n:~ onlro 
ca>o, Sr. prc;idcnlo, mo parcco claro rp1c ao cnrpo le.~i;la· 
tivo· devo ser olfcf·,•cid~ a propo>t•, o n;in um arto j;í nn'C>· 
lido da fôrma do decreto. No primeiro caw o factn tinha de 
ohrigar, antes mesmo do rccchel' a appravarfio do C>lrpn J~gis· 
l;,tivo; por isso havia nr.cmidarlo do cnilllnunicar-lho c; ta 
fórma ; no segundo caso não pa01sa de uma prctoru·;io, do 
uma J•eccssidadc a satisfazer, ncccS>idudo IJUC o;lanrlo 'drpen 
dcnlo das camar~s devo com cear como um~ ;imples propo,ta 
fc'ita pelo poder executivo no· poder legiilntivo. 

O Sn, I'AnAnuos ::....E ~~ dcw·zas j;'1 feitas? 
O Sn. AII~ISJno n.l nrAnl~n.l :-O meio marcado na consli· 

tuição para casos taes ó n propo;t,l do f OI'Cr'no. 
o sn: Sn. 'SouzA FnA~CO : -o governo nutorisou a dos. 

pcza sem decreto, sem aviso, 1em n;ula. 
O Sn. PAnANnos:- V. Ex. j;\ r••z as dcspms ?ela maior 

parto, c acha fjiiO seria rirliculo cxpo·!ir-so um rlcci'OIO I 

o Sn. I'AnA~nos :-Estamos do nccordo sobro a evidencia. 
O ·'n. MINiiTIIO 111 ~l!lil~IIA:..,. N.to ha duas; para mim ó 

ovidcnto IJUC não ·houve nenhuma iufracc;io do lei. Dcsrlo quo 
a lei tem um~ ~pplicnçfio dcicrmiuada, 'o mio podia ter outra 
;cm ir do rnconlro a>! prrceilo da lei comtituciom1l que lho 
devo u.•tar ruperior. é claro IJUO iiiJUC!Io quo tem rio executar 
a ld 1lcve cinglr·rc .o preceito cunstitucional, isto ó, quauiJo 
Iom de pedir crerhlos, cstnll>io abortas iiS Cilmaras, e.mprc~a 
o nu·io gernl. p•·lo qual o governo se cnl<'lllin Cllm ollas a t;d 
resprilo, c du nccr•;sid.IIIC !~m de abnn>lonar a outra fôrma, 
>jUO tem occasiiiu propria. J.,to, repito, mo poreco Cl'iricnlr, 
o cad•• um tem o dir,•ito d~ dar aos seus argu>nPntos a forç•1 
~uc lho Jl'II'O•:O, De mais, so cummelti um ahuso, m1o vou1 
rJ,dJi nenhum mal para o e.'tado. rl~srlc ljUO o dinheiro foi 
bem npplkado; ludo o mai; ó accirlental, 

O Sn. SouzA FuANC•l : - Será urna tri;to calamidndo quo 
so ga:to muito. 

O Sn. MI'I5TI:o nA li.IRÍ;n.l: -E' verdade; maior cala· 
rnidade, porórn, ainda s1·rá ;c o Brasil ;o sabir mal do.nma 
que;t;iu corno essa qnu snslrnla no Hio da l'l'ala, fO os brios 
ri:! naç;io hrnsi\cim, rm 1'01. de serem dcsa~gravadcrs, tiverem 
do ;olfrcr dc!ar por falt11 do •·mpr~~o de meios, embora ni!•J 
pnsi;'to ser n!Ji.idns srm grandes >ncrifieins. 

Creio IJIIO n;i:l mo rc,ta mais nada a rc>pomlcl' ao nt•hre 
senador, o portanto trrmino ;qui. . 

O §l•. ~Jouz;o :··r~n{"ll:~Eu n11: f,licilaria pob d1·clara· 
r;io por V. Ex. feit·1, ~uanrlo entrou cm~" di>cU~ôi\o o art 1', 
ilrcia",1\~;io aliús muiln r!o coufo·midad~ com o rogimr·nlo, 
>pie n;io >O po~i·l tr;•tar son;1o c>pccinl o p;arlicularmonto r1.1 
maioria co11tida no mesmo arli~··, 10 o nobre ministro da 
mariuha, aproveitando fi occasi;io quo lho era dada, nos hou
ves;c explicado o credito, o a nc~cssida•lo das semmas arl.li· 
cionacs ljUO parlo na sua pruposta, J·,fclizmrnlo, porém, o 
~cn:ulo acaba do 1'Ór que S. Ex. o deixou carla vez monos 
informado,,., 
o Sn lU~11'1lll liA MAIII~II.\:- nlcnos n~o ó possivcl, deixei 

no mesmo o .. t·tdw, 
O Sn. Souu F11.1Nr.n:- l'crdilo; ri;\ 10 nos como informa· 

cilcs tal cmln·ulliada do idé11s i1s vws, quo porturbão o· faz 
;,1bcrmos mo!1os do qno sabinmos dantes. 

O Sn, !l1~1srno 11.1 nrAIII~UA : - E' verdado; V, Ex, tl'm 
O Sn. n~r~Jsrno 11.1 MAWII.\:- E;la fimplcs ohsorvacão, rn1.;io., .. 

n:1o comprovada, não ofl'cnilo rle modo nlgum o acto r,no \•rm 
do praticar perante as cama 1·;ll 0 mi 11 i,tro da nwriuhu i pam O Sn. SouzA JlnANco: - 1\;io applico a ohcorvacão a 
que o e.rcdilo supplcmenlar? E' p~ra f;12c1· r.1co a 0,sas 1Jcs V. Ex., d·JU·a como a·~unH·nto Rrn.J cm resposta ao stu. 
pczas que rcolào por p!gar, ó cdn o SI' li dt;itino, o', por tanto, O senado ouviu o que S. Ex. di;so, Jl>ll' 1·xpmplo lfllo!Hin fO 
ó .ela! o, n~o ha outrnmcio se n;io csto mc,mo d1•signado na fall.ou cm Ji;c,,Jio;,ç;lo dn material rln lil'malb, Eu llilO entro 
l01 ; expedir o governo um dncrrto quando t•sl;io au;outcs I>S ma1; nrsh quo,l;lo; 6 llllslanto que corra no jornnl da casa o 
camnras, ou pedir i1s mesmas camarns, mcdinnto propo.,ta, jnns ann;u;s, 111111 S. Ex , ali;i~ Pahedor, IJUO aJn•la mesmo nos 
fundos par01 o pagnmonto dmas despezus, tempos uormacs, nos tempos do JH17. 1 nunca houve miniot1o 
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d.a gucrr~ o. da marinha quo p~dcs:o dize~: " Dlinha ropar· 
!I(il•>, prme~pnlmcnto cm m;,tma do fornee1mcnto, está illcsa, 
JmiiJJIOC de qnnlquor censura de rliopcrdicio, de prcvari
caç~o." Sabedor do que t~J. nunca so pó•! o dizer, quando 
am!o por anno so diopuln sobre n necossi"dadc de dar rogu .. 
la ruindo aos aricnncs, como ó que nos vem rlizer: " E' abso
lutamente impossivcl quo !Ob minha administrac~o se tenha 
comméttido o menor dispordicio, a menor prevnrfcaçilo. » 

· 0 Sn. IIINISTIIO DA l\IAIIINIIA :-Eu não disso cm scral · fal· 
lei na cspocio. ' 

O Sn. Souz.1 FnANGO ·-Coli1 tanto (são palavras aió tox
tuncs) que o dinheiro soja bem gasto, quo importa as fórmu
l~s? Creio quo foi os!il cxact:Jmonto a phrase do uma das 
ultt~ns proposições rio S. Ik 

E. o gov~rno ubsoluto ~m toda SU!J; nurlez ; ~nslo-so o di
nheiro prec1so, sem necoss1dado dole1 de orcamcnto 'do fisca
lisaçilo rio corpo legislativo I Senhores, ó 'iingung~rn a quo 
n~o c~tavamo~ acostuma.rlos. Se f<!clos s~ darão atgyma vez, 
nao twha havulo até boJO quem VJOsso•dJzer cm pi• no pnrln
mcnto quo na.Ja Villi:lo as fórmulas, ns praticas fixarias pulas 
lm. 

O Sn. III~JsTno DA li!Aili~RA : - !lu não disso tal. 
O Sn. SouzA FnANCO :-Eu invoco-o te~trmu~bo .tos nobres 

Fcna~ores soa palana-impossivel- n:lo foi repetida mult;Js 
vezo>, o so algumas de lias mlo forilo acompanhadas do nrlvcJ·!Jio. 
-ab>elutamcnto. ·J:ntrctnnto, drsdo •JU6 isto fie:•r os.:ripto. 
rlesdn guo se ficar acrodit•Julo rJUO nm ministro lia no ll•·asil. 
1•u lilo feliz que no ieu tempo, durante uma ~nma, n Rravc 
IJUo.-!;lo rio fornecimentos füi levada ao ultimo apuro de 
I'Xamo !lo. liscalisa~ilo quo n:lo hnviil nem su>poil:J do menor 
1hspord1C1ij ou fraud110; ou tno pouco senhor do;tn mnteriil 
lJUO .f'ildo acredit.1r ~esta po.s;i~ilidado; bast.a quo is lo fitJUe 
oscnplo Jlllr~ dcsdo Ji\ se poder JUlgar <los pcr.~os quo correm 
~ctualmcuto os .cofres publicos, dos embaraços quo podpm vir 
as finanças do ll~tado com a conmvncilo do um minislorio 
lilo cheio de conlianca na t•xecnrilo do iuas ord~ns na fiddi
darlc do todos seus dcle~arlos, mi probid·•do rio lod~s quantos 
contral;io fornecer os a1·nwzons ria armn<la, que affir~1a st•rem 
l•bs~lutamcnto impossíveis os disprrdicios c frnudcs nos for· 
necuncntos para a armada.· 

E S. Ex. fez uma ospecio do confus:1o e"ntro dccretaci!o de 
dospezas e pag:un~nto do despozas, para dahi concluir que n 
abertura .do .crcu1to cxtraor!linario1 dovondo sor sujeita no 
corpo. legislativo quando cm sil!silo, n:1o precisava ser foila 
por. VIa do ri~•Tcto, o Jlilrccon·mo quo S. Ex. não admilto 
dcwão qunlquor rio ~:ovorno n oslo respeito. Enh·ctanto ]om
hrn·~Jo do quo os ~eniçns para cnjo pagamento agarn oo podo 
crod1to, Eo cst;io Já pn~;wdo. E so tão avultados pagamen
tos so fazem rom autori~aç;io, o aulorisaçiio por decroto do
~ov~rno, n;1o ha garan!Ja du quo sor:io os indispcnsavcis o 
JUSIJficados. , 

Feito~ os ~justo; do cncommentlas, por exemplo, o estado 
fie~ obr:gado a olle>, ~ despeza csl:í começada, n:lo so pód~ 
ev1tar; e por conse~u1ntu, so fosso ndmiosivol contratar as 
encommendas, >om no menos rrsolucão tomada ennonsclho 
o decreto expedido para eua ~xvcug;Io, onrlo irião p11rar a~ 
finanças puhl·c •s? O docrclo do covorno parece-mo que devo 
precerlcr IJUI•Iquor conlrato pam ns dcsr,ozas, tanto na hypo· 
t!1rso do rst;.r, como rle não estar cm sessão o corpo lc"lsla
llvo. " Se, porém, cslivor rew i lo o corpo Je•islalivo ~liz o 
~rt. q' § ~~~ d • lei ri~ 9 do sct~mbro do 1850, ;,1o potlerà o go· 
vorno abnr os refendes crorhtos nem autorisar as dcspezas 
som quo ellas Sl'jão previamonlo votadas om lei. • 

Resumamos, porem, ~s respostas rio S. E~:. Perguntou soa 
S. l~x.: « Ua ou n;io rlisperdicios nas muitas rlcrpezns ria 
mar111ha? " llcfpOiHicu: « N;io ha nenhum, cm 11arto no· 
nhuma; por maior que scj., a distancia cm quo se far.em os 
f~rnecuncnlos, s:lo todos liicalisados, rio sorte a ser impos
~lvcl rlofrau~nr o thcsouro. " N;lo admillo ~· Ex. que\ contra 
.1 prcsumpcao cm favor do empregados ~nt1gos, so d111a IJUO 
lia dispordicios, sem qtio I h: provem os factos. S. Ex. es 
quoceu-so do quu IJ~ n accrc;centar á lista dos empre"ildos 

l!robos, n lista dos fornecedores nacionaos o cstrnogci~•s, a 
IStil rios o>pcculiirlores, ·entro os quacs apparcccm alguns 

como ~vos do/apina sobro o thcso~ro, r1uc cllos Fabcm, quo 
ó nestas occaS1õcs prosa cnlrcguo a sua vor~wlatlo. 

. Disse S llx : " N;io; tu·lo vai o mais regularmente d•;so· 
JiiVel, o quauto ~o carv;io, scnrlo JIOSiulo quando entra o 
I(Uanrlo Siiho dos rlc\lositos, o fi;cnlis;ulo o iCU consumo a 
l1ordo, .nilO pó do ~ t wsour~ s•dl'rcr ~ meuor perda. " ;\ c, tas 
~~·ucralulados so lunlt;io as lllfolffi"l(ões sobro as providencias 
Jli•.ra ov1tar os abusos o disporrlicios contra a fazenda pu· 
bliCil. 

Qu.nnto as informarões sobro qualquer acto, diz S. E~. : 
". hto so f!'~ tão longo quo não posso informar, não tenho 
amda pnrtJCipaç;lo.». l'or exemplo. n respeito do afret:1monto 
do vapor l'orlcuho por pa1!o do governo, S. llx. diz que 
nada Silbo, do numero dos afretados, seus preços, empregos, 
nada snbo. 

O Sn, MI~I~Tno 01.. nun!NII.I:- ~:io tenho participação 
nonhuma a o, to rospcJto, na.o hc1 tio d1zcr se não a verrlndo. 

r 1 Sa SouzA FuA~co : - ll.<í-so enl;lo quo n rc~peito rla
quolles factos, qu~ >ao conhcculos, que todos sabom, S. Jlx. 
não to~ a menor lllfornwç;io; n re>poilo rlaqucllcs l'icios, 
IJU~ os l!ltyro!~ados procur;lo encobrir nas trovas, que 1ó 
mUlta v~g~lanc.l.l JIÓdo f~zer t•lrnar provadoF, S. Ex. di!: 
• N:lo so prat1cão, sei do ludo, estou presento n lu•lo pelo> 
meu~ ngontos, a fraudo, as .artimanhas para lczar a f.1zcndn 
puhhcn são ahsolulamcnlc 1mpossivcis; prol'em-mo os fac· 
tos. " 

O~~ois, SCI~horrs, Ó principio uJti~amcntO proclamado por 
S. Lx., que •IS fórmulas, ate ó rldiculo pensar ncllas. -

O SU" MINI.> Tao DA MAIII~n.l :-Eu não disso isto. 
O Sn .SouZA FnANGC :-A palavra-ricliculo-foi repelida 

uma. duua do vozes cm referencia ao modo da nborlura dos 
credites, 

O Sa. 1111~1srno PA !l.IIII~U.I: -E' a oxcupçilo. 
O Sn. Souz.1 FnANGO ·-E' principio. 
O Sn. JIJNJSTno PA JIAIII~II.\ : - llxcopção áq~clla regra .. 
, O Sn. SouzA FnANCO .: -II' prinr;ipio na quostão-c;tanrlo 

al.orlo o corpo lrgoslallvo, n;io porlo o ~:ovcrno decretar as 
despozas sen;iu nos c:1sos exceptuados. o para comocar a fit· :e r dcspczas, .'l~vo (II'Ocorlor !ler.reto. Em um~ gurmi rins las, 
>O o nobr~ mluJstro, como 1hz, rncommcntlou oncouracarlos 
ma.ndou v~ muito material, o quo ha d~ fnzer o corjiO 'lcgis~ 
lati v~ iCnao ria r os fundos para os_ pagar? A garantia rstá 
c~n n;!o encetar as d1lsprzas quando ostá aberta a srsSilo lo
~lslallva, os~ as circumstanc(as podem oocusar quo rllas so 
comecem, lliiJil pelo monos a g~ranJia··cJo decreto dolibmda 
em conselho do ministros. . 

~las ~~~ estou servindo ao nobro ministro argumentando nas 
genorulu!~des .do quo S. Ex. gosta, tanto quo so aproveitou 
do magnllJco .d1scur;o. do nobro_ senador quo fallou anterior
monto para illnda cnnhnu~r n rhva•ar 

lroi,pPis, ~o cxamo do podirlo. fl'niao algum rccoio do fal
l~lr ncst~ quest;io do~d~ariimos, do tabei"las, por n;io 1'CI' quo 
~. Ex. v1mo prrpar~du para elln. 11' talvez um dos attribu
tos.dos gcnios supcriom torom tudo do memoria. Os nnte
ccssnr!'s ~o 8. Ex nestas l(IICS!õcs do croditos do orcnmonto 
aprotcnt<IVi1<l, o ~u o via drsto meu log11r soh~o a mósa, um~ 
granrlc pasta cilo1a do documentos; do frirma quo so lhrs prr
guntassomos: rJuaulos vapores cstiTo no IIi o da l'rata,qual sua 
força, o ?litros pormenor os destes, rospondi~o consultando 
seus pape1s. 

O Sn. IIINISTR' o,~ li!AIIIND,\:- N;io trouxe os documentos, 
mas lenho not;as, veJa o quo quOJ', quo cu digo. · 

O Sn SouzA F"ANGO: - Já so f1•z n V. llx. diversas per
RUntas, o V. Ex. nilo rrspenrlcu., ,_filas vou nos pormenores 
do credito pedido po1· S llx. . 

O S:. ministro .rodo nos mais o crodilo do 4,98l:Sii7fi9R9. 
Já a lc1 du 2G dó Jllnho tinha votado um credito cxtraordina·· 
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rio do ü 09.f:OOOflOOO só para a roparliciTo da marinha, por
que o c~cdito.maior dessa lei foi para "o da gucn·a. E a lei 
do orçamento tinha .votado 7,1iUG:1i9iHOOO. 

O uobra ministro mo hn do. pormiltir nmu obscrvac:io: os 
eruditos cxtraordinarios scro abcrt•>s p:u·a scrvicos m1Ó provis
tos na lei do orçamento ; quando so li\ a da'ta dcst:1 lei do 
credito extraordinario, do 2G do junho, dous diils autcriorcs á 
data da lei do orçamento de 28.do juul10 do rnrsrno anno, os· 
tamos habilitados para perguntar·: portfUO ó IJUO oslan•lo pre 
vistos esses scrvicos pelos quacs abris tos um wdilo oxlraor· 
dinario por uma foi especial, não consignaste; osso augmcnlo 
do (unrloi na lei do orca monto que sn e, lava discutindo? J',•rn 
que um crcdi lo ospeciill o cxtraordin:1rio para dcspczas pre· 
vistas? Alas esta mia uma quost:1o de formaliJutlo do IJUO 
S. !!X. não faz cabedal ; vam .. s ás questões IJUO não são do 
formalidade. 

O Sn. l!INISTJIO DA !URINIU :-Jjso é .emncial. 
O Sn. Souz.1 Fn,INCO: -E' essencial ? 
O Sn. MINISTUO UA M,IIU~n.l: - I' o is não ? E' o quil carac

torisa a difl'orença. 
0 Sn VISCONDE DE lrADORARY:- Então já juJg~ que é do 

alguma ~mportancia a questão? 
O Sn. MI~Jsrno DA l!ARI~iu :·-Eu fallava da fórma. 
O Sn. Souu FnA~co: .;.. Se acha quo é e"5J~ncial, V. Ex. 

condomna o facto do se ter docrct:•do ua lei do 2G do juubo 
um crorlito extraordinario que, estando p1·cvisto, devia l'ir na 
lei do orc~mento do cxcrciciJ,,quo ó rlc data peslurior, c cu 
aceito a éonrlcmnacão tlo acto feito por V Ex mo;mo. l't•ÇO a 
V. llx que mo ouéa a respeito do. credito. 

V. Ex. compei1etro-se primeiramente do que só para a 
verbal" }laLerial " se podem to.ono:OOOH, o sonrlo o credito 
votado para a marinha de 18J8ii:4il2$, do qual separado a 
p~rle que se gastou por conh do oxorcicio anterior 1,138 SüOS 
licão 17 316:G02U para o çxercicio de 18Gii -!SGG. Destes 
cabem a dcspeza com o materi:tl tO 090:0008, o dahi deve 
V. E1. ver a neco>sidade que havia de ler o maior cuidado 
om despezas IJUO por si jó ali;orvern quasi os dous terços de 
toda a da rcpartiçil~ da marinha. 

O Sn. l!INISTDO DA liAm~u~ :-Tenho todo o cuidado. 
O Sn. SouzA Fn~NCQ :-Se V Ex. tem lodo o cuidado, 

ha do lambem comprehcndor quo dtVe dar communicacilo ao 
senado dos meios dó que se serviu para tornar cfficaz·o !CU 
cuidado, e tambom communicaçào do todos os factos tJuO vio· 
rilo ao seu conhecimento. Porguntarti aS Ex. que cuidado é 
esse tcro grande quando a labclla quevom no seu relatorio-· 
Quadro demonstrativo do estado tias verbas do minislcrio d<l 
marinha no exercício de 18ü1í-18üG' alrrcocnlada com data 
de 2 de maio deste anno, só tmz dcspezas do Londres atti 
novembro do 1865? De Londres onde a dcspeta po1· conta da 
n•partiçilo da marinha ó toda com o seu material. 

S. Ex. tem o maior cuidado c nilo sobia as despem foi las 
cm Londres senão aló novembro do armo pnssadu, lia quasi 
um mmo; nfio ·as sabia cm maio deste anno. E soas sabia cm 
maio, ou sabe hoje, não no• quer communicnr. o que ó mais 
repardvcl. S. Ex. talvez esteja informado tle que em Londr·cs 
o que se fazem as maioro~ dospezas; terei occasi:io qu:1ndo 
se tratar do ar!. 3• do mostrar aS Ex. que as f 100.000 
que se passarilo para Londres em 18G1i.a ISGG, as 1,2üti 
tJUO so passúr:1o em ISül. a 18Gü, e os 5,000,000 do f do cm· 
IH'ostirno e outras pOIJUOnas quantias que por alli se cobrilo, 
todas cllas, o mais cm sua maior parto >O tom ~aslo em 
J,oudrcs. Não sabemos ainda, cu pelo m~nos n:io sei quanta 
ti quo uan metaos foi remo !lido no thcsouro por conta dom 
avultado. cmprestimo, \rnreco quo não fui muito. 

O Sr. m1ni;l1'0 ton1a cuidado com as considcraveis rios 
pozas que so ·fazem sómonlo cm Lonrlrcs ~o.ouo, 1iO,OOO, 
lii1o sd bem quantos mil contos 1ómonto' aos dons ultimes 
oxercicios, sem quo S Ex. tonhn noticia da que ó por conta 
fl:r m~rinha, porque não nos diluas tabollas tio sou relato· 
no scniio n!ó novembro do nnno puss:ulo. N:1o tenho remo· 

di o senão dizer a S. Ex. que o publico principia a preoccu· 
paHo do quo a queiJa celebre. ca1xa mng1ca, rle que. so fa!lou 
tant~ •·m annos anteriores, p<•rece ostar rc;tabolcc1da. Ess:t 
c;;ixa IJUO .escoou tantos cajlilaos, o qno hoje Jlllroco qno vai 
cscoanao a1nda maiores som1nas. 

O Sn. l!INI'Tno uA l!AmNII.I: -Eu ci1 estou suporio~ a quan• 
la caixa magica haj<L ' 

O Sn. SouzA JlnANCo : - N:1o comprchendo como ó su· 
pcl'ior. · 

O Sn. liiNJsrno n,1 l!Am~ru:-Sim, senhor. 
O Sn. Souz~ Fn.INCO :-Sr. mini1tro, V. Ex. não tom o 

direito de, quanrlo so laz uma observ:1ção desta gra)ida~e, 
pôr-se fóm deli a. como so se tralassedlreclamentc de V Ex. 
Ru estou superior as caixas magicas, diz V llx. E JlOriJUC 
se SUJlJrúe, ou esti1·salvo, scgue-sn 1\no os interesso• pu· 
blicos o cstcj;lo ? N:io ha>la que V. lx. s~j;1 honesto, IJUO 
o tenhilo por.1a1. V Ex respondo pela honestidade a tod;1 a 
sua reparticcro. V Ex ó obrigado a zelar que a honestidade 
c:tcja cm "todo o minislerio de que V. 'Jlx. faz parlo;.nilo 
pó•lo responder • sou superior a Ludo " como se dissesse : 
" l'crcca o mundo, cu cá estou fóra do perigo; elle não 
choga it mim o • 

Em Londres cst;i sn ~aslanrlo muito avultadas spmmas por 
conta Jo imperio o S. Ex. nil•J tem noticias eenilo d .• s 
~tlcspazas atil novembro do anno.pa>~•ulo, noticias atraz:1uas 
do novo mczos; do nove mczc>, rcp1to, em que se tem dos· 
pendido muitns milhares do coutos do róis I nlas doseamos 
ao• pormenorc> da Jli'Ojrosta que S. Ex. apresou ta. • 

l'rimeil'amcnle, o Sr.min1stro da marinha, permitia que cu 
me pcnaliso de que, no rclalorio dosto anuo, em 1ruo as des
pczas do mo leria!, como acabo do dizer, exi~em 10,090:000$, 
o, não acabo da o dizer, vou mostr.t·lo, se dis[wnsassc o 
costmnndo artigo, cm qu~ so tratou sempre do material d;l 
arnutla. 

I' ara este maioria! votou·SO: 
N:1loi de 28 do junbo de 1865.. 2, !U0:000$000 
N:t de 2ü o "·.. 3,788:001lf%000 
c agora so pede, ............. , oi, 11i2:1i7a~ü3G 

Total •••••• 10,090:5i3.Pü3ü 
Toda e> la somma a vullada ó para o exerci cio 

do 18G!i-J86G. 
Ainda estamos cm julho; o exercício apenas ~caba; e 

como novos creditas podem se ainda abrir nos sei> mezcs 
addiccionacs, ato 3t do r!tzcmbro, novas sommas podem ser 
ainda decretadas pelo governo. llesmo que ncro se passo dos 
10,090:UnrSOOO, ninda assim, tão avultada qunntia exige 
cuidadosa liscálisação. 

llntrarci, pois, no examo dos pÓrmenores do credito. 
O que cumpre que acompanhe o credito? Uma explicação, 

já não digo t:lo miuunciosa, de cada despcza, como so dil 
nos balancos, mas que, sendo· menos dctaih:1da, scj<l com ludo 
satisfactoria.~.llx fez inju:tica a seus antoccsooros, quando 
disfe: " E' a primeira vez qu.i o crodito veiu aeomp~nhado 
do lah~llas. • 

O Sn. lliNISTno DA liAIIINnA:- Entro mui!oll credites que 
consultei. - · . 

O Sn. SouZA FnANco:- Vicrão sempre acompanhados de 
!abulias mais explicitas do que a~t do actual. Mas, o que cu 
ia f.tz~ndo, o como que mo transviei um pouco, era qud· 
xar·mo do quo, cm sou rclatol'io, quando cm lodos os ante· 
riorcs !e ha um capitulo, algumas paginas relativas ao ma· 
teria! da armada, S. Ex. nilo dissesse uma unica palavra a 
c;so respeito, su·p~rimisse o capitulo mais importante na ac· 
lua lidado, suara:1ssc silencio sobro a verba !lUO faz incorrer 
o EsLado cm grandes dcspczas. 

Senhores, aprecio dcvid:uucnle os conhecimentos ljUO pódo 
mos Irar um m111istro vindo preptlr a mutlnnca tb classifica· 
cão dos officiaos da armada, n alleracilo da nirmcncL1tura dos 
j111stos, ele., cou;as muito bonilas, "e sobre IJUO pódo oscr~
vor com muita lncilidado, priucipalmoulo qufm tem o dum 
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do o>crovcr h~m o falia r mP-Ihor ~ointla, como S. Ex. tem cm 
alio gn\o. E tlir~i tllt'stuo aS. Ex., quo o acompanho na lem
brança da muda!tÇa tia cl!1ssific tÇI1o dos onlciaes ~oneraes, e 
nJe>lno tios t•fficlllc; supcnores; o ac,mpanharia o nobre mi
nioll·o da guo•ra se o 11uizcssc Jli'IIJlÔI', 11uando n;io por outra 
razão, para IJUO se fieasio comprdJentlcndo que, urna brigada, 
por cxtmplo, devo ser cornmand;11la por um general; para 
tJuo so fie tfSO comprchendcJ:tlo que nno ó lolcravel c:car 
lírigadas do GOO ou 800 praças, súmenlo para favorecer ln
ncntcs-coroncis c outros .. nH,os supclioros amigos,oom pro
juizo tlu disciplina o augmcuto da tlespcza publica. 

Essas questões, poróon, n;1o ;;1o as importantes do dia, c 
as mudancas d~ clas.;ilicucão n;1o d;tri!o VlgOJ' á guerra, nem 
podem reduzi i' as dcspczc,,;" publicas,· como o pódu fazer a <C· 
vcra fiscalizaçiTo. 

Como ~~lo da g~erra, pnrmilla-sc mo quo, lcKthrantlo ·me 
elo ter S. llx. dito quo s11 amosquinho1r doma>iado o ~odor do 
Lopez, eu souti persuadir-mo que, éX~Ilan<Ui·o, pa1·~ tirar 
<'abi escusas il dumora tia sua derrota, V.Ex contribua pa1·a 
iilncsiJUinhar a força do Brasil o seus nlliados, IJ.UO o não 
tum po1lido vencer. E' certo quo o nrio têm, nus n;io por 
falta tio ml'ios; por falta dr1 diroccno. 

Eu uiiu allribuo Cis;t opiui;1o de' S. E):, senão a um hi'riSÍ· 
lcirismo levado a muito ai lu -grilo, quu n;io quer vur dorm
matlo o ôauguo bt•asiloiro, nssim cu mo S. EX.JIOS disse, creio 
quo ua sc·S!ôln pn»ada. quo era pena tor-so ~a; to tanto di· 
idH·iro, lcr->o pesado l;lllto sobro o passadQ o suu1·e o pro
SI'IIlo, parn oblut' uma bclla armad;t, o-i la agora expor ... 

O Sn. n.tulo n1~ il. LouuE~ço :-l'rudcnclit c economia. 
O Sn. Souz.1 FnA~Go :-Oh I scnhom, expor nossos na

vios I Al~ilom pcn5J c1ú tal ? I Do fónna nenhuma ; guardo
mos c;sas pos;anlcs machinas do guerra p.ll'a quando, não 
sei, nem o Sr. ministro o diz; ma; guardemo.Jas. . 

Eu IHi.o !aliarei mais cm e:q1or ;tgora nossos na vi os, c c{ 
trarei na maleria. 

Quanto ó quo pode S. Ex.? O CJ'Or!ilo tem lrcs VCI'· 
has: nt'iCnao>, pa1·~ quo so pedem ~nl: l~'l;i\717; ma fe
rial, ~. 1!i2:1ii3;))G3G ;. c Cl'i'iiluacs i3H:liü;IJG3G.- Total 
i, nSl.:Siii ;ilfJSD. . 

O Sn SouzA Fn,\Nco :-Sabe o quo lambl•m quero provar, 
prlncipalmonlo a V. Ex., ó que V. Ex apresentou no seu ro· 
I;Jtorin, sob a d~1t1 tio 2 tio maio elo t81Hi, pnl'a n~s informar 
,IIIi qurslúllS 1!0 t ~G 1- tSGii, llllla labcil;l ünl IIUO j;l fCill IIICn· 
t:ionadas tlcspczas do dtznmbro do t 8G1i, do sorlo .tJUo ·acredi
tando cu quo ma labella e assigna1la cm IP.GG c n;1o cm tSGii 
vt•jrJ que ó do descuidos como C> lO IJUO procede terem-se bus
Côll!o no cretlilo da lei tio ~G do junho fundos 11ara scrvicos 
de 18Gi-1SU1i ~uaulo havia sobr<tS 1111 mba do respectivo 
exorcicio; o prova1· ain1la mais quo foi V. Ex. quem lomou 
estas mc1Jid,,spara um exercício cm que assim·augmantousua 
inlerforcncia. · 

A questão principal, poróm, não ó esta, mas sim a que vou 
encetar, d~monslrantlo que S. Ex. podo mais do quo dcyo 
pedir; o quo vou provar a S. Ex com seus proprios do· 
cumcotos, princil'ian•fo pelos da verba ma'lr.rial. 

S. Ex., das quantias votadas pDra dospczas com o malcl'ial, 
distribuiu com as Jtrovincias 79G:t92fiSIO,. o ma~> J:tOO# o 
~uo prcf;tz 7!17 ~92,\'810 que Euppoem despendidos. Despendeu 
c .. mo na lll'oposla so declara cm diversas verbas a tJUanli;L 
do I. G I G:U3nH3i:l, c calcula como nccmnrio rara despondt>r 
alo o Um du anno a quantia de :J,8SS:GIIRI2: as quacs sfio 
e~p~cia!i;ada~, c se c;dcula IJUO no·scmeslrc soriio prccis2s 
sommao iguncs ú; que SliiiCiJll'IIIICrúo no anterior. Vejamos 
em lJuauto imporl;io as quantias tlesignad;1s na proposta como 
diolrilmiuas <Íi .provindas, IÍ•!i[lülldiuas, o precisas alÓ o fim 
dn excrdcio: imporlôio cm G,0302:üi3HGau· quanto ii vc1 ba 
lllôltorial. 

Vou ltl-las todas fi, quo rcspcil;io ao malcrial, para que o 
so·<n1lo vc•ja que mo fundo na propria proposta do S. Ex. 

(Lê a proposta) :. 
Distribuiu~ ·á; [1rovincias .• 
Acmscimo a Pcmambuco, 

D,·spcntlida na córlo •.•••• 

" 
" ....... 

790:192$810 
1: tOO,pOOO _, __ _ 

1,i71::113JOi8 
7li:3nS.?777 

~ 18: J:l7;5072 
UI: iDO,)HG 

Despeza a fazor-so alé o fim 
1lo oxorciciu.... .. • .... • l!í'll :313$07S 

Idem, .. .. .. • .. .. .. .. .. G:i:fil4,~81i7 

. 797:292$810 

1,GIG:G39$3'l3 

O quo fJrcwava mos aiaila s;1hor nesta occasi;io, ó fJUO 
po·lintJ J·So 3fll !37$ para menacs, quando para "I los j;i se 
linha pedido o votado, 1,8G0:7Sii$l!ll, em IIU•l for;io ootl!s 
~asl•lS? S. Ex. está obrigado a lrXJllicar om que so gasl;ir;i<J 
aqucllas sommas o cu urro o vejo das labcllas. N;io elevo can-

Idem .• ,................ 42:3~9ilnlli 

. sar a paciuncia do senado r·nt1·ando nos ponncnorcs de cada 
uma das vcrbao do credito; deixo, pois, a verba dos arscnac;, 
o das ovcnluaos [Jal'ôl entrar nos pormcuorrs tb verba do 
mn.tcrial que ó, como S. Ex. eo ha de convencer, a grandj 
f<rrula por ondo se fazom as JÍrincipacs invoslid•'s contra os 
dinheiros publicos. 

S. Ex. linln, votada na ld do orca monto tio tSG1i a 18GG, 
Jlara o mnltrrial 2, HiO:OOOS , tinha "mais 3,788:0011$ conce
didos pela lei do credito do 2G de junho; tolalli,n:JS:OOOH. 

l'rimoirtJmcntd farei uma ob;crv;iç;irl : a lo i do 2G Jo junho 
do 18Gii. dccrclllntlo esses meios exlraorJiMnrios, não os 
marcou cspccialmcnlo para um ou outro dos cxcrcicios, dci
~ou ao governo uma tal ou quallibct·dado, o S. Ex. auto
risada como eslava gastou 1,138:8üOfi dcslo CJ'Oúilo no cxcr· 
cicio anterior do 18Ui - 18U~. 

llo certo cs~n quantia poderia ser app!iC11la <lO cxercicio 
do t8Gi -18Gii, sono credito do rnosmo faltasscmmcins, 
purúm S. Ex. ó CJncm mo diz pelo contrario quo ao credito 
do anno n;1o fallavrro meios, JIOI'IJnO uo quadro dcmunslJ'alivo 
especial junto an rclalorin 10 vil quo na verba material so
Li'ô'tri1o 8iil:üi4;'i021 no exercício tlo I~Gi- 18Gü. 

O Sn. Ml~ts1·no llA JrAIIINIJ.\ :-0 quo prova iiSO? 
O Su. SouzA FnANr.o:- Que linli'i, meios para o ex c r

cicio o qno tlovi.1 cmpr1•gat· os votados do novo no exercício 
do t8Gli-ISGG. 

O Sn Ml~li·rno DA tl.\lll~IIA : - Prova quo não chcga\·ão 
esses. 

Idem................... 4l~:liS1ii)120 
l·.lcm ................... 1,8n02D7~it2 

3,88S:Gll!lil23 

'l'olitl... G.302:n73,ilG3G 
Eis dcmonslmdo, com a propos>n o sua lubullas, ·qu11nto 

S. Ex. dblribuiu pelas províncias, despendeu o diz que pro· 
cii~. Om, tJillnlo linha S. Ex? 

O Sn. !IINJ:ôTno nA ~IAIIINn.l :-Foço lcmbi·ar que a mnxima 
dcspeza era na cilrto. 

O Sn. SoulA FnANr.o :-llazrro do mais pa1·a quo V. Ex. 
livésso inteiro conhccimonlo das dcspczas jrl feitas c do IJUO · 
dovia\1odir; aquillo quo ó feito sob os olbod do V. Ex. niTo 
pódo t cixat• tle scJ'·Iho conhecido, c \". Ex. nprcscnla'nHtis 
um argumento contra si, o contra o pedido quando diz: " ,\ 
maxima dcspcz;1 ó feila na cilrlc. " Logo V. Ex. Jovo conbc
co-la melhor. 

O Sn. ~~~~ISTno DA M.lniNn.\ :-E' em rolacão ás quantias 
dislrihui.Jas c it irnporlancia dollal CJUO fallo." 

O Sn. Sour..1 Flt,\Nco :- Isto ó, distribuiu mais pura · n 
côdo, c depois da dislribui,rro não parece tcJ' pi'OCUJ'ado snbcr 
o quo ~o gastou na côrte.,. 

O Sn. nii~J;rno n.\ !1.\III,IIA :-Diz V. Ex. 
O Sn. Souz.1 Fn.1Nr.o: - •.• como nos pOJiorlt informar o 

IJUc se ga>l~>u nas províncias. Jl,lc argumento ó cm todo o 
CIISO Clllltra V. Ex. 

As IJUanlias '\uo S. Ex. linha, o Iom pat·a tlospondcr com 
a vct·ba tuatcria da armada são ü,938:0l10/l, como já OXJIU7.1 

•. ., 
I! 
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1ondo 2.11iO:OOOH fOiatla na lei e 3, 788:000fl na do 
oxtraordinnrio·com data de 26 do junho. 

Jl pois tentlo • • • • • • ü,n~S:OOOHOOO 
_E precisando...... G,302:ü73HG8G 

O deficit ó........ 3GHi73SG36 

cro·lilo ciaç~o I Aquolles que julgão que os mofos são mnlbnratados, 
nquellos 11uo entendem ~uo a guerra não ó bom dirigida, es
ta1·ao obrrgados a continuar a fornecer os meios pedidos, 
ainda convtJncidos que elles nfio V<lo ser bom applicndo~? 

O Sn, ~riNrsrno DA llinrNUA : - Fazem o que entendem do 
sou d0ver. . . . . 

Corno vem S. Ex., cm lo~ar de 3Gi:l.i73RG36 que mo!,lra 
fallar·lbe, pedir -1,98i:857N9891 

O Sn. SouzA llnANCO :-Se fazem, V. Ex. sor~ o primeiro 
a rownbocer o funtlamento com quo a opposia<io pó de exilar, 
nnlo os sacrificios que o ministerio· pode o que ella entendo O Sn. ur~rsrno DA M.\III"UA :-E as cncommondas do !óra, 

o Importe dcllas 1 · . que nao vão ser devidamente aproveitados. · 
O Sn. SouzA Fn!~Co :-Ora I alas, dir-nos·ha S. Ex.: "E' impossivel ~uo a exposição 
0 Sn. ~!INISTOO DA MARINUA: -Sim, senhor j é raziio. 
O Sn. SouzA FnANCb :- Estou vendo quo S. Ex. devia 

trazer ~ua pasta mini:torial e consulla·la um pouquito mai1, 
para n<lo ter a ro5posta que vou dar-lho com seus proririos 
paJlciS, mostrando que S. Ex. disse nas !abolias : ( Lentlo) 
" Para paganl.lnto .. com.o tio rc.to tias cncommcntlas feitas 
no estrnngoiro ... 1,Rfl0:79iHil2. Incluo o quo se ba tJre
cisar, e tudo IJUO está enoommendado. • 

da roparticão lr:tga O·I'OS tão· nota veis. • N:lo se· admiro 
S. E~. dos'tas o outras,l(uando. como ou dizia ha dias, os. mi· 
nistros n<1o orilo aclminhtradores. E S. Ex. modificou a pro
Jlosiçilo,dizendo que cu o classillcilra de máo administrador.: 

O Sn. ~nNISTno nA MAnrNnA: - ·nlodifiquoi I N;lo quero o 
nobre srnador para meu juiz, appollo para o :senado e para 
a naç;to. 

O Sn. Souza Fn.INcG:-Não comprehcndeu minhas oxprcs- . 
~ões : entendo que chamar máo administrador a quem não é 
administrador ó fazor-lbo favor. O Sn. IIINiiTRO DA !IAnr~nA :-N<io ó di;so que ou fallei. 

O Sn. SouzA FnANCO:- V. Ex. !ove dinheiro, gastou-o 
aqui ou m11 encommondas do malodal, o para poder dizer 
quo.o dinbeiro não lhe che~ou lli'CCisava mostrar cm quo o 
linhn despendido. Para diLer que o excesso ilo podido no 
valor do 3,788:000fl, é lhe prcwo para pagar rncommcndas, 
devia mostrar que as cncommcndas não cslal·ão incluidas na 
tabclla; o eu já o li a V. llx , o re]JÍ:O quo n~s verbas das 
quantias já pagas encontra so encommendas, o na ve1·ha das 
IJUO é arnda prcciiO pagar, lambem se encontrão encom-
mcndas feitas 110 estrangeiro. , 

O Sn. !IINI>Tno DA I!AnrxrrA :-Não o quero para mou juiz, 
não Q aceito, tenho artigos do suspeição. 

O Sn. SouzA FnANco : - Pordtlc ; não os póde apresentar 
contra mim, como senador, os seu> artigos de suspeil:ilo ; não 
tem esso dircilo, nno me póJo privar do mou voto; não ba 
quem receba os artigos, e julgue que o senador Souza Franco 
1u1o pó~e votar nas ma terias da marinl1a, não pódo discutir 
suas materias. concluindo que, ó mal dirigida, não tefi1 ad
ministração. Nisto, S. Ex. m~stra que não está muito visto 

Nas !abolias do crodit<J d1:vião vir. todas as despoza; fci!as 
o porfazer, porém calculadas, o como só vom desig-nada a de 
G,:I02:li7:1fiG3G com a verba do material, não pódo S. Ex. 
pedir .ao senado que. v o lo )JOr mais 4, 11iMOOH o l<lo FómeDte 
por 864:0009, bastànle3 para prefazor a somma precisa de 
6,302:lii3HG3G. 

As tabellas quo S. Ex. apresenta para justificar o credito, 
cst;lo ermdas ou incompletas 1 talvez so-preteudeu a til nestas 
me;mas !abolias soparar as desprzas feitas em virtude do 
crcdilo ordinnrio das que silo feitas rm viltude do credito 
extraordinario; Seria,. porém, gravécr·ro, porque o senado não 
leria presento ~arte d11 despeza. E tanto o rcconbecerilo os 

, dolçsados de S. Ex., quo nas mesmas !abolias vem lancadas 
credrtos e despezas ordinarias de mistura com credito e" d~s · 
pezas nlraordinarias, que formão a sua princip11l parto. 

S: Ex , parece ter querido s&para-los, quando (lede di
nhorro. 

' 0 Sn. MINISTRO DA MARINIIA!- A separação é impossivel. 
O Sn. SouZA FnANco:- V. Ex. tom sempre, como impos

siveis, aquollas cousas, cuja dcrosa quer evitar; assim, quando 
so .trata de malvors~çõos,: di;per,Jicios silo impossíveis.' O 
ministro, so nãb v~ pesar na entrnda para os armnzens as 
carrogacões do carvão, o ns quanJidades que dcllos s~hem 
para os" navios, ns que se quoim<lo, ns que so estrgilo, tem 
IJUCm o. substitua, e ó impossivol que o enganem, 

O que eu ia dizondo nilo ó sémen to quanto no maioria! ; 
S. Ex. tom na vorbn das il~spozas ovcntuaos o o~lraordi
narias uma sobra do 98:08~fliH pelo calculo I!UO vem nn. 
sua exposição; tem nn verba nrsonaes o deficit do9i:13iH717, 
do sorte quo o deficit total vem n ser 3GO':G28H889, o não 
4,UH4:8ã7,9!J8!J como S. Ex. concluo fóra das premissas de 
suas proprias tnbollas. 

l'cr~untarei a S. Ex. se á vista disto, que suppon~o erros, 
ainda julga o senado obrigado a votar pela quantia que pode
S. E:c aventurou uma razão para e Olporar "As nccossi. 
dadcs da guerra, o triumpho das :u·mas bmsileiras a sus
tonla~ão dos seus brios podem IJUO votais o credito" Uoru; 
cslo 6 mais um elemento do voto, o motivo principal que 
nos determina a votar pelo crodito; mas, pcr·gunto, a appli· 
cno<lo destes meios nfio pódc tamboll) entrar na nossa nprc· 

nas regras parlamentares ; assun como mostrou que o .não 
eslava quando conviJou·mo a mim, que lenho grande nccos
sitfado do salda1· contas com S Ex •••• 

0 8n. MINISTRO DA llliRINUA : -EstOU prompto, 
O Sn. SouzA FnANCO: -; •. para salda-las daqui, respon- · 

rlcndo-mo· S. Ex. na eamara dos deputados. S. Ex. não es
tava bem certo dos estylos dos parlamentos, que não admit· 
tem estes duellos do tritiuna do uma eamara para outra; duol· 
1~> que converteri<io as camaras em arena do lutadores, com 
p1·ejuizo da harmonia que dmm manter. Na ·Inglaterra não 
~e admitlem estes cslylos ; não so faz mesmo referencia cm 
uma camara ao quo so diz na outra. Um ministro de estado 
devo saber estas cousas. 

O senado está bem lembrado do quo no meu pl'imoiro di•· 
curso, quando Dilo estava impressionado. das injuslic~s do 
S. J::x., gu<lrdei.a maior modoraç;1o, a maior roSCI'Va, liz ob
joeçõos, mas não disso cousa ncnhHma que so pudcs>o consi
dcr;u· nla<JUO pessoal. 

O Sn. '1'. 0TTCNI :-Apoiado. 
O Sn. Souz.1 FnANCO :;-S. E~. ó o causador .. de qualquer 

azedume que possa scnt1r cm mmhas palavras. No enll'olanl'o 
não pódo ter como ofi'onsa dizer que não s:lo admini;tradorcs 
os quo dcis;lo publicar, em· um tempo destes, !abolias om 
seu rclatorio nntodatatla> do um anno, incomplotas e cheias 
de mos Eu sei quo se dirá quo o ministro não ó quem faz 
a! tabcllas; mas, quando se trata de dospczas quo um minis· 
Iro tem dianlo dos olhos lodos os dias, todos os dias cal
cula sobro ollus, ou creio que tacs faltas elle as deveria evi
tar. Uma !~beiJa antodatada, uma !abolia datada do maio, 
om que se inscrevem despezas foi tas dentro do paiz sómento 
ató dozcmbro do anuo passado, o cm que dospczris fnitas 1111 
cOrte, e dojdo muito tempo, nao vôm'JIOr serem desconheci
das ; !abolias cm que o corpo legisla tiro, itnprolsionado com 
a gravidado das circumstancias, com o excesso das tlespozas, 
com o perigo IJUO correm nossas Onanças, não võ informaç;io 
do Lo.,drcs sen;1o tio noYemhro,passado quando as dovcria tor 
todú; os mczes : Iaos tabellas n;1o acrodil~o o ministro quo. as 
aprcsm~la, nilo habilitno o scnadQ para dar· voto nas quostiles 
reSjlCCtl\'aS. 
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Ou S. Ex. sabo das dcspczas Coitas cm Londr~s de nmm· nova cnia:,a mngica s~ tenha f~rmn~o cm Lond~cs, disse: "Eu 
bro do anno preximo passado para cá, c, n:lo 111formarulo o sou Hlll<·rrcr 11 tudo 1sso. » E a sr !Ó quo S. Ex. SCIIlllre rcs
~onndo, dú·lbc m~o 11ara queixar-se de faJt;r de inform:~- guarda. 
çilcs, ou ~ilo s:•bc,o ou lho poço que olho para L?nlli'f!ô,~lllfiO, .. ni.IS vanlfiS á questão: q~ando ~o l~ala do dospcZaf, S. llx. 
u em11rostrmo o outras sommas vilu sendo dcspend11las a trlulo arnda que cntrasiO cm. JUnlro, e vrsto que não t1uba osso 
do material parn a ~ucrra, a qual. se so tiver de Rastar na cxercicio os fundos Jll"rwos e quo g~~ndo parto 1!11~ paga
proporção que se gast;r em Lond•e;, ha de custar·nos cento· men,los e:tav:lo. por yiTcctuar• nos i~Js mozos addrc~onacs, 
nas e centenas de milhatcs de contos do róis. S. ll~. não devia dcrxar de ter ex:umn,tdo edsas doopezas; 

E quacs s:lo as informacilc; de S. Ex., já não digo nas uno J•Ó•lc, pois, dir.er que não teve grande parle nellas, a sua 
tabellas, poróm nos docunientus quo vem ~ob sua nssigna- Jlrincival rcS(JOnsabiJi,Jude. 
tur.a? (laJlando do exercicio de I 8Gi - 186~, exer,cic(o j.\. li· · O Sn. MI~ISTno DA !f.II<IND~: -Nos pagamento~. sem du
quulado, c do quo l!a até n &ynopse do !besouro, S. llx. drz: vida; fallo 11a do,poza. A demor:L dos documentos é uma 
" O total dos credrtos é 11,:199:000.$ ; a dospcz:1, se~unflo cousa que acontece · o bnlanco nuuca se dá no mosiúo 
os documentos exislcnloi 1111 csntafloria da marinha, mout~ anuo · ' • · · 
aó nl~arisnio de 8, 711 :ii78$ " Quando S. llx. nssi~nava ' . . . . . . · 
esta CX(Josic:lo, quando !O lhe fazia apresentH .esta tabclla, 0

1 
~~~· Souz.~.F~AN.c~:-:- Ers nl11 l)l_aB ."m.a conf~Sião .de 

em quo os 1!,711:578~ figur:tvilo como despr·za, Já o tht•sour11 S. Lx .. o mrui>~IO ex.1m111.~ os pape~>, m.m!l,r fazer os pana· 
- tinb;1, não sei se puhlicado,·m.•s tinha confeccionada a sy. mcntus, P~~ os Julg;lr validos, le~acs, e.drz quo nilo toma 

nopsc das de;pczas cm quo h a 13 o 10:16 lJl s•,tos com 0 l'~>ponsah:h<l;!do nenhuma P?rquo 11ilo r!'' m:urd:u!o .por _clld 
exercício do 18GI-18Ga. ' E uma.tl!cona nova; qu~r d<zrr quo,rel1rad•> o IIIIIIJ>Ie(lo, o 

Como c~plicar estas infornwiles int•xactas de S Ex. no "?.~o ~.~~~~~t~o u:l~ t~m q~o sabe~ !l.o que so pas.s~u, u:lo pro- · 
sru rela torro t(Unndo o arsenal de marinha csl;\ t:io perto da cr,a ex.tm:n.ar, 1••10 ·c rc.yons .• blh,a 11elas conlao, que manda 
rua do Snera'mcnto, para ter, sen:lo todos os dias, posso pagar, do dcspczas autenormente dccrotadas. , 
assim dize1', senão todas as >omanas. mas ao monos todos os O Sn. II!I~ISTno n,1 11!.1nr~n.1:-Moralisa os documcni<·S. 
mezes, c balancete ou rclacilo das dcspezr,s que se fazem 1111 
thcsour·o por conta de si1'1 r••particào? E provarclmcnlo 
S. lk FB persuadiu quo só se tiuha ~aslo 8.711 :1ii8S; por·· 
ttue o ~iz aqui; é que S. Ex. paroco t~o [lOUCO impressionado 
com o quo se diz das despo1.as exccssiv .• s que está fazendo 
na guerra a repartição que S. llx. dirige. 

S. Ex. ha de ter.mo ouvido mais de uma vez dim que 
não olbo para o algarismo:· seja qual f(Jr a extens:lo doo 
sacrificios, se são precisos, facamo-los. n111s ljUero saber so 
~ilo precisos ; osla ó 11 minha 'questão, esta é a qucel:io de 
cada um dos membros do senado, para não votar·sc sem 
conta nem medida, tudo fjuanto o ministerio pede. 
.E como poolcremos nós snhor a extenoiio dos sacrifici.•s, 

quando S Ex. diz cm uma l;,bella junta ao rclatorio flUO so 
gastou, no exercicio do 18G4 ·-1805, oito mil c setcceutos 1• 
tantos .. contos, ao passo que tiuba·~:asto treze mil c tantos? 
.Niio seria S. Ex. quem escreveu o seu relatorio? 

0 .S~. M!NISTIIO OA AIAIII~U.A:- Nem rc>pÓDIIO por essa 
excrcrcro; umda não era nuurstro entilo. 

O Sn. Souu FnANco:- S ll~. dá uma resposta que ne
nhum ministro nunca deu. ·· 

O Sn. SouzA Fu.INCO : - Só S. Ex morali>n, toma a rcs-
pousabilidado do pagHmcnlo. • . 

O Sn. II!INISrno DA 11!.111i~u.l: -Julga do pagamento, m;ti~ 
uada. 

O Sn. SouZA Fr.ANCO: -nlas, ain1la quan1lc S. Ex .. pud~sso 
sustentar css:, opinião, que não 11ódo ser comp:•rlilh:tda (JOr 
nonhum o>tadi,t:&, por n111guem que entenda da ma teria, por
~untarei a S. llx. so, qu;u1do se trata da éxposiq:lo da~ des. 
pcz:a< ao coq10 lcciolativo, n:io lcm o dever' do tr:•ze-las 
exactas, fossem 1·llas do quo ministcrio fosmn? Logo, o no
lirc miuistro, ljUO apresentou as labcllas e ~alcuiós das des
pczns do cxercrcio do t8Gi-186ii,nas quaos S. llx.tcvo parlo 
e a~ oxpoz il~cxactameute ao ecoado, tem culpa nossa in 
'!liH!(a CXJIOSIW10. . . 

lia tempos em que se manda oscrover ~16 pariu dos rcln
torics; cu tonho OUI'i<lo dizer que isto se faz i por mim tenho 
o máo costumo do rêdigir ou mesmq os rclatorios c' doeu~· 
meu tos importantes tJUC apresou to. . 
~ nlas ha artigos do rolatorio quo nunca nCI<hUnJ ministro 
nunda c!crcvcr por outros;o os artigos do ilc>f•ezas em t~mrro 
do.ll:uorra,nos tc!npos ~·~lamilnsos por quo passamos, neubum, 

O Sn. !IINISTno DA !1.\IIINn~:- Não sou respcnsavcl pelo mllli>li'o mandana rcdr~Jr por outro, u monos os ussignaria 
quo se foz nosso exercício. sen; muito cuilladoso cx~amc. . · · . 

O Sn. SouzA FnANGO: -.Primeiramente h a duas questões;. . !o azo· lu ~ correr . o rrst·o do. f~ndar rr~ .tabellas. inc~ac!as 
n da despeza que se fez, c a da manifcstac:lo de:sa do•pcza c IIICompi~~·IS o podrdo. de credrl~s, como .rcontoceu a S. Jlx, 
ao corpo legislativo. • o Sr. lllllll,tro da marmha.. 

Na qucst:lo da despeza q•1c se fez, S Ex., minidro em 12 O Sr. !u~r;rno DA IIIAJIINIIA: -Oh I 
do maio, lendo dous 1los mczes do maior despo!a... · O Sn. Sovz.1 FriANCO:- N;lo lerei ao senado mas convi-

O Sn. II!INI>TRO DA II!Aur~uA:- Não fui ministro ~m 12 de do a S.Ex. para que, s:drin1lo IIUblicnda's no mou'discurso to· 
maio. das as verbas que vem summadas, como distribuidus gnslas 

O Sn. Souz~ FnANCO: -Poucos dias depois,.. c precisas para dospezns com o material até o fim do' exerci· 
. O Sn. MINISTIIO D.l 111 .1111 ~ 11•1 : _ Nlo, senhor; fui cm 2i de cio do t8Gü-18GG, na im11ortnncia do G,H02:ü73H e toado 
Junho. • S. ~x: ü,938:000$ á sua disJI,nsiçilo, llxpliquc co;no é ~uo . 

póde mnd:1 faltar;the 4,9,S.I:SiJ7ijUH9, quando, aliás, a ditfo· 
O Sn. SouZA FnANco:- Tre~ dias do excrcicin passado.. .ença outro o.o dous nlgarr~mos, rsto ó, o deficit, nã•l Jla~sa 
O Sn. 1'. 0TTONI: -Nem toma a soli Jario1lndo do 12 de do trozenlns o sr.ssent:r o I~UIIJs contos. Esta quau1ia é 110i~, 

maio? a que S. E. póde pedir, á vista do; proprios documcutos que 
O Sn.· MINISTRO o~ II!ADI~UA:- E;tou fallanJo da minlra 

responsabilidade pessoal. 
O Sn. Sovu FnA~r.o: -nlas S. Ex. ainda Ira poucos mo-. 

mentes... · 
O Su. MINilTno DA !1.\IIJNnA :-Estou fiill:uulo om relacilo 

a m.ilu; tomo toda n ~olidariedado que os n·lhrcs senadores 
tiUCir;lo que cu tomo. 
. O ~n. SouzA (~IIANGO ... quando eu falto i no dispcndio dos 

dmberros (!Ola ca1xa do l.ondrcs, ou no rccoio do que urua 

fornt•ccu ao nosso exame. · 
S. llx. o Sr. ministN da marinha, nilo tenha ostns ohser· 

vaçõos como simples 11rovas do desejo do fazer oppnsic:io i 
n~o yorquo cu u:1o tenha muita di!posição 1•nr~ fazo~la â um 
mrll~>lcno que cnlcn1lo que cad:1 1ha que dura cava mais 11ro • 
fundamento ~ rui na do nosso paiz , • , 

O Sn. T. Orrorii :-ApoiadÓ. 
O Sn. SouzA FuANCO: -Alas no cxercicio do 18G1i --1SGG, 

do quo trata S. Ex. no seu rolatorio,oxpilu que, toudo velado 
a lt•i d.o orçamento n qunntia de 7,1iOG:ri9iail20, o londp-sc 
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~ dospoza. elevado n 12 G7U:rili9HOI9, havia o deOcit r.resu- O Sn. MI~Jsrno DA MADINDA: - .... o, porllinlo, o paiz jul· 
· 'mivol do li, t68:96~H.quo S. llx., no mesmo rolatorio1 (lcndt; gará outro nós. . · 

prol1io superir com o Jledido do ·i,911:Rii7R989. Quan•lo ~u disso no nobro senador que o nno queria pnra 
nas S. llx. nao tinha recebido Fómento 7 50G:Ii91H poJa lei meu ju!z, r~fori·me proJiriamento á minha po~soa; ~o'!l isso 

du 28 do junho; poróm mais li,99i:OOOH pela lei do 26 1!~ n~o qu1z dtzer quo o nobro senador nao touha o dJreJto de 
junho: flDr-ccnsequcncia o relatorio ó inexacto nesta parlo ccnFurllr-tne, o do votar a reFJICito do meus netos, ou d.1s 

J•,,ra supprir os to dc~cit molivn11o .pol•·s dospozas,S. lix. diz med·das por mim podidas, como mini>tlo, pela maneira 
no rei,, to rio ·~uo são precisos 4.914:81iifl, o que ó diverso do porque entcnd~r om sua conscienci~: esl~vli isso lonlle de 
podido qu~ S. Ex. tinha feito cm li. do março, .na propusl:l mim. Nilo lho lfU'Z tirar u.m diroilo que resP.eito; o senado 
quo 10 discuto, enlro os quaes JICdHins h:1 a dllferonça~ do cOmJlfchcnde a que propos11o ou fiz ·esta reslncçfto. 
70:000H989,quo·S. Ex. mio explica,doveallo, aliás,'tor Coito O Sn. SouzA Fn.uco: -Tambom ainda uma-rcsÍricç~o que 
este abatimento do sommn, que om H do maio achou p·~cisar ·eu não entendo. 
de morws do JJIIO pediu rm 2t do fcvorriro. · . 

. Cnm informa~õos !•OS, S. Ex. rnmrioso COIIVCnCPril que o 0 Sn MINJSTOO DA IIARINRA: -O.nobr.o Senador Censurou 
1cn:1do não 11ódo tomar decii;1o cnnscioncinsa; iHJucllcs quo a maneira por que eu mo dcreudi; insisto em ccnsurnr·me, por• 
s. Et: diz quo r:rzcm op11 osic;1o 1om conscicncia, ou que n;lo IJUO não vim H qui proclamar que os runccionnrios·publicos 
lôUI conscioncia da 011 posieiíÓ quo fazem, ou dizom cousas do quo servem nas'repartições da marinha silo prevaricadores, ou, 
11110 1uio tom conscienci~. '0 quu tu•lo vom a dar quasi no JIOio monos, complicos do prov;Jricacõos o dclnpidadoros dos 
mesmo; ossrs ttlm 0 dircilo d•l dizer a S: llx. quo 11 ucrom dinheiros publicas. O senado bem avalia. e o paiz .que, sem 
sor bent informados, allm do qu~ 010 ~ua conicieucia li•Juorn ter ou· provas, nilo o posso razer; ainda me~mo que ti vosso 
habilitados para votar com inteiro ccnhocim!•olo do causa. suopcitas, não Jlodiil por cllas !Ó affirma-lo. . 

!'osso o· doTo, ó vordado, receia r abusos contra os.quaes 
S. Ex. separa os crcdilos cxtraor.linnrios: eu admitto; mo premuno do Ti~ilancia i mas este meio uão mo autori>a a 

iiJICZilr do que mlo acho 'IUO so tivesse raz;io cm 21i do junho. vir proclamar aqui como dela pi dadores funccionarios publicos 
IJn~rHio se tratava da lei du orçawntu, para ·votar um cro· {)UO lilm tanto direito á sua roputaçilo como cu, ou como o 
di tu cxtraordinnri11 'dosti'lmdo a sorvicM JlrovHoo .. Tndos os uohro senador. 
priociJiios IIConscll.l~v;io inclui-los nil ·lei "''ornamento quu llecordo mo, ó verdade, Sr. presidente, do-que ouvi· bon
ainda n;in · c~tava votada; ponJno a loi do crcditos 1hwulo: tom ao nobro senador por &linas; c paroco-rnoisto um defeito 
~o Só podem abrir· se 'ere•litos oxtraordinarios para despozas rio doutrina. 
mio prcvisbP~>, a1pr~lliis ~I'SJicz~s ~cvi;l•l cutrar ua lei do 0 1 · 
orrnmcnto, 11ornuo crào prcvi;tas. w·bro senn1 or por ftlinns, contestando-mo a procedencra 

·1 dos d111los om Quo mo firm~va para acrorlitnr que não ora 
O Sn.' 1\liNISTno DA'IIIAIIINUA:-Logo,ó credito SUi•t•Íemcntar, pos5ivcl !r~nsvio do combustiveiiJÚB ó fornecido para a a~· 

é ~ ronscqucncia. · nwd.,, o,tr;rnhou tanto ,,s r<IZõ•·s o o juizo por mini txpon· · 
O Sn. SouzA FnANCn:-E' rxncto ; os cxtraordinarios >ão di do, que l~xou do beatitude n mwba crença o condomnou 

;·ó nutorisad(IS 1111ando não ha previsão. csm bases !Jue julguei ;oguras, que me babilitav.l!o pnra 
flh•a-nos s. Jlx : no urr.amcnto nuo ~o cslá llisculirulo, •lcclarar que mlo havia prevancacillls, quo não havia furtes. 

n ., flnlcndeu o nobre senador que e1Í devia cgmoçar por euepei-nno Jlrrcura prever as de1pms que hão de liiivrr so n 1 · r d 1 .• d · · 
guerra c"ntinu11 r? Sendo 0 orcamcnto, corno ó, Jlara· Cf!r ;tar 1 os proprros oruece ores o ! e touas as emms·pessoas 
cxcrci.cfo, que J':\ rsti\ co~trc_.ado é que 1,rovavolmrnlo ha do que figurão ~os serviços a que me refiro, seniços cujo pro· 

cesso CXJICnth ao senado · l•·r no menos um corto tempo rio HUorra, S. llx ha do 0 b 1 J h .1 1 
nrllo au0mcntar 11s vorhas, afim do n;lo tnr do abrir crcdilos no r o sena1 ()\' cntcn1 cu que mo ac ava em estauo 1a 
pam dospcza; cxtraor1Jinarins. E. s• isto 1,6110 0 dnvo fazer bcalilu1le o da maior simplicidade, sómcnto porque onlo~dia 

I. lfiiO, outro lnm;1nho numero do 11es;oas. não era possível con · 
agora, poilil o devi a f;1zo-lo cm j~nbo du a uno (l"milo, o luio para Ião criminoso fim. • 
·Dilo !erra talvez commcttido tantos erro; nos seus podidos. . Sr. prosidonto, 0 quo sempre disso, o di~o. ó que ainda ai!o 
'Eu sinto, que S. Ex. não IPnha tempo do nos dnr :losdo pudo ~ló hoje •leclarar criminoso ou culpado a ningucm, du 

logo as illfi>lmaçõos prt·cisas a rcspcit•• df•sl.as duvidas IJUC cujo crime não tenha provas ou indicies seguros: 
expu r. contra >ua proposta : siutu, n;io pontuo duvi ro ·•JUC V. Jix. sabe que a prosump•;~o jurídica, do que qualquer so 
mesmo do m•·mori<J, Sl'flltabcllas o ox••mo, as possa dar. jul!:a bom, cm•JUnnto so não prova o contrario, não deixa do 

O. Sn. IIINJsrnn nA 11.1mnA : - Eu as tenho aqui. a'fislir lambem aos funccionarios pubficils, o mo parece quo 
com mniuria 1!o l'irziio, allontos os sorvit:o! quo preslilo ~o 

O Sn Suuz.1 FnANco:- Nt•sso c ·so, o lrndo cxposlo as listado. flosdc quo, pois, 11110 tonbo suspoilas, e digo n ver· 
rni1nws 1~uvidus, espero as I'XJJiicaçilcs do nobro minislro, para d~do, por1ruo n;io chcgár;lo a mim denuncias nem provas ai· 
o 1JUO ilrnda ll1o deixo algum lcmpo d;1 sessão. gumas contra taes funccionarios, como boi -do nffirmar 110 

senado o ao publico IJU·o proV~l·icacõos o roubos, ou transvioll 
dos dinheiros fo tõm dado? • ' O Sr. mlnl811'•• 1111 mnrluiJA.- Sr. prcsillonlo, 11~0 

mo faço carf(ll dtl responder· ás Cl'n;ur.ls, que, com o caracter 
do pcssoaos, o nobre senador prlo Pmi dirigiu-mo O; nobres senadores entendem que é isto endoosa-los, e da· 

O Sn. Soou •'nANco:--l'~s 1oacs? cl.1r;io IJUO ó boatitudo ou simplicidade minha. Entendo, pelo 
O - contmio, que ó um dovor do justiça. que cum1rro; o ó cale 

Sn. MINI~Tno DA !r,lnrNUA:-Som duvida. um ponto ossouci1Íl do doutrina politica que pódo sem du· 
O Sn. 1'. ÜTTONI: N:lo apoia•lo. vida constituir um,, das, razõo; pelas qun~s os nobres sem1· 
O Su. MINISTno PA IIIARINIIA:-Sem duvida. dores se achilo apartados do partido que sempre arguimos. 
O Sn SouzA FnANco:. Censuras feitas M mini;tro nos O Sn. T. Otro~J: ,-Alio lã, nilo !omos nós quo'nos se· 

~elos do officio n;lo s;io possoaos. paramos. 
O Sn lll~rsrno nA 1~,1111~nA:-Ilu nilo me caco cnrgo do O Sn. 111~1srno nA II!IIINUA: -Eu Jicbo·mo exaclamenla 

ro,pondor a qnncsquor nllusõcs que porvrnlurn ·o nohro so- no p:trlido cm .lfUO sompro eslivo .. · 
na dor alirnsfe ;obre mim; o IJUO lond;lo do qualiJIIDr modo n O Sn. 1' . .OrroNJ:- E nós lambem. 
~~~i1~di~ar-~to nu co.nceito publico. O nobre sena1~?r ó mui lo .•.. o Sn. IIINJsrno DA lrARrNJI.\: _ •••. su;tonlando as mi~ 
. cc!do, Já cu o th,~o no senado, o cu sou sufficlontcmcnlo nhas i1hias c os meus princípios (nlio apoiados) i o a prov~, 
cunlioculo. • · • Sr. presidente, 6 a maneira pch qual o gnbinoto ~o que Inço 

O Sn. SouzA' FnANCO :-ll' verdade; se quer dizor mais parlo !cru governado o paiz, us normas IJUO tom sogui~o; o 
nlsuma cousa, sulba rJuo· cu não receio. a pruVJ silo lodos ostos projoclos nprcsoutados aiJ corpo lo· 
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~islativo pelo mesmo governo. ll, Sr. prosillonto, pormilla-mc 
V .. Ex, f(UO mesmo do passagem cloclaro quo Ó só por amor 
ilossas i~óas, o do partido libor~l, quo mo conservo na po· 
siç;lo cm quo mo, acho, npozru· das dilllculriallco sup1:cmas dn 
situnção, npeznr do não lor natureza nem ~cito para somo
llwnlo cargo, 

O nobre senador polo Pará cenmra·mo do quo cu 'não 
traga ao senado informações mais modernas das dcspozas. 
osp_ocwlmonto das do Londres, onde declarou por sua alta 
rccr~nçilo existir uma caixa magica. O sen·ado s~bo, Sr. 
pros1dunto, que as dospozas do Londres mais avultadas foriio 
ns feitas com .. armamonlos o oncouraçndns, o que oslc> va
pores só ullimnmonlo so promplific;ír;io o lôm chegado no 
nosso porto, alguns dollos a tó ba mui los poucos dias. j<í nfio 
(aliando do um ou outro que aind<t tom do vir. N~o ora 
nem ó possivol, portanto, apresentar ir.formacõos áccrca do 
t~os dcspozas, aliás as mais avultadas. Apcn,is dollas sabe
mos quanto ó bastante para quo figurem" nas bases do calculo 
par.1 o credito quo poço, · 
· O nobre scna~or imaginou defeitos nas (abolias, que do 
modo algum demonstrou. Apollo· para a publicar.;lo do 1cu 
discurso. Concluo do quo leu que o ministorio a meu 
ca~·go nuo podi11, ou n;1o cnrteia pedir t;lo considenvcl 
quantia. O nobre sanador disso n<lo comprobcndor como as 
ltuantias docreta~ns, por exemplo, para arsonnos, cujas ci. 
fras seria oscu1ado ler, não pudcriio chegar, formando aq:u· 
monto, ao que mo pareceu, com uma das verbas do crcuilo 
cxtracrdinario, a qual foi sullicicnto. No credito cxtraordi
nario, a distribuiçao ó feita por quatro verbas, o no credito 
11110 ora poço, sõmcntopor trcs,- arsonacs, material_ o oven-
tuaos. · 

A razão é clara ; ó quo se pórlo l;lzcr a rlospuza ria vorbn 
illiminada comos dinheiros concodidos.Entrotauto !JUO p~ra a 
verba-matcrial-:-niio chogar;io as duas parcrllas concodulas; 
o q.uo se póde,ahás,~ffirm.~r, embora n[o tonhão ljndo ainda 
as mformncões rolat1vas a~ encommond~s de maior prcco ; o 
11ITo. possa precioar exnclnmcnle o quantum do quo ~c iooha 
clfcctivamcnto gasto; sem to-l<~s rocrbido no tempo em quere 
f~z o calculo, ou não podia precisar quantias, 

O Sn. Souz1 Fn,\Nco: -Então a propoita nfio o!lá fun· 
dada. 

O Sn. mNISTno D1 numr;rrA: - Está fundada como !orla5 
as outras propostas. O nobre eouador sabe que o~ documen
tos das provincins cuslão a chc~nr, o tanto a~sim que por 
csla cau;a,ó qua;i regri1 no pn i1. fazerem-se os bnlancns dous 
annos .depois do findo cada cxercicio, E6ta demora,' aclual
mcnlc com maioros rnzil~s, inevitavcl, o tem sido cm clr
cumstancias ordinarias do paiz. 

Ainda repito, Sr. presidente, quo, por n:to ferem vindo 
·as contas das encommcndas dQ mais custo, que só ultima
mcnt; so promptificánio, eucommondns qu~ rH'Casinm\n1o o 
augmento da dospeza. o nccessidndo do. credilo,principalmcnto 
Jlllra a vorbn-nwtcnal-, nem JlOI' liSO dcixHo do conhe
cer, ou mü>mo rio verificar, a insufficioncin rios dinheiros 
votados, o de ju;tificar, purt~nto, o credito pedido. 

i'nreco-mo quo o nobre s~narior estranha quo na vorb,, 
-arscnaos-lambcm ruilcsso havor !lcficít. o nobro senado 
sabe IJUO, lendo cresCido o poosonl o material di armada. 
cro5ccu forçosamente o trabalho nos arsonaos, cspccialmonlo 
no. da crlrlo; crcscr!r;io. us nocossidadcs do concertos, do fa· 
hncos, do todos os obJoC!os furnocidos pelos ar!en~es nlóm 
das, construcçõos que so lizcrão, o IJUC consoiJUcnt~monlr 
cr~sccu o numero do OJIOI'ill'ios, cresceu o numero do ma· 
clunas, cresceu o consumo rio ca1·v;lo, o rio ludo i;so quo mo 
parece suporfluo ostnr iiiJUi in:Jividunlisando. 

Quanto no erro do dutaB das tabcllas, o erros o inoxacti
diles rios algarismos, arguidos pelo nobre sonnrior, quo.bom 
so l!~do ter cn~an;tdo, como presumo, careço do rxaminar o 
_ver1hcar para rospondcl·-lho ; o bem pód~ m que tudo não 
pa>so do erro typographico, so ó IJIIO existe. 

O Sn. SouzA FnANco:-So ó quo existo? 
0 Sn. MINISTIIO D,\ MAIIINU,\ 1-Sr. JlrCsidcoto, no nobre so· 

' nador aprouvo mais do uma voz ropolir quo n~o Eou nrlml· 
~i~lrad~r, o entendeu. que prot~ndi, ou prolenri~, minem t 
JUizo do1favoravol rJUtl o nobre senador r~z dom1m. Declaro 
que qual~uor quo soja os: o juizo, mo ó intoiramont6 inrlilTii
rcnto. Com rol.1ção ao ~OVIlriiO, rliroi sómonto quri ndnih·a 
quo, o nobre senador, que por t;io longo tempo foi dolo~ado 
do actual ~:abinoto, só agora visse quo ollo estava mal orga-
nizado o marcb~va mal. · 

O Sn. SouzA Fnmo : -V. Ex sabe. que nunca lho pedi 
ortlcns nenhumas. · 

O Sn. NINrsTno n,\ M.lmNnA:- E isto ro~ponilo a tudo r 
Da~as estas explicaçiles,cm rc!nr.ào ~ fnlta do informacilcs, 

á maneira por~u" so formou o coniputo gorai dil croditô pc- • 
dillu, indicadas tnmbrm as causas do. augmonto do sorvi no, 
ou tendo quo tenho rbdo cxplic:lçõcs sufficiontcs, as quaos dou: 
pela ~tlonçiTo o r.o~pcilo que devo no senado. · 

'l'cnbo concluido. · . 
Tcntlo dada a hora, ficou n discu;s;lo adiada, rotirou·.so o 

Sr, ministro com ns mo>mas formalidades com .qun fórá rocc
·bido, o o Sr. prcsi•lcnlo deu a ordem do dia 9: 

1.• parta.- 3.• diecussão das seguintes proposicOos da 
camara dos Srs. de pulados, autorisando o governo: • · 

t.• A promover os cfficiaos. subalternos dos curl1os .do ar
tilharia, quo marchárDo para a CiiiDIJanha contra o· 'araguay, 
o não pudQrtlo concluir os rOiJICC!ivos estudos. . 

2.• o :J.• A mandar m~tricular no 2.• linno da o;cola con
trai os cstu1laulos nlanocl do Nascimento Alves -J.inharcs o 
Joaquim Josó do Almeida i'ornambuco,· com o parocor' da 
mesa n. üí.. 

4.• A remunerar serviços militnros rolorantos prestados 
nns ca~lJiaohas do. Uruguay o 1',1raguay, com as emendas 
o!Torcc111ns cm 3" discussão. · 

I n discn:s~o das seguintes proposições da mos ma camara : 
1.• Aulonsaudo o governo 11 conceder ~o do;embargndo· 

da rcla~;to da Jlahia Antonio Joaquim da Silva Games um 
nono do licmlca com vencimentos. 

2.• Aulorisando o gomno n conceder carta do naturali>a· 
mio do cidad<io brnsilr.iro ao subdito JIOrtuguoz po drc Jo!ó 
Leito Mendes do Almeida o a outros cstrangciroR, 

3.• Approvnnrlo a pcnsiio do 720/l annuaos concodida a D. 
A1jna Thcrcsa do Vassimon, roparlidamcnto com Euas filhas 
sn toirns. 

t• Approvnndo a ponsffo do 4GH mansao3 concedida a D, 
~'diciana do Aloneaslro Pitan~a c outrns. 

ll, igualmo~tc, •s so~uintcs proposições, nutorisando o go· 
vol'llo conceder um a uno do licença com vencimentos: 

1• no confcrculc da alfundega da crlrlo ~lartiniano Sovcro 
do Barros; · 

211 ao conselheiro nlnnocl Rodrigues Villaros; 
:J·l ao con~othoiro l'erlro Autran da Dlatta o AlhU1Uerquo, 

lento da luculdado do direito do Jlccifo. 
2• Jlarle.-A' clwRada do Sr. ministro da marinha: 

. Continuação du 2• 1li;cussão da proposta do poder exccu· 
l1vo,com ns r.mondas 1lu camara dos Srs. dollUiados ubrindo 
um crotlilo suppltmontar ao mini;torio da marinha. ' 

Lovnntou se a ms;io,ás 3 horas c 31i minutos da tardo 

ACTA DU 9 DR JULUO Dll 1866. 
Prcsidcncia elo Sr. visconde ele Abaclr!. 

A's 11 ltl horàs da manlut fnz-so n chamada o achariloeo 
r.,r~SCI!Ios ~~~ Srs. vi;r.on!lc do Abacló, Dlafrn, Forrrirn l'millà, 
lciXOira rio Sou1.n, Almwla Alhuquorquo, Monrlos dos Santos 
Olloni, CbicholTo, Cunha Vasconcollo8, visconde do ltHbora! 
hy, Pompeu, Awnjo lliheiro, visconde do Supucahy barão 
do S. ~ouronço, Souza llnmos, llodriguos Silvu, visc~ndo da 
lloa.YJsta, Dnnl;\s, barfl!1. ri~ ninroim, Znchn,rias, hnrilo do 
Mur1llha, Souza i•ranco, Sliv01ra da Mntta o Paranhos." 

Jlallilrão com cau1a pnrticip.1da os Srs. Silva Ferraz S;l o 
AlbuquonjUO, Sirjuoira o nlcllo, Nunos Gonçnlvu~, ba:ào do 
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Anlonina, barilo do Pirapama, barão do Qunrnhim, Candido 
Bor~es, C~rnciro. de Campo~, ,Eu>~bin1, Furtado, l'~ula ~l.bu
quorquo, P~ula Posso~. SmrmLu, lirrannguá, Oras Vrma, 
J'im~nla Duono Fernandes Torr·cs, Jobim, Dias do Can•alho, 
Nnbuco, D. nlanocl, Souza e niQIIo, nmquoz- do Cnxia~, 
mnrquoz do Ilnn.haem, marquoz du Oliod.1, visc~n.do do Jo: 
r
1
uilinhonha o vrscondo. do Uru;nwy i o som pnrlrcrpacão os 

Srs. Irarão do Cotogipo, Souza Queiroz, Fonseca o viicondo 
do Suassuna. 

Não havendo numero sufficiont~ do Srs. senadores, para 
formar casa, o Sr. prc1idcnlo declarou quo não podia haver 
sessão, e convidando dolrois os Srs. ~sn~dorol prolontos para 
occurarom·so om traba bos de commissilos, o deu a ordem 
do dra 10. · 
v discussão do pmccr. da commis!iio do coo1lituic;1o 

frccrcõ& da expo?içãp d~. mesa, conslnnto do parecer n. r;a, 
dat,ltlo do 22 do JUn5o ultrmo 

As maiorias antcrionneoto desiguadas. 

li~'. Hr1111iio. 
EM to OE JULilO DE I 86G. 

PRESJDENCIA DO SD, VISCONDB DR AD,\ETl~. 

A's 11 lt2 horas da manh;l, foz·•e a chamada, acharirlo·so 
presentes os Srs. vi!condo do Abneló, Mafrn, Jlorrcira l'cnna, 
Teixeira do Souza, Almeida Albuquerque, Chichorro, Mendes 
cills ~autos, Araujo !Ubr.iro, OUuui, Souzl ll~mos, Cunha 
Vasconcollos, Jnbim, Danlas, b,,r;io do S. (,ourenço. vis
conde do It.1boralry. l'imenlil Duono, D. nlnnod, Dia! Vi rira, 
Fernandes Torro~, l'arannguil, l'nraohos, Dia! do Carv2Jho, 
ltodrigues Silva, l'ompcu1 bnriio do ~laroim, visconde da llon 
Visi;L, liscondo do Joquilwhooh~, Nunes Gonçalves, nrarqucz 
rio Laxias, Silva Forrat e Zachariasi o Sr. presidente abriu 
11 SOSSi10. 

Comparecerão logo depois os Srs. Eusehio, barão do filuri· 
tiba, Silveira da Moita, Souza Franco, S;l e Albuquerque. 

Faltár1io com causa pMticitlilfl,, os Srs. Sir{ucim o Mullo, 
bar;io de Antonio~, huro1o do l'irapamn, barolo do QuarnhinL 
Candido Dur~ce, C•rnciro do C.unpo1 llurlado, !'aula o Al
buqucrquo, Paula l'essoa, Sinimbú, Nnbttco, Souza o Mcllo, 
marquez de Itnnhacm, marquez do Olinda, vi;condo do Sa· 
pucahy o VÍ!coode do Uruguay, c sem particip;,c;i~ os Srs. 
lmr;lo do CotegiJrO, Souza Quctroz, llouscca o vi,condo de 
Suassunn. 

11orào lidas o npprovadas ns actas do 7 c n rio do corrente 
mcz. 

EXrEDIENTR. 

O Sr. I• secretario dou conta do officio. do n rlo r.~rrento 
do t• socrolario da camara dos dopulados, acomJrnnb<•udo a 
seguinte proposição : · 

«.A asscmblóa gemi resolvo: 
« Art. 1.• Fica approvarla a pensão do Hfl mcusars, con

Ccllida por decreto do 8 do junho do corrente a'Tino, ll n. Anua 
Joaquina do Carvalho !•,,choco, mili rio lcncnlo. Antonio 
l'iichoco do Carvalho, morto cm combato. 
. « Arl. 2.• Eela ponsilo será paga dcs•lo a data da rospcc

\rva COnCPSSÚO, 
• Arl. 3.• Fic;io rovognrlas as disposiçõM cm contrario, 
• l'iiÇO da camara dos deputados em 9 rio julho do tSiiG.

Bartio de /'rados, prcsidcnto.-A11Ionio da Fonseca Vinmra, 
1' ~ecrotarioJ- Josd Feliciano llurl~ de Araujo, 2° sccro
lirrro. » 

Foi a imprimir. 
Exposicno cm (2• li~), do ciclncl;io brasileiro Joaquim da 

Rocha o Oliveira, as~i~narla a 12 do maio cm Li!boa.-A' 
commissão do ccnslitur~~o. 

Foi lido pelo Sr. 2• secretario c eo~uinto: 
PARECrm. 

• A' commi8siTo elo fazenda foi rcmcllirlo, para sobro cllo 
dar parecer, o soguinlo trrojcclo \'indo da camam dos Sr6, do-
pulados: · . · 

• l1icn o governo outoritado para runurlnr nbouar n D. Joa· 

quina Voridiana do Frios Vasconccllos o meio soldo do sou 
finado, pai, revogadas as disposições cm conlr:ari_o. · .. 

" IIi la rosoluc;io foi tomada cm comoquencra de um m· 
querim~nto da mêsma D. Joaquina Vcridi~na do Frias o VIIS· 
conccllos, no q uni, CXJIOndo m filtra natural perfilhada por 
so.u poi o brigadeiro Josó do Frins o Vasconccllos por cscrip· 
turn publica do 20 rlo outubro do 1817, allega ter direito no 
meio soldo requerido i rorque n lei do 2 rio setembro do 
mosmo anoo acab~nl cooí a di>lincção entro filbos logilimos 
o nalnracs reconhecidos pelos Jrnis cm oscriplura publica. 

• O lbosouro liuba indeferido a (Jrclcnciio pda rião apre· 
seotação rla. certidão do. cHs;rm•nlo dos 'pais, exigida . no 
arl. ri• da ler do G do oovcmbo do 1827, quo,a ordom rio 
t!Josouro do 1 do novomLro de 18\8 declara uocessario, ~or 
ser o favor da Iii limitado aos filho6 do matrimónio,. ou le
gitimados por subjC!(Ucnlo matrimonio. . . · 

• Nilo estando ncilo caso a roqucrontc, sómentc nma n·o· 
va disposiciio a podia fijvoroccr, dovcnrlo sor esta geral pari1. 
todos os qúo ostej•1o nas mbsmDs circumst.lncias, o oilo cs
pcci;ol pam a rO!J~Creole, do, que aliii~ tornarii!o exemplo OS 
outros, para segur~amcnlo vrrcrn . requerer o mesmo favor, 
obrigaria á assembló11 ~eml a cecupar-so do froquooles pro~ 
jccto~ sobro o mc~mo objecto. · ··· 

• No eotrol!nlo, sondo o favor da lei do t82G réstriclo•aos 
filhos do mall'imooio, e m1o oxlcnsivo nus outro~, ó n com
misoão de partcer, ~ue, na~ acu~cs circúmsl~ocias do lho
lOUro publrco, oilo mi~ prudente sohracarrega.Jo com mais 
c; ta dosp~r..,, pelo quo lho p~roco que o senado não devo 
dar-lho sua npprovac;io. 

• 1\io, 10 de julho' do 1SGG.-Snnza Franco.-Víscondc de 
de llaúorahy.-Cmciro ria Campos.» · · · 

ltcscrvado par;• ser tomarln cm con~iduração com a propo
~iç;1o a •1uo EC r~fcr~, imprimiudo·so.anles. 

1• !'ARTE DA Oll.DE41 DO DIA. 
Entrou cm I• rliscus.<fio, o passou scn1 debato pr•ra ·a 2•, 

o pnrccor da commi~slo de consliluic;io ;i cerca da exposirlio 
da mesa, con,lonlo do parecer n. li3' do 22 de junho do c'or
r'llnto anno. 

Entrou cm 3" discu>silo a proposição da .camara .rios 
Srs. dt•putarJos, quo aulorisa o governo a promovm· os offi
ciocs subaltcrnfJs dos corpoi do artilharia que mnrcltánio para 
a campanha contra o l'nragu<y, o nfi? puderão concluir os 
seus c~lu~os. 

O Sl'. Fcl'rcil'll Pcnnn:-Qu~orlo o;lo projr.rlo ~nlrou 
oml• di~cussão o noilro senador tJt•la província do Mato Grosso 
foz sobro ello aiRumas obsomçilos, IJUO agora tomo a lihcr
dado do.ropclir', por· pmccr-mo quo á vista dcllas não dei
xará o senado do roconhocor ~ U6CI'Ssi,Jndo do nlguma emen
da quo o torno mais claro o completo cm suas disposirões, 

Diz o prn.iJlclo, (Lendo): . • 
,; Arl. 1.• Fica o go1•orno autorisado a promover o~ offi

ciacs subalternos dos corpos do ~rlilh~rin qno, por lrJroJ~r 
marchado para a campanha cnnlra o l'uraguny, oilo pudorilo 
concluir os rcS[Jr.clivos r~ludos • 

« Arl. 2.• ~ão revogadas M di;posicõcs em contrario. " 
Como so devo cntcorlor is tu? Comô umn dispensa ahso

l~ta das h,!Jilitaçõrs sri~~lifira~, que n lei exigo, o rtuo 
ntnda faltarem a c>lcs officraes? · 

O ·sn. FEnnAzlminisii'O ria gucrra.):...,.Nilo. 
O Sn. FRnrmrnA I'ENNA:- So não 6 esta, como lambem 

mo p.II'Cco, ~ intr.nc;io do lo~islador, convõm explica· I~, Ílll· 
pondo nos o!llci.1os· a obrigaç;1o do concluirom tempo opjlor
tuno os seus C>ludos, Jrara rpro niluo possa Gnloodor o con
trario, consirlcrnndo·so a di;posiç;ío do projecto, como uma 
graça o;JH·Ciiol, como um1 oxr:opç;lo ii ro~rn ~oral, molinHlil 
pd~s circum;tancins cxtranrdinrias da guom. 

O ili~rf lr!l sr•nndor. por h! a to-.<lrosso tr.unbcm pon1!erou a 
convenr~ncra do f•tcr-.oo cxtcnsrva a morh•la aos olllcraes do 
outl'ns ol'lllil51 quo se acharem cm iguncs circumslarrci;1s, 
chamando sobl'o i1to 11 parlicnlnr allour.;io do nobre miuislro 
da sucrra. • • 
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O Sn. FmAz:- Eu rxpliquci. 
. O Sn. FJmnEIIIA I'J,NNA:- O uobromiui;tro dou, 'com c!· 
ft•ito', ;dgurnas CXJilicacól's, mas, n:lo so lou,Jo npi'J•scntado ·n 
emenda, quo Jlllrcco • inrli;pcn•11Vcl, o sendo oila 11 ullillll 
tliscuos;lo llo projecto, jul~o convenicnto 'u~cilar llo novo n 
IIIICsl;lo, para IJUO o senado a roiolva, como om sua s;lbcclo· 
ria lim por mais acertado. . 

O Sr. PnrnnltoH:-Sr. prolidonlo~ (IO,li a pnlavra fó 
moulo para acompanhar o nohro senador pPio A01ar.onns 
olforcconrlo ;i considcrac{lo do senado uma· emenda; c n;io 
lomnrci tr·mpo ao ~l'nnrl'o justificando· a 

O sena·la resolver;\ crn su:1 salll!doria n que jul~nr mais 
acrrtado. Se parccer-Jhn rrno cnnfÓIII o;tonrior o favor rin 
pr+·clo nos officiacs snbaHorno~ das outras arm;IS rio exer
cito, o limitar n rli;pcn.>a ;10 tempo ''III qno o;scs r•lficiac~ 
so achafl'ln crnprr~arlos no serviço do campnn~a, a minha 
rmcndn ó ncco;sam . 

Redigi ,,~:ora n crncnrln snhro o'j•tl'lho, niTo S•'i, porlanln, 
MJ a Fun rcdaC!J;io prendo bem com a do proj•1clo, mas, so 
cl!n lur lipprova ln, qu"I'Ju~r ridcito soril san:ulo pela com
nu~silo Ct•mpctrnto. 
· Fo.i lirln, apni11da o postu conjunct,flncnto cm di;cus~ão a· 
scgumlo emenda: 

• Em Ioga r das palams- officiacs FJrh;lltcrnos rln nrtilha
rin-rlign·se-t•fficincs subalternos do ~ua•lro do oxercito. 

• AcQ't•sccnlo se - cmrJuaulo c.•livcrcm otupr~~ados no 
scrl'iço da mesma Cillll{>illlha.-S ll.-Silva Paranhos " 

O St•. Ferrnz (minisl,·o rla gllCITn):-Sr. proõidcnlo, me 
parecia dispenm·cl 11 idca do uobro scnurlnr poJo Amazonas, 
cm rrl•1r;io 11os t•fliciacs do artilh:oria p.JrfJIFI, quando a as· 
fc•mi>léa gcr;d ltutorisa o ~nwrno ;1 promover os r•flicia ·s :u
l11dlornos dos COI pos do exercito r1uo po1· terem mnrcha;lo 
pnra 11 Cltllljlanbil cont,·a o l'ara~nay n;io pndor;io concluir os 
respectivos c.tnrlos, tlá a culcndur I(UO os c>lud"s s;1o t•;:ou 
ci:ws, 6 1~pimas uma riisprwa, c r·u n1io mo oppouho quo a 
cslo rcspc11o o'! declare al~u;na cou;a. 

Quanto, porém, ao~ dn1 m:ds armas, peço Jic~nça no no
bre sen~tlor para ponderar quo a promo~1lo c feita rlous terços 
por <tnl;gutrlndc cnrn terço por cHn·lus; c ;~cl.;m!Locutc a parto 
por rsturlos ó rll'ilicicnlu. N;io sn dá, plll'tanlo. a iujusliçn quo 
so suppõo. por i•so mio acho noccs,ari:c a cmcnrl.l. cnll'•l"uto 
nlio 6 uma cousa' qno 'e ri ova rcprovm· ; o;t;í suhcntcnrlirlo 
quo ó pelas circum:lólllr.ias 11ctuacs A 's VI.'ZCS, cr11no :r: deu 
na promo~;io 1Hiisada, deixa do h:11<er numc1·o su01cicntc rio. 
~studanltls Jlara serrm jHOinovitlns. Na primcim pronJoção 
l'lo ~o ricu, o na FC);Illlrla nconleerran nlt'smo, 

A~ora ôC outcn·lo, r1uo ria da' n prcfel'oncia por neles rlll bra
vura, muitos lorn de ror pr1•kridoô mas <'U julg-o q:w o;i11 h a· 
verá protoriçfin por actos rio hmnu·a, por,jiiC a cxpe1·icncin 
ino>tra qno os que nwis brilh;io no exercito ~üo os IJUC tum 
o;turlos 

Mas se o nobre senador o o s~narlo entcnrlormn que ú con
vouionlc a omend11 mio mo Ojtponbo, scrú olla npenas uma su 
perabundancL1, 

Finda a rliiCU~s;lo, f11i apprnv:;rln a propoii\·;lo com a 
emonrln, ficando r; la rlr.pcnrlenlo do ultima rli;cu•S1iu. 

Entrou cm :l• rli;cu$;11o, com o parecer ria mr:'a n. 111, ii 
proposiç;lo da mesma c;•mara, quo auloriia o gu1•crno a man· 
riar matricular na · o.•cola contrai o cstu•lanlo Manou( do 
Na~cimonto Alves Linharrs. · 

O Sr. ll'crrelrn l'cnnn: (2' socretal'in):- 'ft•rHio oslo 
prt•jccto pas;arlo nló n~orn 511111 debate, julgo couvcnicnlo rl;1r 
ao et•uado nl~umas oxplica<:ilr:s. 

O . o~turlautc Lin.harcs jil rcrptcrQU ao governo ·quQ lho 
pcrmlU~>so a malncula no st•;:unrlo ;umo da cseola conll'id, 
lovanrlo·se-lho cn~ Cllntn o rxarno .rio desenho rio I• nnno, 
cm. rjUC [pra nppruv:llill 1 jiO!tO <JUO Stu!p/cs111Cil{C 1 C COIII gr;\o 
nllllltl biilXO. 

conselheiro, o Sr. vi;cond•: JJ,, Ahaotó, d~u volo om scp.1rarlo, 
~usloJ,lanrlo o dirrilo do SUJlplicanlo com as proprius disposi-
~ilcs do rcgularnenlu da r.scola. , 

O go1'orno tlocidiu a rJucstilo rio con!ormidado com o par~
cor ria ~aiori.l, o por i;so aprcscntou-so na oulm camam 
OitO prOJCClO. 
Quan~o aqui so tratou rlollo pela primoira vrz rer1uoreu o 

nohro senador por nlalu-Grosso quo so pcdim ao go\·erno um;~ 
cópia rh~ con;ulta, r1uo cum tlf~ilo fui commumenda no sc
narlo, o I•Cha-.so impressa com o parecer da me~ a. Julgando 
por ,isso CSCU'IIUO far.or ngora 11 fll'l leitura, li mi to-rne a ob. 
scrvar que cll;l c•>nlt:m t•Hlos os escl;lrccirn~nto; precisos para 
qun o scrwdu pn>>a· formar o seu juizo sobro a mntorin; · 
. Eu prctcn·lo I'Otlll' pela arlupçlio rio prójcclo, JIOr'IIIO ;\ 

Vl,lil rln votn scpar;ulo, a quo n1o tenho rdcrirlo, parece-mo 
quo seria ioju:to nü~ar a este Pstud wtr, Íl que so tem cou
ccdirlo a muito' onlrn>, 'lu" n110 so achav:lo t·m circunslan·· 
ci;,s lào l..voriiV!'is o alt!'rlllivei.;. 

Ent~ndll. porém, que c.;lo ~clu devo ser cnnsirlornrlo como 
n_ma õimplos rliop•·nsa da lei para r1uo o governo poisa tlclc-
111' a prc1cnç1io, o n;io como revogaç1io dn rcsolu~1io do cou
:~lta. 

O Sr FerJ'R:~: (ministro da guetra): ·Alo parece quo a 
quesl1i•1n11o é t;ln sim pios como so jul~a. ::io~undo mo recordo: 
um csludnntn fez exame rio uma materia, dos,>nhu, creio cu, 

1l f•Ji approvado cm um anuo simplesmente; lllilo foi rt1provarl9 
r·m onlrus mat,ria;; 110 2" 1111110 foi inloiramcnlo rrrJrovarlo 
na cm qno linha sidu ;;pprovado oimplcsmcnto. lhliiUI vem n 
diln,.uldar! ... Eu n;io S1•i, 8r. prcsirlcnlo, se dOJIOis·rlo urna 
approvaç;in simples seg,,jndo·sn uma ropNvac;lo integral, 
plena, O pri<H<'iro r•xamo póde rlccl,,rar flUO O individuo O&liÍ 
>uincicnlcrncnto h:,Jdlilarlu ; pelo menos su rloduz, c.u quo a 
approv:~çáo aulcrior llii•l fl!i llllrn m•:ditad;l, nrro foi jusla ou 
11110 o individuo se os•pwccu riu poU•]o que sabia rio desenho. 
E, cnmo o rlc.;onho é uma .rias principao$ ma terias pnra· o 
nuxitiu do; r:l.udos con>cculivos, entrou cm duvirl:1 o clirc-dor 
d.~ escola s10hro scrnclhanlo qucdl;io, sobro o •1ue, a con· 
gwga\'11o rlcu um parrc11r, dizendo n m••>mo director que· 
o ínrlivirluo nno podi;c rcr ~rhníltido i\ rna1ricnla lendo ~ido , 
rqm>V;Hio na nwt;•ria rm que anteriormrnto fôra appmvado 
simpJ,:sm,·nlll'i o funrlal'iHO 11in.rla nos cst .. wtns da escola rio 
!nc~li~in t 'luo ostabclor.o uma regra C•Jntraria ;\ Jlrcl,·nçào do 
!lldlt'l·iiiO. . 

Eis o estado da qncsliio, A secç;1o do con•clho do ostnrlo 
décl.,ra r1uc a- prctcnç;io nilo ó ~dmi;sil•cl ; mas houve um 
V?lo,~uc ac•tlo,_ rjU:) diz 'JUO orn todo o caso a I a approvarM 
illllplos ril:vn v1gorar. 

Eu, pois, penso quo sc.rlcv~ mcrlitar J,aslan!o, l'orquo ó 
inl~rprcl;,ç;lo ljUC púdtl r/a,· azo a mui lo:! abu:~us. Cumo r; to 
crc1o r1ut1 lia outros muilvs.... · 

O Sn. J!JWIII\111.\ l'r~N~.\:- U1 um OUII'O do nomo l'cr· 
namhuco rjUO edil no t11mno ca;o. 

0 Sn, IIIM5Tr.O. DA GU~Ili\A :- , , , O Ó preciso que SC CS· 
tnhcleça uma ftlgra. . 

O t•sludo do desenho 6 muito imporl11nto para as matcrias 
quu fO cn>in:1o na csc0la central; f•Ó lo'so dizer que ó como 
que a li1t>tl de algum:ts rlcllas. 

Eu lc.nltn 1 isto 1JU~ ultirn;unenlo 10 tem qucri,fo Afrouxar 
o ngnnsmo a rcipclto ·rio protrnrOco de cslud~ntcs, Iom 
pas;a,Jo c;t0 anuo uma llilo pcqut111a rJUI>It!i;lalic rio rnsol11· 
rõcs nos~c 'o'! tido. Eu cnlt'IHio rJUII o r·stwlauto quo mlo Iom 
os prrpar;;tonos ncccssnrioo nunca J•ódo ser graudo cousa.,. 

O Sn. Z.ICIIAIIIAS:-Apoi;Jdo. 

. O ~n. nuwsrno DA GU~~nA:-... porrJUO o c;turl~nlo pro· 
c~>a rio tiS!ar bom ilahilltarlo para ou!ntr no c:urso; o 1101 
vcrd.ulo mo lenho ~drnirarlc cnmo o scnad11 !cm 'rJoiXnJlo 
passar ;;lgurÍI'S rloõla; prelcnçütl5 contr.t o seu procedi
mento antigo JIOI'IJIIO scmpro tem sido rigoróbissiruo neste 
ponto. 

Ouvula a st·cr;lo rio marinha o guerra do conselho rio o;t:~
do, ~l'inou u sua maioria contr11a prclcnçüo, ma~ o illudro 

O Sn. FJ>IIIII>III.\ l'J•N~A: -Agora tritla-eo do cmontlat n 
ll)ÜO, 
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0 Sn, !IINJSTRO D! GUERRA:-3Jas CU n:io tlu~l'jO prejudi
car o indivitluo, do que 10 trata; faço. estas rt•Ucxõud que 
~:lo do convonicncia publica ; ~ souatlo decida corno cntcn 
tJ,•r. N:lo qut~ri'' nunca que 'o tlr>sc~so t}ur, cst.1n lo presento, 
deixei passar uma resolução neste sentido sem mo ~}tpor 
a ella. 

O Se. FKnnr.rnA Pt~NNA (2• secretario):- A poditlo do Sr. 
senador l'aranbos (lrocodo ;lleitur:a da con1ulta da socciTo 
de m:11 inba c guerra do constluo do esrado sobro o ohjectu 
do quo se trata. · 

O Sr. Pur~nltoll:...:. Sr, presidente, tlo>l'jo molivar 
em breves' palavras o voto quu tlaroi a res,.Jilo de lo r•ro'
jucto, cuhbreii\Õ com o t(Uil dei 11!1 2• tliscus,:ill, iilo ti, a 
f11Vor do mcsnlo projt!Cto. So com o discurso tio nohr•' mirti< 
tro da j(Ucrrn, que impugnou a resolu~:io tl:t outrn c:llrr:rril, 
npp:tr·cccssom transcr!vtas as inform~çüns que iustnwm 11 
ma teria do mosmo proJnCtn, entre ors tJUacs fo aeh:lo o; pa 
rcccrcs tia secção do conselho tio o,tatlo, cu puolcria guat·d:tr· 
o siloncio, JrOrtJUO no parecer t'lll St!para!lu se acliilo os fun· 
damctrt•rs qun dL·tcrmiu::o o meu votn. . 

A tfucsl:lo ó contravma, como o demonstra :r dirergcucia 
que houve na sccçnu tio conselho uo \'Slaolo. A dceis:io tf,, 
governo, tomada tle :tccortlo com o parecer da maiori:1 tia 
>orç:lo diverge do parecer da cougr~>g-il(:iu da cicola Cl'(rlral 
Jl' com este parecer, porlantn, o com o vottt cru separado. 
que cu estou do accordo. 

Os eslntutos da escola cer.lraln:io pcrmiltnm que se matri
culo em um anuo quem n:io til•er sitlrt approv:rtlrl ~Iii trttlas a> 
ma lerias do nnno lllltcrior; mas n~ot·xrgo t]UC aqucllo IJUC 
tiver do repelir um aruw, por ler si.tu rt>provatlu nesta uu 
n:tiJUC!Ia ma teria, s~j:a obrigado a repetir t11mLem o·c;tu !o 
tias malcri.us mn que houver &ido apprnvarlu. Enten•lo, pois, 
tjue c;les nlumnus u:io pndi:i•l ser obrigados, como foriiu, :r 
repetir o estudo do desenho: j:i o~lav;io npprovatlos nesta ma
teria, o dcsojav~o ap~licilr-so exclusivamente its ma terias da 
au l.qrrimaria, cm que linb:1o sid" rn:tl ,ucccditl.,s. 

O govcmo, sob1·,, i'uformacão tio director tia cscnla, obri· 
~ou-os a repeti!· t11mLcm o oitutlo tio dosrmho: ellcs fretJUr·n
lát·:io a aula, mas cons~rv:ír:lo sempre a cFperança tio t(UO 
a sua a(lprovac:io nnlcrwr lhes fll»O levada cm conta. N;iu 
aprcsontárào Üma estampa iligna ti~ approv:,ç:lo, c não s,. 
ltrcstár:lo ao exame· oral do fim do anuo. ::o ellcs tliio csl.IV;'an 
ohrigntlos a esso csiHio [lCIM estatutos, n:lo podemos a~ora 
pelo facto tlcs;c trabalho impcrfoilo tfUO t•llcs ~pro,cutánl,, 
o da fillla tio exame oral, concluir tJUO elltls d~vcsscm ser rc 
(Jrovados cm tlosonho,-

l'at·a mim estes alumnos lôrn direito a quo a sua arprova. 
ç:io anterior reja rcspeitaJa ; impoz-so-lhs uma obrigaçilo 
quo n:io cm imprs!:& pclns estatutos. 

N:io resulta tlnsta tliS{IC(ISa rrt!jUizo á in;trircçã~ tlt• 
nenhum dolloi; primo, Jlllrt[UO j:í tôm uma approva~;lo cm 
do;c!rl!o tio I• nnno; sc~ttndo, port[UO o estudo do desenho 
contmu~ nos annos s~guurlos. · 

O facto: tio terem aprooaotntlo um~ estampa m:í nffo ~rova 
quo e'l•iS perdesst•m o quo adr(uirit·ào no o,tutlo do dosei1ho. 
quando pela primeira vez so malricul;ír:lo no I• 11ono. Nú.< 
sabemos quo {ts vezes qualquer P'lssoa h:rbilil;11la cm dosenltu 
pótlo ser iufcliz cm um ou rm outro trah:rlhrt, isto muitas 
ve~es deponde das disposições do momento, ·Nilo so conclua, 
pnts, d.•sle facto que cll~s so inltabilii:inio cm desenho ou 
que ~ertltir·ilo a instrucç;io que liQh:lo ad!Juirido no anuo 
u~~ . 

Yolo, portanto, a favor da resoluç:lo por o>lo; motivos, 
porquo n estes alumuos, repito, so im1•tlz um dever quo nfio 
lt•rn furulamonto nos estatutos da osct.!a, o porque creio que 
~ll.os, com a npprovação do anuo anterior, podem, sem (tro· 
JUtzo da sua in:lrucção, prosoguir no c~rs~ da mosma 
u,col:t, 

So nos to irrt~rvall.l alguma cousa pcrdtirilo, fui o qno pó I c 
perder qualquer outro quo solfra intcnupc:lo no feu curso, o 
11 quem, onlrclunto, a mutricul11 n;lo sorrn' vctlat1a Accrcsco 
'l~to o estudo do desenho so vni repelindo totlos os unrwg, 
111ndu quo, ~cgundo o sou Jcscnvolvimcnlo ualUI".tl. . 

1\u creio, pois, qur, votando por Cila rc;olurão, nao csta
hdr·ç" nm t•rccodenlo que possa prejudicar a lustruc~ào dos 
>dwnnus daquolltl oscola. · . 

li' isto o t(Ue cu queria dizer, porque ;a este respeito e>lou 
omposiç:to I'Spcci<l: sou. lauto da oscola cetrlral. Tenho, 
porem, a meu lavor, além do voto cm ·soparado tia secc;lo 
tio conselho do o;latlo, o Jrarccrr da congrrgncão dae!cola 
conlrul, ~UO,n~o ti indulgeuln: Cliol So tom lllOSlrado SCm(JfC 
soma, m;to ac6mpauh"ndo ·porfoilamouto o rigor de J•rinci·. · 
pios do seu illu;trado o digno dinctor. 

l'osta a voto; a proposiç:lo, não foi approvada. 
- Seguiu-se igualmO~JlO cm 3• diiC,USiiiO, c foi rejeitada sem 
tlob:olr, a propu~k:io da mesma cumar:r, t(UB nutorisa o ~O· 
vc•rto a marular· matricular 11a ~;cola central o estudante 
Joaquim Jo;tí do Almoiofa l'cl'llambuco. 

2" l'AfiTII DA OUDil~l DO DIA. 

Aehantlo-:o.na sala immotliata o Sr. minisiro tia mariuha, 
fo·r:lo Slil'leatfog para a rlqrulaç;1o que o d.:via l'ccebor os St·~ 
Dias Vieira, ~ouz~ Fl'iillCO c Danlas, o, sendo ialroduzi,Jo 
110 sal:iu cum as formalidades t1o ''>lylo, tomou assento á 
diréila ~o Sr. pro!idet1l0. 

l'roscguiu atli>CUiS:io qud fidara adiada na sessão anlcco
rlcnlo do nrt. !• lia proposta tio llUtlet· executivo, abrindo um 
crcJito wpplemenlar ao ruinisterio da marinha. · 

O St•, mlnlsh•o 1IR sntu·\nlm:-Sr.prcsitlente,na ses· 
,ão do 8 tio corrente, faltando 10 minutos para tindur-so a hora, 
cu proferi :dgunws palavms que Fmi;scm do protesto contra 
Ulllil ttU outra rl;ts lll'ilJIOSicucs emilli!lõtS na casa }telo nobre 
senador pelo 1';11 ;í. O nufrro senador baseou suas censura~ 
ou accusacúo; sobro dat:~s !JUO avurbuu de falsns u sobro 
erros ·,.u inexnctitfijos tld •:ifras com ts qrmc;, disso ler du
l"•r:ado. nos quadro~ dcmonslt·ativos IJUo acornpanhào o meu 
rela torro. 

Comprcmr-lli-mo a examinar c averiguar o qun havia >ohro 
essas tintas o sobro ossos erros ou rnctaotidües do alga. 
ri;mos: venho sali~f:azer o meu compromi;so. O scn~do, 
jtoi>, 100 relcvani ti'Jo lho tomo, cm cumprimento desse 
rlcv•!r, al~uns momunlos do altcnç:1o. . 
Conw~ou o noltro scn:ulor por Ulll;tr quo os quadros deo 

monstrativos 11 IJUO mo referi viossetn rl:tlarlos do 2 tio mai
do 18Ga. · llast:1, tir. prosirJorM, iLHt!Oolur :\ tJUO mc~mo no 
rJUilllro relativo no orcamcuto tio 181ii-18G1i, vem tlespczas 
posto_tiore; a ~ do maió, pn''il se iÍtfcl'ir que esl;l falsipcaç•io, 
( assrm a t(Ualtficou o nrrbro senador, ~ 11:1o pass:rde um erro 
tyJiographico. llast.1 o;ta simples rcOex:lo mesmo quanto no 
t1uadro do orçamculo d~ l~Gi-18Gii. 

Em rclaç:io ao tJuadro que se r~fcrc ao oxcrcicio de 18G~ 
a I NGIJ, mt!ncion1ndo muitas dc!pezas posteriores á data em 
'JUO lo i ello forma!lo, iJ ain·la m.·us' cvidoltlC quo t~mbem nbi 
so deu outro erro do impre;o;lo. Isto mais so c~clarecc, ui· 
tcn•lcltdo-so.a que o quatiro tiomonstrn!Lvo tio credil•J cxlraor. 
;f.nario, quo o precoJo,_tmga data cx~cla, isto é, 2 tio maio 
do 18GG. ..· 

l'clo qu~ loca1 portím, as t1.1t11s o cifras cxistonlos no corpo 
rloslc; quadros verilirJUOi o llO>SQ afirmar ao senado quo mi•l 
h~ ntlnhumil incort·ecç:lo ou iuoxuclirl:lo. 11 o propria nobre 
;nnad•tr, Sr prcsidculo, parece lo-lo reconb·cido, tlcsdo quo 
tomou par.1 baso d0 seus argumentos as verdadeiras tlat's' 
cm quo furão lirmatlos os quadros do que !alio. 

O nubt·o sctiatlor, por exemplo, arguindo-me do nilo l~r 
tluilo itrformaçõ~s ao corpo lcgisl:rtivo, tão comJtlotas como 
as tJUO tlou o minislr~ da fnzouda cm a sua synopso ti~ rc· 
ceita o despoza do ost•do, firmad:t a 30 do maio du corri·ule 
o\nno, rçconhcct~U I}UO O inlcrvallo era do dias, O IJIIO eor
lanlo a data da rof~rida labclla correspondia ao anuo do 
ISJiG. 

Quanto, Sr. prositlcnlo, a n:lo ter dado cu informaçil~s 
l:lo completas, como as tJUO se ouconlr;lo na 1ynopsc tio nll· 
11islorio d;a fazenda, alcuncantlo 1rs minhas st'lmo1•tu ató 2 rle 
maio, o utlo Sr. miui;h·o da f;tzenda nló 30 do moHuo nw:, 
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vil o sonn1lo que cota msura do nobre senador ó intui!iva- dovi;io appnrocor essas dilloroncas. Eis porquo na synopso·a 
monte impr0cedeuto, po1·quo .ó sabido, quo a lei ÍlliJ•il.e no eomma total da dospoza conhcêida é 11 ,687:~30$, ao passo 
ministro o dever 1ie aprMcut>ll' o sou relatorio nló o dia Iii que o quadro rlcmonslralivo da marinha apresenta 9,186:~55. · 
de maio: como pois cu podin dar informaciles cxcodentos ~ E' cousa lilo fncil' rio cxvlicar·sc, que eu não comprebendo o 
esta do!<l? Comprchonde·se, portanto, qud'o nobre senador, fim para que o nobre !coador a trouxe ao senado , 
~CCUS~·IllO de. n;lo (01' ;ati~feito 11!11~ OXIgencia que. a lei mo o Sn. SouzA FnAIICO: - Para mostrar quo a marinha 
'l!lPOI!Ia do s~llsfazor. E so não de1 mformnçil~s ma!~ appro- não sabe a quantas anda. . 
x1madas a.o d1a 1la npro.soutaçilo do m~u rohtono, for porque, 0 S . . • _ Q 1 t · · 

1 er;io precisos alguns dws 11ara a impressão do! mappas. . . n. fti!Niorno DA M.IRINIU. . uo cu pn o.m o mrm~ B· 
Fez grande qucst:lo 0 nobre sanador das dill'orcncas que po da mannha 1!1 não ter co~~eCJmonto !lo !DU!Ias eontas o 

encontrou, entro as cifms do que reza cada uma das vorhas ~o.~~m.entos relativos ao ex~rcJ~ro fin~o,CUJiilrquulação corre, 
do lllRI'Jiademorrstralivo das rlcspem do oxercicio du 1861-Gii .alr,b. md~pon•lcnlo deli e o mte!ramonlo por conta do thesou
nssim como rclativamontc ás sommas lo Iaos, ditferenças quo r~? TerCJ talvez. do fall~_r amrla .so.bro este ponto, quando 
taxou do erros ou inoxnclidllss; mas ó facil demonstrar IJUO trvor do domonstr!'! qual a respoo~~b1hdado que me cabe em 
essas di[orencas s:ln naturaos c inevitaveis, ou antes se ex. rcl~çilo ao e,xerCICI~ do 18Gi -1861i. 
plic'lo muito riaturalmento, 0 5 ~ ju>liflcão, por.Juanlo rcsul. 

0 
E ~asln, Sr. JrresJdcn~o '· ·~ ob~ervag;~o que se onconlra no 

t~o do processo a que a oscripturacilo do tacs 1 ospozas está 1 !JU•Idro .da synopso do IIIIDISlerlo da fa1onda, para veNe 11 
·. sujeito, • procotlenCii& dg tudo quanto acabo do d1zcr. (Le.n~lo): "E~la 

Nesse mo~m,o av!mço de d11 ta, quo conta cm sou favor 2 sy ~y"opso ~omprohende os. 18 m~zcs. do oxorcJCro, ~altund~ 
nopso do mrnrsléno .da fazenda, encontra-se a oxplicacrro úo "!n1l~1 par a, a ~ua completa orgamzas~o os bulanqos ijas pro· 
tacs differoncas. · vrncu1! do S. !nulo, dos mezcs d~ maw.a dcz.mJj1·o, o o do 

• dezembro do i'araná. » Falta, pors, mu11o {louca cousa para 
O ministcJ·io 1la mariul1.1 não tinha conhecimento senão 11uo o thcsouJ'O pos1a firmar o balanno geral da dospeu do 

rl.1s despezas feitas ató o dia 2 1la maio; do 2 a 30 costnnuio anuo do J864-1S61i. 
entrar vapores do todas ns procodcnci:ts, do to1los os portos, llntrclanlo, lilJ quem quizcr o quadro demonstrativo da 
com os qu:1cs tomos relações do navcgaçã~; potleri:io por nlllriuba, o verá quo ;1 rllpartiç;i')a meu cargo linha coubeci
lanlo ossos vaporos, dumuto c;so prazo, ou lntervallo.lcr Ira- monto, cm rolagilo iL maior par't~ das provineias, das despe· 
zido ao lhcsouro muitas contas o documentos do dcspozas zas foílns cm nr'uito menor numero de mozos. Já so v&l, JIOr' 
rclalivarncnlo no exercício do quomo occupo, o dcssati contas tanto, que o rcsult~rlo da compilagão foi la na contadori,, da 
o documentos não lor conhecimento, corno do r~cto não teve m.1rinha n:1o podia ser o mc>mo que o do lmbalho idonlico 
o minislerio da mariuha. Isto ó obvio, o, so assim podia ser, no t~o;ouro; as base> crilo outras; o, como j;\ disso, (or~o-
o so ns;im sem duvida fui, não admira quo o thcsour·o li- snrncuto havi:io do variar os calculos. 
vesso conhecimento do maior somma do duspczas do !JUO tovc Se ha culpa, o para affinna·lo seria preciso conhecer as 
o rninislorio a meu cargo: !JUanuo so organ:zou o quadro. causas quo tOm tido o thcsouro para a 'demora havida na 

Accrcsco, Sr. prcsiden(o, quo outras causas explic:1o mu ilo liquirlan:1o do ~xercicio do 1861-1865; se ha culpa, di~o, ó 
natural o rcgularmento essas rno;rna> di!Turcnças pura ruais sem duvida do thesouro, o nunca da ~eparliniio da ma1·rnha, 
ou para menos, quo so oncontriio entro o quadro a que mo quo tem sido solicita em procumr ossos .cscl~~ccimcntos: os 
reliro, démonstrativo das despem da marinha, o a synopse &JUO põ.lo obter sio os que constão do rOSfiOCltvo quadro do· 
do l~esouro. monstrativo; o o rosultado, pois, n;lo podia ser senão o que 

N;1o ó preciso, para demonstra ln, ncompn;1har o nobre se- venho de ~:qdicar. 
nadar na analysc quo fez das difi'uronlos "vm·bas desse IJUarlro Eu não sei, como disso, para quu o nobre senador trouxe 
e da synopso do nHnislorio da fazenda; cu·farei apon.u mcn· c.osa analy;o: ~~~~ si não tem clla importancia alguma; em 
~;lo de duas quo po•lorn sor tomadas a esmo. relac:io ao credito que venho pedir, lambem não a tem. A. 

Corpo da armada o corpos annexo1;- aló mo pnroco que dos1icza do exorcicio quo findou n.to influe nada sobro a de~
foi esta verba aquella do que prim~iro so occuj>OU o nobre poza do cxorcicio SCf~Uinle : ó JIOSsivcl haver uma· ou outra 
fiBnador. A rcparticão da marinha dá conta do !00:918H:JG7. pe~uena sobm, o quo, aliás, a experiencia demonstra qufio 
o a !synop~o do mlnislcrio da fa[enda apresenta n de!poza diflicilmonto so dá ; essa poi[UCna sobra, quando porvcnlur;L 
do 371:alinoso: h~, portanto, uma dillcrcnca para mais no so dósso, não podaria alterar do modo algum a quantia do 
qua1lro-rlomunstrativo. E•la difi'orcnr.a facilnionte so explica, quo carece o ministerio da marinha para a despoza do anno 
o a razão dclla ó o nilo ter ainda o"tbesouro ci.1SSificado os ünancciro quo terminou. Eu só des~ubro um fim, e eslo não 
vinte o tantos contos que f~ll:lo. II noto o sanado quo na sy· tem rela cão nenhuma com n discussão : o nobre senador quiz 
nopsc cncenlra-so a somrna do I ,838:000 do dospcza nilo elas·' por ossâ mnnaira mostrar .que o ministe1·io anterior ao 
sificada. A dilforenca, pois, procedo disto: O miui>l~rio da actual foi mais.oconomico. l'arccou·mo assim, porque o nobre 
marinha classificou Õssa •lespeza; o lhosouro não. senador, desrlo o seu primeiro discuso, tratou do. englobar 

'l'omomos uma outra verba ou rubrica, cm quo o con Ira rio IIi quantiasdos dous exerci cios, fazendo rceahir a rosponsnbi--
so d!l; isto ó, cm 11ue a synopso do lh<~souro ill&rosonlo cifN lidado dcllas sobre o rninislerio actu;1l. · 
maior do quo aprosou la o t[Uadro dornonslrativo. Por exom- Eú disso, Sr. prosideulc, que não rospondia pola rlcspcza. 
J&lo, na verba-ars1maes-o quadro dcmonstrntivo da mari· do exercício do 186i-1861i. O nobre selllulor estranhou esta 
nha apresenta 1,077:318,noo o n synopso do l~esouro npro· minha proposicilo; mas, V. Ex. e o sanado sabem qiJQ ou 
scntn1,77HUSOG7. E' obvia n causa da difi'orcn!J>L: ó que n~o-posso ter' ro;p.onsabllida~o do dospezns quo nilo forilo 
o thosouJ'O tinha conbccirnonlo do dospczns muito mais nvul decrel<Ldas, nom fe1tas por m1m; ~penas t•nhu a rosponsa· 
tndas Coitas por essa verba no oxorcicio do 18ô·l a 1865, do bilidado dos pagamentos que fiz, c isto cmquanlo correu o 
quo t!nha a roparti~:1o da marinha; 1labi, JlOI'lauto, não so in· anno financoiro, incluídos os sois mczos addicionaos. O nobre 
fero mcxact1d11o nl~uma. senador saho quo, logo quo torminão osses seis mczos addi· 

Asora soo senado observar quo c;t~ augmenlo do dospcza cionaos, isto é, no ultimo dia do moz de dozombro, a conta· 
figura na maior parlo >Jus verbas da synopso do thosouro, dori<L de marinha fa~ o rocenseamcnlo do todas as dospozns 
tori1 facilmonlo visto a razão peLL qual o rosultado total d~ conhecidas o das sobras quo existem, o remelto-as para o 
dospor.a conlrocida ó muito maior na syaopsc do IJUC no qua- thosouro, onde flcilo em deposito ostas sobras, afim do sorom 
dro dcmonsll'nlivo. O tlwsouro linlm recobitlo u liquidado al1plicadas <Is despczos do IJUO esta roparti~:lo vai tondo co
mainr porção do docurnentos,o pô do dar couta do uma-somma n iecirncuto. A li11Uidacilo, portanto, do 31 do ·dezembro cm 
tnmbom maior; a murinlra quo tinha conbocimenlos mais os· dianlo corro por conta ilo m1nisterio da fazcn1la; nas proviu· 
cassas e mars alrJzados, apresentou uma somma monor; va· cias clla f·z-so por meio das lhosoumiao; o o minislorlo da 
riando as b~sos do calculo, variou c cnlculo em rolacilo a marinha mula mais tom com essa liquidnçfio, nem com a 
cada urna das vo1bas o somma total; nssim nocossarianionto npplicução das sobras. 

I 

I 
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' ; 
Deixando o exorcicio do 18Gi-tSGii passou o nobre sonn

dor n occupnr so d:1s despwrs tCI11tivas ai1 exerci cio do 18Gii 
-181l6. O hobro senador· disso quo pedi quantia excessiva, 
que de1ominei mnl o C1·edito cli111nando·o do supplemeutur, 
0 que tnmhcm er·rci npr·esent't11do. parn obte lo uma proposta 
110 poder legislativo, 11Ua11do devia fazer bnixar um decreto. 
Neste llilllto S. Ex. acompunhou·r1o nnbro senador por n!uto· 
Grosso. 

Eu não sei, Sr, presidente, nem posso adivinhar como·fez 
o nobrnsonador o seu calculu, A-receita para o anno do tSGii 
-!866 ora do 7,1iOG:OOO,l; vo,dado li qu~, sendo este orça
monto frlito .de11oio de comocnda a guerra o na previi<io fio 
augmont•l do desprza, o corpÓ legi>lativo ccucodcu o cradito 
cxtraor~liuario de li,991 :OOOS pela lei Jo 26 do junho do !SG:i. 
Esta credito extraorJinal'io teve (lor fim sutbfazer cortas o 
dcteriJitnadas dospczas da guerrn. 

Esto erctlilo é até escrivtumdo 1opar:Hinmonto. Eu, pois, 
julgando que o creseimori!IJ d:ts verbas do·orcamonto em 
cousa previjta; poi'IJUe, ji1 <li;so.' o cro<ti~J oxtr.•Õrdinario so 
r~fero a certas o·detormirmdas dejpo1as, embora SPjân claSjl
ficnllas tarnbern cm verbas do orçamento, e não h;~Voildo 
meios., f,tltando dinheiro para f,zer JliiJl'll.~oFn(O dessas despO· 
zns, assim augmcntada•, entendi, o cuntinúo a entenliet· qne 
era mais regular dcnominat' o credito do supplement:rr do 
que do extraordinario: pois n;io acho exacto dizer-se quo a 
des11eza extr;wrdinaria mio é prevista. Ntm li mister, Sr. pro
sidento; citar a loi. 

O Sn. Souu FM~co dá um up~rto. 
O Sn. MINISTRO DA IIAmNn,\ :-li:' isto o que não julgo exalo, 

porque r1ós que nos prepammos para 11 guerra, o que sa
bemos que pam fazo ·la s;1o pruci~os m"ios extmorrlinarios, 
q•10 sab<mos que lillleclin;mlruento temos de ••ngmcntar os 
nossos meios do cmprehonde IJ o leva-la a bom exilo, j;i 
coutamos com osso auRment11, o. portanto, o prevemo;, N;1o 
é outra a doutrina da lei, embora 11 oxcopçuo que faz a rcs· 
peito de certos casos extraorrlinarios, piiril o· fim do, r.m pre
;onça deites, poder o governo 11bl'ir croditos extraorrlinal'ioF, 
mo~mo estando 11s c.,maras bbertas. 

Di~so cu quo 11110 liga v~ muita importnncia a esta 1iUCS!;lo 
r~a denominacãli do credito. 

Disse·o Sr. presirlr•nto,· nffo plra monnsprez;,r a ld, mas 
pelu natureza da questão cm si mesma. Desde que c m1 os til 
ou n•Juclla ~ononHnaç;1o o crorlito tin~a sempre 1fe m sub
mt!tlido ao poder legi;lativo, desde que a denomin tç<1o m1o 
influia nada sobre a ampliac;lo ou restricç;io que Jlortill ollo 
roc~bor em rolaçào ;I quantia que se podia, n<io vejo grande 
alcanca, na hypotheso de que sa trata, na 'luestão de tlono· 
minac;1o. , . 
· S<m querer desenvolver a tbeoria da provisão, di r~ i ainda 
quo, cm casos como o presento, o augn10nto do dcspczJs, 
que tornou indisponsavel o c•odito podido, ora cous:1 mais 
11Uc muito provista, e tão provista que; como já tivo occ:tsi:1o 
~o dizer ao senado, o proprio corpo legislativo decretou o 
augmento do 11o!soal o do mat~riul da armada. 

U nobre senador pelo Jlaril. assim como algun' Srs. depu
tados, fizorilo grnnl!e questão da palavm im]Jrevisla, Clllllro· 
guila no lllQU relatol'io e tambom na demonstração qun pro· 
cedeu á proposta apresentada ao COI'Illl legislativo. V Ex., 
St•. presidente, sabo como so organiz~o esse• tralwlhos, eiS:Js 
peças, relativas li cout(rbilidMde, no ,rninisterio ria ma!'inhn; 
C< mm por conta da directoria geral que as vai ~a ver da 
contadoria. 

O nobre son~dor censurou·mo por não ter sido cu r1ucm 
pcssonlmcnto us.organizou, mas o nobre senador sabe... · 

O Sn. SouzA !lnANCo: - O dono tia casa não subo o quo 
lai por oiiÍI i isto li O q UO OU COIISUrO. . 
· O Sn. MINtSTno o.\ ~llnt~u.l: -O nobre sonn•lnr sabe que 
pelo roAulumonto da set:t·otarirl d:1 m:~rinha, a directoria go· 
rnl õ oncarrcgnda do organizar os rolntot·ios; nisto, portanto, 
n;1o ha !Jlaleria do censura. 

(lia um aparte.) 

O Sn. !rrNrsrno nA MAmNrrA:- Quo imporlancia póio ter 
uma quo~lilo do palavms, do sol' ~scusadu, ou im_propriij, o.u 
malnppl1cnda uma ou outra phrase ·? Nonlluma 1mpurtancm 
tem; dosM t(UO o crodito era denominado, como cu no rnou 
entender julgava que devia sil·lu, essns cxplic:rrõc; ou do
clarncilo~ 'rtuo o Jlroco•lilnio, nas quaos btlViil o empr~go do 
palavi·:dmproJH'Ll, nada influi;1o sobm a cousa om si. 

Chamo·so muito embora supplemontilr ou oxtr~ordinario o 
credito r1ue poli, comprebondem to,Jos que, quanto aos resul
tado~, nilo h11 alcance nem di!Teronca ulgUtna. 

O nobre senador sa~o como"" liriuà11 t•stcs calculqs; entro· 
tanto, ostranbotl lfUO ou englobasse ern Ires verbas toda :1 
somma que petli. Verdade é ·'Iuc o outro cre1lito esta distri~ 
buido, por quatro verbas, e que o 'IDO ou a~ora poço só
monto resa do trcs. Nilo fiz menção dn wrha- força naval-, 
poriJUe. como ji1 disse na casa, conto sati;fiiZor as respectivas 
de;pozas com as quantias para ella ji\ votadas. • 

A qucst;lo, Sr. presidente, quo eu disso ser para mim in· 
significante, ou dJ nenhum ;dcance. era n;1o t11nt•• a da deno
nlíaac;io do erudito, mas sim da (IÍJ'tn!1 fiua' o nobre senador 
por Alato·Grusso IJUiz que eu dêoiO ;I minha proposta O 
nubro senadot· ~~~~~ndcu que eu davia apresentar um decreto ; 
cu ~ntcndo que deví.1 apresentar, cumo fiz, uma vroposta. 

O Sa. I'ArtA~nos: -Que devia ter aberto o credito por 
meio d~ um decreto. 

O Sn. nu~mno nA MAili~IIA: -nlns como abrir scniTo depois 
que eu virn ao conhccirnonto do que· não crào sufficientes as 
som mas vota1las? 

Devia abril· o credito quando apparccesse a necessidade 
dcllo. Esta apresentou-se, o eu só pudo calcular quanto ca
recia depois de abertu o corpo legislativo. Como, pois, podia 
deixar de dar·lbo a rórma que dei, do uma proposta ao corpo 
logi;lativo. so a lei só permitto. a abertura do croditns vor 
meio do d<.'Crcto na ausencia d.1s cantara? Er.1 aquella 
a rórma constitueion:d e fioral de entender-se o poder execu
tivo corn o logislativo. om casos tao>; re>peiteJ·a. 

O nohro senador pelo Pari\ prevaleceu-se da O(lportunidarle 
para declarai' ao senarlo, que era a primeira vez que se via 
um minblt'n vir di1,cr que niio fazia cxso da fórma. Já expli · 
quei a minha opini;io a respeito o a convicção que nutro do 
que, longo do o!Tendor a le1 ou a (órma Ioga!, acommodci·mo 
a ella. . 

O nobro senador quiz com isto, sem duvida, irrogar-mo 
uma censura que entendeu tanto mais procedente, quanto ó 
bem conhecida a doutrina liberal quo prof~sso. Eu sei, Sr. 
prosi.!ento, que wobservancia o respeito das formulas é urn;1 
liraudo s-••r11ntia p:tra os direitos individuaos, o sou o pri· 
mciro a render-lhes homenagem. Sou Jibornl, não como ou
tros,que, apcl!idando-so tlle.s,tlesmontom na pr11tica a rlo~t·ina 
o os dogmas ltLwos; par 1sso mc>mo entendo qus ~ ler devo 
ser sempre respeitada o cumprida curno sern;Ho o touho Coito, 
No fado a· quo allurliu o nobre senador nuo foi a lei nem do 
levo ofl'endi la.l'ortanto, a sua censura o admira~ão nunbum~ 
calti.la tem. 

O nobre senador, som provas, som ao menos intlica!:ão do 
um só facto. arguiu-mo do mao administ:~dor, e fez allus;io 
a caixas m11gicns, 11uo, disse, existem cm Londres, allus•lo 
idcntica úr1uella outra do do>pezas pouco confessaveis; mtiS 
o quo valem, a quo vôm Iaos ullu;õeo o arguinõos, soo 
nnb o soliador nem pó do aprosontar,. um facto soquor, que 
do qunl•JUCr rnndo as comprovo? , 

O nobre senador por osta oceilstão censurou-mo (Iorque 
cu n;io doi conhccimonto ao senado ,das providonci;1s que 
tornei para a tl>calisHrlrlo das dospms quo correm pelo mi· 
nistorio a me\1 cr.1r~o.' Sr:ri 1 um-trabal~o insano, QUIICa visto 
entro 111li, vir 1'11 ntJIIi reproduzi!· ou enumerar todos os nvisos 
o portarias tflill oxpedi uesso sentido durante o tempo do 
minha adminiotran;lo. · 

Demais, o no!Jro senador ncol1Utnil razffo tem nos ta sua 
ccnout·a, 11orquo rabo quo olforcci ao corpo logbhrtivo, corno 
n!lpendico du lllt'U rolntorio, o almanak da marinha •. Nesse 
a manak vem noticia do todas as morlitlas que tumo1 piifll 
Jlscalisaçuo da dçspoza publica, assim como para o

1
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cmpenbo de todos os ramos do serviço. Preferi apresentar o 
;,!mdnak, como appendico ao meu relatorio, nilo só porque 
ofl'crecia assim mais completos esclarecimentos ao poder le
gislativo,. sem1o lambem porque desse modo realizava u.ma 
economia nunca inferior ;i 4:ll00fl, cm que importa·ia a 1m 
Jlrcss;lo das !abolias que dcviiío acompanhar o relatorio, c 
t]UC ncllo se encontrão. 

O nobre senador, se tivesse consultado esse almam1k o o 
rolatorio, veria que a osso mpcito uão ba falta do escJaro 
cimentos; que, ao contrario, mini,tro todos os meios precisos 
para chegar-se ao conhecimento do ludo quanto so tem feito 
na rcparticão d:1 marinha. 

O Sn. Seuz.1 llnANco: -V. Ex. nfio fretou nenhum, estou 
certo disso. · 

O Sn !!INISTno DA !IAIIINDA:-N;1o lrctei nenhum navio,o ae 
.1lguns furão fretados pelo Sr. visconde de .Tamandaró tem 
isto 11 me;ma explicaç;1o que ucabo do dar para a acquisi-
çào de um ou outro pequeno vaso. . . . 

lia outras ar~uicõos do nobre senaJ!or, ma~ cu as Julgo 
respondidas nos disc'ur1os IJUC tenho proferido, c, fal!audo 
.1gora com difllculd.l!lo, como se conbece pelo vroprio som 
de miuha vóz. concluo aqui, protestando voltar á dicusaao, 

Eu já disso quanto julguei bastante, ácorc:i do forneci
mento do carvilo,concluindo ljUO não me parecia possivel 11ue, 
intervindo tão grande numero do pessoas na prcstacilo desse 
serviço, houvessem os cstravios a que allucliu c nobre sena
doi', aliás, sem prova. 

• nle parece, poi1, escusado, S1·. presidenta, repelir que, 
.sem que as provns de prevaricação, de abusos, v.enbão ao 
conhecimento do governo, n;io póJo ler esta outra linguagem 
sen~o a que tenho tido. Como po1· suspeitas vaga~[já o lenho. 
dito muitas vezes) bei de cu declitrar improbos, o fazer of
fonsa gravissima à rcputaçfio das pessoas encarregadas desse 
servico, c que tlim todo o direit9, como qualquer 1le nós, no 
bom êonceito de qu~ ~azão ? Isto n;io si~nilica facilidade, 
credulidade ou simplicidado.do ministro; signilica, sim, ros: 
poito a um direito que lhe cumpro respeitar, sem que dabt 
so possa·concluir que o ministro n~o terá a força o energia 
nccessaria para punir todos aquolles que abusarem, quando 
i>to se der. · 

O nobre sonndõr explicou da um moilo ridiculo a minha 
proposicao, rolativa à cautela o prudoncia com que a nOiSa 
armada· devia cmponbm·-se nos cambaios. Eu sustento, Sr 
presidente, que a armada n;io se devo imprudentemente ex· 
pilr a combate; isto não quer dizer que os navios não fossem 
feitos para esse mesmo destino; quer dizer, poróm, quo não 
se sacl'ificão vidas, nem grandoo capitaes. como csoes que 
custou o material nuctuanto que tomos no Rio dei Prata, so
lliio quando o dever exige cise !acrificio. 

Empr~bender opcraçõeJ do g~erra, sem probabilidade. de 
bom ·6x1to, e quando ao contrano oo deva ospc1·ar occas1ào 
azaila para faze-lo, não me parece cousa prudonto. 

Com rclacão A falta de csclarocimentos ainda me censurou 
o nobro senâdor pelo !'ará, por não tér cu dito cousa al~u
ma em meu relatorio ácerca do material. E' verdade, Sr. 
presidente. que nilo fiz um artigo especial para mencionar 
todas as acquisicõcs feitas pola marinha j mas ó l~mbem 
verdade que no a1manak, que o!T!lrcci ao corpo legislativo, 
;c encontra um mappa de todo o nosso material Jluctuante, 
o a noticia de tudo quanto nasla maioria tom feito ultima
monto a repartição da marinha. 

Como j;i disse por vezes, comprei apen~s um transporte 
e tive do con.prar outro pequeno do que dispuz pelo mesmo 
dinheiro. E' verdade quo outros lr<lntipOrtcs t8m-se aqui 
prGpar,ldo como o Isabel o o Lcüpoldina, mas nilo forilo do 
cncommenda minha, ·e sim do mou antecessor. 

E' verdade lambem quo um ou outro pequeno vaso tem 
sido comprado pelo vice almirante, cm Virtude do autol'isação 
dada por meu anlccossnr; o cu entendo que muito bem dada, 
porque os goncraes devem estar autorisados para lancnr mão 
dos meios do satisfazei' a qualquer exigencia do scrvíço, que 
nno possa sor prevista, na distancia em que se ~cba o go
verno. 

D~mais, Sr .prooidcnte, nós não temos nenhum formularia 
por undo so regulo o numero dos artigos que deva çontcr um 
relataria. Entendo que as informacucs a dar podem chegar 
ao conh~cimcnto do corpo l~gislittivo por qualquer outro 
meio, como, por exemplo, por cxplicaciles verbacs, quando 
scj11o precisas. • 

O nobre senador reportou-se ainda it falta do esclareci· 
mantos sobro o frotmronto, nfio obstante ter cu já declarado 
uo senado que não fretei navio algum 

so o julgar preciso.. . . · 

O Sr. Souzca F••nneo:- Vou 'procurar extrabir do 
discurso do nobre ministro da marinha as proposiçõeA·quo 
mo parece preciso serem explicadas; porque dizem.re~peito á 
questão de que tratei, desentranhando-as· da abundancia 
das que S. Ex. acaba do. produlir com a sua costumada 
facundia. 

Eu diiSo qull na proposta para o credito se pedia maior 
som ma do que a que se dove pedir; acredito que demonstrei 
esta proposição o 11ara confie mar que se pedia mm do que se 
t!enira, procurei domuns!Jar outras proposições entre ns 
r1uaes, que a rcpartiç;1o da mariuh:J o seu cheio não 
tluh;1o nem têm conb~cimonto das despez;1s que por !Ua conta 
se têm feito. Fui enl;lo ao cxamo do balanco e tabellas do 

_cxercicio anterior, e pudo·mostrar, como foi'ouvido peló se· 
nado, e não contestado por S. Ex .• que h a realmente erros 
no balanço do exerci cio do t8Gi a t861i, feito na repartição 
da marinha .••.• 

O Sn. 111~1srno DA MAIIINDA:- Não ha nenhum erro, nem 
inexactidão. 

O Sn. SouzA 11nANco : - •• ; ficando evidente a conclusiio 
que, quem ma quanto ao proximo passado sobre que tem 
todas as infcrmal:õcs precisas, crrnria mais naturalmente a 
respeito do presonlc e ainda mais a respeito da apreciação 
do futuro. 

Qunos fori!o as explicacões ·do riobrc ministro a esto ros' 
peito ? di>se • !'arte das despezas da m;irinba fazem-se pelas 
tho;curnrias, as •1uaes não remettcm cm tempo as informa
ções. " 

O Sn. 1\!INJsTno D.\ 1\!ARJNDl :-Falla-so de exercicios findos~ 
' O Sn. S!UZA FnANco:- S. Ex. diz « Falia-se de exerci· 

cios findos " ... 
0 Sn, !IINI!TnO DA MAniNDA :-ObserVO SÓ isto. 
O Sn. Seuu FnANco :- Ropito ainda, se, sobro exercicio 

findo ja encerrado, cujos documentos tom che~;ado ao coube
cimento do governo, S. Ex. e a rc~articão ainda comctterilo 
filltas, ó que não devemos suppor ilo exercicio ,que c'orre em 
que todos os documcuto> ainda uão estão reunidos ? .O que 
vale a lnbclla que ó apresentada no relatorio da marinbn 
como das dcspezas feitas no oxercicio do 18Gi-t8G51 se ella 
não comprehendo todas as dospczas fdtas pelo mimsterio ? 
O que convem ao senado saber ó quanto se gastou no oxer· 
cicio proximo passado para base dos calculos do actual. 

O Sn. llllNloTno DA 1\!AiliNHA : - Quanto conhece "a repar• · 
tição. • 

O Sn. SouzA FnANCo : - Então se a reparti~ilo da mari
nha nilo conhece sem1o jlarto das dospczas a seu cargo, as 
informar,ões que p1·esta ao !onado n;1o são os sufficiontos: 
quem nos ba !lo da-lns complot~s ? Do quo nos serve a pre
>ença doS Ex., se S. Ex. vem dizer: " Eu dou as oxpli; 
caç!lcs que tenho' " o quando se lho mostra que n~o as tem 
o:tclclns, completas ou não as dá ao senado. " S. Ex. res
ponde s;lo as que a rcpnrliçilo conbeéo I ,E' isto bastante 
Bonlloros ? · 

Note bem o senado como S. Ex. o esclarece. 'Eu disso: 
a tabella do relalurio da marinha de~to anno dá c~mo dos· 
pendida no oxcrcicio de 18Gi a tSGii com os arscnncs a 
quantia de 1 ,077:3t8$iOG, 11unndo n synopso do tbosouro 
traz a quuntiamuito maior do t,777:414,UOG7: S. Ex. o quo 

• 



,j 

! 
\ 
l 

l 

SESSAO EU. !O DE JULHO DE f866. 

me respondeu ?'E' porque o !besouro tem conhecimento da 
dcspcza da marinha em muito maior quantidMfe. • 

Basta esta escusa para mostrar a falta de crdom 1ue reina 
as fJnangas da marin_ha, a auscn~i~ de Jiscalisnç;1o, qu~ndo 
aind.1 um nono depo1s nem o lllJnlstro, c uem a repart1n11o 
sabem· quanto gastárão os ar>onaos no exercício anterior. 

Em tempo ordinario, em tempo de paz, o· ministro que 
não tivesse de memoria a despeza dos nrscnaes no anno an
torior,nilo poderia resguardar suficientemente os intorossos do 
thosouro nas.dc>pozas que tivesse do autorisar por fali~ de 
base nas de1pez;1s do exerci cio anterior. Se a necessidade de 
maior cuidado procedo cm occa&ião ordinari~, duplica em oc
casiilo extraordinarin. Sendo ontllo preciso f•zer grandes 
rcouomias cm quaesquor despozas propriamente de paz, do
brad~ milo havia Jlara quo o nobre ministro tivesse agora 
conhecimento das despczas com os arsenaes no ultimo e 
anteriore> armos financeiros para tirar dabi fundamento 
para as que deverão autorisar no exorcicio-de sua gestão, e 
no~te guo começa sob t;tG destavoravois auspícios. 

R~prto O· argumento que creio já empreguei ha poucos mo
mentos; so não podeis saber quanto a mõrinba ~astou no 
cxerclcio findo, já encen·ado, de que já está publicada a 
~ynopse do tbc~onro, como podeis· ter a pretenç;1o de cal· 
cular, de aproc_la.r, de or~ar, ató que ponto cbc~ari1õ as tlos
pezas do exermc1o que amd 1 corre e terã despczas a pagar 
nos mczes addicionae,? Como podeis Tos julgar hnbilitado 
para informar ao·scnado com todos os dados precisos para 
firmar !CU voto? 

Senhores, embora se diga: «O tbe:ouro tem inrormar.ões 
mais amplas », embora se di~a: rcTodas as de>pezas llilO s;1o 
pagas pclns cof1·es da marinha u, nada disto escusa a falt~ 
a e conhecimento. que o Sr. ministro da mariniHI ostent~. 
Podia obtQr infnrma~ões do !besouro, por assim dizer, todos 
os dias ; c direi mcBmo que nem do lles informacões pro
cisa, porque o !besouro nada paga por conta da"marinba 
senão ii vista do ordens, e de guias de sua contadoria ; e 
porque us !besourarias do províncias só pagão as quantias 
que o ministro da marinha lhes de;tribue ; e rtuando re
mettcm informações ao tbe;ouro as dirigem lambem ou 
devem dirigir ii repartic;lo da marinb1. 

Se um ministro houvesse que por não procurar do t11rsouro 
io~ormações dia por dia, E emana por semana, mcz por mez, 
de1xasso do ter presente á memoria a Rrande qunst,io dn ~as
lar o menos possível, em uma quadra de tantos apuros finan· 
coiro,, do tão gravo crise geral. esse miui;lro doscuidoso, o. 
que nfio merecia· ..• ? Note S. Ex. que ainda mo não ouviu 
uma palavra no sentido dn. neg~r ao sovemo os meios prcci· 
sos para sustentar con1 mu1to VJgor a guerra. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA: -Isso que V. Ex.· exige 
ninguem pó de· sa tisfiiZOr dia por dia. 

O Sn. SouZA FnANCO : - Dia por dia V. Ex. sabe que não 
quer dizer exactamente todos os dias, o do junho do 186U ató 
hoje, mesmo dO fevereiro de 1866 ató boje tem decorrido 
muitos dias; 

O Sn; l!INJSTno DA. )JAnJND!.:- Nem mcz por mez. 
O Sn. SouZA FnAxao:- Em um tempo dostlis, como· pô !e 

o nobro ministro apresentar uma proposta, pedindo mais di· 
nboiro, sem sabor o que por conta do sua ropartic;lo linha 
gasto o !besouro, e (•r•,textando falta do informaçilÔs·? CoiJlO 
o senado lbo pó.fo dar mais 4,981:8U7S, porto do U,OOO:OOOH, 
se o nobre ministro ó quem diz " Nilo se1 se est11o gastos os 
cred1tos abertos; uno tenho informações. porque ~uilas d~s· 
p~zas se latem pelo thesouro e pelas lh~souranas provrn· 
c1aos, por conta da marinha? " 

O Sn. IIINrsrno nA !IARINIIA:- Isso ó do exorcicio 
do 186i • 186ri, ó cousa dilferonte. 

O Sn. SouzA JIOA~~po:- Eu peco no nob;o minislro que 
nU~ rne dtl npartos destes, pol'quo~ se V. Ex. contioúa aro· 
polir que nU o sabe do proximo passado jà findo ••• 

O Sn. MINISTRo DA MARINHA :-N;lo digo que nlio sei, digo 
que Mo ó base. , 

O Sn. SouZA JlnANC~ :-... boi de repetir que ba de saber 
monos do presento, quanto a dospczas pagas pelo !besouro e 
!besourarias das províncias, e ha de menos sabor calcular o 
futuro. E do f;1cto na proposta, o no relatorio deste anno 
S Ex. deixa vtlr falta de r.onbccimanlo do presente. 

Eu, que nilo sou ministro da m.1rin~a, t;nbo mais ou 
menos todos estes dados o ató, di~o a S. Ex, que os escrevo 
todos, lenho minhas tabollas,principalmenlo as financeiras, o 
om dia quanto posso colbor dos docúmentos quo se pu
bliC11o. 

E por ventura o senado sabo por informações do S. Ex. 
mais do quo sabia quando principiou cst!. discussão, quaes 
as despezas que se t()m feito por conta desto exercício? O 
senado esl;l informado, pelo t)Ue acaba de ·ouvir ao nobre 
miui.tro, qual é exactamente a tfuantia que a nminba pre
cisa para as despezas de 1861i-1866? Eu creio pelo con
trario quo o que o senado ouvio for<lo escusas de falta de 

.informações, e se a repartição da marinha as n~.o t~m. senão • 
sabe, meus senhores, o que ltm gasto no pr1me1ro exer
cido de guerra de 186i-186ü, e tambom neste segundo, 
ent;to não votemos, mlo tomemos a responsabilidade .da con
signação de novos meios pocuniarios. 

As diiTerenças quo appareccm entre a escripturação do 
!besouro e a da marinha, disso S. Ex., são iocvitaveis, de
llendem da natureza do servico, do processo da. escrivturaciio. 
llstns escusas explicão alguina cousa? Estas escusas sãtis· 
fazem a algucm? O que nos satisfaria é quA essas difforenças 
dosapparecesscm, que soubcssemos ao certo o que ó que se 
tem despendido. 

" Da data da synopse resultão as rlivcrgcncias, di~se 
S. Ex. "Eu repito a S. Ex.: o s~u rofatorio ostáassignado 
cm 15 da maio deste anno; a t:tbolla principal da synopse 
que coutem o l'esuruo, a conclusão das outras tabellas, está 
assignada em 80 do mesmo moz e anno; quer isto dizer que 
todos os rlocumcntos ... 

O Sn. MINISTRO nA I!ARINII.l: -E a primeira tabella 
lambem. 

O Sn. Soez.1 FRANco:- .... estavão no thosouro.dosde 
dias e mezcs. Todas as tabellas, depois de promptas. se as
sign;io na mesma data; mas as pal'c~aes, como a especial da 
mariuha, estavào pro paradas com antecedqncia, á vista' do 
documentos anteriores, documentos que o thesoul'o recebe 
todos os mezes, c de que o nobre ministro podia ter informa· 
coes se procurasse estar em dia com ollas. · 
• Em todo o caso, quando leve de assignar o so,u rolatorio, 
do lho fnzor juntar tnbellas das despeza~, dovôra procurar 
todas as informaqõos. E' facil mandar do arsenal da marinha 
i\ rua do Sacranwnto. para obter os documentos,. os dados 
precisos para dize1·: " Gastou-se tanto no exercício anterior 
do 186í-6U, o ncsto do 1866-66 tem-se gasto tanto, o se 
precisa ainda do.... tnnto para as despotas da marinha. " 

Atlmittamos, porém, que o ministerio da marinha não es
tava bom inlormarlo quando o relatorio foi assignatlo em 1li 
do maio, o que idias li deplorav~l ; o seriado so satisfaria que 
as iuformacõos lhe fossem dadas hoje, exactas, Q ató. certo 
pouto poderia admittir escusas de as não ter lido na pro
posta c no relatorio do Sr. ministro. S. Ex. poróm mantenHo 
no tmeuo fncil das esausns; as informações ncro as deu, em 
maio, nilo as dá nem agora em julh·o. 

S. Ex. disso: "ã dcspezn do passado não. influe sobro o 
[nturo, póuo suppôr-so. sobras,poróm estas niio iO dão.>> Ora, 
senhores, nem do passado S. Ex. SilbC quacs as sobras; 
ainda quanto ao passado se recorro às supposiçiles, ainda 
do pas~ado se d1z: " J>ódo se supptlr quo bouvosse sobras, 
mas não se dorão ... 

O Sa. )JINISTno nA IIARINDA:- Jlorão informncõcs que pro· 
cul'ei colher o coibi. • 

O Sn .. SouzA FnANCo :-... ainda do passado não so di r. 
lia cxilctamontc Iaos o Iaos sobras em Iaos verh•s I " O quo 
110tlemos ospornr 1lo presouto, quando so oslonta ignorar 
sobrae, !JUO as tabcllas mcncionlío I 
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O nobre miui;tro attribuiu·mo desejo que seria. Ciplicavel, 
s~ri~ justificado, o tiY querer .wovar :1s cconnm!as do cxQr· 
cicio pn;sadn, a carga do am1gns. Fosse do 1111\l(ífiS n quem 
cu quizcssc dcfcudl!r, • fosio do um pa~sado do •Jucmtlncr 
quo tivt·s~o sido, qno quizcsso tomar como exemplo .l'"r~i.o 
presente, o> meus mot1vns m·:}o em ambo~ os casoH J~ISi~.r~
t:ados cu-porem mlo englobei essas 'luantws, coma li. Ex. 
disse, 'para justiÜCiJr ninguem: 

() Sn. N!N16Tno DA li!Aiii~IIA :-Para faZOI' r.arg~, disse CU, 
O Sn. Soua llnANco :-Eu procurei reunir tu·IO que so 

chama rec•irscs do rcndiiS o cmprcsUmo1 p·•ra os rlvus rxer· 
cicios da guerra c o tlwouro !cm tidl) do rooda o de rccui·so; 
~07,000.000$ a ~OS,OOO:OO!IH, tomando no pai' do 27 as 
li.OOO,OIIO do libras slHiinag, o duze1~lns o qu:~torzo mil e 
tantos contos calculando-as a 24, cambio do fli(:Jo; e como 
do:pondido cm 186i-1861i separei 81,73!!:000$. Eu creio 
IJUB vai alóm 1ilguma cou>a ; já vi da synnpse respectiva qu" 
olova a despeza de 18(i1. -181iü a ~il,OOU:OOOH, nws cu lmoi o 
então per base o relataria da fazenda. . · 

O Sn. !1/~ISTno oA MARINHA :-Nada prova i>so contra o 
governo, conhecendo as causas elo augmen.to. 

O Sn. &ouzA JlnANCO:- E até diisc: "N1lo admira que o 
exercício passado do ~~lii-·J~GU g;;sta>sc com a guerra 
monos do IJUO ·O de 18üà-18G(,, O dOV/ii·SC gil:tar AlCnos, 
Sr. milli:tro; niio ma attribua proposições quo creio 'lUC 
apowr .de toda. a minha fal.ta 1le .co.nhccimcnto, apezar da 
minha 1gnorancm, cu niic podm cmiltir. 

Eu niio viria dizer quo no exordcio em que a guerra niTo 
comecou com cllo se ga:tasso tanto como no exerr.icio que 
comeÇou já durante a guerra; eu n:lo viri:l CIJUÍparnr 11111 
excrcicio cm que ns forças cr:lo cm menor uumoro, o ma
terial mais diminuto; ~. pois, toda a dcspcza menor, com o 
exerci cio em que a do,pcza ncccssariamonto ó maior; eu niTo 
Jiudia mesmo ter avançado uma ,JII'ú[IO~içilo d~:tns o vir ti ar 
condusão npposl<i d•z~:ndo : " (.l,,slarao·ôll 01lcnta o um nlll 
u tantos contos do 20i ,000:0:10,~ c tieür;lo cento c rinto c 
cinco mil o tantos para o exerci cio pcs:orior. " 

E se cu achei que erfio necessario.mms .r.rcditos na repar
tirão da guerra cm que ha de>pczas ma1s consu!oravc1; (·• 
nós havcmus do ex:Hnin,,r quando se tr;,tar da Jl'sta da guma 
aló onue cllas chog;iol se dizia tudo i:so, 'como queria equi 
parar o.> duus exerci cios? O IJIIO eu dizm em o >eguintc: 
"'Os ncursos forão considera veis JHira os dtlUS cxorcieio,, e 
gilslando·so cêrca uc .l/10 ;Jelles com o excrcico do 181ii a 
18G~, ainda Jicar:1o G/ i O para o do 18HU o ISiiG. Eotretanto, 
depois cum pormenores condui. que dHiôa renda c rocur;o; 

· tinha licaJIO baHauto para :~s dcspczas deste ultimo exerci
do. • A e;ta minha Jli'Oposição ger1d, suho1·dinada ú apro· 
I!Í<içilo especial das d1lspezns que so l'<lo filzendo, S. Ex. n;lo 
quiz attcndcr,' o rwssou ;Is ob,crvações gcracs, com que 11r0· 
cura i Iludir ;,s •lliO>Lõcs. 

Senhores, pot· que a cscriplur~(:1o de uu! credito cxtraor
din:~rio ó feita cm separado? A rnz;lo ó para IJIIH o corpo 
Jegi:lativo possa di>criminar despem, exigidas por occor· 
rencias imprevistas .. das <•utrp~. que o ~~o f"r!lo, c ;cndo. a' 
da guerra no <'XCJ'CICiO do 18Ga -18ü(o Jl.remlas, dCVCrli~O 
ter entra<ln nas verbas do orçamruto ordinano, tanln m:u; 
<JUO o credito cxlraordinario se discutia ao mesmo tempo 
IJUO o orcamento, O!Hiu JJO,Icria tor rntrado como <!monda. 

O quo 'resultou foi a oscripturaç:lo st•p:•.rada; mas yorvon
turn quando so tem de filZCI' uma proposta do 1:r.ed1tu, essa 
oscripturiln<lo, cmhol'il separada. u;lu so .aprt't:ia, n;lo fC 
reune seus algarismos com os outros paru (11'111' dcllcs o cal· 
cu lo do deficit, ou sobras? 

No; te JiOIItll S. Ex. não combateu minhas idtlas; ~· nilo o 
Jiodcndo fazer, acliou IJUO era mulhor tomar nm confulorll!!<lo 
outra minha P!'IIJIOSi!l:io, " que .viniHlo .tnbellas erradas .n.a 
data, , Jiilra tllzcl' IJUO cu o lmvm cll•cslficadc como fulsih 
C:I!Ji10. 

O Sn. !II~I!Tno nA MAIIINIIA:- V. Ex. cbamou a ~ala 
lnlw; tomei nota. 

O Sn Souz,\ Fn.INco :-A data po~ia ser falsn, sem que 
honl'css~ intennuo uo a falsificar; teria havido simples erro. 

O Sn !IINISTRO o,\ !IARINUA : - Tomei nota da palavra do 
qu" V; Ex. usou. ~ 

O 'Bn. SI>UZA FnA~r.o :...:.Falsifienç~o para o que? A falsi
ficac:ln tem.um lim. o IJUO fim podia haver cm dar-se <is. ta
h.JI;Í~ data anterior'/ Soria falsillcagilo .dar-lbc data po~tenor, 
fi~urando informaçllo~ que n;ln. so ptHha tor ~a occas11lo. S. 
Ex nproYcitnu cm milo sonlido a propos1çao qu~ n~o era 
cmp;rgada por mim scn110 para mostrar. o pouco ~Uidado cnm 
11uc silt~,feitos os tt·iibalhos de sua rcpariiÇ.Ao, l' de1xou aquclla 
qun. podia consi•lorar se o Aclulles '!". m111ha arg lllll!ntaç<lo: 
S Ex. uiio sei se di"o que nilo auJVJubou o alcance dos al· 
~ar,;mos que cmpr~guci... · . 

O Sn !II~ISTiiO JJA M.IOI~IIA :-NilO vi nenhum Achilles. 
O Sn. SousA FnANI<·I :-... dcixan1o-me a~sim um pouco 

s~ntid,l, pois as minhas arserçõAs juslilicadas, os meus alga
rismos (não crilo cifras, er;lo alg:irismo:) ... 

O Sn. ~1/XIsrno D.\ !IAÍIINnA :-NilO correc.tns. 
O Sn. Souz,\ Ftt.1~co:- .•• precisa vão ainda ser adi vi 

nh:1d•1~! 
Senhores. o qeo cu fiz f~,j t~mar nqttcl!a ~~as t··o; vcrbu 

nm que a di'~pcza rxlraor.llll.ana 6 mu•t•l m:11_or, a ~Nh,ll
nliilerial -.c CXil/llllla·la llllllriamente. Eu di,SC ii s Ex.: 
" N'>le S. Ex .. quo nn rruni:lo il<l to1!:•~ os .m~in~ que y. Ex. 
diz que neccsil~a, para todo o cx~rc~r.1~ d~ l~Ga ,-ISGG • n: 
contro o algammn eli:vatlo de IR.JS.d:o2,;J30ii do qual e 
prt'ci;o fiiZPr" dedur.cão dos 1, 138:8ii1JS '1110 S llx. despelh 
deu cnm o rxercicili anlcl'icr do 18111 18115. E, pois, a 
verba m:~ttriul, que só clla, ·"''>pcndtl somOJil maior do IJ.uo 
todas as out as Vifh'lS rrumdas, devo merecer .a cspoc1al 
alt.rnrào do miniftro. _ . 

E' Ü';n verba a que Iom fit!o ohjeeto de minhas rspociaos 
obscna•;1hls, qurr IJillnto ii fi;calis.<ç:io do>te lado no Atlan· 
tico·, 'iucr IJIIilnto á liscalis:lç(Jo cm Londres, tanto·cm rcs; 
peito no' pedi1lns 1·;no so fazem pnm 1wgar o que ~sla 
v~ncido ou para pag:u·, ou quo, estando ·por \'Cnccr,. Já ó 
devido. 

S. Ex, fallaudo do exercício do 1SGi-18Gii, dis;c ... , 
vou ver a expre.;são tal qual(lcntlu os a;wntamcnto.1) :.?N:io 
tenho :i re;ponsabilidadn das despozas qua llilO decretei, mlo 
H1.. mas sti pa~uei. " Eu queria que S. Ex. me cxplicafso ••• 

O Sn. l'AnAN!IOS : - ~ó tenho rcsponsabil,JaJo pelo Jl~
gamenlo. 

O Sn. SouzA .FoANr.o:- .•.•... o quo ó, além de decretar 
dl'spcza, f,z,·r d~;peza, para haver ainda pagar despeza. 
llecrctar é mandar f.•zcr o 1erviço, fazer despeza ó dccrela·la, 
o a pagar dt•pois dú scrvi0•1 feito. Eu mantenho a mini!;~ pro
posi~iio : " Qu••m .d~:creta a dn:prza, tem· a .rcsponsablluJade 
do a t"r mandado fazer, mas 'luom a paga, tom a responsn· 
bilidurle do a examinar. E como ncs~1 qucslilo de guerra, 
S. Ex. sabn que a maior pano das dosprzas n;lo são. f~it:is 
affilll 11110 :c dncrr.(;lo, 111o pagas postcnormento,. o mtui>lro 
dcjn1•l1o do 18G1i havia .'do pagar grand<~ parto d~s despms 
do 186i-(i1i, porque o~ J!ngamontos s;l•J cm grande pa~tc 
feit•IS nns fcis mczcs ad.liclon,ic5, e n•JUI!IIes o for;lo na I!Wiilr 
pu r to. A esla ro;pon,;dlilid,,de, niio oseapa. portanto, o mini~· 
tro de junho dizcnd•J •JUO c cxorcicio flnduu so Ires ou quntro 
di11s deJ•ui~ que entrou para o mini~tcric. 

Mus cunsinta V. Ex 111111 cu volto ã minhn qucsllll do 
Matori;il da armada, Eu deixo para o tempo competente, 
'llla!Hlu triltann:ls dos 111Cios de haver a importancia deste 
credito, pOI'IIUC haVO/IlOS de discutir Onue, Ó Jli'Cferii'CI lmi'Or 
11ft o dinheiro, se a'jlli, fC cm Londres; deixo IHra cnt;lo <lar 
rxr•licaeõos a S. Ex iiccrca da que chnm~i caixama~ica, 
c a cujo respeito S. Ex. como quo me attri~uc uma croaÇilO 
imaginaria, IJIIIIIHio clla niio Jlll~ôil de repetição de passado, 
ljiHl iuflllizmeuto vemos agom rmtcrado. 
No~on occisi;io hei do demonstrar a S. llx. Cillll al~arismos 

a> graudos oonunas do diahciro pos(;is em Londres, o quo se 
uizem boje esgotadas; o S. Ex. n;io suppouha I{UO mo ar 
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risco a m i_nex~cló dizrnrl_o quo eslile eognlndas. Sei bem 
que desses dmh01ros nem IIHHia .e:lrlo rnlrnrlas duns prcslri
r.ões. creio que Uj do 21 d~ julho a '25 de setembro ainda estilo 
i•or vencer, mas .'no duns prcHiaçrlr•s cm novo, as menores; 
o o f,,ctn ó 11ue iund,, contando com estas pre;l;lcüo; cm Lon
dres, o .th~~orJro o;t;i já l~man ln r•mPSi/15 pnr.1 Londrei, e se 
toma dmhmo, se ace1ta ~no 000 f do llanco do llriisil. fO 11s 
aceita qurHHio devrr.~ ror o r•mbaraco que c:.u•a ao banco 
quando rfovera eulculnr o rlilivio que essas 200 000 ;C podo: 
ri~o trnzor ao D:urcn dt• O mil na sustonlaeno da sua ernis· 
srlo, quando pDr!~ria ver qu·l cum ':!OO,OCÓf leria o banco 
parto do SUil emissão lt•gilli;urfa, o com 11 lrgalisacilo o 
credito que ó preciso quo rccobr~ ; digo, so o thesouro 'toma 
cs,as 200,000 t, is lo quer dizi!r que os fun 'os á su;r dispooi· 
çrio cr~ Loadres estilo ga>IO> .. todos talvez ou quasi toJo~; 
quer drzer que se tem gasto alr sooun:rs considel'ilvcis · quer 
uizrr r1uo ó preciso haver ~:r.1ndo cuidado cnm essa ~arxrt. 
orplo so gastrlo tantos milhar os de ennl• s de róis. 

Tudo !,to d!z re~~~ilo ao material ~ mais de;przas o 
V. Ex. rmo porlra, mmr>lro nenhum podr '• rruanrlo teve na 
lei rio orçarn.onto o credito do st'lo mil o ~uinhe.ntos o tantos 
cou!rrs, depo.rs do, ter urn CTI'IIilo ~xtr·,lorrhoario, que, rotritn 
duVIil ter SidO Or1hnnrio, do 1i 9:Ji:On0,~. isto Ó·. trczo mil 
11uinhot!los. o tr~ntos contos, vir rliw :w ~ena do: " Eu preci;e 
do mal> d11rbrrru " som mostrar 'lUC JiÍ ga>tou as oommas 
que ob!~vo; N;lo ó b:r,lnnte que nos diga tluc ja ~>tslou, 
o prccr>o que demonstro r1uacs as somrnas IIUO ~· spend,·u, 
c cm que as d1•spcndeu. 

S. lix. comprchrndo brm qu~ cm matcria de dcspczas 
por razor n:io se pt\.lo levar as tJucslõ:!s il ultima 'oxaclit!.io; 
S. Ex .. calt:ulou por ex~mplo a rlespoza il fa?-rlr ató o fim rio 
cxoreiciD na verba material cm S.888:1i li :)1~3. c es c~lculou 
poriJUO tinha ~asto nos seis mczcs antorims i~ual tJuantia; 
mas !til o ó 11xncto.pó:le Fer que nrJS seis mczcs pMcriorr•s nrlo 
so gnHo exat:mrcule aquillo<JUO so ~a>tou nos prim1•iros mo· 
Zt!S. Nrlo bavcndo outra IJilse, 11 que nas propostJS so r:nstuma 
tPmar é a do passado, é esta a unic:. b,;o exacta ao menos 
a npproxinlillla que se pórln tomar. 

~las o que f,lz s, Ex.? llecchcu para malerinl1i.D:l8:0008, 
isl:l ó, 2,150:000H votados na lt·i do orcamcnto, c 3.788:0110S 
vutrulos no milito do ~6 do junho; .levH run;trar-nos, mas 
não o foz, 11nanlo ~astou para poder c.rlculal' qu:trrlo Ira tio 
precisar. Eu di~o que 8 I· x. nrio mostrou, porque fÓ nos 
informou QUL' uislrihuiu 79i:292~810 ils província~, IJUC ~ilS· 
!ou 11Uanti01S, as quao5 sommal!as limi!üo !O ri I. li lii:G:J!l#3i3 
o c:rlcula que ba de precisar ailrtl<l :1.8~8:1i11fli3:l, c som· 
marlas estas Ires parcellas dilo G,:IO~:iii:J81i36. 

'fcnrlo, pois, lho sido vutadL•S· 5: U3~ oao~. c dando COIItas 

do Sr. ministro. So são inexactos, tomo S. Ex. as provi
dencins que o caso exige. , • 

O Sn. mNr;rno DA M.lniNUA: - NilO ba inexactid~o. 
O Sn. SouzA FnANC~ : - ••• so são ex~ elos, explique-

S. Ex. que o silo, ")'odem !e r erros d·1s thosourarias que 
tenh;lo SiiSlo alóm das somma~ que o mini! Iro ~sta inlor
mado " Ee disso; poróm nfio pódo ser isso, por,Jue as tbe
sourarias,oilo gaotào nlórn 1lr15 sommas distribuid~s sem fiO· 
dir credito, 1l se novos croditos n1lu forrlo cxpe<lidos, as tbe
Siluraria; itilo gaslMiiO alóm rl·tS sommas quo lhos forilo dis
lt·ibuitlas; e riem :ris c!! as dilo parlo mensal dJs dcslrezas que 
fazem. 

Om, se a somma d.rs rru~nlias di;lribuida,, dns quantiaR 
já ga•tas o das que so prccisno :rio•la p•r:• o material, fazem 
concluir que iii·• necCiiarios sómrnlo 36i OOIIS, como pódo 
S. Ex. pedir-nos U1i2:0DOS parir esta mbrr? 

Eu 1epito a S. lix., r1uc não f.1co qu,·slii<J do algari!m~ 
eleva rio i votarei do muito boa vont.ulo pelos 4,152:000,3 
se S. Ex. mo mostrar quo Eiio necojsarios, o quo Dilo filo 
b.l>tantc; os 361:000;3 Som que S. Ex. mo expli•1ue ost~ 
parterla questrlo, manlenho ii minh~ 11ropo•ir.~o:." Pedis 
além daquillo tJUO vó> mesmo mostrais na vos;il exposição 
tJUO vos ó neces;arro. 

Scuhorcs, a verba matcl'ial ó a verba quo rlá sempre muito 
cuidado a todo; os mmi~trus dn marinha; a verh.L a respdto 
d;t qual nno pó,lo '~'r tido como donuncianlo ou como do mri 
vout•11lo qnern V•'nha dizer: • Sr. ministro, t~nha cuidado 
com ;rs d~>pczns rio material, olho pirra os forne.:imentos. " 
Nilo rno part•cc, S. Ex. ha rio prrmittir 11ue 11 diga, que 
lenha cabirnrnto a cscusot ou dcf.:sa ri tfUO ~. Ex. recorreu 
dizendo! " !lei do ler por prevaricadores a empregados enc;,. 
nccidos no fervi!!"? " corno ~ucrcr11lo ti'r;tr daqui o argu~ 
monto do que s;io denunciant/Js dos empregados, os s~nadorus 
que o avis:io que tenh~ cuidado; e não exigem IJUe decl.,rc 
quo tem malver>,,rlores na1 rD11artisio ••••••••• 

O Sn. ~IINrsrno DA M.\RI~RAi-l'areco quo se pretendo que 
cu digil. 

O Sn. SouzA FnANCO : - .••• seria injuftica razP~Io ; 
cssns ccn'iuras gcrfles n[i() Siio admis~il'CÍ~ i n:io.ns fazemos; 
o ainr!amcuns propr.o s~ria do chefe d~ rrpa_rtiç•lo fazer assim 
uma 111cropa~riu ~ual, rncr'Ppac;ln que flcarra p~ndonte sobra 
t'ltlos, quando deve rcca~1r sobre poucos, sobro os que a 
merecrlo. 
-A rcspost~. portanto: "Nr1o ó JlOfSivcl qu~ cmrregarlos 
enc,oecitlos no ~t:rvico deixem do ter zelo" n;lo ó sa1isfatoria 
nunca o fui; S. 1\x. irrlo corrvonco uma unic:1 pessoa do que 
na marinbit se nilo fazem de:1Jcrrlicio,, do'que nilo se f,zem 
rlospezas drscoufcssaveis, 

O Sn. ~HM>Tno DA ~rAnr~nA : -Nunca respondi assim. 
nl sua exposi~ilo de sómeulo 6,30 !:1ii3SG:!G g-aslos. o quo 
precisa g'iijlar, ()que lho f~lta SiiU 36l:5i251i:Jii nlo>lrarulo 
porlan!o, que S. Ex. perlirrdo ilinda ~. t1i2:3i3.;ili~G para ~ 
\'~rb.a material exige muito mais do quo a quantia quo tem 
d1re1tO do pedir, argumer:!o cnm os ali(iHÍimlls da pr11Jlll>ta. 

O Sr. Sout,\ FnA~co:- Sabe V. Ex. a posirilo em que so 
eslil collocando'! Di;:o o com frnn·IU<!Za: S.' Ex. quere' do 
mar. ter sua opiniilo do que tudo vai bem cm m•teria de for· 
nccimento. drama sobro si grau rio respoosnb1lidade, porque 
dizendo: "Nrngur.m quo estej;1 sob minhas ordens ó ca1raz de 
commetler abusos ... 

E' muito )Jossivol que, jnr,ando com us dados rornocidos 
nas !ilbollas da proposta, eu nil · st•ja oxaclo, o S. lix é t{Ucm 
mo ncr1ha do habilitar para esta escusa, porque ::i. lix ó 
quem di;so: • N.r marinha nilo se sabe u que so gaslou. o 
lht!>OUro ó quo sabo, o póde l1om Eor que por via.da5 tiro- O Sn. mNimo DA MAlli~D.I: -Eu nilo.digo, V. Ex. ir quo 
s.ou~ari.ts se tenha gasto mais. " I'Hrgunlaroi, porém, a cstrl diwrdo. 
S. llx.: Posso ou, como senador, r1u tudo S. Ex., 'm Ioga r o Sn. SouH FnA;;co :-••• do ser prel'aricador, collocl·FO 
do cxplrcaçilo ao senado, lhe podo est:usa; por dados inexr•C· na posicrlo do 11no quaudo os exames vierem demoostrnr as 
lo1, dar meu VIl lO do C011scie11cia ? !'osso, IJU.In lo os dad11~ provariénçõe.i contrn os quaes hoje todos clamilo, V. Ex .... 
IIUo S. lix.· rorooco Silo quo ;ómonlo prPci~rl do 3GI:OOOH, 
votar 4,Hi2:00tifl? Era 11 :; Ex. n rrurrn cabia t•xplicar ao O Sn. MIN•srno liA ~!ARINIIA:- Nunca disse tal. · 
so~ado os.erros o dr:fuilus du;;a sul propu;la, o procurar ~cc
t•!rcirr il5 urrormacões. 

So ó a conse1plcncia Jos processo' do omiptural'rlo, se do 
llesc.ui.tlo da contadoria, aqui no s~natlo n1io ''JIJlarÍlco scnrln 
o 11111!1Slro da marinha; os documentos assignatlos pela c.1n 
ladur!a.gerrtl ou por 11uem tprcr r1uo sej~, lliio 1110 dcll.r, orlo 
r!n muustro da marhh:r, clln ó 'IUOill os llJII'Csunlrl com fUil 
lrrma o autoridade, o deli o yarlo a suppo<i~ilo cm rruo fica
mos do ~~o silo exactos; VJUriio do chcfu da repartição, Silo 

O Sn. Souz.1 Fn.INr.rJ :.- ... virá a incorrer nolla, qu.1ndo 
iilias ;o ti,r·ssc lun~o>do providencias, se tivesse procurado 

'inrlagar, pro\'idenciar •••. 
O Sn. MrNr;rno DA l!IRINIIA; -Procurei. 
O Sn. Souz.1 FnANr.o:-Ora, V. Ex. o quo nos disso? Q;1o 

mandou mctl!•r no dique um nnvio, porque so dizia 11110 
tinha gasto mais chapas de cobro do que aa pregadas no sou 
forro. 
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· O Sn. MINISTRO nA !IARirinA: -Nilo posso estar n referir 
todos o·s meus actos. 

Repilo que no rutur~ esta nssevera~fic de que nenhuma des
pcza pouco conressavel, nonbu·m esbanjamento, nenhuma des
peza menos examinada passa sem que S. Ex. eaiba, ha do 
dar Jogar a dizer se que S. Ex ó culpnJo nos de•pordicios 
que· depois ee doscobmem, e que os poderia ter evitado. · 

O SR. SouzA FRANCO:- Sei que V. Ex. ten~o·uma wta 
do amigo, de pessoa que lbe dizia : cr,\ reparlicilo o~ la com· 
prand~ taes o taes generos por preços superiores ; ba uma 
rrparllçilo onde sobrando os genoros, póde lornecil·los á ma· 
rinha por menor prcco, ao menos certa qualidade delles•; 
V. Ex. com o tal eFpfrito de suppôr que ~m sua repartição 
tudo vai bem, respondeu: cNao é possível que ·as compras 
scjilo por mais do preço devido, dispenso a dferla.» 

0 SR. MINISTRO DA IIIARINOA:- Nilo disse isso, empráZO a 
V. Ex. para o provar. 
. o Sn. SouZA FRANCO :-Estamos em um processo perante 
0 

juizo, sou chamado a depôr, o nobre minbtro quer-me 
para testemunha de factos , . / . 

O Sn. MINJSTno DA IIIARJ~OA: - Desde quo V. Ex. asse· 
verar que eu disse, quero provas, tenbe os te direito .. 

O SR. Souu FRANco:- Nilo bnst~ a sua palavra. Eu vol· 
tarei á pessoa que escreveu a V. Ex. e teve carta em res· 
posta. 

O Sn !IINJSTRO DA !11R1Nn& : -Carta minha ? Auloriso·o a 
publica-la. 

O SR. SouZA FR.I~co:-Ol malvcrsom lilril muito mRis .... 
!ricas do que S Ex. acredita ... , 

0 Sn. IIINJSTRO DA IIIARINUA :-E>tefaclo nilo se deu, 
O SR. Sou~A FRANco: - , .. cm •Ju~ntn chamiio a 5ua 

att1nção para AS cbnp;~s.d.e cobro empregadas tm um navio, 
e o fazem como que segu1r pnra .esse lado, correm para o 
opposlo e con<eguem 5eus fins. A pratica dos necoc1os pu· 
blicos, as administr.1cõcs continuad;ts, o ex~me cuidndoso do 
tod~s ellas fazem qu'e os homens de al~uns annos mais, que 
nessa vida tcnhão exrBriencia m'ior do que S. Ex. parece 
ter, nilo se deixem illudir tão facilmente. 

O Sn IIINISTIIO oA !IAfliNII.\ : -Dias não proclamo aquillo 
do que não tenho provas .. 

O Sn. SouzA FnANco: -S. Fx. tem uma boa fó prover· 
bial, mas por fim, das duas proposições, a de S. Ex. dia que 
n~o tom havido desperdício algum na repartiç;io da marinha 
durante a ~uerrn, e a do povo. •1uo to1lo intr.iro, dia que tom 
havido muitos dosperdicio>. muitas malrersaciles nos lorn~· 
cimentos, esta ó a que ba de predominar. • 

O Sn. MINISTRO DA !IAIIINIIA: -Foliei em termos, todos mo 
comprolwndôr[lo ; aqui !lo de que Dilo tenho provas AiiO 
.pmo alarmar que é oxncto. 

O Sn. SouzA FnAII'CO : - Eis ahi feito juiz do allegado c 
provado. . 

O Sn .liiNISTno DA IIIARINIIA: - E' possível que cxist~o 
muitos disperdicios, já o 'disse desde a primeira vez. 

O Sr. Souu FnANCO:- E quaes as providencias que 
S. Ex. tem tomado ?· S. Ilx. citou-nos afinal o almanark ; 
do ora em diante teremos orudicMo de almanack. Nunca me 
lombroi. do procurar no almanaé.k .ria marinha os avisos do 
ROVerno, suas tabellas, su.1s providencias fi<ealisadoras; isto 
encontra-se rm parto nos almannck; particulares o não no 
almanack da marinha. 
. 0 SR .. MINISTRO nA MARINHA·:- Era feito ns;irn lia muitos 
annos. 
· O Sn. ·souzA FnANco: - Alas deixarei este lopico ~ara 
dizer que S. Ex., pedindo 4, lli2:000fi mais do que jmltfica 
cm sua proposta, 1ómente purn despezns do mat.erinl, c 
tendo-o eu demonstrado com os seus algarismos, S. Ex. os 
~!cunhou mc~s. algarismos, o disse que os n;lo rHiiviuha ; 
ltto ó, n;lo adiVInha seu11 dados, 11110 decifra 5ua proposta. 

Eu disse aiuda quo havia rlespczas pouco conlessavois, ro
Jlfllindo o que tiuba dito nntes, e S. Ex. tomou a oxpressão 
como ataque pMsoal. Não s~ pódo lazer ohjecniles ás dospQ· 
zas sem IJUO S. Ex. as nao tomo contra si particularmente. 

0 Sn. MINISTRO DA MARINHA:-« Que depois E8.dOSCObri· 
rem», tomo not;• d1 phrase. 

O Sn. Souz~ FnANco :- bto é: so appnrecor evidente o 
que boje apenas !O jul~a JHilo exngerade das despem, e por 
que o dizem todos ; so se descobrirem ou ficarem descaber· 
tos seus aut~res Entende agora a phraee ? ·· 

S . E~. laJI;mdo de minb_il proposi~ão a respeito da armada, 
oxpr1m1u-se rle uma manma que, n tomar como exact;•, mo 
daria por olfenditlo. S. Ex o quo quiz dizer foi que eu quiz ' 
ridicularisar i armada. 

0 Sn' MINIStRO DA IIIARINU~ : - NIIo disso tal. 
O ~n,. Souz1 Fumo : - Então disse qué era ridiculo o 

meu JUIZO,,, 
O Sn. !IISisrno DA MARJNnA : - Tambem niio diase isto. 
O Sn. SouzA FnA~co :-... fi~ orando em desabono da es· 

quadra a !ntenção do a poupar S. Ex. sabe muito bem que 
as proposrctles não ~e podem tomar no' exagerado deli as. 
Quando S. lix. diz·· N;To se deve expor a armada o c qunndo 
eu digo " E' preciso expór a nrmnda • nem S. Fx. quer dizer 
IJUO a armnd~ deve ser trazida para um museo e ser mettida 
debaixo de redomas; nem eu digo que se exponha a ltrmad~ 
sem precauçilt!S, sem cautelas. levando-a a encalhar, a sor 
destruçar!J. EutrA eflcs dous extremos ha 01n meio lermo, o 
qual a opiniao publica cotá exigindo de S. Ex. 

A armada parece que obedece ás rozes de S Ex. em sen· 
tido contrario ao· que S. Ex· ordena ou espera o S. Ex. pa
rc~e que entende quo nàQ expondo a armada serve melhor Cl 
intere1ses e brios da nação. . 

O Sn. IIÍNistno DA IIIAntND.I :....:. Tenho mandado muitas or
dens para apressar o mais pos;ivel. 

O Sn, SouzA FnANco : - Ora, eis ilbi inforlllaçào que 
prova que S Ex. não ó obedecido. · 

0 Sn. MINISTRO D! IJARINUA: ,- 0 ma i; prssive\-SOU por 
acaso juiz delles? 

O Sn. SouzA FnANco:-Se julga que a devo ap'ressar 
como ó que áS. Ex. não Ci•be interpôr juizo 

O Sn. MI~ISTRO DA MARINHA :-Que apressem o mais pos· 
sivel a juizo delles. · 

O Sn. SouzA FnANco: - Ordens destas expedidas . pelo 
ministerio da marinha a seus súbordinados são instrucRilos 
de um governo que tem a responsabilidade da guerra ? ' 

O ~n. MINisrno DA M,\RISBA : - Não 11óde sor do outra 
manma. 

O Sn. Souu FnANco: - Com respostas destas, se S. Ex. 
tira de sobre si Jlara lanqar Robro os gcncraos a responsabi· 
lidado da demora das opéraqiles nilo escapa com seus colle· 
gas à d;• falta de dirccnrlo,'o de supprimenlo dos meios para 
que a campnulta fosso levada com rigor e promptid;to. Em 
mim o ~overno Iam encontrado a mais decidida di~posinão 
para volar todos os meios quo so mostro serem precisos para 
a ~uerra : resta que mostre IIUO prccis•• os que pede. . 

Ninguem mo is pedin1lo a palavra, e não se podendo votar, 
por falta de quorum, ficou adiarla a discussão, e retirando-se 
o Sr. mini:.tro com as mesmas formalid~dcs com que frlra re· 
ccbido, o 1lr. prosidente deu n ordem do dia sógumte: . 

1.• pal'lc- Discuss;lo diiS seguintes propostas da camar•• 
dos Sr;. deputados : 

Ultima discussão da emenda quo nutorisa o governo n pro· 
muvor os üfficiaes sub;1lteruos dos corpos de artilharia que 
lorilo para a campanha contra o l'nraguay o Ri!o concluirão 
seus estudos. • 

3.• discussno da que autorisa o governo para dispensar as 
faltas ,aos cstu•Jnnlos das faculdades o escolas do imporio,quo 

• 
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rorao como. voluntarios para a guerra contra o Paraguay,l bnrno de 'Antonin:1 e Nnbuco, o Sr. prosidento abriu a mano. 
com o parocer da commisssão. do instrucção publica. . C111npa!~c6~:1o lo~ro depois os Srs l'imcnla Bueno, Souza 

t.• discussão da que automa o ~ovorno a concodor carta Francll, SJivma dii .Mottn, Paranhos, ~fendes dos Santos o 
de nnturalisacilo do cid:Jd;Jo brasileiro ao subdito portuguez b~rr.o do Pirapnma. · 
padre Josó LHito Mendes de Almeida o outrl>S estrangeiros (lallárão com causn participada os Srs. Silva 'Ferraz, Si-

1.• dila rins quo approvão IIS pensões : :.• do .720Ji000 queira o Mollo; Nunes Gonçalves, bardo de Qualabim, c~n
nnnuaos, concedida a IJ, Anna Tlloro~a do Vassimon reparti~ ri ido Borgns, Carneiro do Campos, Paula Albuquerque, l1aula 
damente. com suas filhos soltr.ir.~s ; 2• 1le 46JGOO ineusaes, 11~ssoa, Furtàdo, Sinimbú, s,:uza a ~lello, marquu do 
concedida: a O. Felicinna de Aloncastro l'itang-,, o outras. ltanhaem, viseoode de Jequitinbónha, vi•conde ~e Sapucahy 
. 1.• dita das que autorisão o governo a conceder um anno de e visconde do Uruguay, e sem parlicipac~o os Srs. barão do 

Jiccnca com vencimentos: 1.• no desembargador da rolacilo da Cot~gipe, SouzA Queiroz, Fonseca e vi!cônde de Suassuna. 
Dahi:i Antouio Joaquim ,da Silva Goi,!IBS; 2 1 ao conCcreÍIIO da Forilo lidas e approvadàs as actas de tO o H.do corrente 
~lfaudoga da côrte!lnrlmlano Severo de Barros; 3.• no con· mcz. ·· · 
sei beiro blanoel 'Rodrigue:' Vitlares; 4.• ao conselbciro .Pedro EXPEDIRNTB. · ·• 
Autran da Alatta Albuquerque, Joule da r~culdade de direito 
do Recife; li.• ao Dr José Ignacio Ilabia, administrador da O Sr. 1• secretario dá conta do seguinte: quatro ofllcica de 
mesa de rendas da Babia. · 9 do corrente, do ministerio do .lmperio, acompanhando os 

3.• discussão da qunutorisa o governo a remunerar ser- autograpbos dasseguintes resolucõe; diL usemblóa geralle: 
vicoa m.ilitares relevantes prestados nas camjnnbas do Uru· gislativa, nas .quaos Sua ~liigostúde o Imperador ronsen.te·: 
gúay e Paraguay, co1n as emendas otrerecir as em 3.• dis- !•, que automa o governo para conceder ao padre Francisco 
cussJo. .Vital da Silva, vigario da lre~uezia de Nossa Senhora do O', 

2.• parte,-A' chegada do Sr. miuislro da mar.inha, con ·nas A.lugoas, dous annos de licenças em veucilneiltos; 2~, que 
tinuacão da 2.• discuss;Io da proposta do poder executivo,com autortsa o governo a mandar passar c~rta de naturahsar.;lo 
us euieadas da camua dos Srs. deputados, abrin·lo um cre- do cidad;io brasileiro ao subdito ihliano padre Pascoal ta
dito supJllomentar ao miniôlerio da marinha, começando pol~ guardia, e a outros tstrangeiros; 3'. que approva a pensão 
votaçilo do art, 1.• da proposta, cuja discussão ficou encerrada de 2l.OS annuaes,concedidos ao guarda uuional da côrte Jo:lo 

Levantou-se a sessão ;is 2 horas e 20 minutos da tarde, Avelino l'ercira i i•, que approva,a pensiiQ..concedida a D. ll~
ehel SopiJia Ferreira de M;1riz e Barros, e outros. 

V:lo archivar, particip;Lndo·se á outra camara. 

ACTA DE 11 DE· JULHO DE .1866. 

PftESIDBIICI,\ DO SR, VISCONDE DE ABAF.TÉ 

A's 111/2 horas da manhil (iz·se a chamada, eacbarilo·se 
presentes os Srs. visconde de Abaelé, Dlafra. Ferreira Pcnna, 
T~ixeira de Souza, Almeida Albuquerque, Chicharro, Jobim. 
Dantas, Rodrigues Silva, Fernandi'S 1'orres, Araujo Ribeiro, 
bnrão de S. Lourenco, Paranhos, Mondes dos Santos, l'ara
naguá, Cunb.l Vasconc~llos, D. Manocl, barilo de ~laroim, 
visconde de ltaboraby, Dias do Carvttlbo, mar![uez do Caxias, 
Ottoni, Zacharias, l'ompell, visconde da Doa·Vista, Eusehio 
e Nabuco. . 

Faltãrão c~m causa parlicipada os Srs. Silv~ Ferraz, Sã 
e Albuquerque, Siqueira e Mello, Nunes Gonçalves, barão rle 
Anlonina, barão do Muritiba, bnrilo do Pirapama, barilo de 
Quarahim, Souza Franco, Candido Borges, Carneiro de Cam
pos, llurtadoL Paula Albuquerque, Paula Pessoa, Sinimhú, 
Dias Vieira, l'imenta Dueno, Silveira da 1\lotta, Souza R a 
mos, Souza e ~lello, marquez de Jtanbacm, marquez de Oliri· 
da, vi~conde de Jequilinhonba, visconde de S,pucal•y e vis
conde do Uruguay,. e sem participaC11o o~ Srs. h<~rão de 
Cotegipe, Souza Queiroz, Fonseca e visconde de Suassuna. 

N;lo estando pre1cntes senão 27 Srs. senadores, numero 
insulficieote para formll( casa, o Sr. presidente declarou que 
ni!o podia haver sessão, e, convidando . depois os Srs. sena· 
dores presentrs para occuparem-se em trabalhos de commis· 
silo~, dou a ordem do dia 12 : A mesma jiJ designada. 

EM 12 DE JULHO DE 1861}. 

'I'RESIDBNCIA DO SR, VliCO~DG DE AP.IBTK. 

A's 11 0 3/i horas da manhit fez·so a chamada, 0 achan· 
do se presentas os Srs. visconde do Abaetó, Alafra, Ferreira 
l'onna, Teixeira de Souza, Almeida e Albuquerque, Cbichorro. 
h,arào •lo S. Louron!)o,, Jobim, Souza Ramos, Araujo RiboiJo, 
l•ernandos Torres, VIsconde do ltaburaby, l'omt;ou, Cunha 

IV~sconcollos, Rorlri~ues Silva, Eusobio, f',~ranaguá, Danlas, 
hiis .Vieir~, D. M.nool, m:•rqQoz ile Olinda, OltoJ•i, barão do 

Maro1m, VIsconde da Boa-Vista, Sá o Albuquerque, marquoz 
do Caxias, Zacbarias, Dias do.Carvalbo, barfio do nluritiba, 

Officio do 12, do inesmo miÕisterio, conteurlo.informacilos 
requisitadas, por delibera cão do senado, em ~meio de 11l de 
junbo ultimo, sobre a pr~'posicão da camara dus deputados, 
que crea vnrios collegios eleítoraes cm diversas províncias. 
-A quem rez a requisição. 

Officio de 10 do corrente, do ministerio da justica, acempa· 
nbando o autograpbo da resolucão quo a asseinbléa ·geral 
legi>li•llva, na qual Sua.Magestádo o Imperador ronsento, 
qu~ autori~a o governo a conceder ao juiz de direito da co
marca de Carolina do ~laranbilo Dr. ~lanoel Jansen Ferreira . 
um anno de Jicenca com os respectivcs vcncimontoa.-A ur- · 
chivar. participaJÍdo· se á outra camara, . 

Um officio de 10 e dous de 11 do corrrnt9, do 1• secretario 
da ~amara dos deputados, acompanhando as seguintes pro
posl~õ~s: 

• A assembléa geral r~solve: 
« Artigo unico. Fica o governo autorisado a. mandar ma

tricular em qualquer d••s faculdades do medicina do imperio o 
estudar• lo do t• anno da Íilculdade de direito do Recite, Ali· 
guel Arcbanjo .Pereira do Rego, consid~rando validos os exa
mes prepara tonos prestados nesta; e no curso de pbarmacia 
da faculdade de medicina da côrte o estudante P~dro Manoel 
de Mdlo, nceitando·s~·lbe o exame do matb~maticas, ~ue 
preslára naescola preparatoria annexalá militar da Praia Ver
melha; revogadas para este fim as disposi~õea em contrario, 

• Paçoja camarados deputados, em lO. de julho de tSGG. 
- Darão de Prados, pre!idente. - Antonio da Fsnscca 
Vi~n~a, t.• secrotar,io. - Antonio Joaquim Ce:ar, i• secre• 
lartO tnlerwo. • 

Foi à imprimir, 
• A assembléa geral resolve: 

" Art. 1.• Fica o governo nutori~ado a conceder um anno 
de licença, com todos os seus vencimentos, no juiz de direito 
da comatca do lcó Luiz José do Medeiros, para tratar de sua 
saudo onde lheco11Vior. 

" Art. 2. • Fi c~ o revogadas as disposicilos em contrario. · 
" Paro da camara dos deputados, em 't ~ de julho de !SGG. 

-Barão de Prados, presidenlo,-Anlonio da 'Fonseca l'ian· 
na, t•. secretario. -Jose Feliciano Borla do Ar·aujo, 2• BO· 
cretar10. • 

Foi a imprimir, 
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• A nsscmbléa geral resolve: 
• Art. 1.• ~'ica o governo autorisado a conccdrr um arrno 

de JiCI'IICa, corn todos os seus I'Cncimontcs, ao feitor confe
rente da' alfon•wga da cóJlo, Joaquim Cl;,uolio Dlontdro,pnra 
tratnr de 6UU sau·fo, dentro ou fóra do imperio, como J~e 
convier 

« Ar!. 2.• Fi cão rci'Dgadas as disposici'ies cm coHlrario. 
" l'aço da c;1mara •lo~ di'I>Ulnpos, cm i 1 do julho do IHiiG. 

-Barão de p,ados,prcsideutn.-";htlonio da Fonseca I ian~l, 
1• secretario. -José fleliciano Horta de ;lraujo, 2• sucre· 
lario. " · 

Foi a imprimir. 
" A asscmblóa geral resolve: 
" Art. 1.' 11ic;l o governo autorisado a conceder um anuo 

do licenca, com a re;pectiva conerua,ao vigario da frrguezia 
de Nos1â Senhora do C~rmo do tcrn,o de Cautagallo da pro
víncia do Rio do Janeiro Pedro Garcia Monteiro Dretas. 

" Arl. · 2.• Ficão revognd.-ls as dis~osicllos em contrario. 
" l'nco da camara dos dqmtados, ~m 1'1 de julho do 1866. 

-BarãÓ de Prados,presid,•nt~.-Antonia ela Fo11Scca Vianna, 
1• semlari•J. -José Feliciano Ilorta de Araujo, 2• sccrc 
tario. " 

Foi a imprimi1·. 
« A assembléa geral resolve: 
• Art. t.• Fica o ~~verno autoris•ilo a conceder um anno 

tle licença, com todos os seus vencin1entos, ao segundo con
ferente da alfanJc~a do nlaceió José da Silva 'J'r;IVo1ôSOS, para 
tratar de sua saudo onde l~o convier. 

" Art. 2.• Fic;1o revogad!IS as di;posiçlles cm CPntmio. 
" !'ano da Camara dos,deputadus,ern 11 de JUlho do 1866. 

-BarãÔ de Prados,pre;idento. Antonio da Fonsca 1'Ja11na, 
1• secretario.- José Feliciano Ilurta de Araujo 2• secre-
tario. • · 

·Foi a imprimir, 
Officio de 10 do corrente, do me;mo saeretario, remcltend~, 

em addit;tmCHto ao de 6, um documento relativo á propcsil';io 
quo concede iwrc;\o do direitos do importac;1o aos ohjec'tos 
11ecessarios á te!>Ípanbia hydraulica l'orto·Aiegronso.- ~lan· 
dou-se reunir ii propo>içiTo a que se refere. 

1• PARTE D1 ORDEI\l DO DLt 

Entrou ~m·ultimn di>Cuisi!o, e foi sem debate npprova,Ja, 
e rcmettida á com missão de rcdacc;1o, a emenda do Sr. 11,1-
Janhos á proposição da camara dos dcput;ulcs. que autorisa 
o ~o~erno a promo1·er os olliciacs sub;.lterncs d1•s corpos de 
artilharia que marcbi1rão para· a campanha contra o l'ara-
~uay, o nãó puderão ccnclu1r seus ~;tudr!. . 

Seguiu-.se cm 3• discus;;1u a preposição da mesma camara, 
que autonsa o governo a d1spensar as faltas aos estudantes 
d~s faculdades c escolas do unperio, que fot Ao como volun
trlr'ios para a suma contra o l'arnguHy, com o parecer da 
commissão do in•trucçr1o public~ otTorccendc emendas. 

~ !!Ir. Ferreira Pcnna:-Quando .mr requeri. que este 
projecto fosse sub~ctlrdo ao exume da !Ilustrada ccnuni>sãu 
de wstrucção publica, per parecor mo IJUO n;1o conviria adop· 
ta-le sem cmend~s, lambem declarei IJUC de muito boa von
lado d.uria .o meu voto. a qualquer medida. que a mesrn:i 
commrss;1o Julgasse Jlnssrvel o razoavcl cm favor dos estudan
tes das diversas r·scolns c faculdades do impcrio, quo mar
chárão P!'r~ o t.bcatro. da guerra cor1tra o l'araguay. 

do todas as cscolns o faculdades, como se ~~~da redaccilo im-
prc>sa no Jol'llfll do Commcrcio de boje: [Lendo.) • 

. "Comparado o> dous projectos, eonhcw.sc á primeira vista 
· cruo ba entre ol!n> pelo . nwnos duas dilforrnças c•sscnciao;: 
um t,m por '·hJccto faCilitai' o rcgres;o dos estudantes às 
escolas que f•o4uontavAo, marcando para isso, o para a dis
pensa dns faltas, um prazo muito curto i o outro concede 
maiores 1·antagcns aos c;tudilnlcs de medicina, que ·de ora 
cm diante marcharem p;>r<l o theatro da guma, n;Io ·mar- '· 
cando prazo. para aquelln di;pensa. Pai'CCil me, pois, que para 
procedermos como a prudencia nconsrlha, e para tomarrncs 
ii final a· dolibcraç;1o IJUe for ma i> acertada, deveremos allen-
der a.o mesmo tempo ás disposi(Gos de ambos os projectos. 
(1lpo1adus). . . , : · 

O Sn. ZACDAnus : -Proponho o adiamento. 
O FrwHEmA l'r~NNA: - E' isso mesmo que pretendo, por 

que receio que r.c adoptarmos desdo j;\ o projecto que se acha 
cm discuss:1u, ainda. IJUC com !IS ~mendus otTorocidas pda 
cnmrniss;io, nos provenha dahi algum embaraco quando Ira-
taremos do outrn, a que mo tenho referido,. • . · 

O Sn. l'o!IPIW: - Quando vier o outro projec!o proce-
doremcs d' mosmn maneira. . .. 

O Sn. FEnnr.mA PE~NA : - Da que maneira? 
o Sn. PoMPF.U :- c~mo propõe ngor~ a commissiio i 

emendando tamb01il o outro projecto. · 
O 811 F1mnr.1nA p,,NN.\ :-Dias, para que fazer ao mesmo 

tempo duas leis sobre a mesma ma teria? Para que expormo
~ os talvez á nocc>sidade de re·:ogar, ou modificar cm poucos 
di~t al~uma di;posi~:io que agora ado1ítarmns? 

Isto ó o que cu dcsrjo prevenir, pro(IOndo um breve adia-
mento do prujeclo cm lliscuss;io. . 

Fui lido, apoiado, po•lu cm discussão, e sem. debate appro-
vadc, o sesuwte · .. 

' n~QUERIMENTO, 

" R~quciro o adiamento do projecto JlOr oito dias. - Fer
reira Pcnna » 

Eutrán1o sm~cessivnmento em 1• discussão. paFsá1·ão sem 
dt·bato para a '211 c desta para a 3•, as seguintes Jll'cpcsicões 
da mc,na camara: 1•, autorisan1lo o ~o vemo a ccncÜdcr 
carta do naturali>ação de cidud;1o brasileiro nosubdito por
tugucz padre Josó Leito Mendes de Almcid:t c a outros estran
geiros; 2', a[lprovando n pensão de ~20:;5 annuaes concedida 
n J). Anna Thms·1 do Vussimon, rcpartidamento com suas 
filhas S<•ltehs i 3•, approvnnrlo a penii1o do 161~600 men
sacs, concedida a D. Feliciaoa do Alencastro l'itansa e 
outros. 

Entrou em 1• dis~ussão a proposição aa me,ma camara, 
automando o governo a conceder ao desombnrgador da rela
ção da Uahia Antonio Joaquim da Silva Gomes um anno tio 
licençn com vencimentos. . 

O S~. Dont-11:-Sr. presidenta, al6m desta licença, ahi 
vêm mUltas· outras.... · 

O Sn. Sn.vEmA DA Aloru :-Outra cslu11antada. 
O Sn. DANTAS :- •.• c acho muito convcniento que se 

cuç~ o ~overno antes d0 se concederem cstns licencns, ou 
srj:lo a emprrgadns judiciarios, ou sej;1o n empregados admi· 
nbtrntivo~. N:io ó possivol, Sr. pre;idcntc, que Mejamos a 

Cumpmei.JI~Is,a mwha ~romossa. votaijdo pel11s ~mendas 
quo otfor•·co a 1llustre camnuss;lo, mas, ne,sto momento, julgo 
do meu dever ponderar ao sonado,quo ullimamcote pas;cu na 
camnra dos deputados, e torlt de m nos rcm~ttidc em poucos 
dias. um outro projecto, contendo disposicões divcr;as o mal~ 
amplas sobro a mesma matoria. • 

dar licenças por um anno c com todos os voncimPnlos a em· 
pret:ados de rtlfand1gas o secretarias, ou de outrn qualquer 
rcp;11t1ç;io, sem que seja ouvido o governo i esta facilidade 
do coll!:edcrmos liccncas cem todos os vtncimontos a ompro
r,,ados, augmenta o nümerc dos protcndcntcs, provoca n ocio· 
>!dado, fuz com que o ~;ovcrno pcçn ao cLrpo lcgi>lnt!vo fa· 
culdad? pnra au~;mentar o numero dellcs,. contundo Já com 
ess:rs hconças quu tanto ombarnciTo o scrvrco rpgular das ro· 
p;1rtrçllcs publicas. • • . 

O Sn. PARANAGIIÁ: ""' O outro projecto trata sómcnto dos 
estudantes de medicina. 

O Sn. Fr.nnr.rnA Pr.NNA : - Nuo, senhor; comprehonrle os 

l'udomos nó; Rnbor se um empregado do nlfandnga, e um 
empregado mnitas vezes de importancia,·pódo ser di~ pensado? 
podemos saber so rótlo ser dl~ponsudo do uma socrolaria uru 
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clmld de sec~l!~, sem 01iYir o governo? Abi niio ba documento,· vnl;ldoscom a! dcspezal r1uo se fir.erão, c qUlr so linha !!},• 
·il V. Ex. me wlormará. lazer no cx•·rt:ieio llnaJH'Oiro. 

o St. FunnEIRA PE~KA :-Nrro ·lla docQmenlo algum. Mas deci•li•lo quo o nubre ministro fica autoris~do parll' 
g;~:tar mnisi,98I:OOOH, re:h examinai' eo o theJourn precis~o: 

O Sn. SILVEIRA DA &JorrA :-Nem é,preciso... uz;1r de meios de credito para obtor esta eomma. Eis abi K 

O Sn. DANTAS :-NM ba; bem. . . . quo~l;io. Eu vou demonstr~r que ~ governo n:lo' precisa ~oh' 
Scnhoroe, a posi~ão do empregado que niio trabalha nunca meios de crotfilo para oblt•r esta rruanlia; porque o tbesouru· 

em caso Hl~um~devo ser mu1s !uvoravcl do ·que o que tra~ já a 11m l S . .Ex. domonotrnrá ~o !Jreci~~. 
balha. l'orque razflo nilo·h~ de o omprPgado requerer, ao go' Vou ~eparar as duas qu~olões..., meios ~m· ~erhl ebJid<lW 
verno, que tem a faculdad5 de conc~der .seis mezes e de~ois Jlelo ~overno para as dc,spez;•e da. ~uerra, o Jlijra fte ·mai~ d1,. 
muis trcs? · · . · e.• ta do, e em e>peci;l) d9s meios t•blido3. cm Londres,· o :ahi' 
N~ dislribuiçffo qu3 so fez nest~ cm das impreRsos·, eu consemidus á di~posit:iio do !besouro. . . . 

vejo que vêm,muitos empregados adininistrat.ivos p'odir licença, Na j ques!;io r1·petirei o IJUO j1í di~R.~ cm. so~silq anterior,· 
o eu lli10 lh o.s posso conceder sem que se ouca o f10ve<no. unindo os dous uorcicios do 18U4.-Gii 8 t86li-fi6·, porquti 
Vou, pois, lazer um requerimento pnra que se pec4o ~ela- D~ll temei ainda 08 dados sulllcieoles pura Sojl:ifdr Oi solill' 
rccimenlos ao governo !C estes CnlJircgados que pedein licsnca recursn~. . , . 
~o r um anno com todos lis veucimcnios estilo nas circuJn5taÍJ· . Eu dis>e1 e do!c~•rci que S. ·Ex; me conto, to ·qu;.l•tuilr· 
eiils de ser licenci4do~ e se elles mló lazem r.Jta ás suas res- 1li\> propnolr.<lc~ ou .dos al.,ari>niOs IJUO vou aJircsoutar, .IJilo 1t' 
pectivas repartições. .thosnuro linha .para ·os dous Pxerci~ir.s .1 ron<la JIUh)ica ti11 

Ainrla no poder judicia rio h a os juizes do direito qllo sub- 11 i r;oo ooo,l. li' rsle o rP.oUitndo já da lalrclla 11. li. do rq~: 
slilucm, mas nns re(l~rli~ões fiocaes e nas secretarias estas latorio da (azenlla que dá como recoita·:dli .fSGi· - tiil' 
liccncas caus1l1> um grande transtorno. ;,., ·. ·~9 íli7:GJ5.$, e já dos calcules ti~ receil~ do ~xorcicio <~<,· 

Vou, poiR, olf~r·ecer o meu roqu•rimlíOto. NJo sei ~e nelle 181iii.:.G6. IJUC o Sr. mioislro d;1 fazenda or~a dever cbog:ir 
poderei .incluir to.das as resolu~iles.que· concetlerem licenças a li1i,OUO:OOO$. . · . . . 
cem todos os voocJmcntos? , : . O nobre ministro d,, r.,zenda. lendo 1'10' seu rclatorio cxpreJ. 
· o Sn: rmiDRNTJi:-Acbo' que n~o· ~ muito re~ul~r i 0 que sadli .~eccius <jUe a receil~ do 18G5-186G <lesçá a· Clhi:oBntao· 
v. llx. lembra estabch!ceria uma l'll;:·ra r 1!~imental, para 0 !reg inil e tantos'cnntos de que adianto desiste,. elevan,hi' a lt 
que !1:1 formaJidade.s determinada' i, m11~ V. Ex: pó<le re~elir 51i,OOO:t)00$. babilit•· me para Rlillll~r a opinião que, lon~it 
o requorimento a ro, 11eito de cada.um~ da$ re~óluciles, que de ticar á<JUCm de li.:i.OOO:COUH." ba de ir alem·e nppro~hilar
tic aprc:entarem. · · •. so d;L ren•la do 1861-I~Gâ. ll uma dllsrwlcs'om. que nÍtf 

fundo ·i! o Jacto de. terem as 1tuas .roparl,Í~ilils lia cdrte. ·nrrart
Foi li cio, ap~iado, 8 posto 'em discussão e sem dtbale ap· dcga e roc~bcd,oria, C~CC<lido em mais de. 1.0110'0110~ ~ 

provado o segumt8 ·· . ·. . ' ron~a de18Gii ~i8GG sobr6a dn mrcicio anterior de ISGi'"-
nEQUEmam~ro. 18~5. e de ha~OJ e•n as p~ yiuL11ts .. ~ll uolle tido ~OHeJitla Jl~' 

· · · u11JJUO ~~mestre de exerc~cw. · , · · ' 
. ~ ltequ i~o)q?e so pe~a iuform~ç~es ao governo, se, o·~~· ' Tem, P' r~1r.to, 0 gmrno p,ara 09 dous exercício~ à 'ren,f~t• 

t1cJO;I~rJ~.d:1 re;uluc~o q~e se dJ~cut.e e>lá ou 111lo 1ms. c! r· tio 1 I4,~0ll:OOOS. v,1ntlen apolices no v;\lnr du 18:2U:81Jfll,' 
com.l·1~7''Js de ser l.Jceri~Jado, e. so .o põdoser BCin preJu~to Tirou do Banco do Brasil ce1cn de t,OOO:Ot~M ~m. ouro, ~· 
do SOfVI~O do soa repartJção .. -Dat~lal. •·· ouço dizer que tem tirado mais cérca .de 2,0011.:0008, e <Jt~l 

2• PARTE fiA ORDE!I DO DI.\. alllmamcnle o !besouro vendou apohc~s ~o •Jl •nco ~o llra · 
sil.t1ata seu fundo de riscrva, nó valor •I e 4' tf3l:OOOfl~ , 

Votou· se e roi. AJ1provado o ·ar!, t• da proposta do pod•·r Emittiu na ·circulacfio·bilhetes do· !besouro no VAlor do' 
cx~culivo, cuja discussão 6eara en.cerrada na ultima seoaão, 31,5G9:1iOOS, quo ultimamente se diz ior-se elevado il 

abrindo um credito suppl~mentw ao rninisterio da· m~· 36.0BO:WOH. ·. . · 
riuba. , . .:. . · · · .. ,. Tomou cmprclt'ailo em r.on•lres4õ!i;roo,ooo, quoaociunbilf 

Acbando•!e na ealaimmodiat.\ 0 St.mini~tro d! m~rinlla, 'de 27 importãoem H,UHIIROOO. Como, poró.m, os ru~:lu~· 
~ il 1 d d 1 ~ d · b movidos para Lon<lrcs rr~ulilo a 2~ ou UIJI pnr hbra 2terhMa. 
~r o sor ea os para A • e pu >Oi o· ·quA ·o ev1a rece e r os ou Juncarei 08 !i,OOO,OOO por. 50,I!OO:OCOo· q· ue tanto lho' 
Srs, l'aranhos, Dantas, e VIsconde da Boa·Vi~la, esendo in· ~ S 
trodu!ido no sali!o .com as rormnlidádas do e~tylo, tomou cu,tnrião aqui, e ainda muito m~is cuslár~o all idlperio. nb' 
nsfonlo iÍ direita do Sr. presidente.. . . portanto · · · · -

· · )lenda dos dois mrcicios ..... ,....... li{ liQO:OO~ROOfl' 
~roseguiu-se a 2• diijcuss~o da dita. proposta do poder oxo· Oilhc\es .do thesouro ..• ,,.,, , • · •••••• , , . . 8í',li69:1i0081JW 

rulJvo, entrando em discuss&o.o art. i" a.ddi.tivo da camura. Apolices vendi~as;.,,,, ••• ;, •••••• ,., 18,2H:801J800ft 
dos deputados. Em~rcstimo em Londres .... :.~ .... , •• , lo,.t:~O:oopSOt/1' 
~ S1• ,' ~o••z•. ~ra11eo :-Qu~ndo principiou a di1cussrro 2ll.,31i:3UU~0(}11'. 

de,te crcdrto, eu. dme doido logo que havia duM questõo> R 
a rosolvor: ~ n.ecessi<lado da autorisaçilo para· fazer a de~· Ainda· podia ncre;c~ntar npoli~es emittidns ~lii18G4'.:.18GJo; 
.peza accrosc11la,. e a nece~si,Jade do dinheiro para clla;. · no .v~ lo r do 1i 9 lii:OOII.;'l, no las do !besouro a titulo de ante~<· 

llemon>lrei ontdo por meio dos algarismos de 1ua propost~ p1çilo de' lroco oul'o do b;~nco i e os reeursos .~os douS' e:<er
quc o Sr, '!linistro da marinha, podi11.do ;Jutorisaç;lo para dos· cic1os sobém 11 mRis do 2:1o,ceo:ooot .. 
Jl!nl.ior ~a1s algumas.soll!mas, nem precis~va da somma..toda !\eleva obmvnr, cm prova dil inex~ctitl~o dos calculo11 d& 
qun [ledJa, nem precJ~IItla recorrer a mcJOs.(ie cr~dito, por governo, quo ató o the;nu1o, onde Bliás ba muito quem'OII' 
que o lhes ouro jà linha cm si os moi os nccessarios. O senado costumo l•zcr oxnclils, :lê Sll. do relat"rio da (az.~n~a·. deste· 
votou que .o. Sr .. mi••!~tro .. da malinba .tenha nulorisaç;lo para anno, lanç~dos entro as verbas da rcspon,abilidado do lh!l
~asl:lr maJs 4,98t:8;l7p'i com as;le,~przas que .'ccro;cent: Afloro GS 3l.,li69:li00fl de seus bilhetes emilti~os na circula~ 
des•leque o sonatJo o votou, e quesjilo rcsolvi.da. çilo, sem que aso~1ma ~gur~ entro o~ ré cursos que o lbcsour~ 

Eu ~f.tavll con~encido que n.1o (lrtcisava tanto, o quo o: obteve. g rê so.qu1zer d1zor que n emJssao,não ó toda do exct
Sr. m1n1~1ro da marinbn o que dómonstrava na sua projlosta cicio ·,Jo 1Rii1i-1866, aindn ns~h;i devia rr~utar' a 'dilferonç;t 
é que precisava 860;000~ 1rais i c embor.1 cm documentos de IG 9lif.OOOSenlro 14,1iiG:üOOR, transporte do"!S~i-181if?,. 
que ntlo luriio nprrsrnlndos so jlOBsa achar muis dospezas o 31.1ili9:1i011;5 no morc~do, na ddtB da t~bella .. E e~mludlY 
quo cxigiri;1~ ma i~ diubcir~, t~davia o corpo lcgi~lalivo o fio nesta llgur;lo o~ 31,569:1iOIIS como pcrtoncontes n ISG1i -~~~IJ. 
0•tava ad,frJ,:to a ,rlar.son<lu a~~ollaa quantias que na pro. O mini~l•wio linha 21 i.21 í::!~OH Jtnra gastnr nos cxe~crL1óll' 
l!0>l.1do cr.oJ1toso JUSI!Uc~o doilciCntc~,comparudos os fundos. do 18Gi-186ii o do 18GU·-18U6; o tomo~ a all~nflllf <L dua~· . ' . 1~ 



Hl. . SE33AO Ell 12 DE JULHO DE iSGô. 

~atinntcs. E' multo difficfl nrgumcntar com os d:u!os que os o Sn. IIIINiiTfiO DA II.IRI~DA : - E cu tum bom já do! n ros· 
ducumnrrtus orficiacs nos Cor noc~m, porque so reco mm os no po;ta. · 
relatorio da Cmn·l.a oncontr:lii!O~ IIII ta,hclln ri~.s dospozn~, . . o Sil. SouzA FnANCO : - N:1o foi rospostl ~iltisfar.tol'ia, 
snh n. ~ :

1
• ~~sp~nrlrdo; no nxorcrcrod~ 186i-180a, a quan~a JlOI'tJUO já uisocrão a v. lh. que, 50 era verdade, este! 

rio 81,f3D:O,II.~! I~ •, ta bulia ns".~nnrl11 no thosour·o cm ~O credites 1levem ser jJOrliJilS pelo mini>tel'io da f:tz11nda; S. llx. 
de nbr.r! do 1~1i6, JUnta ao. rt:.lat~n~ com data rio~ do, maru 1lcvia não ter propo~to o credito; e se apresentado QO senado 
(lo 1866, e que 1ó nos Cor drstrrburtlo mu•to depors. 86 rc- para 0 discutir. · 
corrermos, porém, 'á synopse do 186i-186ã, encontrámos · · . . . . 
em uma taholla, aRsigna11a em 30 rio maio, que n r!osp01a foi. O Sn ~rNrsrno nA M!nr~ru : -;- Ahr está a resposta 1 e Iom· 
tlo 85,092:fi80,~172, hmnrlo a dill'oronça do ~.31i3:.18Dfi01i:i. se de pot11r outras mortas autorroagõos. 1 .. 

Eu to:!lo a maior quantia o diqo quo o I(Ovorno gastan,do,: . O Sn. SouzA FnANCO: -Tem sedo prclrr outras muitá~ 
no exorr.icio rln ISI!i-1Sii1i, Rli 09l:I!80fii?~. ~ostitr5o·!~e autorisaçõc~; ~ decluraçilo vem a t.onrpo .I Jl;ta!nos no lirn 
dos 2U.31~:300S arnda 129,221:719~1128, dwheii'O eiTectrvo do anno financcrro, e est·Jndo-se pe•lrndo um crcdrto, era oc· 
porque ora renda arrocadad:t, dinheiro recebido rio bilhetes, ·casiilo do o emendar, doclararulo já as qu:mtias IJUO do rnals 
dir,bciro de apolices IJUO vendeu, dinheiro o emprestimo que se precisa. · 
10lt~~iavilo pois dinhoir~ eff•ctivo cento e vinte ~ovo mil o Sa. MlNiiTno DA IIARI~DA : -o crç·lito da suorra, per 
c tanro~ cor:tos, o' destes scpar~mos para as cinco ropnrtirõ~s exemplo; 0 meu nilo, não precrso de nms. . · . . . 
de paz, os cinco mini~terios,. com cxcepcão do da guerra e O Sn. Souu F!rA~co .: -S. Ex. não, mas o. Sr. mrnrs:ro 
da marinha, 40,('00:000fl, quantia igual a que gastou no tia. gu~rr~ Jlód~ vrr agora emendar o ~cu cretlrto, por'J"~ ó 
exorcicio anterior e que nno pôde gastar ruais; deveria um mero de cvrtar urna nova ~roposta, se na que está ~orla 
gastar menos; restão ~9,22'1:719J;ã28. n~~ fHlJe. ter Iodes o~ esclarecrmonto! ; s. Ex. podorá drz.or: 

A marinha, segunde os calculos que fiz ~as despem que • ~~~ _11cdr. ~~nto, mas com novos esclare.r.uner.ltos quG obtrve 
fila justifica como Coitas o por lazer no cxercicio do 1865- pr~~rso ,n~<~rs _ta.nto •, e uma emenda fazer passar este nofe 
1866, c nós niio tratamos do que pOde querer fazer, porque poSirdoE le n.l.~'O::· 0 , ·' 1 . 
os crodi_tos ~or~o dados para aquçll~s de~pezas quo oll~ fez 

0
, • x ~rzr,: · " · o~auo tPm os .1 oc~mentos ~. lJ~>tn . ." 

ou revru e JU>trficou que ba de prccrsar d111horr·o para nwda D .tos do~umcnt~s ó, pororn, 9uo .cu trro a conclusão que o 
fazrr1; a marinha o mais que pediu silo 18.481J:.iü2J}309. governo l<m. mars do qu~ 0 .drn~erro ~ue pe~o. 
Quanto resta, portanto, do dinheiro recolhido .pelo !besouro ? ,O Sn. 111~1s~no DA M.nr~n.l. • -.Conclusão sem demons· 
Uestilo 70,736:'267$219, ainda dando ã marinha os fundos de tro~çilo. . , 
que diz precisar para as dospezas já feitas e para o cre11ito O Sn. SouzA FnANco : - Então que. outrn demonstraçno 
que pede, em cuja exposição só justificou precisar para quer senilo os algarismos do IJilO rnli sorvi, e oilo os proprios 
18G:i-1806 13,861:223S209. . da proposta do V. llx.? 
. ·Os 70,736:267~ bastaráil para a repartição da g~ma? o Sn. ll.moTRO DA l!ARINUA : - nlostre que fez-se o em
Eu 11iio ontro agora nc exame dos creditos da repartição da prego prccrso e que ha sobras. 
HUerra, cuja dis~ussilo torá logar.d~qui ha .Poucos dias; O Sn. SorrzA FnANco:- Eisnhi mais uma.novidado I O 
m~s curoprO·Il)O drzor que ~ repar.trçao da guerra teve pela Sr. ministro da marinba quer que eu mostre o emprego dos ' 

. lor do. ~8 do JU~!ro de I80:1 au!?~saçao para do~pender, no dinboiros deSilCndidos Jlohi reparticão a seu cargo, para can· 
·. rxercrerg de 1?6a-1SGG, ~3,17u:~OI,t,7i9 ;.c ~n~~ po.lo crc- cluir que.não ba ~obras,. quando ou entendo queellc.équ1m 

drto d~ .G de JUnho d~ meorno anno 3i,7i9.841Su80 • e ~a- nos devcrra mostrar que oo despend1u, e ern que. Sem grnn
lle·se Já d~ noyo ~~drdo do 20,210:000~,. que nost~s .dms de novidade que um senador pudesse saber mais do 'qu~ 
temos de ~rscutrr, rsto ó, a.g~crra, no drzer do Sr. mrnrstro. o .ministro d:1 ropartiçilo quaes a& despczas que se e1tilo 
não p.~ecrsa fa,ra o cx.orcrcl~. de 18G5:-18GG senão do razend.o e que csgolão o di.nheiro, e que o Sr. ministro da 
08,13a.OIDS3.9. Porlcra prccr:ar do "!aiS? ~~o s~bemos,: reparlr~ilo não pudesse saher 1sso mesmo que o senador póde. 
não tratamos d? que bn do precrsar daqur em dranto, Já .findo Seria novidade que o .. nobre ministro me mostrasse obngado 
o anno financcrro: tra!amos do q~e nos póde at~ boJe; .o a prestar cen!:s por ellc on ern seu'Jo<>ar. · 
calculando o que procrsa ató hoje, os r~cursos Jil reuni· . · . ' . b · .. 

dos bastão, porque tiran•lo 68,13:í:OH$329 do saldo de O Sr. MrNllrno D~ li.Aill'!ll :-!sto ó um calculo qHe· nilo se 
'10,736:207@219 ninda rest:lo ao tb'esouro 2,601:217fl890. · fixa em d~dos precrsos, amda pode solfier grande alteração. 

Portanto, se das rondas e recursos dos dous exerci cios O Sn. Souz.1 FnANrio:- S. Ex. diz que ó calculo quenilo · 
. ainda restilo 2,GOI:217,Jl890,· que devem• estar cm sor, como• se funda em dados fixos. llados fixos cm materia varinvel ó 
sonos vem podir autorisaç:lopara meios do credito? l'~dern .. cousa que não entendo; ~e S. Ex •. dissosse dàdos txactos .... 
~e meios· do creditos qúando as rendas e ro·cursos obtidos 0 S . . 0 t · 
11ão bastão, mas se tivest~s em renda, apoliccs, ernprestimo n. nrrNrsrno DA MAnrNnA.- u exac os. 
c outros recursos, fundos ainda não esgotados... O Sn. Souz! FnANco:-llem; diz S. Ex. que nlto se funda 

O Sn. MINISTRO ·nA MAIIINDA: _No juizo de v. Ex. e nos cm dados cxnetos; o tfUO vor isso não póde explicar; então 
BOUi calcules. . dispense·SO 11 demonstrnção dos creditas: S. llx. podia, rele-. 

O.Sn. Souu FnANco: -Dom; podem ser errados, V Ex. 
irá mostrar os erros. Ora, eis ahi uma questão que se solvo 
muito depressa : eu acabo do l~llar, V. Ex. toma a palavra 
e refuta tudo quanto eu disse: 

O Sa. IIIINlnno nA ~JAnrNni : - O senado tem os doeu· 
mantos a póde julgar por si. 

O Sa. Souu FnANco : - A h I ó mais uma novidade. O se· 
·nado ~uando conta com a presenca de.um miniitr~ de estado 
para drscutir as rnntcrias da sua reparti cão, conta tambcm 
IJUe o !lo ha de solver todas às duvidas q uô lha Corem postas. 

O· Sn. IIIINrsrno DA ftiAIÍrNIIA : -Da sua rcpartieão, som· 
duvida. • 

rindo-se 11 quanto teve pela lei ao orçamento, quanto pelo 
credito do 26 de junho, e que tendo distribuido ás Jlrofincias 
tanto, pagou definitivamente tanto; supr,llr que · tia de pre
cisar arnda. tauto .. Este calculo S. Ex. nua quer Cazor. ll nilo 
quer porque nilo sabe ? N~o, do certo; mas porque nüo toma 
a serio estas questões, · . . · 

Embora a apreciacito do futuro nNo sa funde 'em bases 
exactas, h a meios· de calcular pelos mezes anteriores o 
que se ha de precisar nos seguintes ; o o calculo ó 
tanto m1is possivel, quanto estando findo· o exorcicio 
estão Coitos os. servi coa · fmra quo se fió!le ~odir e se 
pede o credito. S. 'Ex. n:lo devia, pois, hmitar-sc a 
rlizer: tomos ainda muitas dcspezas a f11zor; ·c~ tas dçs· 
pczas, resultado do serviços qu~ jir c~tno feitos, do mntcrwl 

O Sr, Soua rnANr.o :-:-V. Jlx. j:\ teve a resposta hn dias quo j:\ cst:\ rmbi!lo, uu njustu!lo, rlcvori~o sor· aiJmcutu!lo~ 
á esta sua \ISCtm. como emenda ao credito que se egti\tfijcutlrti o, eu fal.Cf 

I 

I • 
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0 ~1jcclo do oulror. pcrlirlos pnr:t rsto exerci cio ou pnr.1 o ~o- ,o Sr. miriistro da fnzonda: " Vou h a rlir.or so tom ou não tem 
j;Uiii!A,o não disjJCn>ilo cm ca~o nen~um u .OX[Ilicu~au do quo fundr.~ ninrla rlisponivois; venha ex1Jlicnr se h~ ou nilo ainrla-
so d.iscuto. · .os i,91ii:OOO$do quo diz aroparticão da marinha que precisa, 

O Sn,lllrNrSTno DA .lrARJNIU:--Jilforilo nttondidas no· calculo :ou se ó ~ocossario lom~-loi_a credito. 
0 o governo julga Slllllcient~s os credito! O Sn. IIIINrsTno D~ IIARINU~:,;_ O senado jil ·dou,-jã reco· 

O Sn SouzA FnANco:-Ainda nilo vi ncnliUm calculo reilo nbeeeu que ou nilo tiu~a. · · . 
vor S. Ex .. S. Ex. aiwla n•1o nos citou um ntgarismo, ainda O Sn. SouZA FnANco: - Eis alri mais um dos erros da 
nilo mostrou a inexnctidilO do um dos rueu~. uinda n4o sub- argumentação de V._ Ex. qu1111do diz : « O ~enado já rcconhc· 
'stitrriu um dos meus por. um seu o diz: • O 6Coa~o ~.abo. • ceu que eu· não os troba• ; tomem nota, Srs ·lacbygrapbos. · 

O Sn. !IINISTno DA MARINDA:-Já mostrei; estilO todos e1- O Sn. lllí~rsTno D! JununA:- E reconbec.eu lambem que 
cri pios nos documentos atr~ctos ao senndo. esta quantia ó ainda precisa. · · · · 

O Sn. SouzA FnANco:-S. Ex. diz: • E;tes nlgnd>mos esl~o · O Sn. SouzA ·FnAMco: -O quo o senado reéonbec6u. ó 
todos cscriptos nos documentos apresentado~ nu ~ruado. • Eu que S. Ex. precisa ser autorisado para saslarrnais 4,9ãi:OOO;{í 
contes.to a .sun ·c:mtidilo; o 'q.ue c~mpria a 8; Ex., vis. to quo (apoiados), rn~b não reconheceu <linda. se o thcsouro tem _w. 
vem rilscutrr, era refutar a mwba cuutos!Hçilo.mostrar o ~rro não essa quanua para fornecer a V •. Ex.; tanto o não reco~ 
dos meus algnn,mos, oustcutar os da sua JlrOJIOsta, f111hca- nboccrt o senado que ~ioda so trat.l do votar ou nilo a tornada 
los.NJo.faz isto o c~ntenta-so c~m di~cr. •Vilo vrl·los Jlil pro- dos~a somma a crodito.(Apoiatlos.) . . 
F"B!Hi awda se precrs~rá de mars meros. " Or.c~rro-mo ~~ pro- ··Mil!, .eu dizia, poz-so em Lonr!res C8,G60:000$. Admitto 
posrto que quando crt era estudante da IICadcmra rle Olrnda o que o calculo, cm Jogar dd ser rcrto ao cambio do 2i, i~to'ó, 
Ufl! dos mcrts coodisciJ&Ul~; poz ao n~t·u lento, Jroju fallc'ci~o, a 10PJIOr libra o&J.orlina, s~ja feito a 27,..valcnrlo cada,libm 
CUJO nomo não repctrror, uma duvida, rt·spondert o lente : esterlina 8;5888; neste caso leríamos posto em Loudrcs ió-
• Eôta duvida !Ó? lh muitas. outras. » E passou adian:o monto 60 S~7:ooo~. · 
som solver a duvida. / . O Estado.gas.taria cm Londres ~m todn-i.sua ~cspoza rle 

O Sn, l!l~l!TRO DA IIIARI~nA 1~E' que cu nM ncho que scjil paz quando murto \!,000,000 no Ir bras esterlinas, Isto é, de-
duvida. > • - zascto mil seis centos e sessenta e sois contos o tantos róis, 

que !~o rloliiio e~egar para o p~gamcnto do toda.1 JIS rlespo
zas que fnz cm Londres em dous a unos financeiros. Tirnndo 
dos 60,887:0008 os 17,6G6:000H dovii1o restar i3,22f:OOO§. 

O Sn Souz! FnANGo:- Razilo do mais pata S. E:r: rcfútar 
crn um morncnlo quanto 1111 cxpuz. So ~iio duvida; st•m fun
damento, reflitava as S. Ex. com f .. cilitla~e o !azia-ruo licár 
do cara á banda, · 

Se o HOVorno tem dnus mil e tantos contos do sobra nos 
recur~os da receita o emprestimos que teve para esses duus 
cxorcros, comparados com as dospezas feitas por conta dos 
dous exorcios,os meios de credito lho s~o dosnecessarios. Eu, 
IJorém, úepois de ter apreoontado este argumento, vou fazer 
outra comparaciio do dinheiro quo o governo tem reunido cm 
Londres com t;S despczas que ali .so fazem. 

Ora, pergunto eu a s_ Ex. : tem jil gosto em Londres ou 
na Europa os i3,22I:OOO,'l que linha para as despez~s coru 11 
guerra? · · 

0 Sn. IIIIN!STRO DA MARI~U!:- Sem duvida, 
O Sn. Sn. SouzA FnANCO: - Sem duvida, tfm já gasto, 

di~ S. Ex. Então, tem gasto 'màis rio quo ost.i cobrado, 
por!{UO as duas Ullim•s preS!iiCÕOS ainda DãO estilO VOUCidas, 
e nem, pois, ainda cobradas.· 

O ~n. Ml~rstno DA rnnmUA:- Nilo digo, que já se gasiGII 
O!Sa Cifra_ . 

O thesouro tomou fiDirrcsta~o cm Londres cinco milhilo; 
rle libras esterlinas; dos quacs jii recebeu as_prcstaçõcs ató 
junho no valor do 3 830,000 t falta-lhe ainda receber duas 
pre1tações no valor d.J I, 170 OIJO t, as quacs prestações so O Sn SouzA Fn.~Nco :-Senão tem ainda gasto, tPm eni 
vencem uma a 2í de julho o outra a 25 do mez de setembro, Londres sobms o não procisa tomar .n .credito os 4,n8.i:OOO,; 
rio fórrna que ainda Iom 1.170,000 ta reco~er cm Londres que pr.de; o se tem gasto os ~3,2tt:OOri§ ou o que ficou, de
para as dcspezas que precise fazer. . ' iluzidas as pequenas parcellas que do ernprestimo vierão ·em 

Ora, os 3,830.000 .;e calculado~ a 10$000 por libra estor- ouro _llara o !besouro, muuito caro demais nos v~i custando 
li na, ao cambio de H, dão 38,300:000$. As rerne:'li.ls, que a ~ue~~a c~m o Paragurly. . . _ , 
vu jii rlis!e 1100 forilo feitas nos rlous exercieios.1,ijiiã,OOO ll, :S. Ex. amda nos repa~~ que precrsa dr~berro para as en
dão 16,650:000$ : totill Iii 9iiii:OOO$ A~ dur1s 11re~tacôes commcndas, c S. Ex. arnda nos repete qu~ os encoura~ados 
quo tem a receber dão 11,700:00lil),o tonrlo nind,,- as· não esli\O pagos; a quanto não h~ de subrr a despe~~. q~o 
~00 000 t que tomou ao Banco do Brnsil, í,to t\, e,tamos fazendo, se sómente a ror ta em Londres está Ja lao 
2 0110:0000,} tudo ~sto fórnia um fundo posto em Londres do ~levada, mesmo sem se lerem pago .todas as encommcndas l 
68,GUS:oooi nos dous oxorcicios. .:s" a despcza IJII~ temos de fazer em Londres com a ~tuerril 

' . Fóbe ou tem subHio ate agora a cerca de ·43,221:000~, de-
O Sn. lll~rsrno ~A III.AniNUA :-.E nada gastou li!? osliL vemos calcular que .ba do . subir enormemente unida com 11 

cm ser lo~o este dmhmo ? despcza feita e que so vai fazendo no imperio e no Rio da 
O Sn. SouzA FnA~Go : - Gastou todo ? !'rala. · 
O Sn. !n~rstno DA !I.IRJND.I:- O 'lllinistro dn rmnrln ro;- O Sn. Mr~•srno DA !l.lm~aA. :-Entoado-se, como digo, quo 

ponrhwá a V. Ex , dira as coutas· de· Londres, que nilo devo ter tido applicaçno. · 
corrern pelo meu ministorio. · . O Sn SouZA FnA~co :-Deve ter tido applicaciio I Eis ahi 

O Srí. ~our.,\ FnANco:- .S. Ex. dá homorn p'~r Fi; n linguagem do Sr. ministro I Existo ou não cxí~to ainda al
ponim, ::i. llx. vem dizarno~: que a [,oz.onda llilo ltlln dinheiro ~11m;1 parto das som mas que temos posto ou tomado cm Lou
pnr~ dar-lho; Jlcrló, portantr1, ~no lho a~rfio crodil?, 011 nu- ,dres? Se sim, o thesouro não precisa .credito para fornecer 
l?maçilo par·a gastar, o auto~1oem ~avcr por mero de cro- 110 Sr. ministro dn marinha os ~.9Si:OOOS quo podo. Se já 
dilo a >OID&nil pedida, porquo o !besouro n;to a tem. 11 de- o~l:1o g-nstas então tenho com razão replicado que o niinis
lllünslrando-lho 011 quo !Juo o minislro du .fmn~a tem f!irrlrci- tt•rio t~m ~as to do mais om Londres; S. Ex. apenas res
ro. o.u devo trr· parn dar-lho, rosponde :S. Ex. : • Vmrha o ponrlo: "Tem tido applica~no, » 
mrnrslro du f,,zcnda ditor· o resto da rleillonrtrar:ão. " ~ Sn. 11r~rsrno nA niARINnA : - Tem tido a ppplicaçilo quo 

O Sn MINISTRO n,\ MAnr~nA: -Os calcul~s dizem que r! ui' la ,tor, .o .n;1o sómcnto ils ~cspczas que correm lJOr cont~ 
nflo tem, · dCilO CXCrCICIO, 

O Sr.. Soul,\ Fn.1~co:- So .is cousas fnFsom rlirigirl.1s O Sn. Souz,\ FnANr.O :-<~ T(m lido npplicarffo,, n;io sónionto 
um puucomai; rcgularnwnte, a qucolilo era nwiJar cbaum ilj rlosjroz;rs quo correm por conta deste oxerciCIO. " Drsôc 
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•S, 'Ex. ; mas cu fiz o calculo dos d~uB ~xerclcios d~ ~ucrra c todos os ~ncrificloa, c creio quo o3o Í1n. paíz maí5 promplfl 
.t'Ootinúo a ínsi~linl Cf)IOra de riplicações snti~ractori•s 'obre Jlltr<l fnze los quando Mo Jlrecisos, em prol da sun dij:nidád~; 
•tn,nes ~ao os. exercicws a que !Cm autori~A~ólo 10 applicou qu~on<lo imposl•·s noros se prcparao, podeJ!lOS 'nós 'Ola r 
"''JUCI!IIs quar•liaB. · · IJUIInto ?edo o goTerno, som o exame ncce;sarw, aom· as u-

Se em Londres para· n guerra com o l'arnl:uay se IPm I~Jicaçõcs precisas? · ·· 
~as to . cerca d.e 1:1.2.21 :OCOS: o ainda muito m.1is r•c•rlfUO ·S.: · · o Sri: 1111 ~1srnc> nA ~~~RINRA :-D·•slRo eer pu"blicadas ·a a 
~x. di% q~c b.1 a~nd.1 ~~cun!meodas por p.agar, repllo,,aondc , impugnaçn1•s de v. Jlx ; ·lodos cónbectm b eabenr pCI'ftila· 
AJJO para• as nos~as.dc.p~zos?.~ . . . • 'meuwdo que ba a rispeite, ·. · .. · ·. ,, . . .• , 

Nao tenho d,,dos ~ufilciAntes pnrR culculnr qual n propor- · O:Sn SovU:' i•'nANco:....: À.Únhibà.s impugnacaes vDo eer 
,s;1o que a.de;peza ftlln em J,ondres,. u dn'.P'·zn de oucomm.eu publicadas,.·.. " . · ·.· • · · · · ·. 
•ln,, pode ~uarllar para com a de;peza r~ll/1 dentro do PII!Z c • . ' . 
no ./li o d 1 J'rata •. Em todo o c~so a proporçao nilo pó1le ser O Sn. IIINISTnO. DA lii.IRINUA :-E verificar so-ha·.se proce-· 
lnlque, tendo-se rasto eó cm Londres cerca do 43,22J:OOOS dem ou nao. . · · ' · · ... · :. ' 
liOS dnus exercício,, nilo 30 [Jrecisc menos do quinln(IIO' cu elo ' o Sn. Sot•~· roA~CO: - ..... quer Is lo dlzer'qtie' DI e devo 
~exluplo, para os mais gnsi<JS da campanha. Note S. Ex •. mignar a fallar para o paiz; que o paiz é que hnde jul~ar. 
•tuo o 110e vciu da Europ~ não pma de algun~ eucouraçado~ .Alas o eenado .Iam de·dár T.otcr na'que;t~o. e, pois, lem di
·'fue reunidoa !odoR sao noro, e uós ne!l~ ponto. tendo a lut~r roi lo ·a 'cr jmpugnnd;1s u minhas refifxc'le'; tem direito a 
';om um !Cgrodo jmpcntlravtll, .nlio podemos· calcular CJunnlo ver combatidas ~s minhas duvidns; tem direito' a ver po1ta a 
~ustár,1o os nova encour:1çndos.,. n~o 01 nove. os sete, por- '!U• Pl~o. no seu verdadeiro p11,nto .d~ ~i, ta, :c j,t~ foilo pelo 
•tu e dous Corão conotruulos n~sln cOrte. Os &Pie enconraça. . :Sr. m1mstro,, quo para i>so ve10 ass1SI1r ád!;cuss~o. . · 
~los,nllo podem lor cusladd mal$ de qualro a D.OOO:OOOH, ur- o· sn· l!l~liTHO DÁ I!ARINJI!:- v. Ex. loma os algarilmos 
ma1 Ol e prom[tlos. · . ~ 11ue quer toma O! calculos cjue entende e·cu não l~nho cbri· 

Que eneommon•~·\S mais vierilo ?· Aluniçi!cs, lil~um pouco gnção do 'o acompanhar nioso. . 
fMdamunto, e. eu.chgo algum pouc~ rarda~leuto.porqu~ fiJ'II,"de O Sn. PRESIDRnT&: -Eu pe~o a nllen~ilo i n~o acho re· 
pmle dcllc !~1 lctlo ~m as prov111cws do •mt!ono, m~ltliSima g_u!arcs esles diolngos. 
11a cOrto, mu1to no lllo·Gr~ndo do Sul, c mu1lo tem ~ulo cnm. . . . 
1,rado' no llio d.'l Prata. Alunilõls ,;orno muitas de certo; O Sn. Souz! FRANCO :-E~.ten~o ouv11l~ d1zer.a1ê agora 
mas não acrodilu que a verba,· municOu;, . pes1a demandar que nile ba a1gu~outação mm s~hda: log1ca ma1s .furto do 
,s1mnn muit•J consideravel de d!nhtiro, qu•ndo du polvora ,IJ.ue a dos algammo~; lunbo ouv1do dizer que em malbema• 
Jla'ie 6 ·rei la no impcrio, outra 6 aqui com 11 rada ; !JUan do uea ee nchilo as verdades. ~as curtas, dons o dous silo ~empro 
mui los dos Jtrl>jeclis são feitos attni na côrte 0 no Rio·Gmnde ljuatro; tendo o Pobr~ mm1stro ped1do uma somm,a. e mos 
.onde temos estahclccimcnlo pam r~ze-los. · ' tmndo eu por algarwno~ que eoliL som ma q~e S. Ex .. pede· 

, . . . ; 1 • · • mio 6 a que resulta da ddTeren~.a eulro a auo Já tevd, ccmpa· 
O SR ..• n~r,TRO. nA MARI~UA. -Em proporçilo ao quo fe coo- rada cem a que gastou, o prectsa para gaii;Lr. creio .que nao 

somo, p~uco f~bttcamos. · ha verdade mais dt,moustrada. Entretanto, S. El. diz: "Cada . 
. O Sn. So!IZA FnANco.: -Bem; tem viwlo mui!~&. m~s ~o- .nm tom~ es algarismos ,ue quer. • 

11·•~ e~!es ohJeclos reumdos, tudo quanto l~m v1r.do da Eu· O Sn. IIINISTno DA !IAntNnA:- C;Lda um, nilo; y; Ex." 
IOjla lidO mo parece que possa ter cusladu .f:f.2~l:OOOH. o ~ s F ' . n 't. . '" d' ' ' ,, 

S ""· !IVZA RANCO:- Cpl O O. qno Jo• IS8e: nana 
O n. MINISTRO DA MARINUA :-E o armamento? mais facil rnt11o a S.· Ex. do que destruir os meus alga ris· 
O Sn. SouzA hiNCO: -Quanto pólio ler cuftndo o arma· mos, com tanto mais -vantagem quanto é ministro da cor01; 

monto 'I li' uma vcrb;a Mhru que s•• gu,wla 1111 segredo, que IJUe YÓ di!culir o credÍio nos conselhos, no! despacho.<; ha· do 
Hem a quantida•lo ·lemo~ Jlodido saber. Mils, senhores, eis ter lido lodos os doruiD~ntos; sabe de tudo quanlo >e passi1 
ali i· n quest;lo: vem o mini~tro, chamado para d;or-nos in·, na marinha, na guerra, e em to<las as repartirõos; ('.ú Je; pois, 
fürmaçcle>, c ello roJiete·nos como o meu lento: " lla outras com seus cal cu tos c demon,tracõos, mo~tri1r.11 f.alsidado ile 
muilllS de;pezas • e oào .as e>pucilica, nem rncsmo as dá em quanto tnnho dito, se ó exacto que são falsoHs meu~. c~!· 
~lobo. . cutos, a.Oilrarios os hlgarismos em 11uo os baseio., . . 

So S. Ex. quizos!o ler para com o senado alguma consille· So um simples senador póde entrai' nas questões, sem mai~ 
rngãu,que o sonndu d,vo merrcur a um milll>lro liio poderoso outros dados do quo nquelles que coiba n~s folhas publicas e 
coine ó S:Ex., nos te~ia hJire~onladu uma ta beiJa dos pre"os tlosdocumentus.officiaes, muito mais facilmonle pódd entrar 
•los encouruçailns, ma1s ou meuo,, e do su~s quantidades, de nellas um miui1tro que oslrvo na Conte donde sabir.1t1 essas 
sorte 11 nos h~bilitur para calculilrmos quanto estames gas.. jJUbticnções, e S. Ex. não .pó1lo timilar-so .JL dizer, • Uào de 
!ando. · · · ser JIUblicarlos os dados, o l'"iz ba do julgRr. "S. Ex. é obri· 

O Sn. · mN:srr.o DA MÀill~n.\: - nluitas cousas destas cor. gado a habilitar o sonado para j.ul;::ar da necessidade dos 
mn por conta do ministerio da ~uorra ; cu n:lo posso estar meios que pode, e dar uma decioão conformo com os inlcres• 
~o r,,cto, por exemplo, do todo o armamento quo lom vindo. .os publícns, para cm caso destes ficar lambem o paiz con-

vencido dest1L nocessiddde. · o sn· ·SPUY,A FRANCO: -1\is-nlli resposta que deixa o 
Fendo cad~ vez menus informado do que lho deve 0 governo O Sn .. MINISTRO D! MA.RINDl :-Eu j.'1 tenho discutido até 
ria r piQno conbecimcnto. Nilo o subn o Sr. ministro da mari· do mais. · · 
nha ; o da suma o s.Jbcrá, e, Feguude os estylos, ~stando O Sn. SouzA li11A~co :-E' verdade, S. Ex. tem dilo aqui 
cllo presente, IGv;ant .. vn-so e dnva as rxplicnr.óes, ou outro muilas palanas. · . · 
qualc1ucr Sr. miui>tro as dava; agora nilo temos nenhum o Sn. u1, 1srno Di M.lntNn,\ :-E V. Ex: lambem. 
incio de informação.... · -

o· Sn. PRiiSJOiiNTR: -O Sr. miui,tro da guerra participou 
f• nocsa quo esi;JVa doente de cama. 
, O ~!1: SouzA JI11ANCO: -A escusa 6 v~liosa, quanto ao 
~r. mlu\;lro da guorr;l; mns o M·lwdn n;io pó !lo ficar oómentc 
oahcndo lji~O ou quer diu.heirn e muil•• diubc.iro. Quand1l bojn 
fcmns nos JOimes o pri·J~do nprt·illllllllio na Ct1n1«ra dos do· 
f>IIIHrlns Jlill'iL n••vos. impo,to;, <pio cu creio ~uo o pnlz n~n 
tPeU!·1, ~nlvo o exnmn csprr1;,J >111 ;I~ uns dcllcs; mas p~r
~uo O raiz uao fCCU:nrà1 JlfUIIIJil>; Cllll I !O letu IDO~trndo pMa 

· O Sn. SouzA FnANCO :-E' nxncto; mas o que ó vordado 
6 que ainda uinguem ouviu a S. ·Ex. citar tim só ulgnrim10, 
fazer um unico calculo, cm quostilo CJUO ó d~ culculos o alg~· 
dsmos. llu sei que cm todos os pa1zcs, quando se Ira ta elo 
•tUO!Iclcs destas, o ministro aprcsonla·so c fa~ ln~o um rcln
torio v~rbal dizendo :" Tive tais ruoios, preciso ainda de 
tais. • Cita os algarismos, domou;lra a sua cxactidilo, o 
11uando o ministro acoba do falia~ n nsscmbléa fica convrn· 
clda, som que alguem temo a pal.wra, ou so nlgucm n tn111a, 
pondo cm duvida qu:,Jquol' do~ ulgal'imJOs, o mini: Iro dc.rd~ 
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~~duvidas, c n ».ssemL 6 v~!G. laulr o ministro á repr~, O. Sn JI~IBTnO- PA 114RI~DA :-: DopDII dlslo ·r,flei Iam• 
mtaç11o uucional,_ e e!'l que>IAo .de deftprzu nlo citar o J!ll· bem, nao lo! sono _primeiro discàrso. · · . . · . .' 
ui;Lro uriuó al~arJdmo, n4o faJer A demenslrac4o neeee~ar1a, O Sa. Sou1~ l!'u~no: ...;... Eu crei~ que,S .. Et. o que disfte 
0 limitár·so a aollar palavras eloquentes. 6. facto n~vo em foi que não eeria. feito· fbra .do imp~rio; logo a_ conelue4o era 
1~i;rus:ões desta11. E , nrdade que S. Ex, é mu11o elo- uma·.emeuda que rbcaue a .aulori~aç4o pedada.· p~ra em• 
ljuenllil.'.. . · : . . preetimo-externo., · . .-.,. · . .-,, .. ' ::· · 
o Sn. IIINrsrno .DA ll.iiiNn: -Na.o .tanto como V. Ex. O ~n. lllrNrsrno DA-JIUINHA:.;;... Já'diest a este respeito o 
o Sa. Souu.FRANOO :-... mas.era eonnniento quo fusse que r•eneaYa, e·me parece audlciente. ~ ·· ,. ·· :,,,,, '" ' 

menos parcode.palavroa, e mais liberal de demouatra~Oes e · o ·si.: Sovz.d'lulico:..,- Isto ·é, ;,·sr. 'mlni>tfl(.eril~ndil 
culculo~. . . · · · ; ,r

0
u•o•n·a··o e __ e ~Me,Jaze.r' empr.estimo . exl·e·. r n_o, di-lo. a .. o .. ae~a,·: Quem nos dera que ainda durante os nosso• dru a sciencra, d 

ou arte do da~uerreotypo, pude~se cbegar lambem a daguer· . O ·Sa. IIMJSTRO oÃ IIIAftiMA : - N4o foi i_JÍué. , ~ . , 
1eotypar as, p:•lmas, os sons. Quem nos dera que um discur- • 
1, pronunclildo pode~.e~, tomado .Iugo pelo ·daguorreolypo, ao- · O Sa. Sovu · Fal~Go :-••• mas quer que o autnriaemos 
~~paihHdo J"·la populaç~o. para qu~ cada um pudesse w para· lazer a~riillo que não' se póde fazer, qu~ elle. ~ao julga 
eom exacti ilo o que se _ac~bava de drzer I Nilo IIIi! aconttr deYor se fazer. ·I! a respeito de tmprcstlmo mte_rno; como é 
eerin cumo agora, buspe!IHNe alcuma~. vo~~ que o que .•a qu~ S. Ex: acha que se pM~ ra~e~ nesta: occaFrAo ~ De que 
publica n4o é txactumeute o qua ae dls5e. E que 8e pubhca meros ba de Jancar mão 1 Emrllrrá apohcr.s 1 Continuará a 
quando? Dias depois, muito fára de tempo, quando a anele· emillir bilhetes do.-theeouro 1 Recorrerá a subscripç6ea volun~ · 
da~o so&re a questão já tem co01ado, o poucos ae importllo t;arias? Eu dizia ba dias que· os cnpitaee disponíveis para este 
de examina-la. · emprego estão e!gotadosi cada dia, em lo~ar de os procurar 
o Sn IIINISTRO DA IIARINb! :-NilO eatou por ora em de· augmer;lar,o governo mnis os eegota,e atê ·brlbel&s do !besouro 

cxiolontea no Banco do Brasil, que represenlnilo senão capi· 
mora na publica~llo i não sei a quem 80 refere, · . 1a~s dispoRivei, 1 circulaote~,ao·•erviço du in-dustrias, ao me· 

O Sn SouzA FnA~co:-Aaseguro a S. Ex. que eu nunea nasquesepodenaesperarquedeotroempoucoadianoltassel!l 
ulivo em demora. â aua fonte porque esses· h1lheteum mio do ·Banco do BrasrJ· 
o Sn. MINISTRO DA MlRINIIA :-Oh I .. , eu tenho estado e poderi4o ser pagose o dinheiro Yollar para o' gyro de ~om7· 

mui ta g~ute. hoa comigo. . · mercio, o BOVDrno oa immobiliaeu convertendo· DI' em apohces. 
Fundou essa divida i e que quer dizer, que esses dinheiros 

O Sn. Souu FnANr.o : -As~oguro a S. Ex. que ainda. em são retirados delinilivamcmte da circulaçnu i aceitou-os para 
tempo em que (aliei todos os dias •. os in&us discursos sabião ~uas ~spezasf;lze_ndo ;1 pral(i mais este mal, dando ao ~o~m~r· 
publicados todos os dias, AtisA~uro a S. Ex. que nilo ba do cio mal! este mohvo 4e querxa,-de descontentamento, rnftrngm· 
enwntrar ·na minha .vida politica de 28 ~nnos aennn um~ do-lbe mais uma privacão. Aceitou quando o Banco do Brasil 
unica vez, 'em qu~ mo re_tirei IIOr doe~le:•O Sr. -~ouu Franco não podia (aler eota Óperaçilo, não p~dia _Jaze la porque os 
wonunciou um dr~curso _que se publrcarâ depor_s. • Os meus seus estatutos não lbe perarillem, nllo podra faze-la porque 
discursos sahom rmmedJatamonle, e ·se os qurzerem em i8 é motivo de descredito para um banco, como o do Brasil, 
horas Le-loo·biio rcvi>tos. r.onvilrter os seus fundos em titulos do go,ornli, e ó .descre· 

O SR. !IINISTno D& M&nuuu :..:.. E' que faz grande questlo dito por uma razão que you explicar ao senado,,,, ex~licar, 
dÍISO i eu não faço quero dizer- 0 senadO sabe muito hem1 OU DilO VOU dizer 

O Sn. Souu FRANco: -Tomo a 16rio todas as minb~s ee nilo que eu a soi lambem. · . 
obri~açilcs; S. Ex. diz quo as nilo.toma; que nfto _faz grande Quan~o um banco, que precisa a \odos ós.instantcs dos. 
questão destas .cou~as i nilo fRz questão do que drz para CO· seus meios, que estáalém de soa emissão, que. a todo o mo· 
nilecimento do senado e dõ publico. , .menlo póde 11r nece!sidado de favorecer uma. Industria, ott 

As minhas conclusOes contra as quaes ea esporo as. obser- de salvar do didlculdndes um~ casa, de ~occorrer a praça, e 
ViiCões do nobre ministro são as seguintes: o &besouro lem, para isso tem os seus meios disponiveid, lae empre~:a.· · 
ja ô diabeiro que S .. Ex_. pede, s~m necessidade de !ecorrer los em ti tu los, que os niio torn3o Ião facilmente disponíveis, 
a meios lle credito. l'o,e,os na rend~, no empreshmo lo· como são as apolices do governo, 1ó uma razao póde ter, o 
macio cm Londres o dentro do imperio com a omissão de rdceiodo máo emprego.~essos dinheiros, q~ando di~ponive!~
apolices e hrlheles. . · Converlendo..;se em npohces, como. que d1z: • Estão a&illll 

O senado nilo póde. julga No obrigado a autorisar no los melber ~:uardados, llc4o .Cerrolbado3. •· !~corro entilo em· 
m ·ins de credito, que vilo duplicar as quantias, sem demons· descredito, ·e •grave descredito, per assim conressar· que 
tracão que a~uellas estilo esgotadas. e ba de guardar sobem tem roceio da si mesmo, .ou faz,rem-o cvnfessar,· porque, 
do ô 'fawr, porque, como se vai'vendo, a despeza que se está creio que n4o foi . o banco quem p ·oouroUi foi .da parto 

-l•zendo é muito superior á declarada. S. Ex. mesmó roYelou do ~overno,.que se lbB impllz a ntcessidade do tomar es.la 
quando assegurou que. os dinheiros postos em Lon1lrllll, O! medida, como meio de evitar cJUe essos dinbeiros fossem 1er 
icsscnta mil o Lautos cantos de róis est~o ga!tos, e nós sabe· mal empregados, e de o·s obter 11ara si. o !besouro .. , · _ 
mos, os documentos nos aiDrrnão que essas despezas Dilo tê111 E, pois, ia eu dizendo: de que meios ba do. lançar mão . 
sido lod,1s pag11S. o !besouro para havor os vinte tantos mil contos quo pede a· 

Eu concluo, portanto, que n~o posso votar pelo art. 2• reparliç<lo da guerra e mais cinco ~~ii que pede a d~ ma!i·, 
Votei pelo credrto· mas convPncido que o I besouro ja lel}l o nba, se ó que os Mo tem.? Por mero de um emprestrmo rn· 
dinheiro preciso, n'ão posso votar por novos meios de crodllo, terno ? Por meio de oper~çiles de credito feitas dentro do 
c nilo posso votar, tanto mais ctuanto S .. Ex. o Sr. mini~tro pait? .. · · · 
ela marinha não quP.r informar ao senado como ba do haver Senll!-rl_l,Õ tal a ádmiração quec_ausou n minba. u~semci!u 
fSSr.s meios a credito. feita ha d111S do quo um "rande wculo de provmclile, Ala· Senhures, ~sta questão não é sem imp11rláncia, quando Ee 1 n n· " 1 d N c ii 
diz. 11or cxemJ•lo, que 0 empreslimo c:ttcrno é im 11o~sivel ou ~:oaa, 'arabyba, l'ernambuco, 1o-urnnc s o orle e ear. 

· nilo tinbilo a seu sorvico senão 20:0008 incomplulus ou dilllcilitno, quo nilo se pó do f.zer senão em condi~clos mullo 19 : 913~780 fornecido~ pê'o ostnbelecimcnlo ·do crodilo filial 
do;favoravois ao paiz. • • · do Brasil, unico estabelecimento 11ue sorvia aquullas. pro· 

O Sn. 111~1srno '" MAIIINIIA :-Jil em'ilti minha opinião a vinci;ts ; foi tal a in1prcss;lo quo c~nsou essa mrnba 
esto I'OiJioito. asseveração, 'quo o Jor11al do Com1nercio, tomando como 

O Sn. Sovr.A FnA~r.o:- Eu creio quo o que S. Ex. dei erro, como uma dos1as inoxactidõeR quo po1fPm oscnJ•·1!,Prncn• 
~ou entrever fui só sira ~poino indrl'idual. . dou os meus nlgarüroos, e eru lugar do 20:000fi dt»e que 
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l1nyia 20,000;0008 21l,,OOO.OOOH que nin~n n~o parocirro suf· ·Eu concluo que yoto conll'<l o> lo nrli~o. não tanto porquo 
fi~10nle cred1to Jlnra cmco grnndcs províncias que tem nlóm cn.tenda que. nn.o se·. pódo .~ocorrer ao credito externo, o que 
d~ deus mil!iões tlp habitantes; q~a frtzoín um grande commer· o mtcrno seJa .1mposslvcl, ·mas ... portrue o .governo, so~unrl~ 
c1o do ma1s de ·com mil contos do réis;' qu~'rendom de .rncUS!~'IIculos,j;\ tom ~m si. por meio das lois do orcamontó, 
12,000:000R a 1fi OlO:OOOH por anno para o !besouro geral;' o·c.red_llo, e p~r mofo ~as 1\Uiorisaçi!cs anteriormento' obti,lns, 
o· que ·fornecem para ··as dllSpezas geràes do c!tailu os mc1us que agora pede: ·A autorisacâo para gastar tovo o 
7,000:00IJS, 8,000:000$, 9.'ooo:ooos e 10,000:000fl por .meu vo~o; os meios.j;\ temem si, nao· precisa de novo vtito. 
~nno, conformo , maior ou menor renda. . . . Ninguem mais podindo. a prilnvrn, e nilo PC podendo votar 

Estes ca)lilaes tir11dos ao seu· gyro, capílaes quo se ficns- pela r.Jta de quorum, ficou eQccrrntfa a discuSFu·o o reliran
sem. fe,~undan~o .~s J~nlo! do. pro,lucçilo tornariiio aqudln; do-se. o Sr. ministro com as me~mas formalidades coru que 
pro!IDCIUs .muitO·. mn1s r1cas e J!Hrescenlei do que e;t;To ; fui recebido. · 
eap1taes que se deploramos que sejilo tirados, cm. tão avul· 
tadas sommas, eu não o censuro, por~ue as necfssi,Jades da 9 Sn .. ~nr.>!DRNT~:':-~~n.d9)á. informado ao senado quo 
~ucrra de!endo sor snli~foit,ls, as de;pezas do tbesouro Iam· ? Sr. muustro.,da guerra pll'rÜCipura á mesa que se achav• 
l1om prec11;lo. ser coatfjuv,•das por essa parto do imperio: wc.on.l!.~.oda .. (I~ . c imppssibilit~. do de· ~nhir .. de casa;. eu tendo· 
mas quando se . retira só por parte do t11esouro cerca 11~~. os se. ·motivo nno.dever dar li11je para ordem o o dia eo
de:JO,O.OO:OOO;/l em Ires annos desias provincips, e tenho 0 . ·gu111te a proposta do podor. cxoculivo, com as emondas·da 
c~l.cnlo para o demonstrar; quando SJ retiroq mnis de . ~amara dos', S~s. dcputa.dos: cGncedcndo ao n:inisterio da 
11,000:COO$ sómenle da. caiu lllial de l'ernnmbuco,· deixar. .guerra urn crorl1to e;ttradm.arJ.o, · 
·a essas .provincias só.menle 20:000;/l do credito paruupprir . Em seRui1Jadeu a ordem do dia 13:. · .. 
o muo .de i0,090:000b ,é ~m procedimento qug contrista. E _ Vot~c;no do ait,. 2' artigo additivo ~a prOJ!O~ta,cujdiscus
só p~de s~r OX)IhC!ldO .pela mnncçlo do govern·•, a fall.a de sao ficou cncmada, o continu'c~o da 2• rli1cuss~o ria. n:wsma 
p~ov.JdencJ,as, par~ .q~e ao passo ~ue silo ~xigidos d.mas pro- .proposta (ar I •. 3') ; o .reoto das·.Jimt.erias antcriormcnto dadas. 
vmCias taws sacr16cms. se Jbos proporciOnem mems .do po· Levantou -se a se•siioa 1 3ll h. 0· r. a da tardo -
derem.razer Cace a ellcs. . · · " · · · · • 

E como, senbores,.em logar do f.ucr-se isto para poderem 
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PIIESIDRNCI.\ DO sn. VISCONDE DE A·ll,LV.TÉ. 

~lias .concorrer .com os meios de çrcdito de que o governo pro· 
c1sa ••• ·e neste ,ponto estou ainda exactamente .na ordem. 
porque examino . como se .ba de fazer o empre:llimo interno 
C•Jmo o~ meios .d.e crc.dito .interno ·bit~ de ser .possíveis; 
11~and.o Isto. se e~la.sentmilo, vó-se publicado nos JOrnaes du 
1l1o de Janmo que o Banco do Bruil,remeUcu 1,000:0110$ A 's I! horas e 3ii minutos da manhã faz se a chamada, e 
de suas notas, de notas geraes, dil nolas .da caixa malriz. achariio-so pre>entes .os Srs. visconae de Abaetó Marra For· 
Jmra serem emiltidas pela caixa de Pernambuco 1 .Emittir rei~a l'enna, Teixeira de Souza, Almeid1L e Álbnqu~rque 
notas de uma caixa que .não as .troca é tomar desde logo Gl11c1wrro, niendes dos Santos, Araujo flibeiro, IJ. ~lanoel

1 

daqu~llo mercado, onde vão ser oruillidas essas notas, um cm· Carn~irn tle Campos, Dant;1s. Fernandes.Torres, Dias de Ci\f'~ 
pr~•limo correspondente. . v,Liho, Cuuha Vi1sconcellos, Zacharias, Pompeu, barão de S • 
. Se essa operação se mandou fazer, é uma operarão dam .J.ourenço, S:i e Albu,Juerquo, l111rana~uá, h~rào do Alaroim 

n_osa a PcrQambuco e mais províncias uo seu ci1·culo banca· ~unes Gonçalves, l'ar.<mbos, bar~o de lluritiba, Ro~risuos 
r1o; . é _operaçilo fóra dos estatutos que o governo não devia :Silva, bar;1o da lloa-V1sta, Euzeb10 e hariio de Anlomna. 
pCflmllir, o quando o governo, tom um üscal no Banco do Fal!á1 ilo com caoRa Jlarlicipnda os Srs. Silva Fmaz. Si
llrasll. guo boJo esta se oppqndo a algumas das provideoci~s q&cira 0 nlcllo. bar;lo do Piran~mà, bariio de' Quarabim, 
que ~~~ so tumão,. esta era uma das providencias a que se ~~lUZa ~ra~co, C;1.n1ido Bor~es, ~u~tadó .Paula Albu~uerq.~n, 
~over!a ter opP,osto immedialamcnte, como illcgal, e coJllra ,o I •1Uia l es,oa, Sl!llmbu, ll1as YJe1ra, P1menta Bu~no, Sil
íj·ual Jà ha muitos pareceres, porque ni!o é outra cousa 1cniiu vc1ra da Moll~, Souza fiamos, Jobim, N11buco, Souza e · 
,n col!'cço da generalisa~ilo do curso das notàs do Jlanco do lCello, marquez d~ Caxias,· marqunz do ltanhaom, m:ír~ufz 
illras1l. · : .d_o Olinda, ~floni, visconde do Jtahàrahy, visconde de.Jilqui-
.. llm empreslimo externo é Córa de questão; um cmprostimo tluhonha, y1scon:lc de Sapucahy e viiconde do Urugu~v e 
'lnl~rne é quasi impossível. · · inrn partiCipaçfio os Srs. bar110 de Cotegipe, Souza Queiroz, 
, :Co1_11o votar~mos? Porque n~o so explica s. Ex. a fSte.' .Fon~eca o visconde de Suassuna. · · · · · · 
~ospe!to? Porque .não nos da a chavo do enigma ?l'urq1,1euão l'í•~ 0 havendo numero legal da Srs. •cn3dorcs por ler~m-sc 
n~s d!z pouco .ma1s ou menos como ,é que prelend~ obter cst~ reumdo EÓ 27 .. o Sr. presidr.nte déclnrnu··quc nno JIOdia haver 
.dwhe1ro? E sobretudo, para co11cluir 0 meu discu1·so como sessão, o convidamlo depois os Srs. senaduros· presentes para 
iJ que vendo as diW~ulda~es ·do obter m_eios p~~;i as de~pe1.as ,o~CUJia\em-so cm trabalhos de com1ilidsOes, deu a ordem do 
Mo procura reduz1r, quanto ó posmel, as que se esluo ,dia I i: . 
tazendo? · · · Alén) das maiorias já' designadas: 

J,j boje no parecer da Commissão da camnfa dos depu lados 2• diSCUSSólO do parecer da commis,ÜO do Conslituici!B, 
.os consel.bos ~e grande reducgito nas despezas,, temo, /lorém, ácerca. da exposiç;lo dn mesa, con;!anle do parecer n .. ua·, dd 
~ue o pa1z baJa,de vô·los .reduzidos simplesmente a letra .22 de Junho do corrente anno. · · 
morta, a pubhca!)iles . do gazeta, pprquo se a!ó boje niio 2• diicussão da proposição tln camara dos Srs. deputados, 
\Cm os exemplo de economia nenhum~ feita ·pelo fiuverno.' ,CI'Oando'vnrios collecí10s el~i!oraos ·cm divorsas proviucias, 
naqucllas despezas ,em ~uc so póde Ja~er, ~u n:Io sei como .c,,m a~ infor~l~Ciles ao ~ovcrno n es.to resrwito. . 
poderemos contar que clle a fará daqui em diante. • · 1• d1scossao aas scsumles propos1rõns d1i mnsma cnmara: o s 1.• Approvando a pensão dn ~2H mônsacs, concedida a D. 

n. liUNI~Tno DA MADINJU : -Eis aqui uma proposiq~o 'Anni1 Jo~quinn de Carvalho l'acbeco. · 
quo carecia de ser demonstrada. · " ' · 2.• Concedendo ioenrão de todo o qualquer direito de im· 

O Sn. SouzA J.i'nANCo:-E' proposicilo q1Ío carecia do ser ,portação, para os objectos nocessarios á companhia do e1icn· 
demonstrada? ó verdade, pelo ministerio, nffo por mim nnmcntos das aguns do' Cearn. . · 

. 
O Sn. !JJNJSTno~A !1.\DI~IIA:-V: Ex .. é quém nffirma que 3' Ct,nced.~nde igual isunçilo á.emprcza de illumiaaçiio a 

n;lo s~ .faz economm nenhuma. · gaz hytl,·ogoniO carhoundo, da cap1tal·do Ce,m\. · 
1 • COIICedr.ndo igual i>ençiio no hosjJicio do Nossa Senhora o Sn. SouZA FnA~GO:-I'ara mim ilnsla o facto do ÍlfiO hn· da l'iedndo, diL capital da llahia. 

VL',r providencia n~nhunia no sentido de la~Cicm·So üCOIIO· 5.• Conco1lrudo igual i~cn1'i1o ii cmproza do conslrnccão d& 
nms. ,eltrada do ferro do /ltcir~ ;~· povonçilo do ApiJiucos. • 

l .. 
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G.• Autorisnnilo o govórno a· mandar matricular: o estu·. . Q .• ~~ ~ :rr~tr_a\ ~e.nna.:7"'"Sr. presidente; nn s~ss[o d~· 
d;111 tu Andró .J>,,ulino ~o C1:rqucim Cul~us, no 1•·unuo dn fa· I~ dô~ corrente, .. tendo o~trado Pm di;cuss4o um .proJecto· da 
culd.1de do mediciua.da cõcte, o outros, em diversas facul· cariliil'n dos .deptitádos coni emendas d~ commi~s~o do)ili
d:~de!. • .u:ucç~o .. publlca dj). sennd~.: .a rospeiro doíi àstud,onte~ que se· 

7.• conr.otlcndo loto'rias par~ o recolliimonto do Santa Tbc- acbão,. cmpr~gado~· no sorv.Jçoda ~~mpaoba d~ I aroguay, eu· 
re;a da cMu, 0 out103 est~bolucimcntoll. . ro.qu~n o. sou adiamento. por; o1to di,as; don~o como raz.iio 

· a,exJstencl~ d~.: UI!): ~ul.ro proJeC~o da~uella camara ~obre o 
. moomo. ·obJecto, o a comntenclll de. serem ·tomados ambo~ 
ocn. consi~leraçllo ~o m.e1motenipii. O pr~je~tll à'IJ.ue me:~e
fm é este• do que o Sr. t~. secretario acabou .de lazer 

.-,' 
. · t;.~a IICSI!IQO,· • 

Elll 14 DE JÚLIIO DE 1866. . mencãó. . ' . . ' . . . . : ·. ' . ' . . .. ·· " . ·. 
rmJoENCI! oo sn: 1'Jscormli óB An:un!... . · ~ito~den~o a'. urgoncià d~ · máiéria: . I a.n~ces~idà~ê: d.o 

, · · . . . ·. · ·. . . . · .. ·~dmnlar o· se.u,e.xamo, roque.rro·q~e,s;~J~ d~sdejA rl!llJ~Ihd,o. 
A ~ 1 ,I bor~lo e !5 rnmntos da manbll, aeb~ndo·~o pmen.- a mesma commJ;si\o sem preju1zo da. impressão . oo Jornal 

to~ os Srs. Visconde d~ Abaeló, .Mafra, Fa~r~1rn :Ponna. ~el· dacasa :corno perfuilte 0 regimento.:· r- · .· · . . '. · . . ·. 
xma de Souza, Alme1da Albuq?or~ue, Ch1c~orr~~ Job1m, · ., .. · ' .... · . ' · . · . · · • •· . . · · · ' 
barff~ dtl S .Lourenço, Dantas, v1sconde. de Jcqmlinbonha, . Consultado o.senado1 dee1de de con!urm1dsde. com. o requ. ~· 
Ar<~UJO Ribwo, Sã o Albuquerque,. Ottom, ·bariio do nlaroim, nmento. do. nobre senauor. . , .. , . , . . . . . . · ·.· :. . 
Souza Franco, Cutoha Y~sconcollos, Dias: Yi~ira, Euzebio. · Officio'de igual data; do mesmo secrelario, acompanhando 
Jlndrigues Silva, llernanrlcs Torre!', D. !lanoel, marquez de a seguinte proposisão: · ... • ' .... · . · · '· • · 
Caxias, Dias de Camllt~ •. l'ompeu, ,l'mn.a~uá, barão d11 ·~.A asscmbléa gorál resolvo: . . .. ·· ' ·. 
l'uapama; barão de Munllba, zu,hnnas, ·Vi~COnfle da ·Boa- . .. ·. • . . "· ' .· . . .,·,: 
Vbta, marqucz de.OliuJa, Nun~s. Goncalvos o l'aranbos, o «'Art. 1.• FJca o ~toverno autorisado· a·c~needer carta• de 
Sr. prebidente abriu a sessno. : .· • ··. .. . . .. . . nnturalisação de cidadilo brasileiro aos·sutiditos portuguues 

Faitárilo cem causa participadR os Srs. Silva Ferraz, Si- Josó Lu ir. de Souza e Antonio RibPiro· dos Pass·os;<re!lidentes 
queira e nlollo, barão de Antonina. bariio do Quarahiln. C n-, na provincia do Rio dft. Janeir(); Francisco Jósé· .Màrtins de 
di do Dor~M, Carneiro de Campos, !'aula Albuqucmuc, Paula Oliv~ira, lloracio Carlos. do.~ontreuil, Josê Marques t:oelbo 
Pessoa, lo'urtaJo, !lendils dos Santos, Sinimhú: Pimenta llobrw~o. e Jo>ó ,André· P~reirai'residéntes· nesta: cArie; Ida- · 
Bueno, Silveira da alotta,. Sou1a ltanros, Nitbuco, Souzn e noel Garcia . da llosa Terra o Joilo da' Moita Teixeira, reii
~l~ilo, mar•tuez de ltailbaem; vi1conde de ltaborahy, vis- den\es na provi~cia do Minas-~or_aes; patlre·Antcnio Louren
conde de Sapucaby o vi>conde ~o Uruguay; o sem pnrlici- -ço Cardoso, ros1dent~ 11a provmc1a· de S.-Paulo; padre João 
pacilo os Srs. bar;lo 'de Cotogip~, Souza Queiroz, Fonseca e Manoel Pereira; res1dente na proviilcia ·do Pàraná; ,padre 
viscon~e de Suassuná, . . . . . • .· . . n)a~i'!liano Custodio 'de Queir~z, residente ~~ provirícia do 

.. Forão lidas Q approvadaSIIs actas de 1~ e tn do.correntc E.sPI.nto·Santo; An~u~t~ llenrtque Móra:/restdente na''P!O: 
mez · ·· . . . ·. • V1nr1a do·S. P~dro ao ll1o-Grnndo do· Sul; Manoel de· Almeida 

' . · · ' .· . . Noguoii'a e'A·ntonio ·da·Silvà ·Aboim, residentes na provinci~ 
O Sa. f• SECnEumo deu conta· do segumte 'tiAs .AJagOás; 'Francisco da' Silva Barros e .Manoel Alves do 

. rrincipe B· 8ilva; ao·subdito·italiano Dr;'Arttonio':Lnzzarini, 
· ' EXrEDIR~TE.·c · · · · · · · residente Qesta córto; nos subditos allemnes'Carlos Gottlob· 

Officio de 13 do corroÍliiÍ, do 1• seêrc!Arin . da camara dos -\~ s~lan~ e !lauricio Sc~w,lrtz, resi~eotes na. proY!nc!a do 
depUdos àcilmimubánilo a seguinte proposicilo: l'ar~pá1 ,a. CUarles, Lemaue. Tast~, rostd.enta ~apr~Yihcla da 

' . . . . · . . . • .da Oab1a, e.finalmenlo ao nrgentmo Jose. Pehx Btdal~to, ro· 
«A assemblua geral resolvo: ·. . . . . . . ·.iidento na prpvincia.de S. Pedro do Rio·.Grando do~·Sul.,,.; 
« Art. t• Ficl!o'dlspénsados dà frequl1nciao5'esturlimtes do "·A~I· :2···Fkilo rovqgnduas.disposiçlles em contrario,, . 

4•, fio e 6• anno ll)edico que ·seguirão e· seguirem· ~lira o exer' , . " raço da ~Amara ~os.doputadoa, .em..1S do julho de :1866'. 
cito contra o l'nraguay... . . . • . '. . :. . ~Ba~ãode Prados;.pr~.~idente.-Anlotiioda Fonceca Vianntt. 

• Art •. 2.• .~oz.nr~õ de, i~ual favor os estudanttis do<outras I• .socroturio,.,..Jolé Fs:ieiano. Horta .fl6·, Arauio,2• secro-
faculdades do 1mpor10 ~uo lá. se acbiro nn.mesma ·guerra. . tano. .• . .. 

• Ar!.. 3.• F,icarM_pcr.ten·cendo, se 'o r~~uorerém, ao. co~po Foi 11 imprimir. .. . 
do oxerc1to o. a'rmnda ·os estudAntes .do li• e. G• anno modiCb · 
empregados actualmente ·no. seryi~o·ao Íilesmd ~xeréito ein · .. _ O~DE!l DO .IiiA. 
campuriba: ,·, · .... · .. :' ·. , .· · · ·. , .:; , ·' · ·. :\. • .Vo!ou·se;:e toi·appr~vado o art; !!• (addÍtivo) cia' proposta· 

• Art. t • Scrã.o empre~ntlos, cfo prerer~n~1~.~as provmc1as .do .poder ~~c1i;tivo, cuja di~cuss4o ficára ·encorrà~a na.ulli· 
onde estilo. assentad~s ~s.lac~ldades de~!!Odlc!na, pm com· ma spssilo; abrmdo um credJto.suppiomentar ae m10isteno da 
pletarem s.eu; estudos,o.obt,erosrcs(IOCttvos.tJtulo~, os estu- marinha; e.posto em discussão é iguahl\ente approvado o . 

. dantes de que trata o art. 3.• • .. . .. . •. art. 3• (2• proposta), e passou esta para. a 8•, discossilo. 
• :Art li.• Te~ilo pela prcse~lo IOi.preforenCJa para ea!bo- Entrou em 1• discussilo.a proposicilo da.eamara doa depu• 

~rat1co ou ~ppos1t_or nas vagas ,que, stderemnas respectivas tados,·autorisa.ndo o· governo a· concéder um·anno.de licen('ll, 
faculdades, c~m IS'Uald~do. de npprovaçilo, em concurso, .do com vencimentos,·. ao t• conferente da alfandega da tOrle 
ontre os cand1dntos o que apres~ntnr dorumentos do &emço ~lartiniano Severo d~. Barros. · 
na gu~rra actual, e de entra estes o que oJI'mcor documento . . . . . . . . . .·., 
do mn1s valios~s serviços .do campanha. . · . • . ~ Sr •. Ferrelra Pénna:..:.. Eu nilo tcpbo .sido dos 

• Art. 6. • F1c~o desde Já suspensos os concursos das facul- ma1s fac01s cm votar a favor de actos semelhantes ao. de que 
dados medicas al6 que se termmo a guerra. . . agora se trata, por parecer-me· injustiJjtaYol"a; coucessiio do 

• A~t. 7 • l•'icão ~m .direito á jub!laçiio com seus or1!enados licenças por maior prm do que a lo i permillo. e co~ tod~s 
o graliftcaçllea, logo quo .contem vmte anncs de mag1storw, 'Os vencimentos, a emprogad1111 que nlio prov11o a ex1st~ncm 
os P.r~fessores cntbedraticos o oppositores das faculda~os .do das moles tias alillgndas, nem u falta de outros meios para 
mod!CIII&, 9uo estiverem .. prestando o os que forem prestar seu •trAtamento, · nom motivo algum. tão especiaL e relilvuulo 
semços medccosno exercito em OJICraciles conl.l'a o l'nruguay. que possa servir do· fundamento á:excepçl\o.da:rogra gorai. 

" Ar!. 8,• Fi cão rovogurlasaá'dispôsiciles em contmio, Esso favur torna·so ainda mais oxtrnordinario, e até mesmo 
"l'aç.o da camarn dós dop~tndos, cliJÍ3do,iulbo do ,1S6q. digno .de,rcpa,ro do.public.~, quando, jul~ando~so ·tiufllcicnto 

-; Barao de· l'ratlos, presidente:- Antoma tia Fonseca umn SllllJtlos propOSiCão ou emonda apresentada na~ camuras, 
1 ia1111a, I• socrct.uio, - Josd Fc/i;iailo· Jfurla tlc Araujo, sem osclarccimonto iilgum por oscrlpto ou verbal, que mais 
2' secretario. " · ou, menos sntilfnctoJinmerilo justifiq.uo a prctcntiTo, nem se 



.no 
quer. ao exige requcrimcoto do. p~ele~deulo (apoiad~1), re: . Fui opo.iado, pGSio em diac~s~no o npprovnilo ~ rcquoti
quetlmeuto, que a meu nr duver111 v1r aempre por mterme· mento. verbal ido Sr. Dautaa para se pedu·em informacDml ao 
o.Jio do eoverno, e já.acompaobado de todas as iuCorm.aules governo !o~re a concm4o da licença. · . ' 
nccosea;ii&a (~po!a~ôs.) . . . . · . . . . · · · • · · Entrou em t• discussãó a propnposiçJo da mesma camara, 

Se dApondesse sómcnle do meu vote, já se. leria feito uma autorieando 0 ~overno ~. conceder i~;unl licença ao cÓn!ó· 
nova lei geral, reguli10rto c~la ·maioria pela maneira que por Jbriro Podro Aotrau da· Malta Albuquerque, ·lente da facal· 
ventura porectsse mui~ ju;lt e con•enieutA (apoiq los), para dado do direito do Recife. " · 
poupar. se ao_corpo Jegl!lati•o.o trabalh~ do tumor conheci· · 
monto destas prctencoos lndhidua~s. quo tilo rrequentes tem ~'o i apoiado, posto em. di~eussllo, _i~:u~lm~~te,. o rPquori: 
si1fo desde certo tempo, além dB-eYilar·se a dusiguald~de que. monto •orbal do _Sr •. D~nlas para ped1rem·se 1uformaçõos ao 
Be nota a este res~eito, ven•lo·se no gozo de lurgu licenças goYerno.-Pesto a Yolos, ld appro•ado •. _ 
com t~~os o.•. vencimentos nlguus. funccionarios, a quem nlb · Se~uia .•e em t• di1cuulo 1 prOJIOaição dli .mesma c~mara, 
fallllo recursos, 1 cuja saode. parece rigorosa, quando outror, nutorisando o gourno a Mnceder i~;uallicençíi ·ao Dr. J'osé 
que· nllo encontrão :quem ldfoguo a .sua .causa perante u IJ:nacio D~bia, administrador da mesa. de rendas da o:,hi;l, 
camaras, ,amem sob· o.p.~so do somço, por ndo podarem o S•; ·Dim•u•·: ....,; Sr. presidenta,· esta· ·resolucão velll 
sotrror. os· descontos det~rnnnados, pelo~ rfaulamentos desde ·acoinpanbàda dt algum documtnto 1 . · .. • ·. ' 
que.de1xarem de comparecer nas:refartlclles·(Apoiatlor) .·, ·.. . . . .. . ·- . . . · .· 

-Não existindo, porém, essa lei Ker~ , e observando eu a roei·. . O Sn. FBRRBIA.\ .11s~u : - Nenbam. '·· 
I idade ,com quo semelbante.11. conces:aes tem si,fo feitas em o Sa. D~~us : ...: Se~borés, eu ·nilo p~Rso VQ!ar por estas 
certos casos, entendo que concorreria para uma ipjusli~a, se. licenc~s i slo ·dou; fa•oret que so··pedem :·1~ é'uma li
levas' e o risor a ponto da negar um.voto lavorav~l a outros cencá per um anno; o .i• ó com: tOdo~ os vcncimaiitns: O 
empre~adol, que, alem de rilcommondirfm se por aua probi· go•êrno póde dar licenca por seis mezes com ordenado; e 
dado,. por. seu zelo 'I!, por-seus buns ser•iços, além de aerem quaodo nó~ eoncedemoi com ·ordenado por um nono ó jA um 

,onerados d~lamilia,soll'rc~J!realll!ente molesUu, que exigem grande f:&Tor, mas com todo• os •encimenl/l~! gratificaçõ~~o 
.tratamento, prolo.ng~~o. e ,d1~pcn410~~. . ! ·. emolumentos é uma concosssão qae desmerabsa nos ~u6 Ira· 
. Exactamente. nestas .. c1rcumstancra1. acba·se o !Sr. MHh· ·balbão 
nialio Severo.~~ Ddrr~s, t• con!urente daal!~ndega da dr te, · • , · • .·. : . / . · · . · . 
do quem trata o ~roJecto .. em ~ISCUS!ào (apoiados), co;no po· O Sa. oule DB PIUPAIIA.- O gne'rno .tamb~lll, póqo 
derAQ attestar muitos dos meus,. bonrados collegas, que o co. CONceder por .um anno. . . . . , ·, . . •. 
nbecem pesso.al~ente,. (Apoiad~l.). , - O Sa. D~~us: -O governo nlo. (lóde conceder licen~a 

l'araCazor;.P.OIB,, a.s~u re~p.e1to ma1s uma excopoilo á re- por om anuo. · "·· 
~raque de .ordm.aq9 ·.~I~O, 1sto.6, para dar o meu foto a e~u ALO UNS BENUOIBS lENA DOREs:·- Pódo. 
favor,· n~o prec1so,de 1nformaçlo ·algumaa14rn das que J~ . . .. · .. ,. , 
tenbo; mas. lembrando mo. de que ainda bontem resolveu o O Sn. DANTAI : -:-.l'óde sem ordenado, com or,ilenndo s~ 
~coado ouvir préviamente o ~ov,erno,so~re igual pretençilo do pó,Je conceder por 1e_1s r,nezes; e C!lá firmado o CO!IUI'QC'I{UB 

.. outro empregado, e ,parecendo-me· Ql~hlfesla , a connurencia .. ~óde conceder por r_na1s. Jres mezes. Portanto, qu~ndo. ~e 
da ser isto admiUido. e obser,Yado como regra .em todos os· recorre ao poder leg1slat1vo e 'e conse~:ua .um ~.nno ;do h· 
casos semelhantes, não. me animo a prop4r que àgora ee c~nça com ordenado ó um grande fa•or, mas nilo se qu~r 
praliltue o ~nlrario. .. , · . Slmplesm~nte 'Com ordon~do, quer-se com todos os venci· 

Poderíamos deixar passar :mais racilmenlo sémelhantes menlos, 1slo é, e.om Grillficaçilo, co.m ~orcenla~em, e~nolu- . 
. actoi, s.a elles rossem entendidos como me parece·que dovem ll!entoa etc., que devem perteneer áquel es que:ficilo no ~~r· . l 
. ser.· i6to é etmo uma ·simples autorisacão (apoiador) que t~co e ontr~o na paga dos que aub.lltuem. . . . . . . . - .. 
dei~a iina'ao eovemo a faculdade de-ne~~:"ar a hcenea q~ando "sr. preslden,le, .a concesaão do ·UIIIa hce~~~ dtalas a-um 
eonbeça 'nao haver realmente motivo que a jlislift,1ire ; caso, emprego de pr1me1ra ordem ,de u_ma reparta~ao é uma re.vll-
em qt~o pela parte que me toca; eu só ler~a· espressiles de luç4o que u,,dá na melma reparllç!o. . . . . .. 
l~uvor para d1ri~ir ao ministro, que, alleodendo principal~ O Sa. uaio 111 PIRAPUA:-Apoiadll. 
ment~ ái c_omniencias dó ser,iço publico, assim pr?cedesae. o S~; Dinu : -Ver~i gralic para. se ditpeaaar. o jnBpe~-
(,lpolador.) · , . lor da al!andega é prec~eo chamar o rmmed1ato para-o ~u&· 

Parecendo, por6m, IeNe até hoje entendido que ettas reso- atituir, este immediato precita de aubalilulo • oulro • outre, 
I telas equivalem á efrectiva concei84o du licencas, e de· 6 uma eonluslo, é uma relaxaç4o. . · . · · · 
vei1do em nossas acluaes circumstancias ser beoi raro1 os A faeilidade que esse• peticionarios têm encontrado 11o 

· ministros qua ae resoJvgo a aCaatar-se dePI'·ioc~nYeniente corpo lecialati•o tem dispertado 1 ocioeidade daquslles. que 
pratica,. contrariando interesses indiYiduaos, qüe~ lheaapre, nlo querem trabalhar, e é preciso que o senado seja' n,uuo 
sentão ápadrinbad~s por. um-.aet~ ·das camaraa ·legi11Jatim; ri gorou, porque or~inar!•mente o gonrno, que .tem .obrif!&· 
cre1o que ao preacmd1rmos das mforma~iles dos ebef6s. daa çAo de opp6r se a tae1 licenças e de moetrar. os 1ncon.en1.en· 
·repartiçGes a que pertencerem os empregados; correre111os tet, nio quer desgottar áquelle deputado Ofl.senador que 
muit;s mes o riaco de la&er favores oAo merecidos; eom de· protege esta ou aquella pretençlo. Muitas •ezes aJacilid~do' 
trimonto do serviço e da fazenda publica. (Apoijldor ) ' que na camara dos deputados tia de se concederem laes dii-

. Em aumma, •serei o primoi':O a. requerer que se ouça pensas ó apoiada na ~1perança d~ correctivo. gue·t~es li.busos 
lambem o governo sobre o proJecto om d1scusFAo, descan- p~s~ão en~ontrar na mdependenc1a e ausle.ndade de. Fanado. 
eando na certeza de que a sua infor01açüo 'irá confirmar o Nos neg•tcios Jleisoaes 10 a noosa eora~:em muilas vues des· 
que tenho dito a respe.ito deste honrado o 'digno funccionario. falleeo, esse d~i!allec!mento sób~ de ponto ooa ropresen· 

Foi lido,. apoiado, posto em diocusslio, e sem.debale ap- !antes temporar1os. . , . . .. ·. . . 
provado 0 se~llinte S~nhores, eu ~eh o que ó ~reCiiO quo o .senado,. a. ~espeato 

' de d11pensas e hcenças, .lenha .um certo r1gor i porque, d<t 
oEQUERIIIKNTO. contrario, vamos cabir em uma.grande, rolaxaç~o: . uilo ,ha 

· · · desembargador que queira Citar cm sua relacào, niio há cm· 
«Requeiro ~ue se p~çilo informações ao governe sobro a presado Administrativo que queira e~tar na· sua repnrtitilo, 

. concmno di hcençi do que Ira~ o projecto.-Ferreira niio ba juiz de direito que queira estar na sna coma1·ca. ·Eu 
fenna. • direi mais alguma·cou'a para demonstrar os abu;os que ~c 

Soguiu-ae, em t• discuss~o, a proposi~3o da meima ea- tem foi lo destas licenças. · · 
mara, autori!an~o o govorno a conceder igual lieonca no Eu soi do um empregado que pediu As eamaras um anuo 
con~clbei~o Manoel Rodri:;_ucs Villares. • du J.ccnça com todos. os vcn,lmcotos, com conseicncin consu· 
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quente, isto é, po1liu a licença e a oL!eve, plra tli•pois i•· turalmento importa doixar-f& de concodor .a liceona a·.oste 
1,~ 11sar o que devia fazer della ; ha na casa ma1s .qu~m sai,bl indiviilu~. · . · 
iliôto. · :(!uando virffo as informnci!es íl0 ~:overno? Provavelmente 

o Sn. z.cn~n!AS:- Apoiado; lambem cu sei. será preciso que o ~rcsideuté da provinci11. informe; estamos 
no penoltimo mez de sessno, em que tempo cbegnrilõ a~ui 

O Sn. FGnnRmA PENNA : - E passo.u.? essas informaclles. para sorom lransmiUidns ao senud11? Em 
o Sn. D~NTAS : - Úh I se pass,ou ! tomp~r:em que jà esse individuo· não podcrli obter mais o 11uo 
o Sn. ZAcnuJAS : -:- Pa~sou, e· não sabe 0·que lmr de lia 1 ,pede. Eu entondo,· portanto, quo.sq pódo a!toux~r um pouco 

n rigor que o nobre senador pelas Alag6as quer .. tér n seme· 
O Sn. DANrAs :...:. Ta! ó o abuso,· hllo cont:1gio Ja. mais Jbnntuespeito · ·. · ·' · . . · · · . · 

IJUO ruii)O~a. das molcst1a~.quc ~raçlio.nas-nosFas reparti\'Ões, .. Devo dizer que n~o me op~uz nos nd1amentos que precede· 
a pregu1ça, que todos querem a me;.m_a cousa. l'ois,, senbo · r:1o. a este, por não ter informaçõe,, cgmo lenho ácorca do 
res, em um tempo cm IJUe vamos exlsJr. dos empregados qlle Sr. Dabia, e nno podia .allegnr ns mesmas rn1Ges ; 'nno.se.: 
trabaiiH1o umà cota de seus vencimentos para ncüdir ás ca ·supponha, p~is, que deseJO fazQr favor a este.seabor1 quando 
Jamidadeo publicas, em uma occasi1io r.m que Í'amo11 arran· nno fiE nos outros. ' ·· · · 

· cnr dos s~rtilcs braços J•ura cle(onder o nooso pnii1 ó ne>sn · ·" . 
1nai• tlfilictiv:l constomnç:lu. que wlovanta .uma cat~rva de ····O Sr. Dnntn11:.-!Ú. preSid.cnle, ,as asserçn~s dos mc.us 
otupregados publipus ~ peliC'!' tu~os os ipus rencimeutos para collegns: nesta c~sa 16m grande ralor .. parª mtm, e mu1to 
o; 1r gozar sub /cgmme (ag1.? Eu .·nffo posso' votar om favor principalmente as do nobre $enador o'S{. batão de Muritiba, 
do semelhnntos i'c~~luções, p~r is:o ma!1do á m~sa, 81·. pre· à quem muito preso, e~de q~em f<IÇO, um,elevado conceito. 
sidcnte, ~m requerimento JWihndo que. o ~ovcrno informe. nlrls, senhores, e,f!1· ncgoc10.s p~lrllcula)'CS, as as~rções do 

.U11 Sn .. SE:VAuon :-E' melhor v.otnrmos contra. . nobre senador sena~: para mnn lllde!e.cuvcJs, , ser1Jo pro~a 
S · . · ·. . · . provada, mas quando' se Ir~ ta do ncgoc1os JIUblicos por ma1s 

O Sn ; D.ANTAS:- erm,um~ ,Pa.rclahda.de mandar ao ~o- privilc~iado quo õrji\0' 0~ pretendcntes.'·I!Unca·se exige a dis
rerno para Jnf~rmar a r~.spcltO ll,OU_ll~, O rl~t,&r lor,~ O pcdHio pcnsa·'dti Cel'liiS [ormahdnde; garan!idoras·do bom a~erto .o 
dr. outros, o ~Jve~nu voJ.t. s~ o. 1ndmduo e. tá ou n.w .l~~~nte, que ·cortfio abusos, 6 salvilo a re.putnçUo do sonado. ·!ie bOJ9, 
se merece o~ ~ilo a d1spens~,.se r~,z falia á repnlliÇ;&O, so 0 nobro scnar!or perle a palavra e presta o seu testemunho 
póde ser subst&tuldo po1' outro; em lnn, sen~~rcs. nós prect· valioso ao merilo da Jiconca temos nósquo .esU1 por terra a . 
samo,s cba"!aro governo a tomar n rospon~a.billdarle, ~>tan!os re~ra ostabelccida, 11orquõ 'amanhã é necessario~atl&í(iler a 
tomando unacamen~e sob.~o nó~ a responsabilidade _de hccnc:ar outro nobre senador depois a outro, o no momento em que 
a empregados,. o e prec1~o guo. o HQ.veroo n~o al!ro sobre iiS ·caia uma resolucão, 'néiO se tendo pronunciado nenbu'ln sona
c~~wras o;. &JesmJocbo; e a wd:•c•pltna que l<IVI'a nas repar- dor 11 favor dellâ; dirfio que é port1ue não teve:pndfióhosi ou 
t1ç~o! ~ub!1cas. .·.· . . . . porque não ó do descmbargador~ou de ~dalgo,_e.l~ .. ;,emHm ó 

J•u1 o~po:ado e posto em d1scussão o.r~qucnmento do· nobre preciso estabelecer uma regra e fixa la . . : . . · · : ·· · 
1cnadur. . ~ . Sr, prasiden~e, eu mandando esto roquerim~nto_amesa ofio .· 

o Sr: hn.riie. de Uurltllla: -.sr prc•i té te P. o di d contçsto o manto d~ jl_cc.nga, o que que.r~ umcnmenle é que ·' ···r . . · · .í .. · · ! 11 
• , sa eetabeleca um ··JiriUCiplo, para que aa:!1cencas não. esleJãO 

palma.par~ uarm o.:~~·IÇ<l•l ao sen~uo a re:po1to da pe~soa dC(I~ndentes·da-?tieno~oloncl.a de algo"! membro·das.camarns, 
de que tr~tll este proJ c~o do moluç.&o. . . o sn1h&o que hão de 1r os seus requerimentos ao go~erno que 

Tenho 1nlormaçõos exact.ls do que .o Sr. Bah1a está grave- tem 0 dever de vigiar snbre ~s repartições, e de cuja fisca-
monto enfermo. • • . . lisa cão elles nãojpodom ser dispensados .... · 

O SR. S.i E ALPUQURnQue : -Apoiado; ou talllbém 5ci. , Portanto, torno a dizer, muito me mere~c o testemunho. 
O Sn. ·DA HÃo DR !luniTIDl :·- .. , e ~úo .precisa de uma do nobre stnador, mas. convem que. n4o dispensemos· estas 

licença par.t curnr-so. Esta licegça . niio póde limitar-se 110 formahdades,.:!JUO garantem o bom acer_to e no me1mo tempo 
tempo que o governo está nutoris11do a conceder, entrr.tanle· cortão nbYiOS •. · · · . ;_ ,, 
tfuc o Sr. Dabia nilo tem os recursos nec~:sarios para o: se.u •. Foi approvado o ·requerimento verbal do Sr. Dantas para 
tratamento ; ó um empregado bem conbectdo por sua pr(lhl- pedir se informar,llos ao govcrftO. · . 
d.1do, por seu zeló;pelo seu desint01·esse, (Apoiarlos.) l;uido ~ Entrou em 2•'iliscussilo e foi som debato approva_do o pa· 

"que a um tal em(lfCgndo não .se póde deixar de.conceder recer.da commissão de constituicilo áclll'ca da exposic~o da 
osse .favor, na~ circumstancias ·cxtraordinarii•s tm que se mesa constante do parecer n li3'de Ude junho ultimo. . 
acha, para poder rootabetecer-•e do grAve iocommodo de Seguiu-se em 2• discussão, que ficára· adiada na se~SiiO de 
saude que actualmente soliro. ·. , !6 de junboi o nrt. 1• da 11roposiçilo da camara dos dopu·. 

Nilo ó .a 1• vez quo. esto empre~ado ó atacado ·,a onfermi- ta dos, creaodo •varies collegios elettoraes em diversas pro· 
dado que agora 9 obriga .a urn tratamento mais sério e pro vincias:·'" ·'<'- . · 
Jongado ;'tem f~1to o poss1vel para mio cncommodur ·o go- · 
vcruo com liccncas para so curar dosta molesliu, mas afin~l 
chegou a ponto de ni10 poder dispensar o favor que pedo. 
. São ~staus inrurmaçacs que presto ao senado, para ver 
11 pódo deixar da votar pplo adiamento .offorecido pelo nobre 
seuador pelas Alagoas. '~ 

O. Sn. FEnnEIRA PENN,(:- O adiamento é sómcnto por dons 
ou trcs dias. · . 

O Sn. DAn! o DE MURITIBA :- Nl!o digo quo nilo tenbilo 
apparocido abusos a cstó respeito, m~s·peco licenca pam di· 
m que o governo não fica obrigado a ccnceder. Ílecessnria· 
mente a··ucenca ·de quo trata esta resolucl!o; ·deve ex.\ mio~ r 
primeiro se o· indinduo pr~cisa ou· n~o dã mesma Jiconcn, se 
e~!á 1ms ciscumstancias quo:alei 11resuppilo p.m que lbo 
seJa concedida: . ·· · · 

So houver ulgum abuso não ~scnrro por parle do governo; 
a assemblóa geral, cm cnoos como este, nl!o faz ~tnno di~
ponsar um pouco do rigor dn lei ·n respeito do liconcas. 

ll' isto o que tenho a dizor contrn o adiamenlo1 • quo n~· 

O Sr, FrrreÍrÂ I'enun ~~..:Pedi a p~lavra sómento. pa_ra 
I'Opctir uma o~oervaçfio que &z .cm outro. dia sobre .. a m1teriil ' 
deste proj~cto, o que não so1 como escapou ao go.verno na 
sua inform.1cilo, isto ó, quo o colle~io da villa de .Santo An
tonio da Dnrra, dii provinda da Dahia, do que ,lrat,l o§ 9• 
do art. I", já a; tá croado por outra lei ~anccionada em data 
de 3 do junho uUimo, sendo, portanto, indispensavel um:• 
emenda, quo supprima o mosmo parugrapho •. 

O Sr. Jtna•iio lle :tllarltnl>n:-Qnamlo pela primeira vez 
se poz em discussão este ~rojccto, olferoci ut~'rcquerimento 
pal'él so oLtcr tio governo wrnrmacõos n ~sp01to da croaç~o 
de al;;uús collogios do que trata o ·mesmo projecto. Estas in
formacilcs, V. Ex. ~cuba de ouvir, s.7o noniluma; do modo 
!lUO o· senndo, .quo precisava do csdarecimentos pura ar•pro· 
vnr o proj~cto, ~'clm·se agora em difficuldado por falta do!! os 
e não .pólio npprova·lo. 

Eu não estou roiolvido n votar contra o projecto, rnas 
ainda necessito do informar.DoD ; som ollns nfio posso cloi:m 
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da rejeita-lo. Para dar estas informacilcs. croio que a com· prosrntc o contrato, não podemos apreciar como convém cada 
missno de tstatislica podor;í ficar liabilitnda, consultando uma de su1s clasulas, nem saber se bil ou não exce~so de 
particularmonto a algumas pe1soaR que conhecilo o·s territo' favom, nmn finalmente votar com conh~chnento do causa. 
rios de IJUO trata o projecto. lln al~uns collogios propostos,·· Além disto importa muito saber se as obras já ti verão tO· 
quo com elfoito deYem. sr.r approv~rlos (apoiados); taes s11o os meç,,, o .estarlo mn qu~ se ncbão, o quanto tomJlO será ainda 
que tom por cabeça Cidades ou Vlllas novamente creadas ; n aecessauo para conclUI las. · 
lm favorece es.tas pretenQiles, mas ba .outros que não estil~ O Sa. PoMPKU : - Peco a palavra. 
nas mesmas Clrcumst~nms. A comm1ssão a que mo referi . · . • · . . . , 
póde distinguir um dos outros collegios, e propór a rejeiçijo .o Sn. FERREI~! PsN~A : -Escusado scrm d1zer que te-
ilaquelles que nlio estiverem nas circumstancias de que rallei re1 se!"pne a maJor snuslaçilo em concorrer pa~a que se !ove 
e a adop,Çilo dos que õ merecem. a eiTeJto qualquer melhoramento que as pr~VIRCJas recla· 
Jlando a mesa o requerimento no sentido em quo tenbo mem, mas em casos como .este, nilo posso. dar o meu. voto 

fallado. · · ant.es de obter os esclaroc1mentos que silo mdiSpensaveJs, · 

Foi lido, apoiado, posto am discussão e sem debate 
approvado e seguinte -

nEQUERIMBISTO. 

". Re~ueiro que o projecto se já remettido á commissão 
d~ .estatJstica para ·ioterpór o sou parecer.-Barão de Mu· 
r111ba. •.' 

Entrou em 1• discuss~o a proposicao'·d'a mesma camafa, 
11pprovando a pens11o de 42N mensaes', concedida a D. Anna 
Joa~uina de Carvalho Pacheco. 

. O Sr. Fe&'ll'eh•R l'e~uua. (2' sêcretario): -Julgo co.nve
mente ler lambem o decreto -a qu~ se relere esta propos1çilo, 
JlOI' que contem mais alguns esclarecimentos. Diz a proposi· 
ção: (Lendo). , 

cc Ar~. 1.• Fiel approvada a pensão de 42$ monsaci, 
concodldi& por decreto de .8 do junho do corrente anno 

a D. Anaa Joaquina de Carvalho Pdcheco, mai do tenente 
Antonio Pacheco de Carvalho, mort~ em combate. 
. " Art. 2.•_ Está pensão será paga desde a data da respec

tiva concessao. 
Diz o decreto: (Lendo.) · · 
" Attendando ao estado a quo ·se acha reduzida D. Anna 

J_o~quina de C_ar~albo Pn~llCco, mil i, do tenente dq corpo ·po· 
hcml da PI'OVlncJa do firo de Janeiro Antonio Pacheco do 
Carvalho, morto no combate naval de Riachuelo: Hei por 
bem concodor-lbe a pensão mensal do 42$ a qu11l tendo 
sido concedida por decretos de 13 de janeiro' e t7 do f~vereiro 
do corrente anno, approvados pelas resQluciles do 2í de abril 
c sanccionados pelos decretos ns. 1!63 e 't271 de 4 a 11 d~ 
maio, a.D. Anna José ,de ~amaro Lossa Carvalho, mulher 
do refend~ tenent.e, esta boJe sem elfeito om razão de haver 
esta lallecido.-Flca, porem, derendente a presente morei! 
do approvaçno da assembléa_gera legislativa. » 

Finda a 1• discussão, passou para a 2• e desta sem de· 
bate para a S•, a dita proposiciio. 

Seguiu-se. em t• discussão a proposição da mesma camara, 
coacadendo.'sençilo de tod~ e q~aliJUer di~oito do importação 
para os objectos necessar10s a companhia de encanamento 
das aguas do Ceará. · . ' 

O Sn. FERREIRA PENNA : -Devendo este projecto ter per 
um do seus effdtos alguma diminuiçno da rond11 do estado, 
parece·me·que as actuacs circu111stancias do !besouro não 
Jl~rmittem que o adoptemos som provio e emupuloso conlre· 
c1mento e exame dos motivos de utilidade publica que por
tontura possllo justifica-lo. (Apoiados ) l'rosumo que a cm· 
Preza do enc.nnam~nt~ das a~uas da capital do Ceará foi, em 
'!rt~de do lo1 provmcml, contratada polo pre;idente da pro
,·mcJa; quO'Comprometteu-so a solicitar dos poderes goracs 
esta isen~ão de direito~. 

O Sn. Si E ALDUQUERQUE :-E' o que so faz sempre nesses 
contratoi provinciaos. · . 

O Sn. ~ERnEmA l'ENNA: - Não duvido, nem pretendo 
agor~ aven_gun_r so é co.nvenionto, so ó mesmo licito tomar so
bro. SI a p11m01ra nutorulade do uma província, ou r~zer ro
c;bw sobre os poderes g~rncs n responsnhilidade quo possa 
provir dn falta do cumprimento do semelhantes promessas, 
mórmcnte so forem estrangeiros os emprezarios. A principal 
obsorvaçfio que faço neste momonto, ó quo, uno nos sondo 

o Sr. Polnpell : - Sr. presidente, darei as inlorma-
çilos que pede o illuslro senador. · 

O governo da província do Ceará contratou ba annos com 
uma companhia estrangeira o encanamento das aguas de cer~ 
to ponto para a cidade capital da provincia, e estipulou-se 
no contrato a dispensa dos direitos dos ~bjectos neceasarios 
para este serviço. Esses ·objectos chrgár~o ·o anno passado, 
já lor11o despachados, e o governo Aeral, attendendo a este 
con~rato, mandou que o emprezario os dospacbasse debaixo 
de fian~a. , 

A obra está em andamento, o consta-me que já· estilo le
vantados alguos chafarizes ; portanto acho quo esta resolu· 
cão não é mais do que o .cumprimento de uma pro~_Dessa so
femne a que o ··governe.:se cumpromell~u : dema1s, é uma 
obra muito util para o Ceará. O prejuízo que possa ter à fa
zenda _public<• com a dispensa dos direitos da 1mportacão dos 
ma~er1~1es. qu_o são canos de ferro, macbinas, etc., é cousa 
multO IIISIKUifiCante. · 
Dev~ ainda lembrar que em 185j já veiu entre os ad,!itivol 

ao JlrOJecto do orçamento da camara dos Sra. deputados essa 
dispcnsi, e nilo foi aqui discutido e~so artigo ; porque, como 
sabe o senado, e~tende~-se que _ficava prPj~dicado co!D·a se· 
paração do proJecto. E' por ISSQ que este anno Jo•·na ca· 
mara novamente. iniciado este projecte j porque urge dar . 
uma solução a~ negocio, visto como a companhia já de3pa' 
chou, como disse, os materiaes para a obra, sob Oanca, e 
ui~,e o cumprime~to da proméssa do governo da provinda.. . 
~ o que poiso mlormar. 
Finda a 1• discussão, pa!!OU para a 2• e desta sem debate 

para a 3• a di ta proposição. · . . 
Entrou finalmente em 1• discusslio a proposiciio da mesma 

camara, que concede igual isen~4o á empreza da iililminacilo 
a gaz da capital do Ceará. · • 

~ S~. Dnnta•:- Sr. presidente, é preciso que o corpo. 
logJslallvo tenha grande cautela ácerca destas concessões : 
ha. emprczarios q~e querem notes a dispensa dos direitos dos 
objectos necessams para sua em preza do quo uma subve~..; 
ção. V. Ex. não sabe que mina é 11 dispensa de direitos.!· 
. Eu desejava que algum dos Sra. ministros estivesse pre· 
sente afim ~e ~e decl~rar ie se concede a esta empreza.dis· 
pensa dos d1rmtos de Importação de tudo quanto é uecessario 
até .a. conclusão da ~bra, ou se ~inda concluida, a dispensa 
conhn~a para o coste1~? se conhaúa para o costeio entilo·é · 
um priVIh•gro perpetuo, e podemos duer que os direitos de· 
importanão daqnolla província estão ac1•bados. Senhores o 
estrangeiro é muit_o exigento e sempre lhe pagamos mais 'do 
quo devemos pela (louca cautela o iocxpemncia nos ·nossos 
contratos. 
. .o Sn. FERREIRA PBNNA:- Parcco que é para todo o col· 

tOlO. . . 
O Sn. llANTAB :-Então é para sempre? 
O Sn. ~'Enm~mA PENNA :-Em quanto durar a illuminacno. ' 
O Sn. ~ANTAS:~ Dcm~is, senbms, ácerca deste ~ovo 

systcmn de 11lummaçfio ha muitas duvidas que mo fazem ro
c~ar no· ta. concessão:. quanilo cu achei-mo cm Paris ouvi 
chw que tmha 11pparecido esto novo systema do illuminação 
de gnz bydro/jonoo, o quo so acha em cxporicncia ilm Nancy. 

I 
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Ouvi tnmbem dizer que a luz do gaz hydrogéneo sendo por nilo. ficará bem ao presidente que o corpo legislativo negue 
sua natureza fraca que a GpplioaciTo do uma lamina de zinco aqu11lo que ee prometteu. . . · · 
a tornará fo~le o vigorosa, e na verdade a ser certo isto não Quem tem a perder nhi ó a província do Ce~r,, qse vai 
poderia haver ill~minaune m.1is barata, porque ~un ma teria deilalcar SU11s rendas com um objeto apenas util, quando tao
prima nilo era ma11 do que agua: maH perguntava eu qual a tos outros necessarios silo reclama~los e nilo altendidos por 
mno por que não se tinha substituído este genero'dc illumi· falta de meios; mas disso nilo é agora questílo, e .sim da 
nac4o ao outro ~tenero que é m~is caro ?·Sabe v ... Ex. o qun isencilo do direitos para os matcriaos que t6m de ser em
me· responderão? Que ora necessario abandonar todo o enca- pregados ua obra, com o que lambem nada perde o estada; 
namento do systema anli~:o e substitui-lo por outro no que porque se ~ai isenç~o ~e n~o desse, lambem provavelmente 
despendia-se muito, achei baslant••mento frívola esta resposta. essu mater1aes ni'io ser111o Importados. . ' 
O que é verdade é que Rom~ e outras cidades d~ Jiuropa, que N~o lenho interesse algum nesse· negocio, pelo contrario 
so Corão illuminando postoríormentn, nenhuma quer so~uir as oppuz-me na 11rovíncia quanto pude a tal contrato; mas boje 
experienr.ias de Nancy, • forão !ogundo o systema da illumi· occorre-me o dever de lealdade dar essas in(ormacllea; e ex
nação pelo gaz do carvno. · • plicar ao senado o motivo por· que dou o meu 'oio em lavor 

Jlado este privilegio aOm de que esta emnreza importo da resolução, sem que me opponba todavia que vá á commis· 
tu1lo quanto lhe.Cilr neccssario sem pa~ar direitos, sem que são. que espero não demorará seu illostrado parecer. • 
se de:crimine se essa isencão ê aó até a conclusão da em- Polido-se á votos o requerimento. veriftcou-se a falta de 
preza, ou se atê lambem para o costeio, per~unto eu, ni!o q~orum e ficou prejudicado, contipuando a discussão prin
tem a fazenda publica um ~randc prejuízo com isto? Mo Clpal. 
desrjo que ~e mate a em preza ; vá eslo projecto á commiss;lo 
das melhores intelligencias da· casa, á commi!s~o do em pro- O Sr. Poronhe•: -Sr presidente,· eu lotava pelo 
zas priviligiadas, e esta que estude, que indague, quo emilla adiamento; e. como o nobre senador pela província do Ceará, 
o seu parecer o nilo volomos preCÍjtil~damento. Esperemos que levantou-se para dar informaÇões a respeito do projecto, 
me~ mo uma occasi;lo em que esteja presente algum dos Srs. n;lo se oppunha ·ao requerimento do nobre senador pela pro
miui;tros qu~ nos posSl dar a sua opinião, se convem quo vincia das Alagll;ls, tenciooava limitar-me ao voto symbo· 
e>tejamos desfalcando as rendas publicas. lico. A di1cussão, porém, continua, a~ezar do senado, por-

O abuso tem cbe~ado a tal ponto, que até as capollas de que niio l1a numero para votar·se sobre o requerimento; 
tal e confrarias quorom tambem dispensa~ do direitos de illl· entendi, pois, do meu dever olTerecer, entretanto, algumas · 
porlação. considerações aos meus illuslrados collegas. 

V d . . 6 Jul~;o, Sr. presidente, que o rigor do senado ni'io se devo 
ou man ar, p01s,um requerJmenlo, a m de que 0 projecto circum1crever aos projectos que tral~o de matriculas de es· 

seja remcttirlo á commJssilo de empreza privilegiadas para tudantes ou de licenças a empregados publicos; ó necessario 
dar 0 seu parecer. que o rigor se estenda a outras matarias, e principalmente 

Foi IÍdo, apoiaio e·poslo em discussão o seguinte requeri- i1quellas quo importem despezas ou diminuicão nas rendas do 
menlo: estado (apoiados). De contrario, vorificar-se-ha o que dizia 

"'Requ~iro qu'e a resoluçllo qÚe se discute vá á commissno o f~lloc1do May, quo as nossas camaras engolem araras e se 
de emprezas privilegiadas. para dar seu parecer. P•co do ~ngasgão com um copo d'agua. , 
senado, li de julho de 18GG.-Da 11tas. , • l'ara mim não procedem a favor .de taes isenções unica-. 

mente as promessas !citas nos contratos provinciaes. Nós 
O SI', Pompeu:- Não mo opponho a que o projecto temos uma divis;lo do ren~as g&raes e rendas provinciaes: 

vã ;i commissilo, como requer o illustre senador,mas lambem ~e esta divisão, como nilo estou longo de reconhecer, carece 
devo informar ao ;enado o quo sei a mpoito deste negocio. do ser revista, se as províncias, ao menos algumas, necessi-

0 presidente do Coará fez i~ualmente um contra'o com !ilo de renda, nuo ó este o meio dil supprír a ·deOciencia da. 
uma companhia ingleza parRa !Iluminação da capita:, com· legi:lação vigente; e nós vemos que todas, sem cxcopçilo, 
promtllendo so,. segu11do mo d1zom, n obter da assembléa promettem nos seus contratos isencões do impostos geraes. · >: 
geral isenção de direitos dos materiaeõ uecessarios (wra O que siguific1io tars ioençõesf Nada menos do que aug· 

. cito sorvico. Esta companhia jii mandou agentes e enge · montar a renda provincial e diminuir a ronda geral do esta~ 
nheim seüs para o Ceilrá, e a obra está em começo. do. Logo, para que a assembléa geral possa prestar o seu 

Sou mesmo inlorn1ado de que no dia 2 de dezembro terá assentimento ;Is promessa' desta natureza, é preciso que a 
log~r a primeira illuminação na capital. Por conseiJUencia mesma asse!Jlbléa ~~r~l seja informada da necessidade do fa· 
cre10 que est~ empreza está no caso de merecer o mesmo (a· vor promelltdo; ó 1nd1spe11savel que por nós mesmos, mem
vor quo se tem concedido a todas as outras emprczas deota' bros da a;sembléa geral, possamos reconhecer so a promessa 
ordero estabelecidas em diversas províncias, o que mesmo era ou nilo necossaría, por outros lermos, se foi bem ou mal 
nllo ficará b~m ao presidente da provincia se e!la sua pro- Ceita. 
messa falhar. . · A considerllç;io do que houve promessa., de que as tbras 

Se a isencilo é para o primeiro servico do assentamento dos já começáriío, ou mesmo de que estno muito adian&ndas, nilo 
canos, gasometro. ·e muis obras neco"ssarias ao estabeleci· basta para 11uo acompanhemos os gnYernos provinciaes 
mcnto da companhia, ou para todo o. costeio, nilo sei. nestas concessOes; e para isto basl&· ponderar·se que nenhum 

O Sa. DANTAs: _ s6 6 para costeitS cntilo.éum prcvilegie emprozario, unicamente sob a ~ondiçi!o do uma promessa, se 
eterno. ' av~ntura 11 taes contratos •.. Consequentemente, estas pro-

. • . mossas n11o vem a ser ma1s do que um excesso de lucro, 
O Sa. Pn!NIIOS : -VeJa (pnssando o proJecto ao orndor). que os emprezarios tOm em vistas, ·quando lhes sojilo confir! 
O Sn. l'OtlrEu:- O illustro senador, disso que compro- ma•las taes isonçiles pela assembléa geral:; Ellcs siio assaz 

hende o custeio; nno sei moemo se neste sentido ó que se previdentes, !(arautem·se do um lucro razoavcl pelos con· 
t~m concodido .iguaes favores 11 outras imprczas das proviu- tratos provinciaes, e vem depois pedir uma iscnçllo como 
c1as, que ti!m hoje illuminacfio. aug-m~oto de lucro, de inter~ssos para n sua em preza, 

.Portanto, niío mo oppónbo a que o projecto vá á com· 1'odas as razões, pois, militi!O· pura quo a nssemblila gor~l 
mtss11o, o estimarei quo igual pruvidc~cia se tome para s,eja muito cscr~pulosa a osto respeito (apoiados); e a fuCI· 
todos, em casos semelhnntes; mas dovn mlormar ao sonado h dado, Sr. presulento, tem chegado a ponto, que esta raso
que este contrato c~tà feito com uma com11anhia inglezn luç;lo n n anturior, quo já foi votada pelo senado, V~/IJ sel,ll 
t?ntra miuha cpini<lo, pois muito ccnsuroi essn acto du pro- cópias dos contratos .i nffo podemos, pois. julgar das condi· 
atdonte como oneroso á província; mas está feito com os ta çiles destes -contratos, dos lucros que provavelmente terão 
condiçfio; c a companhia já mandou ongonhoiros seus quo os emprcmios, e, portanto da necessidade de semolhantea 

·estilo no Cearâ dando como2o a obra ; o por isso creio quo concessões cm projui:o das rcndas.scraos r)o estado. 
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· E' indispPnsavol que os governos provinciaos sPjiio muito 
cautelosos neotns promcõsns, que vtlm diminuir a ronda do 
est11do; o que em todo o caso bnbilitcm os governo~ ~ornes 
para bem julga1·em do neto que lhos ó ~ujeito (apoiados) o 
prPslarcm 01 nilo o seu assentimento a sornclbantP.s rro
mossas, conformo as cirçumstancias o aconselharem. Iniciar
se uma resolução destas ~cm nenhum esclarecimento que 
posm guiar o voto da assemhlil roral, som termo~ ao monos 
á vistit n cópia do contrato, como ó possivol deliberar? Só 
o podPríamos fazo1· so estivesse adoptado como rogrn quo as 
rendas provinciaes não bastiio para os melhoramentos das 
província~, e que por outro la•lo as rondas gmos Silo supe
rabundantes·, e que .• pois, não ha inconveniente al~um cm 
acompanhar o desejo do progresso das arlministracõos pro· 
,·inciaos, votando todas quanla• iscn~õos do direi tos geraes 
ellas promettão em seus contratos. . 

Ora, esta regra nilo está nom póde sor estabolocirla; logo, 
c inrlispensavol que a assembléa ~:oral srja habilitaria com os 
esclnrodmentos nocessarius p1ra instituir cxilmD sobro taes 
prolenções, e· deli~ ri· las ou inrlo!Tori-las, segundo entender 
que a promessa fo1 ou nilo razonvel. 

Co.no tenho dto, n resolução de que se tr.1ta OS Iii dc•phln 
rio todo e qualquer dll'l:umepto. A resoluCilo f;tlla-nos de um 
contrato, do quo se n11o jnntnu cópia 11Ó projecto da ontra 
camnra; falla.nos de um~ empreza, cujas condicõcs desco
nhecemos; de uma promessa, cujos termos lambem 0110 
podem ser npr·cciados pelo sena~o: ó possível nest,ts cir
cumstancias vot:1r pelo p1·ojecto·? 

Eu nno quero mala· lu, porque n:Io tenho sp,não estas cnn 
sidoracõ'es ~eraes, ~.Jiás do muito peso (apoiados). para não 
concorfer-lbe dosdo Jil o meu voto ; mas n11o ó possível volar 
sem que q negocio seja osclarcci•lo. A providencia lembrada 
pelo nebro senador poJas Alagó:1s, a rP.mcssa do projecto á 
commiss1io de emprezas privilegindaõ;s,1li,f.rzia a cslcs meus 
cscrupulos: a commis>ilo poderia ou1•ir 6 governo, requisitar 
cópia do contrnlo o quacsqurr outros dados iorlispcnsavcis 
para quo o senado possa drdibr,rar a rste respeito ct:Jrn per
feito conhecimento do c11usn,.nom prejudicando n uma cm
Jlrcza qno careça rle>le auxilio, que o rlova ter, nem lambem 
mostnurdo-so facil em tliminuir por este modo a renda g~ml 
do Citado nas gravissimilS ciicumstancias em quo bo•o se 
ucha o thcsouro nacionaL ' 

y, llx. entendo, Sr. presidente, que esta discussiío ha do 
continuar, quando mo parece convicciiu do lodos nós quo nüo 
podemos votar sobro o projecto ? • 

O Sn POESIDENTE :-!h do o projecto pmar para 2.• dis
cussão, se for approvado na 1.• 

O Sn. l'.inANnos:- Temos do votar então sobro o pro-

Em seguida deu a ordem do dia 16 : 1• parte votacno 
.sobro ~ proposicno cuj~ 1• discus~no fic9u encerrn~a; 
3• di.,cussi!o das "Beguintos proposiçl!es dá camara des Srs. 
deputados, 

1•, approvando 'a ponsi!e do 7208 nnnuncs, eonceriida a 
D. Anna Thmsa do Vassimon, rcpartidamente com su~s 
filhns solteiras. 

2•, Hpprovando n. pensão concedida a D. Feliciana do · 
Alonca>fro l'illwga e outras. · , . 

3•. antorisantlo o governo a conceder carta de naturalisa
Ci1o de cirlad;lo brasileiro .ao subdito portuguez padre Jos6 
Loito Mendes do Almeida o outro>. · 

2• rlisr.u>são dn propo>i~~o da m•sm~ c amara, quo autorisa 
o governo ~ manrl11r abonar a D. Joaqniná Vcrirliana de Frins 
o Va!concollos o meio soldo de seu finado pai, com .o parecer 
da r.ornu.is>;lo do fazenda. . 

1• discu;são das ~rf'Uintos propo>içOos da mesma camara, 
concedendo iWJCilO do todo e qu;uqucr direito de importarão 
para os obj~ctos"r10cessarios : ' 

1•, ao ho;picio do Nossa Senhora da Piedade da capital da 
Bahiit. 

2", .í. cmprrza da estrada do Cerro do Recito á povoaçfio do 
A;npucos. 

3• á comp~nbi.l Ilydraulica Porto-Aiegrrnso, no Rio
Granrlo do Sul, 

.!• i\ em preza da Cilrada do forro ou de rodagem no tormo 
do Sarrto Amaro na Bahia. · 
- 1• discussão das se~ninteõ proposicõos da mosma cftmara: 

1• autodsaurlo o governo a fil{nJar" nntricular no 1• ~nno 
ria faculrlitdo d11 medicina da cóne, o e!IUdonle André P,m-
Jiuo do Corifu~ira C<drlas e outrol. · . 

2• concorlpnrJo lu lerias p:1 ra o racnlhimonto do Sa~ta Tbc
rcsa, da c<lrte, e outros cstnbulecimentos . 
. 3" rli;cu;Mo da proposin11o dit l!le;ma ~~mara, quo auto

ma o 1tulerr1o a rom•to1•rar sorvllJ~l milttares rvlovant-.s 
pr•~stados nus campHnhas do Uruguay e l'amguay, com 
as emendas otforecirl~s em 3• di;cuss~o, • 

2" parlc.-A' chogadh do Sr. ministro da razen,J,,, t• dis
cussiio da proposta rio poder executivo, com as omonrla& ria 
c •• rnara rlus Sr.;. ri~JIUlados, abrindo um crer! i to extraor
rlinario .10 mirrislcrio da guerra. 

Lmnrou-se a sessão a 1 hora da tarde. 

E!l16 DE JULIIO DE ISGG. 
PRI~>Inf:~CIA 110 SR. VISCONDE DE AD.\ETIÍ. 

jecto 1 . 

O Sn. PREi!DENm: - Fica o~ cerrada a rliscussào para :e 
votar segunda-feira. · 

O Sn. PAn.l~nns: - Mns leremos já em 1.• discussão de 
votar poJo J•rojocto, o só depois da 1. 0 discussão puderemos 
então adoptar u expediente lembrado. 

O Sn PRESIDEI'!TR: - So passar para segunda d iscus>iio, 
póile-se Jlcdir novo adia monto. 

O Sn. I'An.INuos:-Como a causa do requerimento não 
fi,ca wrjudicada, b~rn ql:o sn porca tempo, porque ser ii pl o
CISO .esperar a 2• rhscussao para ttlnovar-so o rorJUCrimCirlo 
n~o tomarei mais tempo ao ~onado. espmnrlo quo na 2: 
thscussuo se altrnd:t ao roquonmento do nobre sont!or pela 

A's II 112 horas d~ mnnh<i, achando-se presentas os Sr•. 
viscon,lo .rio Abaeté, nlafra, Ferreira Ponna, Teixeira de Sou
za. Almeul.t o Albuquerque, Araujo Ribeiro, Chichorro, c~r
lioiro de c,mpos, alende; dos s~ntos, Eusob1o, Fernandes 
1'nrros,o narão riu S. r."urcnco, Jubim, Ottoui, Parauho~, .D. 
àli~noel, Dinsdo Car~·alho. Cunha Vasconccllos, marrJUCZ de 
OluuJ,,, Rorii'IRUCl Slivn, D.wtas, banlo rle nlaroim, l'om
pru, l'arirllaguiÍ Dias Vit~ira, barão rio Muritiba, Sã o Al
htHJUerquo, marqua do Caxias, Nuno; Gont·alvos Soúzl 
llranco, Zacharias, vi;corrdo da Doa Vista o barão de Pira
pnma, o Sr. prcsidu1te nbriu n sessão. 

província das Alt1góas. · 
Nin~uom m11is porlinrlo a palavra, o n;io se podendo velar 

pela mesma falta ficou encerrada a discussão. · 
O Sr. presidente disso: 
rc Tendo dado parlo do doente o Sr. senador visconào do 

_Sapuciihy, membro d,t commissão do rediiccfio o convindo 
qu~ osta importante cnm~iss<lo cstuja sempre ~ornplcta 110• 

~l!ICIO. o Sr. senador Cluchorro da Gan\i~ para suhstitnir o 
l:ir. v1scondo do Si!pucahy durante o sou Impedimento.» 

Faltnr~o com caus.1 participada os Srs.: Silva Fmaz. Si
rrueim e nleilo, bnri'irlrln Antonina bar~o de Quarahim 
Candi,Jo Borges, Furt;lflo, l'oula Alhuqnerque, !'aula Posson' 
Sinimuil, l'irurnta llucno, Silveir<~ ria Multa, Souza llamos; 
Nabuco, Souza o Alello, m:~rquuz do l!anbacm, visconrlo de 
llaburahy, vioconde do Jr•rJnitinbor,ha o visconde do Snpu
r:aby ; c sem parlir:ipaciTo os Srs. hnr;lo rio Cutogipe Suuza 
Queiroz, Fon~oca o visconde do Suassuna. 1 

Antrs da leitura da acta da ultimn ~ossr1o disse o Sr. pro-· 
sideute: 

" Senhores,:_ Tu1Jbo bojo da cumprir um dever sobrrmodo 
penoso na communicação1 que vou frmr uo senado, 

I'· 
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• Uontelll, pela I boM dn mndru~tnda, Callccou nesta CB•-co, Silvoir~ da Moita, Dia! Vi9ira, Jobim, E•1S1•hio, mnrqucz 
pilai na cus~ da sun residencia, o nosso illustre o ro!peitA- do Caxias, Slln Ferraz, Paranhos, b~riio do ~luritiba, Za · 
vel c'ollü~n,, o Sr: vis~ondo de Uruguay, senador pela pro- cbarias, Souza llamlis, barilo do !laroim, bariio de Ant9nina 
vincia do R1o do Janmo, e Pompeu, o Sr. prcsidento abriu a lcs!ilo. 

• A lousa scnulcral. IJ•IIi sob r& ello cabiu · nnnuncia ii c a- Compnr~cérNo logo tlopois os Srs. Souza Franco e visconde 
rnnr;i de 11ue foi membro, a f,>fta do um helio e vigoroso ta- d J "t" h h 
lento: (muitos .apoiados) a~ ptliz, ~ quo. soniu, a perda de e oqul tn on a. 
010 pre;tanto cJd,Jd<lo, (•llullosapotados) . Fallár~o com causo participada os Ers. Siqucir~ e .Mello, 

" A falt.a e a P.orth quo commomoro, n~o podem !loix1r Nunes Goncalres, barão ~o Piropama, barão do Quarabim, 
de ser justos motivos de saurlarle o de amu,urn. (AJIOtados.) Caorlido Borges, Carneiro de Campo!, Pnul~ Albuquerque, 

• Saudado e Amargurá, senhores I .N•lu silo estes, com Paula Passoa, Furtado, Sinimlrú. l'aran~guá, 11imoula Bueno, 
e[•·ito, os sentimentos: quo a todo• nos commovcm nesta Oias de Camlho, Souza e !lello, marf1uez de ltanhnom, 
triste occasião, auto o lu111ulo, que bonlen1 se crgúeu? (.!/ui· marque~ do Olinda, T Olloni, vi!COnJle de llabor;llry e vis· 
to

1 
apoiados. . . · conde d8 Sapucaby; e sem parlicipacilo os Sra. barão do 

, Ku creio que oxprimird o votry unanime do•ta 0,mm, Colc!jipe. Souza Qufiroz, Fonseca o visconde Jo Suassuna. 
declmndo quo a communic~çllo quo acabo do fazer, foi re For<io lidas c Approvadas us actas do H, 16 e 17 do cor-
cohirla JIOlo scn4dO com o ma1s profundo pezar. • (Num1rosos rente moz. 
apoia1lvs. 

Este discurso foi acolhi,fo com repnlida1 manifestacõe; .le 
adheslo ás sentidas pBiavras do Sr. presidente. • 

Em seguida propoz o Sr. Ferreira P~nna qu~ o 1enado, em 
dcmonslrac~u d6 sua justa o prufuurla ffi''~ua pela ~ranrle 
perda que acabava do iOffror, intmOmJIOfSO por hoje OS seUS 
trabalhos. 

Con>ultado o senado assim o rtsolveu por unanimirlarlo do 
votos, c immedialamenlo o Sr preoidento lcvant•JU a sessão, 
as 11 3ti horas· da manhã. 

ACTA DE 17 DE JULHO DE 18GG. 
rnESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ADAI:l'E, 

A's 11 1/2 horas da rnanh~ (l!z-se a chamaria o aclm<io se 
r,ra~~ntes os Srs, visconde ri e Abaeró, Alafra, Fmf'ira P~rrna, 
Teixeira do Souza, Almeida o Albuquerque, Oanla!, Clli
clwrro, Mendes rios Sanlo5, Araujo Jt b~irn. bMiio de S. l.ou
renço, l'uilcnta Dueno, Peroanril:s Torres, Jnbirn, Cnnh;1 Va;
eoucellos, Zacbnrias, Rodri~uc; Silva, D. Al;urocl, !Jarão riA 
l1irap;rmn, l1aranhos, !lias rio Camlho, b,1filo iln R!aroim, 
Silva Fcmz, visconrlo rla Boa- Vi: la, m:<rquoz dA Olinda, 
Nunes Gono:alvt'S, Euscb1o, bar;lo cl•J Dluritiba, Pomp~u o 
!Jias Vieir~: 

[1;lltnrilo com c:<usa pmticipada osSrs S,l c Allruquenuo, 
SillUtira c ntello, bar;iO rio Auloninn, bar·;io ~~~ Quarabim 
Souza Franco, Caudido llor~es, Cnrnciro rio CamtHlS, Fur
larlu, !'aula AlhurpJorquo, !'aula l'c»oa, Sinimbú, P<rruna· 
~uá, Silvci~a ria n!olla, Souza 1\amos, Nabuco, Souza c 
Itlcllo, marquoz de Caxias,mar.1uez do ltnnhaem, Oltuni, l'i5· 
conde de ltaboral.y, visconde do Joquilinhonh' e viscnnrlo do 
Sapucahy: e sem participação os ·Srs. har;lo de Culegipe, 
Suun Queiroz, Fonseca e vi:condo do Suaosuna. · . 

Nfio havendo nunero legal do Sr!. senadores por FO toron 
reunido só 29, o Sr. presidente declarou que n<lo podia haver 
sess;lu, e convidando depois os Srs. senadores presentes para 
occuparem se om trabalbos do commis:õos. 

Deu a ordr:m do dia 18, as ma terias já designarias, eome· 
çando-so jlela discuss;lo da proposição da canwa dos deputa
dos, que aulorisa o governo ii remunor.H son•icos militares 
relevantes wstados n·as campanh~s do Uru~uay "o l'<~raguay 
com as emendas otrerocidas na a• dilcuss;1u. 

116·1 IIICI'Ifilio, 

EM !8 DE JULHO al!: 1866 
l'IIESIDF.NC!A DO SU, VISCONDE DE ADAF.TIÍ. 

A's li 1/2 horas da manhã fcx->o n rhamarla, o acban~o-so 
nr~sontrs oo Srs. visconrlo rio Ab:1ctó, nlafra, Fcmira P<•nna, 
1't•Jxoira de Souza, Almnirla o AlbuquorljU•J. Chichorro, Mcn
rl~s dos Saoto;, Araujo llib01ro, !lurnanr os Torres, Rodrigues 
Silva, barolo de S. Louronco, Oantas, O. Manoel, Sii c Albu
IJUfrquo, visconde da ~oa-Vista, Cunba Vasconcollosl Nabu· 

EXPED!E~TE, 

O Sr. 1• sccrolario deu conta do se~:uintg : 
Dou i o fi cios, de 16 do correolo. "do 1• FCcrctnrio da ca

mara dos deputados, participando, afim de dcofnzorem-&e, os 
enganos do nomes quo se derão em Ires proJmições envmdas 
aQ senado cm li rio maio, !.i do junho c lq rle julho; sendo na 
primeira Joviano Reginalrlo All'im. cm loear de Joviniano 
Roginaldo Alvim; Di so~unrliÍ P<llro Julio Wi~aut, em Jo~:ar 
de Pedro .Julio Wi):anl; e n:r !moira Luiz ,\Jves do Principe 
o Silva, em Jogar de ilhnocl Alves do Priocipo e Silva.-Ro· 
mel lidos á mcs;r, 

Officio do 17, rio minislorio do impprio, ~compnnhando o 
autogrnpho da moluc;lrl 1ia as;eml1léa A'rrid lcgislat:va, n~ 
qual Sua Mn~:o,tndo õ Jrnporador consente, que :mtcrisa o 
govo•no a man,Jar JIIIS>ar cnrt• do naluralisaç;1o do cidadão 
brasileiro ?.ri ôubditn porluguez nf,1r.oel Josó E>tevos e OU· 
lros.-A archivar, parlicipando-sc ir outra cnmara. 

Oillr.io rio 18. rio mesmo minislorio, parlicijlando, rm vir
l!i•lo da rrquisiç;1o foi ta a 4 ri e junho ultimo, por clelibora
c;io rio sena rio. haver declarado o vico pmirlcnlc da provirrcia 
.Jo !linas-Gcraoo ser exacta a noticio do f~llt'cimento do pa
dlo .Jo;io llapti;ta de Aguiar, vi~nrio da frc~uezia do Nossa 
SFnhora da~ Dill'es da v iii a rio fndaiá. - illaiJdou-se j~ntar á 
proposiç~o a que se refere. 

Officio rle Hi, do ministerio da guerra, conlcnrlo as infu~
macõcs, rcquerirlas por doliberwlo do scnoôo, (lCHC<I do 
nunicro do toneladas de carvão coinpra·lo ~or o;se ministerio 
rlcsrlo o principio da ~IJCrro~, o a qu 111lidado con>umidJ,
A.' quem fez a rGquisi~~o. 

Oflldo rlc 28 de maio, rio prcsirlenta da pro1·incia tlo Piau· 
hy, remellenrio uin exemplnr ria collorç;ln das leis ria mcFma • 
11rovinci~, promulgadas no onno .p:rs~•do.- Remcllido á 
commissiio do assembhias provinciac~. 

O 'Sn. PIII!SIOENTE: -Cumpro mo informar no senado que, 
lPIHlo fallecirlo/ como o Fenarlo sabe, o no;so i ilustro cnllcgn 
o Sr. viscundo rio !Jruguay, sen•,dor pol~ provincia do Rio do 
Janeiro, vai officiar-so ao ~overno, communicanrlo-lbo eEio 
ll'islo acontrcim nlo, anm do mond~r Jlrocerlor ao proencbi· 
mcnlo ria vaga fJU~ ficou. 

Tt•nho outrusim de infurm~r que, no dia cm qne se deu á 
sepultum o corpo do i ilustro finado, a moFIIIlr•meou, nn fór
ma do ostylo, a dPpulnrJio que dovia acompanhar o prestito 
funehre. a q1wl fui coinposla. dos Srs. s~nadorrs Dia~ no 
Carvalho, Tdxoir,, rio Soma, l'•ranhos, visconde da Boa
Vista, harolo rio !luritiba o 8<1 o Albuquerque. 

O Sr. 2° Focrotnrio Jru, c, sondo suhmeUirla á discusFfio, 
foi sem rlebalo approvada, p:rr;1 m remclliria á camara dos 
il~putados, a ro~:.cç;lo das ~~mond<rS ilu scn.lilo ;I proposiç;io 
ria mo~ma camaa que aulonsa o governo a promover os 
olllciaol suballnrnos rins corpos ilo arlilllilria, quo eoguir1i.o 
pnrn. a Cilmpanha contra o l'uraguay o não pud(•r;lo conclUir 
os respectivos estudos. 
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Foi igualmonlo lido o a imprimir o seguinte 
PARECER, 

Foi presento á commissllo do instrucção public~, para 
intorpilr o seu parecor, o projecto enviado pela camara dos 
deputados, e que dispõe ~s>im: · 

« A assombléa gorai resolvo : 
• Art. 1.• Ficilo dispensados da rroquoncia os csludaptes 

do 4•, ã• o G• unno mc'dico que seguirão o seguirem paNo 
exercito contra o l'arn~uay. 

« Arl. 2 • Gozarál! de igua,l favor os c;turlanlcs du outras 
faculdades do impt·rio quo la se ach;lo na mesma guerra. 

"Arl. 3.• FicarM pertencendo, se o rc,tuororem, ao corpo 
de ~audc do fxorcito o armad ,·os e,tu•lantes do li• c G• anno 
~cdico empregados nclu•tlmcnlo no serviço do mesmo oxer:· 

· crto rm· campanha. 
• Art. t• Serão cmpre~tados de preferencia nas províncias 

onde ostilo assentada! as (;1culdades do medicina, para com· 
pie tarem seus estu,Jos e obttr os respectivos titulus, os es
tudantes de que trata o art. 3•. 

" Art. li.• Terão pela presente lt•i pre(ercncia para catbc
dratico ou oppositor, nas vagas que se derem nas respectivas 
faculdades, com igual~adc de ;rpprovaçiTo cm concurso, 
d'entre os Cl ndidatos, o quo apresentar documentos do serviço 
na gHerra actual, e 1l'cnlre estes o que o[orecor documento 
de m~is valiosos serviços do can.panha. 

"Art. G.• Ficão desde já sufpensos os concursos das fa
culdades medicas até que se termine a guerra. 

" Art. 7. • Fi cão com din•ito á jubil;~ç;io com seus ardo· 
nar~os e gratificaçõos, lo~o que contem vinte .armas de nwgis· 
tono, os profMsoros cathedraticos c or1posrtores das f•cul
dlldos de mrdicina, que estiverem prestando e os que forem 
prestar serviços medico; no excrc.ito cm operações contra o 
l'ara~uay. · · 

~ Art. 8 • Ficão revogadas as disposicõcs rm contrario. 
~~ Paco da camara dos rlcputadof,ern 13 de julbo de 18Gii.

llar/lo de Prados, presidente.-Antonio da Fo11seca Viauna. 
1.• sccrctario.-Josd Feliciano !lorta de Araujo, ~!.• secre-
tario.» · 

Confrontando com c projecto supra transcriJJto o outro sob· 
nssumplo ólnalogo, a respeito do IJUal emilliu já parecer, em 
data do 7 do C•Jrrentc, a commis5ilo rle in;trucc.:o publica 
enten1lc que a proposi•:ão que ora examina é mnis • am/1la que 
a anterior, c rstá por isso no caso de ser-lhe prefcri1 a. 

Ent·ctanto nota a commi;s;lo no ar!. I' do projecto. que 
vai aprccidndo, dous rlcf;!itos que cumpro evitnr. Um ó ur· 
denar positivamente que fic;to os estudantos dispensados da 
frcrtuencia, em vez de simplesmcntQ autoris~r o governo a 
conceder essa. di,pen>a, como pmco mais conforme á na· 
tureza dos poderes legislativo c executivo. O outro ó dis 

• pensar só a frequcncia aos estudant~s do i•, li• c 6• anno 
modico, quanrb é certo que, embora dos csPurlantes do 4•, 
fi' e 6• anno do medicina possa o sorvico do exercito e da 
armada auferir mais proveito em consêqucncia lia maior 
~omma de conhecimentos, que já possuem, da arte de curar, 
não convem recusar aos rstudantes do medicina dos annos 
antecedentes o Ci!Vor da dispensa do frcquencia, que o pro· 
Jeclo outorga gcralmrnll•,· e som distinccilo de armas, aos 
alumnos dilS OUtras f~culdailcs do imperio," 

No que toca no art. 2• do projecto parece á ·commiss;lo 
que nno ,,ójc ter sido a mente d1 camara temporaria, ap· 
provando-o, excluir da graca concedida aos ~studantcs das 
faculdades os alumnos. das escolas militar, ccntr;tl c do ma
rinha, os quacs todavia, soguudo a letra do ar!. 2•, deixàl'iio 
de sor conlcm[Jiados. 

Os arts. 3•, 4', fi•, G• c 7• do projecto conferem favorqs 
cspcciacs aos csturlartles, professores c oppositorrs da facul
dade de medicina, favores justifir:ados pelos indispeusavois o 
relovnntos servicos rJírc o;sa classe póde nas circurnstaucias 
actues prestar aô [raiz. Sómcnto com rolaç;lo ao art 3 obser
vará a commiss~o que, crn Jogar do ordcnar·sc quo os estu
dantes do medicina, de quo tral;lo os nrtigos anlccodonlc;, 
ficaráõ pcrlcnccndo, se o rciJUOwrom, no corpo do saudc do 

.exercito, disponlla-sc que possilo pcrlonccr, iC o requereram 
dcixar.do assim ao ~xacutrvo a latitude que as boas regra: 
de administracão nc?nselbão sempre. . 

Em ultimo resultado, a commissilo de instrucçAo publica ó 
de pnrecor: 

!.• Que o projecto anterior sobre favores a estudantes qu6 
foriio ou forem para a guer·ra contr~ o Paraguay se consi· 
dcre prejudicado pelo projecto ultimamente vindo da camara 
dos doputados. 

2.' Que os arls. I e ! do projecto, que a commissllo julga 
prcferivel, sejão subllituidos pelos seguintes : -

Art. I. • O governo fica autorisarlo : · 
§ 1.• A dispensar aos estudantes das faculdades do imperio 

e das escolas militar, central e de marinha, que Corão ou 
r~rem para a guerru cont~a o 11ilfaguny comp voluntarios, as 
faltas por esse motivo dadas nessas faculdades e escolas. 

§ 2.• A mandar ad•lrnitti·los a exame das matarias que Cre
quonlárào o anno passado. 

§ 3.• A conceder-lhos matriculas do presente anno, dispen
sadas as faltas que no mesmo houverem dado. 

Art. 2.• O ~:ovcrno fica igualmente autorisado·a fazer rc· 
colher ás suas f1culda~es e escolas os estudantes de que traiA 
o artigo ant~ce,Jentc, que o requererem, niio s~ndo militares 
ou não ostanrlo a servir por contrato. . 

Ar!. 3. • Que o art 3• do projecto modifique se; trocando-se 
as palavras-ficaráõ pcrlerrcendo -por estas outras'-poderilo 
pertencer, ele. _ . 

Art .. t.' Que são dignos de approvaçiio os demais artigos 
do proJecto. 

Sala das commissõcs do senado, 17 de julho de 1866.-
Z. de Gócs c Vasconcellos - Josd Martins tia Cru: Jobim.
Thoma: Pompeu de Suuza Brasil, 

1• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Votou· so em I• discussão, que 6cára cri cerrada na sc>são 
antecedente, c passou para a 2•, na qual entrou a propo· 
siçiio da canm.1 dos deputados, concedendo isencile de lodo 
c qualquer direi lo do imJIOrtaçiío para o; objectos nece>sa· 
rios á crnprcza do illurninaç;lo a gaz dil capital do Ceará. 

Foi lido, apoiado e posto cm discussão o jrguinte · 

REQUERI~ENTO 

" RequPiro que n rcsolucilo IJUC se discute vá á commissilo 
de em~rms privilegiadas para dar seu 11~rccer. , 

" P<~ço do senado, 18 do julho do 1866.- Danla!,., 

O SI', Sllvell'o clnltlotto t -Não pedi 11 palavra para 
oppôr-me ao requerimonto, mas para fnzer uma observaç;lo, 
que poderá soggcrir alguma 'ideia do mais esclarecimentos, 
que juleo 1crern necessarios ; e po1so lambem prcsci~dir 
dc~ta obmvavaç;lo, porque se a cornmissào de emprczas pri· 
viJqgiadas os jul~~r pre~isos poderá reclamar;· mas direi 
naturc!il destes csclarecrmentos. 

Segundo ouvi ler, c~ucede se a companhia que vai crnpre· 
hcudcr a illuminacão á ~az na capital do Coará isenciio de 
direitos pura matc'rias primas e machinismo. • 

O Sn. D.INTAs : - Jl' esta a minba questão.· 
O Sn. Su.v~mA 'nA MOTTA :- nlas, diz·se no ·projecto, e 

isto fui o que chamou a minha attencào; que·a isencão do ;:) 
direitos foi contratada pelo governo ·provincial com 'o em .í 
prehendcdor, 11 contratada cornpromollcndo-sc o governo S 
provincial a 10licitar (note bem o senado a forca deste tor· 
mo) .a solicitar do poder lc~islntivo geral a iséocão de di· 
rei tos quu ao provincial rr;lo competia couccrler; pergunto: li 
foi solicitada pelo poder provincial esta isencão de direitos? 
Qual ó n fórm11 do g,,Jrcitação dos podere:~ provinciucs M 
poder il'gi>lativo geral,quando so trata do pedir favores para 
as provincins? Eu creio IJUC ha uma fórma lagal : ó a repro· 
sontacito dns asscmblón provinciacs. · 

Os 'contratos feito~ pelos governos das1 proTincios com n~
torisaç;1o das a~semblóas proviociaos1 quando importl!o dis· 
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p!nsa dos direitos geraes, devem comprcbendor as solicita-
1oes aos po_dores geraes para isonçfio de direitos. 
• Entendo que de;o tomar tempo ao senado com esta eb~er
vuc~o. porque bojo, senhores, um ponto dos ma ii expressivos 
do· miuba polit!ca 6 fixar qual o terreno, quacs as rni~s em 
que fe acb;lo o /Jodor provinci;1l e o poder gernl ; o como as
piro ao maior a argamento das allribuições provinciaes ... 

OSn. DANTAS:- Nilo tanto. 
o Sn. SIL~EIR.I. DA Bloru:-Pordoe-me o nobre senador, é 

u!ll'crro em que nstou .. , como eu ••spiro ao maior alarga
monto do poder provincial, por i1so mesmo, quando assom~ 
moa idéa que póde jogar com estes principioR.ilispPrla-so mi· 
nUJI attençào; eis a razão ~orque venb~ tom~ r parte ne~ta· 
discussão. o quo.nilo pr~tendia f<~zer,por mo quo nem sabia, 
Sr. pre;idento, que esta maioria estava dada pura a ordem 
do dia. Desculpe V. Ex. esta digres,üo. 

!las, .qu~ndo um~ assembléa provincial c01:cetle ao governo 
da provmc1a autorJsação para emJtrehender melhoramento~ 
que importão dispensa nas leis provinci~es, o inevitavelmente 
a11eccssidude de solicitar o favor da.isencilo de dirtiitos para 
macbinas e mnteiins primas, enle:Hio qÚe dr~·e constar do 
acto da mesma assembléa e,sa chamddii solicitacãe ; is lo 
é. uo a~to da assembléa provinch•l, lfUe autodsà o pmi-

~ ,,. dento para c~ntratar os melborameutos da capital tlo pro· 
viucia do Ceará,devia vir a itléa do que era prcci•o pedir ao 
poder gerAl isencilo de direitos. porque não 5ei como é que 
um presidente dê provlncia pódu contratar com uma compa
nhia nacional ou estrangeira um servico publico, concedendo 
a vantagem,de iseor,;lo de dir1•itos sem que ClSe presidente 
tenba anteriormente se entendido com o governo'geral para 
saber se póde estipular essa coodi~ão em detrimento da reod' 
geral. . 

Dado, pois, o acto da assembléa provincial, necessaria
mellleba de jogar com est;L solicitacão du dispensa de direitos 
goracs,que o president!f'dil ptovincía n;lo vóde Cllipular. Diz
se: •Tornou dependente da approvacão da a~semblea geral.• 
Mas no projecto que ,·eiu da camâra dos deputados se de
clara que fui concedido, solicitando-se dos vodere> geraes. 
Qual ó a fórma da solicilacão ? O governo póde informar se 
ncaso, ~ntes da 8& fazer. o êontrato, o presidente consultou o 
~overno ? se houye commuaicação que possa s.mir de Lase 
a delllloracão do senado para apprnvar uma te1 concedendo 
a is.on~ão' de direitos que a asscmhlóa legislativa de uma 
provmc1a nilo póde conceder? Esta é uma questão. 
A~· é, Sr. presidente, uma qucst;lo lambem importante; 

só que o corpo legislativo; na occasiiln em que está 
croando novos impostos para acudir ás necessidades da guer
ra, fazendo ompmtimos, fazendo toda especio de oper•ç;io 
para que avulta a renda. e desappareca ou miuoro o dc~cit; 
o corpQ le~islalivo niloobra contraproducentemente, ao pas>o 
q~e .Pretende nu~n,eutar a renda,estar concedendo .isenccro do 
d1re1tos? Entendo que sim. Eu que aspiro ao mawr alarga
ment_o ,das attribuições JlfOVinciaes, eu que desejo . que ~s 
provme1as se engrandecãu o prosperem paru que o 1mper1o 

• pns1a prosperar, c não' seja composto de pnrtQS inftlizes o 
11 pobre>, nilo posso, Sr. presidente, deixar de reconhecer que 
d n~s circ.umst~ncias a~tuaes em que ató algumas das prov!n· 
~ Cl~s do Jmpe(IO contnbuem com parte de sUil renda para aJU· 
I dar os cofres gemas por causa das despezas da guem•, 

! 
quando algumas P.rovincias estilo concorrendo .• , 

·. O Sn. PnESJOE~TE : - Devo lembrar ao nobre senador duas 
cousas: em 1• lo~tar que estamos trat~ndo do adiamento; 
em 2• logar que está na sala im'llediata o Sr. miuistro da 
1~0Md8a. . 
' n. SiLVEIRA DA MorTA:- Pois bem, respondendo ás 

l' duas ~ousas, dccluro, em primeiro lo~ar, que os to~ na ma teria 
, do nd!amonto, porque estou tratando de suggcm novos os
' cl.nrec1mentos ; e om segundo togar qun sinto que o Sr. mi-

motro da fazenda se demoro um momor1to por minha cuusa, 
o portJ~c estou ancioso por to-lo aqui; V. Ex .. tom uma 
gu.tantln de nito mo nlon~nr, visto que estou com muito de
SUJO do ver aqui o nobro minbtro, 

Ahreviarei, pois, a minha segunda obôervac~o. Dizia eu: 
mlo. ó nJtportuno fuzer-se agora esta concess;lo -com largueza, 
mu1to wais quundo alguruas provincins até 1le suas rendas 
usl!lo ~edeuJe parte ,Jmra as defpPzns ur~entes do estudo. 
Alem disto, mlo deseJO que o COf!lO lo~islutivo ~eral abra as 
portas a os?a~ concessões. do d!reitos, o principalmente á 
1sençrlo de d1re1tos de matenas pr1mus. . 

O Sn. PoMPEU: -E' ta:de, ' 
O Sn. SiLVEIIIA D,l AforrA:- E' tarde? 
O Sn. Pt•JUPEU :-E'. 
O Sn. SILVEIRA nA MorTA: -Apoz, unia vem outras muitas 

e entendo que as proviucias, quaudo contratão o11as, devem 
contar com os sous recursos. . 

A primeira condiç;lo de iudependencin de um eshdo é con
tar ~om os recurso~ pfoprin; u não cnm os:albeios; e como 
deseJO 9ue as prov1nc1as teubilo toda iudepondencia e meir·a 
de mm a seos interessos, não quero que continuem nesta 
vida de patrociuio e dependencia. . 

Eu me estenderia mais, porém á vis!11 das obsemçiies de 
V. Ex. , que sempre estou promplo a cumprir, contento·me 
em indicar a. necessidade dos esc:arecimontos. E como o ne
gocio vai à cornmisifio de crnprezus previlcgiadas, C!Jilforme o 
roquerimeuto pelo trual ao menos hei de votar, se ~s minh~s 
observacões merecerem a allencào di! commissão cila as terá 
em couti1, por isso, para niin eoiuplicar mais a discussão, n~o 
fa!)O nom mesmo itdditamento ao requerimento. 

Ficou adi~da a discussilo. , 

2• PARTE DA ORDJBI DO DJ,L 

Achando-se na sala immudiata o Sr. ministro da Cazen1la• 
forilo sorteados para a deputacão que o devia re=cber os Srs. 
Dias Vieira, Rodrigues Silva e bar1lu de Dlaroim e, sendo in
troduzido no salão com as formalid~dus do estylo, tomou 
assento á direita do Sr. presidente. 

Entrou e111 1• discussão ·a proposta do poder executivo, com 
as emendas du camara dos deputados; abrindo um credito 
extr~ordinario ao minlsterio da guorra. 

Sr. Ferrnz (ministro da vuerra) ; - Julgo do meu de
ver, Sr. pre;;idente, tomar a dianteira nesta discussão, visto 
que nin~uom ainda tomou n pahv(a: primeiramente para r~
zer uma_ rlecl<~riiÇilo ao senado a !lentas as r~Jlexaes 11ue aqui 
forilo feJtas por um honrado senador, de quem me preso ser 
amigo, o qual, infelizmente, por motivo muito justo e deplo
rado, não se acha prosPnte. Em 2' logar para HUe eu tome em 
consideração difl'erentes cmuras que me for~ o feitas em dif · 
foreutes sessões estando ausente, evitando assim o ser de novo 
censurado pelo meu nobre am1go se·nador pela provincia da 
Bahia, quo di>se que os ministros fugillo de responder quando 
erào aceusados. 

Apresentei os trabalhos do crodito extraordinario do minis
terio da guerra no dia 3 de murco deste annu, nas vesperas 
em que o parlamento devia abrir:,e. Conformo a demonstra
ç;lo que apresfntei eu ainda liuha enlfio. comparado o dc~cit 
de diiT•1routes verbas· com os saldos de outras di~p·onivds, 
5 94'7:531l~983; quando apresentei em meiado do mez do maio 
o meu relatorio já não tinl!a á minLn dispes!çilo quantia a!!;u
ma de sal•lo o 11111 o deficit' de :J,615:8~3Hb99; actualmente 
esse de~cit ó de 9,18i.19:iHGHi: quando digo actualmente 
refiro-me 1ómento ao que sei, ao que os tá liquidado, e consta 
na repartiçilo central. Esta exposiçfio ju!guoi dcrer ra.zer p~ra 
que o senado se compenetre de que 111nguem é m:us nm1go 
das nossa~ instituições do que ou proprio, e do que llilO de
sejo por maneira alguma que se saia das raias constitucionaes. 

~lns, direi, em resposta ao mou nobl'e nmigo, que diffieil
monte·se pódo estabelecera regra do fnzcrcm-se despezas de. 
pois de votadas em credito c mesmo depois de decretados os 
creditas quando o poder legislativo nilo está reunido. Que de
vel'iu cu fazor,senhures,dopois do haver upresentado este cre
dito om 3 de março? Dcvenu parar com as despezas tilo urgen
tes da sucrrn? Doveriu deixar do mandar hourar os saques que • 
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rrrro feitos,o vinhão do Rio da Prata? Por corto que o senado xou-so de que a viuva do cnpitrro José Rodrigues do Andrade 
mo devia eX11robrar,mo devi. me>mo condemnar so neaso n<lo n<lo tivostio ti1lo pensão. . · 
tomasso sob minha mponsahilidade o p~g~monto do de~pczus Seu boro~, desde que gntroi para o mini1torio recommondei 
desta na.tureza, para as quaos não tinha erudito. E, senhores, as pmidencias que mandassem os nomes das familias ele 
eu, nfio obstante estar convencido do·vcrtlict, da ubsolviciTo todos aquollr.s que tivessem fallecido na camp~nha i em coo
que poderia ter do seuario 11 do corpo legislativo, n~o ohstaÍJle scquoncia . desta urdom o presidente da província doiCearíl 
tudns as razões que acabo rio pondcl'ar, tinha a meu favor uma m~nduu o nome dessa senhora, viuYa do o1ilci~l do exercito 
raz~o amtol'isada pelos pro• cedentes i. o permitia-ruo o senado Andrade, então capit1lo do voluntal'ius,que lalloceu ;mandei 
que aponte cms preccdi'llles. · os papeis respectivo! ~o miuistcrio do imperio no 1' de 

Nrro h~ exercício algum cm que crcdttos, quor oxtrnordiua- maio do corrente linno. Ahi termina miuba·miisfio, como mi
rios, quer supplcment~ros, so ilbl'ilO autos do feil11S as l'espcc- nistro da guerra; c~be 1l1mrto vonficar .o dospacbo que teYe, 
tivas dc~przas, total 011 parcialmente. l'or um apanhamento o motivo ponrue fui um não at!onrlido. ou se acha retardado 
que .cu pude f11zer, Ílilo obstante o mfu ostlldn, ,·oriüqmei o o dofcrimen·o; posso, porém, desde já dizer que nem tod;,g 
seguinte: ü I dtcl'elos do cro11itos toJos do dcs1mas jú feitas; ·as vi uvas do oillciaPs têm rliroito a pensão, quando estes 
cinco do exercícios já encerrados, o IJUC iltnda 1!emonotra morrem nos bospilaes do molestias.communs; é precioo que 
mais que u dcsp1•za estava completamente feita ; c um do a !nolesti~ soja endcmica o ~dquirida ent campanha, c Mo 
deus exercícios já enterrados; isto ó, no espaço decorrido seJa o ell'etlo do causas antcr1ords, . 
desde a legislação de 1849-1850 uté o presento I As ;,utori 0 Sn. PoMPEU: _Esse morriju de b~xigas. 
dados ern que me IIJIOÍO s~o por demais para mim di~nas do 
maior apreço o vcneraçi\o, porque lerão o são meus mestres. · O Sn I!INJSTO DA our.nnA:- Bem; isto é que preciso de-

.Nos ~ocurnentos dos annos ~c l~tiO a 18:;2 que julgo mon>lt·ar. . 
opocha normal, encontro o decreto n. 749 de 30 de dezembro Devo lamb,•m dim quo nao ba informacõcs exar.tas, o 
dó 1850, abriu do um credito supplemcntar pill'<l as iluspezas no; to ponto ainda podirc1110 nobre scnailot· pelo nlnto·Grosso 
com as cam~ra• legislativ<IS; da cxposiç11o juntaa proposta que alleuda, á bem.!lia rwrleiçilo do llroi'ecto de pensões mi
apresentada cm ·1850 rô ·Se quo esoa dcspoza jil estava féib, litare>, 11s que n~ora ac"ba ele dar· se. 1orão feridos no ata
entretanto o· corpo loKisl,1tivo funccionava quando fui roa- que d~ 2í 1le maio dill'erontes olllciaes; um dclles, olllci~ol do 
Jizada 1 Í" bat<illião ele volunlarios, fic,,u com oa brtlcos inutilisa-

Oa exposição do decreto n. 742 que abriu um credito su 11• dos. 11eito o primuiro lratameuto, IJUC sempre "é ligeiro, fui 
plernentar cm J819-t850, feito pelo res ectivo ministro da embarctodo em um dos vapore! 11ue o devia conduzir para 
guerra, conclue·so lambem quo bouve exc~ssiva dasp~za em llueuos·Ayres; no camiubo falleceu, e não ba senão uma 
algumas verbas antes de ter ~ido proposto, 0 aberto, 0 assim li> ta do lo doa os feridos que vierào no vapor, e á 11\argem 
os dccreloa nJ. iSO, 827 e !!13 de 1Sii2, e assim por dianltt dcsh, uo)ogar cmospondcnte ao nome desse oficial·· est~L 

Sobre os credites cxtraorilinarios a ,mesma cousa se tem uota -l•lleccu. Em lluonos-Ayrcs nada se fez que possa t1s 
dado, como se vô dos propt·ios decretos jil citado; 11~. 827 0 temunhar e certificar a morto, não Ilude obter o assent1l de 
MG, c os ns. s.lü do 18 do outubro do ~~~~ 0 922 A do 1 de obtto, não posoo obter nenhum outro esclarecimento ·S011i1o 
março de 181i~; o cu tenho a cxposiç11o quo ummini:lrn este. o o testemunho do oficial commandanto do vapor está 
digno do tod,1 a consideração, um homem elo 0;tado, ao meu no mesmo caso ~e outros que vierão no Yapor, dos quaei 
ver, dos mais proeminentes que nós teRJos, que, 11 ~0 obs- nove fallecêr<1o. lia certos momentos em qu6 no atrop~lla
tante a sua molestia, n;lo pô.lo deixar de ser sempre consi· mento do mandarem-se os oficiaes e pracas foridas ninguem 
dorado como homem muito estuJio!o o muito versado em ie lembra de prevenir taes cousas. • 
maioria administrativa, no corpo legi;lativo dirigiu-asso- l'ille >er, o ou e .. tou persuadido, que o nobre ministro do 
~;uintcs palavras, em l'l do ~bri, do t8ü 1: imporio não tonba os esclarecimentos precisos om rolacilo a 

" Sendo (diss~ alie} o orcamento da roparticão da guerra vi uva Andrado, entretanto tctn ella o meio soldo porqué ella 
confeccionado 1>ara circum;tancias ordinarias; e n<1o sendo er;l oficial do exercito. 
possivel prover as evcntualidiides que pos•ão ~ccorrer, re· O outro ponto foi relatifo ao m1jor Vianna, da guarJa na· 
eulta quo eómcnto no fim do cxoreicio é possivcl colcular-se cional. Eu sómoutc, em consideracão ao nobre senador, (lUSRO 
o exccs,o do despeza, motivada por circumslancias cspo· a do~ r a_l~um~s txpli.caçõos i porqüo penso que 011 nomeàção 
ciaes e cxtr"ordinarius. " ou dcmmào de ofilctaes, ou no sou emprego, em certas com-

Finalm~uto, a exposiç~o que serviu de base ao decreto mi!sile>, o govrrno tom livre o nrbitrio, que muiJa!Í vms . 
~. 1,166 do 23 do abril de 18ü3, expedido pelo ministro da p6de ser determinado por uma ou oulra razão que não' pódo · 
~:uerra, ·cncm~ o tcstemunlto de de1pezas j1í feitas com dill'o- ser apresentada em publico. · 
rente~ scrvico~ que n11o ostavão autorisadas. O Sn. POMPEU: - Ninguem contosla. 

Já se vil, 'pois, que, quando não bo'uvesso uma rnzilo su 
perior que mo ditorminasso ·~ tomar sobro mim esta respon- O Sn' !II~ISTRO DA. GUERnA: -:- Eu direi, todavia, que es
~nbilidado, tinha cm meu favor os precodootes, tinha demais se oficial m1o julguei idoneo para commandar o corpo, que 
a mais uma ~raude autorid4de em meu apoio i mas eu não ia orgn•i;ur-so com as fracções do, ditrerent~s corpos poli· 
podia, som faltar ãos meus devores, no principio do meu dis ciae~ da provincia do Coara, l'arahyba, l'iauby, etc.,, 
curso deixar do expOr ao senado que tomei a rosponsabili- O Sn. l'oliPEU :-Foi uma injustiça. 
dude do fazQr despozas para as qua~s não 1inhlL credito, o Sn. MINISTftO DA auEnnA: -.,. e foi substiludo p~lo 
tendo-o podido ao corpo l~gislativo cm tempo, como se võ tenento·coronel do t• linha Domingos da Costal'ereira, qud 
aa oxposiç<1o e demonstraçao ·f~ita em 3 do março do cor- commandou 0 19' de volunlarios 11 que pertencia a gente do 
reute anno. Ceará o Piauhy, que or~anisou com ossos contiugcutes um 

Se, pois, só por este facto, conformo o nobre senador 11 bollo bu ta IMo, oOlcial que tem dado provas de perícia. O 
que mo refiro, nos dovemos considerar cm um Fystema abso- nobre senador pelo !tio .(Irando do Sul ~ódo testemunhar.nos 
luto, Citou persuadido que o irnperio dme systoma nffo dr. ta porque viu osso batalhão lt!llbalhar ii o l'usso d'Arila; quando 
~o. aRora, data de muito, o que nós npon~s o continuamos e ~mmarcha, do uma maneira digna do seu conunandanlo i o 
n~o o 'iniciamos. ' já se v~ que so esse batalhão fosso oonfiado ao m~jor Viuuna 

!,assarei agora, Sr. presi,lcuto, a· dar algum~s explica- uãc podia chegar a esse pouto, porque, sup)1osto tivosso ello 
cilos 'IUO me furão podidas pelo nobre seuador pela província boa vontade, era meço mais do s~la ~u que, o guerra. · 
~o Coará,om um seu discurso sobro umn pcns~o. O nobre so· 0 Sn. I'DMI'EU :-V. Ex. foi mal informado a cato ros
nador polo Coani honrou mo com al~umns reflexões que nni-
cumonte sinto qu~ uno sejào justas pura quo pos;a seguir os poilo. · 
os seus dictanws ou preceitos, O nobre senador, antes de O Sn. ll!INtsTno DA auEnnA:- nlus, voju o nobre senador: 
'u~o falluu sobre o modo por quo so d~o QS ponsoos, o quoi- o msjor Viunnu foi empregndo 11a dirccrao do urn hosjlitul ~ 
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bojo tuv. parto do estado-maior do uma das brigadas ; e por 
consoquoncia nfio houve injustiça, como o nobro sanador di!. 

runs, pelt1s prar,ns, pelas confeitarias, por todos os logarra 
publicas, a dizer de 'mim tudo quanto sua> pnix!le; e odioe 
lhes rlictai·em,atirom-me a lama da injuria sotiro u rosto. em-Eu podaria tambom doi;~nr de rospondor a outro ponto, o o 

face unicnmonto em considoraç[o no nobre sanado!'. Os om
ciáes reformados nno têm dh·eito a ser empregados, o silo por 
equidade; lambem elles podem deixar de querer ser empre
gados. 

porcalhem todos os meus vestidos: silo livres, o podem lazer; 
porque sou ministro o a par.ienci.11l um encargo dessa posicão, 
alóm do ser uma virtude chrial;l. Aqui mesmo o podem fàzer 
porque não lhes responderei ; mas

1 
quando se tmta do factos 

da minha administraçuo, a minha obrigacão ó explica-los ó 
defende los, e eu procurarei du<ante os te Íliscnrso, Sr. presi
dente, provar que se torturárão as minhas oxpressiles, que se 
ap111icárão documentos para se demonstrar aquillo que nfio 
domonstrão, que se lançou mão de tudo unicamente para lazer 
crer, não ao senado. que naturaho0nte me conhece, porque 
'neste recinto tenho mujtos cidadãos conspícuos que têm ser
vido comigo, quer na administracilo, quer no p~rlnmento. o 
que me fazem JUStiça; mas ~im a Ópiniilo que desvairada pó do 
ser por semelhantes aspersões, por sem~lhantes palavras sa
bidas da boca ·de pesso~s que tem autoridade e que não so 
lembrão que devemos manter essa autoridade para bem do 
paiz e nllo faze-la enfraquecer, por meio da publicacilo, 
factos fabulosos, que não tem a seu lavor a verdade e a}us· 
tiça, e que sao. inventados simple;meote para prejudicar a 
reputacões alheias. 

O Sn. MARQUEZ DE CAxu.s·:- Apoiado. 
0 Sn. MINISTRO DA GUERRA : - Os empregados do fortÚ!e~ 

zas não devem SOl' elfectivos e perpetuas, devem ser substi
tuídos como todos os empregado> do exercito. Nomeei um 
oficial, que se tinha portado bem, e quo tinha ficado inuli
lisado no hespital do Salto, púa o legar de ujudante da for
taleza do Ceará. Este homem apresentou-se em um estado 
quo consternou-me: « Quiz partir, não pudo, disso cite, fui 
reformado, dê-me um lagar» ; di~se-lhe que escolhesse um 
Jogar e elle indicou-me: « o de ajudante dessa fortaleza. • 
O outro já exercia essa commiosão ha muito, foi substituído. 

O Sn. PoMPEU : - A penas havia um ano o e tanto. 
0 Sa. MINISTRO DA OUEnnA :- Pois bem j isto está no 

arbítrio do ministerio; eu· não quiz fazer bem, nem mal. O 
que acontece ó que nestas províncias nenhum ministro póde 
fazer aquillo que lhe suggere a sua intclligencia, porque de 
ordinano se· suspeita que tem um ou outro fim um acto seu. 

Eu tive reclamacões do presidente em favor do substituído, 
mas entendi quo os presidentes não devem lazer taes recla
macões, entendi que devia manter a minha nomoacão; estan
do éu no meu direito, sendo o ofllcial que nomeel digno da 
nomeação, não tinha que admittir a reclamação do presi
dente. 

O Sn. Pollf'EU: ..- Era que o inrlividuo tinha prestado 
muito bons serviços, ató tinha dado deus filhos para a cam
panha, um dos quaes lá morreu. 

0 SR; MINIS~RO DA GUERRA :-0 negocio não Ó dar filhos, 
porque os filhos são livres, podem ir ou não ; não é o pai que 
determina. • 

O Sn; PoMPEU :-Mas elle era um official digno. 
0 Sn, MINISTnO DA GUERRA :-Nilo duvido ; póde ser em

pregado em qualquer cousa, mas o ministro tem o direito 
de empregar a quero lhe parece conveniente sem dar contas 
aos presidentes, ou a qualquer inOuencia. 

O Sn. PoMPEU :-Não contesto o direito. 

Não 'tratarei,. Sr; presidente, de algumas meras obsequiosi" 
dades, de alguns mimosos dons sabidos dos inesgotavo1s the• 
souros de benevolencia do nobre senador qu3 se dignou cen
surar-me, o a quem presentemente não vejo na caSl, ·com os 
quaes o mesmo Sr. me quiz brindar. 

Uma destas obiequiosidades foi me chamar marquez de 
Pombal; silo palavras essas som significacão que não di latão 
grande alcance a outra fui dizer-nos quc"eu impuz aos meus 
collegas a minha existencia no gabinete, declarando que não 
me demittia, quando cheguei da província do Rio-Grande do 
Sul. 81·. presidente, não é uma injuria para mim o dizerem-se 
taes cousas, mas é uma injuri~ para os maus nobres collegas, 
cujo caracter todos conhecem, o a cuja ind~pendencia nin
guem pó de deixar de prestar toda a vcnia. Tal facto nào é 
mais do que historias adrede inventadas, e propaladas; nunca 
isto se deu, e não são por certo dignas de figurar nas dis• 
cussões desta casa. semelhantes invenções. 

Se disse tambem, Sr. presidente, que cu isolava-me na 
minha repartição e dizia : « Aqui ninguom se introroette. » 
Este lacto nem tem ao monos o morito e ~s honras de novi
dade o da originalidade; é uma cousa repetida e que pode
ria servir para algum periodico engracado, mas para n tri. 

O Sn. MINISTRO DA GUERRA :-Então oito póde haver cen- huna do senado creio que não é proprio', o nós devemos roan
sura. ~o o nobre senador me fizesse alguma considerncão te-la na altura em que seMpre se tem conservado. 
em particular, eu lhe diria mesmo: rcllstou proroptq para isso• Houve, porém, uma accu~aç~o dessas que pnss~o desapcr
mas o nobre senador,a quem tenho rei to tanto. a vista do sua~ cabidas, para a qual eu devo chamar n attençilo do senado, 
iRlormacões, negou-se a dar-m'asem particular e trouxe com porquo o facto a ~ue cita allude é inteiramente inexacto. Se 
espirito'bostil esse negocio, que, permitta que lhe diga, 6 disse que eu nas d1seussõcs declarava sempre que nilo ros
pequenino, para o tapete do senado, pendia por actos de meus collegas. Nilo me lembro do que se• 

Sr. presidente, em .duas sessões e na minha ausencia tonho melhante cousa proferisse, nem na camara dos deputados, 
ou sido chamado á discussão: a 1, • foi na em que se en· nem aqui nesta casa ; recordo-me de quo, tratando-se de uma 
cerrou o voto de gracas ; a 2.• roi quando se tratava do credito autorlsacão para reformar se toda a administra cão central da 
supplemontar da mârinba, quando estando incommodado pedi marinha; chamado para dizer a minha opinii!Ô, eu declarei 
licenca a V. Ex., depois de haver !aliado, pa,a retirar-me. simplesmente que, nilo .sendo aquellc projecto do ministerio 

Senhores, eu não me nego absolutamente á discussão sobre actual, sendo iniciado na camara dos deputados, eu não podia 
os meus actos, eu a quero livre e sem rebuço; sinto sómente conhecer o Jlensamento do meu collega da marinha. Ora isto 
que, quando se discutem taes actos, se lance milo de insi- ó muito diffiírente do que se diz, que cu declinava inloita
nuacões 011 de allusões, quo olfendem o meu melindre, que mente da discussão dos actos dos meus coltegas; 
podem até olfender a minha probidade. Um outro ponto, que ao senado nilo passaria desapereebido, 

Este ponto, Sr. presidente, que esta inteiramente presar· ó aquelte que se rerere á resposta dada na villa de Uru
vado poJas tradicçi!es e estylos do senado, lambem pelo regi- guayaila pelo nosso monarcha ao ministro inglez ; censurou 
mento, não o está comtudo pelo abuso que se vai arraigando. o nobre senador este neto, porque nello so fazia prncn do 
Alagooo-me bastante ver-me collocndo na posic~o do tratar força. Sr. presidente, ~o co~trar10: so ba algum pensaniento 
sobre semelhantes assumpto!, e direi a V. Ex. 'que não pro- que nessa respost~ SeJa saliento. ó o ·pensamento de bar~ 
curarei descer a ·defender· me sobre tal mataria, porque mo mania, de sustentaciTo dos direit9s. l'alavras ,mo nobres, en
considero superior a taes aspersões, a tnos allusõos, a somo. bidas da boca do monarcba. devino repercutir por todos os 
lhantos iRsinuaCilos. Respeito a gravidade das nessas discus• angulos do Imperio, Tanto, Sr. presidente, não podia isto ser 
sOes, sou o priinoiro que desejo manto-las no E eu pó o mais ceusurnvol, que os· proprios inglezes não o censurú•ão, nada 
virginal, n~o me desviarei deste proposito;e a posicllo de mi disserilo; ninguem bouve, nrm no pnrlnmonlo inglcz, ·nem na 
nistro ó tal que ou dou licença a todos para nnda'rcm peln6 imprensa, que se occupns>e desse ponto ; e ó preciso que so· 
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jamos mais inglezas do quo inglozcs para censurar dosse maid) em estado de abrir a campanha, para cujo fim so no· 
modo !aos palavras. coso i la de algum tempo para se disciplinarem os volun!arios 

As nossas circums!ancias, se disse, são más,' .o nosso os· brasileiros e para fornecerem·so do armas os batalbil'es ar
tudo ó pessimo c tudo isto pela má dirccçào da auerra, pelas gen!inos, precisando os!es de 5,000 armamentos completos, 
delapidacõcs do cmlllnissariado. Tratemos da primeira parte i o, finalmen!o, que a esquadra imperial seja habilitada para · 
vejamos 'quacs s110 as razi'ios ~uo -se JlreduzirãQ, · emprcbender operacoos mais doci;ivas, co1n maior numero do 

ata· direcMQ. da guerra dopo1s da entrada do ~abinolo n que forças de dosombarÍJUO i tudo isto n11o impede a mnrcba desto 
pertcnco: porque ?'Porque havia um plano, o rrual foi aban· exercito pelo Uruguay acima a!é ás immodiacilcs das fron· 
donaflõ com· a ida do ministro da guerra para 11 província do !eiras do Rio·Grando, o para o olfei!o continuo, "trnnsper!ando 
Rio·Grandc do Sul. Mas de rruando data usso plano? Do tempo o oxarcito para PoysandiJ, porque ainda mais ao norte desso 
anterior ao tratado de ullinnça? Vejamos. Pelos documentos pónto podem voltar a infantaria e artilharia a embarcarem 
quo lorão impressos, por tudo quanto existe, não se prova a pa,ra. o ponto objectivo i antes do quo chamo a attenção do 
exis!encin desse plano i o general Osorio, em 17 de abril ~e 101m1go para o lado do Uruguay, e nesta marcha dará Jogar 
1865, muito terminan!emeu!e, om uma das suas communt- a rcuair·sc a . cavallaria necessaria para a invasão do 
cacões ao commandan!e da t• divisãO, commandanle lambem exercito. . . 
das guarnições das fronteiras, dizia nos seguintes termos : " São de summa necessidade cinco ou sois mil homens do 
« Não teuho instrucçüe1 do [Jovcrno. O nosso gaverno nada cavallaria para estas operacões, e espero que V.Ex convirá, 
me tem dito sobre marchas em nveraçiJcs, apezm· de llaver cu órdenando ao presidente do hio Grande do Sul. para mandar 
indicado a convcniencia de marcharem para a barra de Qua· aprasontar ao exercito 4,000 homens escolhidos daquella 
rahym estas forças. » (Pag. 38 dos documentos relativos á arma para' esta importante operacilo militar i porque, com a 
invasão,) fot·ça dos!a arm~ que tom este exercito, cotllp)etar:se bia.o 

. O nobre sonador pela província de Ma!o·GrJsso, dirigiu- numero do G,OOO homens, e o resto das forcas de cava1Jar1a 
do· se ao presidente da província do Rio·Grande do Sul, ro· do lU o· Grande ficaria npparentando, na linhà do Uruguay, até 
commendava quo se. explorasse um ponto do Ur~guay, por quo o .cxot·ci!o, reunido sobre o P;•sso da,Pa!ria, lhe permit
onde se pudesse penetrar, como o affirmou o mesmo presi- !isso fazer uma divcrs;io sobre l!apúa ou Candelaria, visto 
dente, om o Oleio de 19 de fevereiro !lo mesmo anno, dirigido como as fronteiras de Jaguariio, Livramento e Quarahy IQ 
ao ministorio da guerra. Assim se exprimiu o referido pro- bas!arião conservar uma guarnicão reunida de tliO a· 20 O 
siden!e: hómens cada uma. Creio lambem de summa imporhncia que 

«O Sr. conselheiro Paranhos insiste em uma providencia, Ioda a infantaria que se acha na província do ftio·Grande se 
que me recommendou por in!ermodio do consul Pereira Pinto, rouna ao exercito com a maxima 'brevidade i pois ó desta 
!lara mandar explorar um camiuho que, partindo da costa do arma o maior numero que o ini1nigo tom i e os nossos ba!a
Uruguay, om um ponto bem acima de s. Jlorja, devo de atra- luões, quasi todos novos, são dizimados pelas enfermidades; 
vessar a coxilha que separa as aguas des!o rio das do Pa- assim lambem n qualidade dá guerra e a facilidade de en· 
rr.ná, 0 procurar a direcçiio da Canilelaria. trelor essa arma demandão maior forca della. • . . 

" Já providenciei sobre ist~ •. e jA .mandei as ins!rucçil'es ao Depois disto, Sr presidente, os dócumentos officiaes qae 
hrigadeu·o Canabarro para di11goncmr dous homens capazes eu mandei publicar domons!riio que não houve outro plano. 
para essa empreza. » (Pag. 17 dos documentos relativos á O general Osorio, em uma de suas correspondoncias com o 
mvasão.) ~osso ministro no Rio da Prata, assim se exprimiu em 23 ue 

T~nge isto sómcn!e para. mostrar a. impossibilidade do ex is- JUnho: . . 
tencta de um plano. NóS'!whamos amda a Confoderacão Ar- cc Penso i que ·poderíamos marchar pela esquerda do Uru
gen!ina em neutralidade i ella nos negava a entrada do' nossas guay com todo exercito; mas os gonoraes Flôres e Mitre 
tropas i a sua passagem, por terri!orio argentino, e uma com razão entendem quo devemos ir ao centro do inimigo e 
parte do !orri!orio de Corrien!es, por onde as nossas tropas, obriga.Jo a reconcontrar-se, obligando·O a retirar suas alas.» 
conforme pensa o nobre senador, deviao passar, pertencia Esse plano de vir o general Flrlres com suas forcas. bater 
áquella Confederação. Não havia, ~ois, plano algum antes da os paraguayos em Ya!aby e na Urugoayana, e inimediata
allianca. mente, fazendo marchas forcadas, sobre as azas dos anjos, 

Foi ia a aUianca, já eu mostrei aqui, lendo um officio subir o Paraná acima, colloêar-se no ponto em qu~ se acha· 
reservado do genêral Osorio. datado do 5 de maio de 186:i, vila os proprios paraguayos, bate-los na retirada, era 'invoro· 
que o plano concertado em Jlúonos·Ayros e que devia ter a .simil, impossível, e nunca passou pela cabeca dos generaes. 
sua deUnitiva approvação no Salto ou na Concordia, consis- Era inverosímil; porque, .quaesquer que tossem as forçàs 
tia om simul~r-so a marcha das nossas tropas para o Alto collocadas no Passo da Pa!na, encon!ravão pela retaguarda 
Uruguay, collnca-las em posic<Io quo pudessem de um mo· o inimigo no sou !erri!orio, com todos os recursos i oncon· 

. menta para oulrQ embarcar e Ídguir até o Passo da Pa!ria, travão na frente t4 ou 2ii,OOO homens ao ·mando do go· 
ponto objec!iv() adoptado i o que as forcas do Rio-Grande neral Rob!os, que depois passárào ao commando de Jlarrios. 
deverii!o ali pormanecer,o,quando muito, Ínquie!ar.ou chamar Este plano tinha contra si a extensão, o tempo, as chuvas, a 
a atlenç<Io do inimigo pelos log~res do. Itapúa e seus ar· falta de cavalhadas, tudo, o a propria natureza: a extensão 
rodares. · que tinha de percorrer era pelo menos cento e !antas le· 

Eis o quo nesse officio dizia o general barão do llorval, guas i o tempo, porque foi um tempo terrível o que as nos-
que forca ó re~etir : · sas !orças oncon!ri\rão om toda a sua marcha, a ponto do 

" Conlercnct~ndo ( officio do li rio maio ) co~os ~eneraes gene1·al Flóros, quo, depois do passado Corrientes, se appro· 
Mitro, Flôres, Urquiza e ministro da guerra argon!Jno, ra- ximou para a margem do l'arauá, a ver se podia encontrar 
soltou dossl conferencia que o ponto objectivo das operaciles cavalhadas, chegar ao seu do!!ino de uma maneira digna. do 
contra o Paraguay devo sor Humailá, c quo p••ra ali so êon· lastima, os soldados todos nús, passando miserias por cousa 
siderasse camintio militar o l'aran;i. Que a invasão ao l'a· da ful!a do todos os recursos, conformo consta da participa· 
raguay por Candolaria ou S. Cosmo, ainda quo fosso mais ção do g~noral barão do llorval, de W de d~zembro do 1861í, 
facil, seria immenso o trajecto, sem vantagem decisiva para- nos scgum!ea !ermos: 
dominar se aquelle paiZiC que por isso estes pontos dovião sor " O gonoral Flrl~es, com o exercito do vanguarda, depois 
aproveitados parn chamar sobre cllos a a!!encão do iuimigo, do passar o rio Corrien!os, seguiu por entro aquollo rio o o 
por forças enviadas das nossas ~lii!il'es i atâcando os oxor· Batel, om direcção a Yaguarotócorá, v.or onde lho seria mais 
c i tos alliados, do accordo com a os quadra, o llumai!á, quo só fac ii obter cavallos e bois, do que muJIO carecia. parn descer 
dista do !'asso da l'a!ria selo loguas,,. poJa costa do. Jlaraná a!ó as proximidades do Passo da Pa-

, tria i estou bojo informado quo tem solfrido grandes !rans!or-
" 'Logo q'ue ~os 'ncban;JOS ( condnú; o dito· oaicio.dr. u do nos pelos máos caminhos o grandes banhados que Iom oncon· 
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Irado. » (Documentos relativos á invasão, pag. G da corres-
110ndencia do barlio do H~rval ) 

• O general Fhlres vem descende o Paranâ para as imme
jJiflcões do Passo da l'atria, já 'está abaixo do Cnocntó. A 
cavállaria correntina está sobre aquello passo. O exercito 
inimigo tambem sobre o passo, na margem direita do rio. " 
(l'ag. 7 da cilada corrcspondcncia.) 

Senhores, o inimigo tem mostrado que não é tilo imprevi 
dente ; havia assim de se deixar laçar? co!locar uma f•1rça 
na su~ retaguarda, e quando as n.ossas forças, a~ forças 
alliadas, marchárão do Passo dos Lmes, fizerão a Juncçilo 
de Curussú-cualiá, .e forão por diante, as forças paraguayas, 
que linbilo invadido Corrientcs por to dos os lados marcha
vão em retia·ada, Lopez fazia uma proclamação, cham >ndo 
todas as forcas para o territorio do l'aragu~y. declarando 
que os corréntmos linhào sido infleis, que não se tinhito 
apresentado como haviilo promel!ido, dc!llittindo Robles, e 
fazen~o tu•lo quanto era nccessario para fortificar-se no 
Passo da Patria. 

O itinerario da eommiss~o do enRenbcires, do mez de ou
tubro1 refere q~e á me11ida que as forças alllada~ avança vão, 
por direcções diversa@, para se encontrarem nas munedwçiles 
de Jllerced~s, as forcas pardg-uayas retrogradavão a marchas 
forcadas, nbJndonaódo a linha que bavião formado atrás do 
rio ·santa Luúa, cujos passos vigiavilo, como se quizessem 
oppór grande resistencia, sendo tão precipitada essa rtliruda, 
que nos ultimas dias do mez de outubro tó havia do lado de 
cá do Paraná junto ao Passo da. Palria, uma pequena co
lumna. l'or lodo o caminho forão deixando corpos insepultos, 
dcgollando os animaes que não podiiio levar por diante, quei· 
mando grande numero de carretas que tinhão , emfim, devas· 
!ando toda a !acha dtl terreno que percorrêrão, com o fim de 
interpOr, entre elles e as forcas alliad~ um grando deserto. 
l111ra se concentrarem sobre Õ !'asso da Patria, abandenárão 

-ao mesmo tempo os pontos do apoio de seus fiancos, Ddla· 
Vista e S. Roque; Corão sempre observados de porto pelas 
milícias correntinas, commandadas pelo ~eneral Cit.ceres, 
cujas avancadas entrárão na cidade do Comentes no dta 22. 
Este brAvo· general diiputou palmo a palmo, no inimigo, o 
terreno de sua patria, e muito fez, baldo como estava de 
enorgicos meios de acção, especialmente de boa cavalhada. 
E' is lo· o que se colhe do citado itincrario. 

Onde en!ão esse plano? O general Dlilre; escrevendo em 
26 de julho ao general Cáldwull, não communicou semelhante 
Jilano, antes de suas palavras se colhe o contrario. Ei-las: 

esta província de la de Corrientes elijiondo para ello proba· 
blcmento la marjen dei Dlocorelá, 

rc Ejta posicion 65 la que ai presente me conviono, puesto 
que desde ella podrô operar segun los movimientos doi en!· 
migo lo requieran·, reconcentrando todas las fuerzas y di ri· 
jindome ya sobre el Paraná 6 ol Uruguay. 

• 11. Ol~idaba 'de;ir i v'. E't. ~ue. cs 'muy p;ob;ble. quo ei 
Exm. Sr brigadicr general D. Venancio FlOres se ponga en 
comunicaeion com el Sr. hrigadier Canabarro, para combinai' 
alguna operacion sobre la coluna paraguaya invasora. 

11 A V. Ilr no se occultará cuan indisponsable és a los 
interesses de los aliados un perfeito aeuerdo, sobre c! parti· 
cular, entre ambos gonerales; Y' V. Ex. nos rendma un 
positivo servicio infiuyendo sobro el gen~ral Canabarro para 
la consccucion dei objeto que se !iene en vista. » (Pag·. 11 
da correspondencia do general Caldwcll,- nos documentos 
sobre a invasão.) 

E como ainda, Sr. presidente, se diz que Flóros podia, um 
mez antas, ter obtido o randimonto de Uruguayana ? .. FlOres 
partiu da Concerdia a 18 de julho, só pOde chegar cm Yatahy 
a 17 do agosto. Em Yatahy demorou se até 25 do mesmo 
m<z, dia óffi qu'o p'rincipiou a fazer a passagem das suas tro
pas e da sua artilharia para o nosso tenitorio ; como entã•) 
um mez antes? Então a batalha de Yatahy .não se tinha d,\do ; 
a 18 de setembro foi o rendimento do Uruguayuna; um mez 
antes, a 18 de ngosto, on•le estarid Yataby neste caso? e 
como poderia obter o general FlOres essa grande operação 
milagrosa do decidir de tudo n'um ápice e occupar um ponto 
extremo, seguinda marchas forcadas? E' um romance per
feito I Quando isso importasse apenas desejos patrioticos, era 
impossível de realizar-se; quando tive>se probabilidade do 
realizar se, tinha contra si a inexistoncia dosso plano que não. 
ó official, que não podia ser dado pelos generaes, quo nilo 
podia tar um concerto sem que o governo so~besse. · 

Em que se funda tudo ioto? No trecho do uma oorrospon
dencia fio Buenos-Ayres. Oh I que as correspondencias va· 
lem muito, são peças officia~s I E quando essas corresp.on
dencias pudessem ser acreditadas, na documeutos offic1ses 
da mesma peosoa, ·que pro vão muita cousa a que eu nilo dou 
credito. · 

Alas, senhores, eu não hesito em d~clarar ao senado que 
Gs gano_raes em conselho não deci~irão SO!fielhan.te plano; ao 
contrario, concertáriio que tod~ a mfantarm poss1vel da~ for
cas que ostavão em Uru~uayana, ou cm marcha p.un essa 
villa seguisse a rofor9ar o exercito ao m~ndo de general Os~
rio. O general Osono, como se vil da sua correspondencta 
que ou li, exigia 6,000 homens de cavallaria e toda a f•Jrça 
de inrantaria possinl. · 

" En la tarde de 18 desprendi . de csto campamento um 
cuorpo de ejercito que fórma la vanguarda a las ordenes dei 
brigadier-gonoral D. Venancio Flôres en numero como de 
cuatro mil hombres de las Ires armas con ocho piozas de ar· 
lilloria a que se reuniran seiscientes mas orientales, que lle· 
garan .aqui ~I 2h las ordanes de"l geóer.1l D. Nicas10 Borges; 
cuerpo de OJercilo on que n 1mean los pabellones do l1ts tres 
naciones aliadas. El general Flóres marcbó en direcion á las 
fuerzas paraguayas que invaden por amb11S marjenes dei U· u · 
guay. Recojera á su paso ln division Payba, fucrte de mas 
de mil· h ombros ; con oiros rofucrzos reunirá lambien el ge· 
neral D. Juan Madariaga que por ahora os el jefo superior de 
csos departamentos. En caso nocesario y en que a si lo. re· 
quieran l~s opcracioneo qae emprenda el general Flôrcs po· 
dera poncr-se de acuerdo con el general Pduuero, jefe dei I' 
cuerp~. dei ejercit? nrjontino, y obras en combinac10n con o~. 

" E1 general Paunero !iene a sus ordenes como cuatro m1l 
quinientos hombrcs do infantaria y urlillcria com vinto y cua· 
tro piezao; sendo esta fuorza la baso dei ejorcito arjentiuo 
p_uesto que Iodas ellas las forma1í' los batalloncs de linea que 
t1cno la republica, y que por su perícia, su disciplina y bra· 
vura, puedon rivalisnr con la mcjor iufnnteria. 

O plano concert1do, que· não d·uvid~rei _apresent~r. a _ 
alguns dos nobres senadores, na ~arte ostenSIVa cons1sha, 
como já disso, em fazer marchar imme~iatamente todas as 
forcas alliadas sobre Corriontos; a esper~nca ern de haver 
ahC nossq togar, uma batalha campal, a qual poderia decidir· 
da sorte da guerra. 

O concerto dos generaes consistia lambem cm quo as for· 
cas do IIi o-Grande se mantivessem abi em observação, occu. 
pundo, todavia, nttençilo do inimigo pelo lado do ltap~a e 
seus arredores por meio de algumas operaçOes, e em ulii!Do. 
caso invatlir, quando o signallbes fosso dado_, quan~o o av1so 
fosse feito pelo general em cheio dos exerc1tos alliados, de· 
pois que em conselho de guerra assim se resolvosso. 

O que a esto respeito se con~ortou, re11ito, em data de 22· 
de setombro na Urugayana, fo1 que o cxerc1to de observa· 
cão na província do Rio Grande seria composto das Ires ar- ' 
inas, predominando a do cavallaria, o não devia ter menos 

' "· Ah~ra; m~ ós 'agl'~dable • pa;ticÍparÍe que· co~siderdnd~ 
su nuwero y su cnlidnd bastantes para abrir la campana, voy 
il proceder à ollo, á la pesoiblo brovidad, apenas haya. con· 
cluido de reunir los pocos olomen!os do mobilidad quo aun 
mo faltan. l'or lo pronto mo situanl en la rrontcra que divide 

do ü a 6,000 homens, nem passar de 8 a 10,000, com dua$ 
baterias do artilharia. . . 

A posiciío desto exercito devia ser nas Ali!silor: (terr11or!o 
hrasiloiro); observando por nquella parlo a fronl~lra do ll!o 
Gmndo jil para sua tlcfesa cm caso de ataque, Jil 11ara con· 
correr ~om us forças do exercito alliado a!n tem tono ar~m.1· 
tius, j1\ finalmsnto para concorrer na 1nvasiTo do tem-
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torio inimigo por llapúa, caso o exercito alliado invadisse 
por llumaitá ou outro ponto intormedio. 

As instru~çiles· .do · gouor•l commandnnte deste exercito 
crno ~s segumtes: 

çi1es cQm que ião, se não (ossom rcpcllidos, ·scaundo id havia 
âcélararlo (pag, 32 dos mesmos documentos); de"pois d~ nffir
mar que, ou ~este lado, ou além do Uru~:uay, nilo queria mais 
.do que a ·1·. divisão com o seu pessoal reunido, para perse
guir esses. 14,000 salteadores; que, quando algum cuidado 
lho désso esso montilo do vandalos, bastaria a crescente do 
Uruguay para obstar-lhes a passagem ; que não tinbll que. 
e&JJerar e só cuidava eni avancar (carta de 1~ de maio, pag._ 
43 dos documentos impressos, 'etc ) ; depois de declarar ~ue 
a sua divis;1o contava mais de 8,600 homens bem armados, 
bastantes para repellir da fronteira 16,000 pnraguayos; 
que muito cedo dam á presidencia da provincia um desmen· 
tido, porque em vez de serem invadidos seriilo invasores 
I citada carta) ; promeJteu, o quo ó m~is, a 27 de junho, 
quando o inimigo já havia invadido a província, que a pas
sagem do lbicuby Grande seria disputada seriamente, se a 
tentassem; que na Uruguayana acharia resistencia, para o 
que se improvisava defesa naval, e tapar-se. h ião as entradas 
das ruas ; finalmente, que o trajecto soria dificil e talvez 

Guarda e cuidado da frontoita do Rio-Grande per aquella 
parto, de comhinaçilo com ·as forças navaes que occupilo n 
linba do Alto Uru~uay. 
· Manter activa communicacilo ~om os chefes que oporão no 

.territorio de Corrientes, pàra obmvar, em todo o caso, do 
nccordo, segundo ns circumstancias. 

l'restrar o concurso de parte ou de todas as suas torças 
na invasilo do torritorio parnguayo, segun~o o. plano que fór 
adoptado, para o qual devorá estar preparado, deveudo neste 
caso receber directamente instrucções de quem dirigir a 
guom. · 

Já se vê, pois, senhores, que n chegada do ministro da 
guerra ao Rio-Grande do ~ui nilo podia ter o alcance que so 
lhe quer dar; e como poderia o ministro da guerra destruir 
os plJnos dos generaes alliados, so pelo tratado isto só com· 
pele aos mesmos ~eneraes ce commnm accordo, condição 
sine q112 non d6 todos os tratados de allianca? E como o 
minis1ro da guerra ia tomar a si toda a mporisabilidade de 
planos estrategicos, de operações semelhantes.? Eu nJo c fa· 
ria, ufio o farei nunca; deixo Eómcnte para essas imaginacões 
fcrtili>simas,que do um momento para outro, ,conforme muito 
.bem censura o nosso poeta Nicoláo Tolentino, oas ruas c nas 
pra9as, com a bcng~!a) ou de qualquer modo,trnçiio ua arê;J 
optunos planos, o diVIdem o mur.do, sem ter um. palmo de 
terra l 

Mas, senbore~, a grande aecusação de inutilisar-se esse 
plano grandioso, senão'angelico, coo;i;tiu, conforme a·imagi
naç;io do nobre senador, em quc,pelo·facto da minha chegada, 
desappareceu o elemento rio-grandense, não se reunirao 
forças, houve de;gostos entro os chefes, houve dissensõos 
e desercões. 

ScnhÔres, quando entrei para o ministerio, exigi do presi
dente da província do Rio- Grande do Sul quo me declarasse 
o estado das fronteiras e das forças, bem como tudo quanto 
fosso mister para providenciar. U presidente da província de
clarou-me ... , 

O Sn. VISCONDE DA BoA-.VISTA:-0 Sr. Gcnzaga. 
O Sn. !n~mno DA GUEnnA:-De certo, V. Ex. nilo estava 

ainda la quando eu entrei no ministcrio. 
O Sn. VIscoNDE DA Bu-VIsTA: -E' bom fazer esta dis-

\in~~ão. · 
O Sn. !nNisrno D,\ GUEnnA .... decliuou-me no seu officio 

de 31 do maio de 1865, o ~eguinte: 
<c Quanto á ultima parte do a vis~> ficou acima respondida, 

e dec:aro. a V. ll;-;. quo, presentemente, com as di1pcsiciles 
quo tomm para defender as fronteiras da província, n;lo tenho 
o miqimo recoío de qualquer golpe de mão, salvo um des
cuiclo imperdoavol da parlo dos chefes militares, ou assalto 

. por f?rçus !nimi~as tffo numerosas, que seja impossível toda 
;~ rüsJstcncia ; mas me parece !(ratuita uma ou outra destas 
duas l!ypotheses. » (P.1g, 40 dos documentos relativos á 
invasão.) . 

O yresi_dcntc, a quem cu me refiro, tinha dado todas as 
providenCias; nprcsentava cm seus rnappns um elfectivo do 
17,0Ç~ pmças que mandnrào·so destacar, nilo que se tives
wu Ja ao todo destacado, o ao mesmo tempo, cm abono de 
suas medidas, offorecia no governo um asserto e promessa 
d~quelles quo defondi;lo as fronleir.1~, do que o inimigo soria 
rcchassado, do que as for~as reunidas crão sufficicntes para 
o Jazer, otc. 

.ll>tos mcrtcs o promossas erilo positives c terminantes. 
O commanuanto das fronteiras, depois do ilfirmnr ao prcsi 
dcn~o que n;1o lho cabia tomar a ro~pcnsabilidade do nno im
pedir, ou. obstar sem 01:dcm uffici1.1 a passagem do inimigo, 
f;IIJ quo amda m1o. acreditava (car.ta de. 1_6 de abril o pag. 31 
dos dGcumentos Impressos relativos a Invas;1c), d~pois do 
l'lll 2fi du mnsmo !~e:- do abril dcclarar-llt~ qu~ teria o 11ra! 
;,w cla receber os VJSI/au/cs, como era dcv1clu a$ boas inten-

fatal ao inimigo. (Carta do 27 de junho, pag, 72 dos referi· 
dos documentos impressos.) . 

Confiado nestas promessas e assertos. o presidente da pro
víncia providenciava tudo quanto era ncco;sario, afim de Ul'
mar, munieiar, promptificar ~ssa gente para toda c qualquer 
eventualidade Os desejos e mesmo o procedimento do presi
dente da província, neste ponto, forilo os mais puros possí
veis .... 

O Sn. Jom!r:- Apoiado. 
O Sn. !!INisrno DA GU~nnA:- •.•• mas o presidente da 

província tambem dizia que nilo precisava de mais gente. 
Assim oficiava ao ccmmanúante superior de Piratiny que se 
offorecia para reunir forras ; e daclarava ao governo que não 
tinha destacado mais gonto porque entendia que devia aguar· 
dar as iustrucciles do mesmo governo. Eis o trecho do seu 
oficio de 3! dê maio a esto respeito: ' 

« Accresco que, tendo-me p1·evcnido o antecessor de V.Ex. 
de IJUB preparava as instrucções, segundo as quaes devia do 
ser organizado o exercito do operacões, entendi que devia 
aguardar as ditas instrucções, para sa~er se aiuda era néces· 
sario levantar mais forças de cavallaria.u [Pag. U do3 do
cumentos impressos relativos a invasão,) 

lsto, pelo que toca ás forcas, devendo eu accrescentar que 
logo qUó chcguoi a proviucià, grande DUlliOro de pracas es· 
pontaneamcntc se foi por toda a parte reunindo, e hoíe essa 
gente faz parte do 2' corpo do exercito e das guar-nictles dos 
fronteiras. • 

Tratando dos chefes, suas pretencões e desavencas, o mes 
mu presidente, em data do H de junho 1865, disso 'o seguinte: 

cc Na ultima parte do aviso, V.Ex. recomenda-me que con
corra para haver entre os diversos comrnandanles e chefes de 
forcas com o general em chefe o melhor accordo e harmonia. 
Asieguro a V .Ex. que por falta de empenho e do esforce 
mou nilo ó que ellos nilo camiuharitõ de harmonia ; creiô, 
poróm, que a respoito do alguns maior será o desaccordo, 
quanto maior ftlr o empenho que so mostrar em pô los do 
accordo. Creia V .Ex. que h a alguns ofllciaes superiores que 
suppõem-se necossario~, e quo t8~ a Vil idade do acreditar 
que podem fazor valer os seus serVICos ntó o ponto .de impôr 
altas condições ao governo., (Pag. 'üt do~ documentos Im· 
pressos relativos á invasilo.) · . 

Accrcscentava em outro oficio que estes ccmmandnntes 
não se entoncliilo; que toda a harmouia 'em impossível, quer 
o governo m;mdasse para là, como commandante do exercito 
o brigadeiro llitteucourt, quer outro qualquer official. 

llis as proprins palavras do presidente, Em seu officio do 
tli de julho. 

cc Dous pormil!a que eu mo eugane; mas não levará muitos 
dias para vm'mt~ o que vai pela fronteirn entro os diversos 
ChHfos que aJj' SO OS!i10 reunindo, cada quai màis pro!BIICÍOSO, 
N;lo ó o goueral CuldweJJ, o muito mouo; o gonml nittcn
court, quo, os ha do conter. " (Pag. 70 dos roforidos docu
mentos.) 

O pmidcnto da provinda, cm rola~cro nos mesmos cheCos, 

• 

' 



• • 

SESSÃO E~l 18 DE JULHO DE !866. 133 

depois dos successos, classificou a invasao como um descuido saudc, obliverão lico0ca no !i• corpo do exercito o barilo de 
impcrdoavel,; e dizia lambem ao. g~neral Caldwell, em o!fi- Jacuhy e o coronel Oürives, e no t• corpo o coronel Joao 
cio de 3 de JUlho. que, se a provmc1a, com a~ suas propr1as Antomo da Silveira, por eslnr' bast.\nte enCermo, segundo 
forcas, não resistisse o rechaçasse os invasores, dar1a ao participou o general líarno do Herval. 
mundo uma· prova bem vergonhosa do seu estado. Com a chegada do min>tro da guerra, ollo por si, mas por-

" A noticia deve de produzir muito dólorosa im~ressílo no que as circumsldncias exigitto, porque acompanhava ao nos
~ovorno im~orial; e se com os recursos da provinc1a do Rio~ so monarcba, deu.se um grande movimento; e eu tive até 
Grande do Sul não se pudor rechachar uma tnvasão de 8,000 os homens mais exalla~os em politica que se me oisrecêrao• 
a 10 000 homens paragu~Ios, p,erderemos muita forca mbral para reunir voluntarios; tenho qui a lista dos seus nomes: 
pera~te o estrangeiro. » (I ag. 62 dos citados documêntos.) o coronel Manoel Lucas de Oliveira, o tenente·coronel Der-

" Dirigindo-me ao commandante das armas, diz o presi- nardo Pires, Jacintko Pereira Junior, Antonio Cardoso Soa-
dente em seu oficio de 9 do julho, em data de 3 do corrente, res, etc · · ' 
nilo pude deixar de signi6cnr-lhe a minha opinião que a in· O numero ~e guardas nacionaes do Rio Grande que se 
vasi!o foi devida principalmente á nímia facilidade dos chefes achilo nos dous exercitos o nas fronteiras da província eleva
encarre~ados da defesa da fronteira (cópias ns. t5 e H). Um &e a 17,016. No V corpo do exercito ha 3,663 praças, das 
acontecimento previsto e annunciarlil com tanta antecedencia quaes 2,600 forilo mandadas por mim, porque a guarda na
deu-se de surpresa para o commandante da 1• bri"ada, e bn- cional que tinha marchado com o barão de S. Gabriel acha
vendo apenai no ponto mais ameaçado cerca de 200 homens va-se muito reduzida em i:onsequencia do deserção. No 1!.• 
de nossas forças I» (Pag.liõ dos citados documentos.) corpo do exercito ba 7,102 Na guarnicão das fronteiras da 

Em seu oO!cio de 3 de julho ao commandante das armas província ba 6,21io. Estas 6,1!ã0 estiiÔ reunidas a algumas 
disse o seguinte : · outras q_ue passárão do 2.• corpo do exercito para fortificar 

" Entretanto a invasão foi ef!'ectuada com surpresa, porque a fronte1ra. · 
della só leve noticia o commandante .dn t• brigada quando o Logo, o elemento rio·grandense rxiste em toda a sua plena 
inimigo já operava ~ pnssag~m d~ r1o, o o grosso das nossas forca: t7 ,000 homens naquella província que nllo 'póde coo
forcas com infanfar1a c arttlbarJa, que ba tanto tempo tem ter "mais de 170,000 almas ...• 
ord"ens e se prepara p~ra marchar para os pontos a!Deaçados, o Sn. PoMPEU: ...:.. ~00,000. 
no dia S do passado a1nda estava nas pontas do lb1rocaby, e 
no dia 12 ainda: occupava o me;mo acampamento 1 • (Pag. 62 O Sn. MINISTRO DA GUEnnA:- Dizem-me que 170,000 ai-
dos citados documentos.) mas. Lo~o, pois, Sr. presidente, o elemento rio-grandense 

Ainda cm officio de tO de julho dizia 0 presidente ao rele: existiu e exiote nos ~ous exerci tos. ~enho o prazer de .dizer 
rido'commandante de armas.o se•uinte: ao »en.ado, de mantfestar, de ce.rttficar que nos con81c~os, 

. . · " ·. · nas brilhantes batalhas qu~ tem hdo o t.• corpo do exerc1to, 
.• ~ qu? d1z V. Ex., e a parte d~ ~or~neinl~nna Barreto, principalmente na de 2i de maio, os nossos soldados da 

vmu 1nlel1zmonte.corroborar o meu JUIZO Já ma~1lesta~o a V. guarda nacional do Rio·ürande com cavallos já cansados e 
Ex. no mou .o!fic.to de :l do corr~nt~, d~ s~r .dev1d11: ~ tnvasile ·ratigados, combatérilo de uma 'maneira admiravel ; p não só 
das lorQBS 101m1gas nesta.provtncla a mm1a fac1hdade dos a cavallo, mas a pó, dando·se até rasgos de valor, como o 
chefrs encarregados de guardar. as fronteiras. Approvo, por- do 2.• sargento que salvou um capitao que estava no meio de 
tanto, a deliberação de V. E.x. nomear o co~o~el Menna Bar- ,Ires paraguayos. 
roto co.m!llan~anto da fr~nteJra, e ao Sr. m1mstro d~ ~:uerra . Ma~ so repete sempre: « O exercito do brigadeiro bonora
lransmllll eóp1a do GffiCI~ de V. Ex. e da parte olllclal, b~m rio Canabarro. » Nilo ba~ia exercito do brigadeiro bonorario 
como os mappas que enVIOU Y. Ex. • (Pag. 66 dos meneio- Canabarro, havia uma divisão, e esta divisão erlf composta 
nados d~cumentos,) . do 4, 727 P,raças. Aqui esti!~ os dados officiaei. As outras 
. Sobre alguns cheCes, declar?va ~ pres1dento que elles se pracas fazliio parte da 2• div1siio ao mando de barilo de la

lmhilo escusado. ~ue erilo mu!to e~1gentos e!c. ;com~, por cuhy. 
exe~plo, no offic1o. do 30 de pne1ro de 1865 a ~espe1to do Tenho mostrado, Sr. presidente, que o maior numero dos 
barao de J~1cuby. E1s .como ah1 ~e expr1me .o pres1dente : chefes não abandonárão a causa do seu paiz, tenho mostrado 
. ".Acred1to que serta co~vemente or~an1sar~se uma Cor~a que o elemento rio·grandense existe, tenho mostrado que o 

lJgo1ra ao mando d~ um officta.l,. como lo1 o barão de Jac.uby, maior numero de cidadãos concorreu para a defesa da patria, 
com todos os me1os de mob1hdad~ o nas me>mas condições depois da ida do ministro da guerra á província do Rio-Gran
em quo olles.operfio, p~ra pers~gu1-los e acos;a-los, pene· de do Sul; não por elle, mas em consequcncia da viagem qu~ 
Irando para 1sso no terntor1o or1ental. ~nlre!anto devo ~om 0 monarcha efectuou. , 
franqueza decl~rar a V .. Ex., que rece1o mu)t9 da repet1c.ão Mas porque, Sr. presidente, esse exercito se dissolveu? 
dos act~s denommados cahforntas, que se prallcárilo em 18b3. Seria por~ue as forcas partissem para o t• corp& do exer
)las he1 de entender·me com o (:Onerai Caldw~li, e v~u eme- cito ? Se diZ que alguns rorilo abrigar·se sob suas bandeiras: 
ver ao b11rilo de Jacuby, c~n~ld.ando·o par~ assum1r o com· como é que tropas regulares podoriilo marchar se não fossem 
man~o ~essas forças. No prmc1p10 da organtsaçilo das forças desigpadas, e como é qne os foragidos poder!il.o procurar 
conv1de1-o para tqmar parte nas opera~iles que 1amos empre- abrigo naquelle exercito contra as voxacões poht1cns, se to
hender. doa os commnndantes pertenciilo a um .lado ? .•. O coronel 

"Então escusou-se, allcgando o necessidade de attender João Antonio da Silvmra não pertence a lado nlgum: il ~m 
nos seus negocies e intermes, e por não acreditar que los- homem estimavel e vivo bem quisto de todos; o lallec1do 
somos .1tó o ponto de emprehonder uma campanha no Estado coronel Valenca, este nome s6 basta para declarar que nilo · 
Oriental. Talvez esteja hojq com outras disposicões, e vou havia perse,uiêilo contra olle; e assim o coronel Demetrio 
mandar a Porto· Alegro o meu ajudante de ordon"s com uma Ribeiro ; o corônel Tristilo Pinto, que tilo bravo. agora como 
~arta, convidando o. " (Pag. 10 dos mencionados documentos semprd, se mostrou na batalha do 21 ; o tenente-coronel Se
Impressos.) zerredo; o tenente-coronel Dutra, meu amigo e todos os ou-

Mas, srnhorcs, como foi que o elemento rio-grandense dcs- tros officines. 
npparecou? !'ola dcmiss;1o de chefes? Pela escusa dcllcs? Para que, pois, Sr. pr"sidente, acarretar estas cousas 
Nenhum escusou-se com a minha chogada, nem depois; todos inexactas, lanca·las ao publico d11 tribuna do sonado sem 
continuáriio oxce(ltO aquollos que forrao mettidos em conselho base al~uma, só pelo desejo de ferir um inimigo? 
do guerra, o estes ainda assim percebem os seus soldos: eu « O 2• corpo do exercito (se disso) dissolveu-ao pelas de
lenho 11qui a lista do todos ellcs ; tenho a ordem do dia que serçiles I • Sr. presidente, esta ó uma questão em que não 
cià os seus nomes, o n;1o ~ncontro algum que desse somo. sei se estou ou não em dosaccordo com o meu honrado colloga, 
lhanle passo dnranto minha ostada na província. Posloriormon- o nobre marquoz do Ca1:ins · entendi o seu aparte do um 
to lltu111ha che~ada a esta cOrto, cm vista do inspecção de 'modo, o outros o entendem d~ outro modo. Estou persuadido 
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que S. Ex. quando deu esse aparto foi em referencia á vo
luntariedado, á espontaneidade com que os rio-srandonses 
sempre acodem' á defesa do paiz. •.• ' 

o Sn. !!INISTRO DA aunnnA:.;... E' uma praga, como 'uiz o 
nobre senador, de todos os cxercitos. 

O relatorio da secretariada guerra dos Estados-Unidos di\ 
a quantidado do 18,120 desorr.O~s cm todo o exercito du
ranto a campan hn; E, Sr. presidente, devemos ter o garbo 
de dizor que felizmente nno se dá entre nó;.aquille que se 
viu na propria Criméa : um soldado francez passar para os 
russos e depois~ mcttido em conselho de guerra na divisão 
do Lyon, alguns juizes, pelo .pundonor que ó proprio da 
nação franceza, declararem que não ern p_ossivcl que aqucllo 
~o!d;!do se esquecesse dos seus deveres e passasse para o 
IUimigO, 

0 Sn. MAU QUE% DE CAXIAS :-Sem duvida, 
.0 Sn. MINISTUO DA GUERRA:- .. , mas O nobre senador não 

pedia dar esse aparte em referencia a· que cm outro3 tempos 
•niio houvesse dcsercõcs. 

O Sn, MAR~UE'z ~E CAXIAS :-Ond~ ha exercito ha sempre 
deserções. · · · · · 

O Sn. llliNiSTRO DA GUERnA: -Sem duvida, c tenho documen
tos dos quMs consta que em virtude de representacão do f~l
locido desembargador Bello, então vi~o-presidento ·da provín
cia, pela ausencia ou impedimento do nobre marquez e do 
commandante d'armas, pediu-se amnistia para muitos que 
existi~o nesse tempo foragidos, ou presos como desertores ; 
tenho esses documentos aqui, e se o senado dooeja os lerei 
Duranto a minha presidencin desereões se derão, e pedi 
amnistia lambem, a quai.Coi concodidâ 

!las, senhores, vejamos agora, porque c meu fim ti outro 
O· que succedeu durante a administracão do ex presidente, o 
Sr. Gonzaga ; suas palavras para niim são um evangelho 
P.~rque, qua)quer que seja a di[crença do opiniões, rogo: 

Segundo os mappas rcmottidos, as desercões no . exercito 
do ~onoral bnrilo de Porto-Alegre subirão; desde julho de 
t8G5 ató.dezembro do mesmo nnno, a 1, 233 ; com a retirada 
do algun~ officiaes, o barão de Jacuby e outros, e na passaRem 
do exer~Ito para o outro lado do Uruguay, trezentas e tantas; 
total mtl seiscentas e tantas, menos de lO •!o de 17,000 ho
mens; o 10 °/o foi o termo módio em que o Sr. ex-presideote 
Gonzaga conjpulou as desP.rcões no tempo de sua administra· 
ç~o,, da força da suarniçcro ·e em operações dentro da pro
vmma. 

SIJo-mc de d1zer que concordo com elle cm muitas das suas 
reflexões. 

Informava o Sr. Gonzaga ao governo cm dàta ~c 7 julho : 
" Marchou no d!a 30 do mez findo o corpo de 'l'aquary 

com 208 praças. DIZem que na marcha tem havido muita~ 
deserç6es. Não duvido. Ignoro que o commandante tenha re
cebido soldo de l!iO praças, tendo 100 licenciadas. 

" Hei de pedir sobre isto inlormações ; mas é esta uma d.1s 
acçusaçõs, bem graves, que !az-so, e tem se· feito sempre, 
aos commandantes dos corpos da buai'da nacional, salvo hon
rosas excepf:ões. » (Pag. lí4 dos documentos ji\ cila'do~.) 
. No ~elaton~ ~om que o mesmo presidente entregou apre. 

sidencia exprlmiU·Se sobre este assumpo desta maneira: 
"Têm havido deserções nos corpos da guarda nacional, 

notando, porém, que as maio~es deserções tôm sido nos cor
pos que fazem parte do exerCito de operacõcs no Estado Ori
ental. Caléulo que so~em n tiO '/• _as ~eserçiles nesses corpos: 
nos .que estão em semços na provmc1a não excedem de 1 o 'lo 
sobre o total das forcas dos mesmos corpos. 

" Dignando· se Súa Magestade o Imperador de perdoar os 
crimes de· t• e 2.• deserção s.imples. c as deserções aggrava
das, comprebend1das no arttgo umco, pelas circumstancias 
ns. 1, 2, 3 e li do titulo 4• da ordenanca do 9 de abril do 
1~05, expedi ordens aos commandantes súperiores para reu· 
mr todos os guardas de seus respectivos ctistrictos que esti
vessem nas condi~ões do indulto, 11fim de aggrega-los aos 
corpos que estão-se reunindo com destino á fronteira do 
Uruguay. » 

E ó verdade. Sendo 3,22i as praças de cavallaria da 
g_uarda nncion~l, segundo o citado rclatorio do mesmo pre
~Idento (pag. 4). e conforme o officio reservado de 1ü de 
JUI~o ~c. tSGS do commissario do ministerio da guerra, o 
mm dtstmcto .Sr. consul geral da Con[ederacão Argentina 
João Carlos Pereira Pinto, sobre o qual aproveito a occasiiio 
d? da.r o maior testemunho do bem que tom servido ao mi
msteno li' meu cargo, e estavilo reduzidas aquellas pracas a 
pouco mais de !, 100, e no Jogar da Concordia ns dcsercõos 
continuavão. loto mesmo se colhe do itinerario da commis
s~o de engenheiros, sPgundo o qual, na revista passad;, na 
vdla do Sa!to, em 2i de julho do )SG~,. o. ~omputo da força 
de cavallana do 1• corpo do exerctto, mclutda a 'd.e 1• linha 
era. de t,H2. ' 

Todos sabem que até se derilo conflictos, ainda quando 
comman~ava nossas forças o barão de S. Gabriel, nas escol
tas quo Iilo prender os desertores, morrendo úous capililos ; 
todos sabem que em todos os tempos as desercilos sempre são 
numerosas na guarda nacional do Rio-Grande: , • 

O ~n. !!AnQUEZ DE CAXIAS : -E' uma praga de todos os 
exerCI tos, 

Senhores, ha sempre muitas desercões na guarda nacional 
do Rio-Grando do Sul, e ti preciso ser justo; a ·'gente da· 
quclla província vive sempre all1igida pelo servico mtlitar: 
nilo ha anno, quer em circumstancias ordinarias, quer em 
cir.cumstancias extraordinarias, que não seja chamada a ser-
viço, e alguns abandonão tudo quanto têm para irem prestar 
esse serviço; ti por isto que alguno querem antes ser estran
gei.ros, passar para a banda oriental, do que servir assim ao 
pa1z. · . · • 

O Sn. VISCONDE DA BoA-VISTA:- Entretanto não querião 
~ugmentar o exercito de linha, por mais reclamações. que se 
fizessem. · 

O Sn. DII~IS'l'no vt. GuRnnA : - O exercito de linha ainda 
numeroso é mais economico do que a leva que temos feito. 

O Sn. VISCONDE DA BoA VISTA: -Apoiado. · 
o Sn. nhNI>TRO DA GUERRA :- Permitte o senado que pa

rando aqui, eu faca uma reflexão; de tudo quanto timho dito 
segue-se que, se houve dificuldade rosultanto dos chefes não 
se entenderem, se houve falta de reunião dos rio-grandcn·
ses para prestarem-Go ao servico da patria, se houve deser
çil_cs, o facto ti anterior á administ1·ar,ão actual e continuou.· 

.Neste caso, Sr. presidente, se eu fosse lancar-me nos espa
ços inijnitos da imaginação, permitia-se-me· a expressão, di
ria que talvez fosse tudo isto devido a alguma influencia gue 
quizesso ali inaugurar-se per (as et per ne(as. Não direi 
quem ti essa influencia ; mas todos sabem que as opposiçGes 
osme~ão-so sempre em crear clientela em toda a parto. 

O nobre senador a quem respondo .c comprchenderá facil
mente. 
· Eu notei, Sr, presidente, que o fim que se teve em vista 
neste discurso foi sómente exaltar as qualidades de um offi
cial, qualidades quo cu nno posso contestar, nem o devo, 
porquo pcrtonço á escola daquclles que respeitão os que tôm f, 
monto, os aprecião, os ~levilo, os tratilo da maneira mais 
distinctn, não os infamão, não lhes alirão n lama do ridícu-
lo, não lhes cospem a injuria, não os calumniilo para aba-
tó los;. (elizmente pertenço á phalangc_ daquelles que,_ qu~r 
cm pohttca, quer cm astudos e em pos1cõcs, não têm mveJ~ 
dos outros, porquo·contentão-se com o que llies póde caber. 

Entendo que os partidos precisão clovur altares para col· 
locar ncllos seus deuses da guerra, seus dousos da prohida· 
do, saus deuses da intolligencin; respeito este dcr.ideratum; 
mas ó lambem verdade, e a historia mostra, quo muitas vo· 
zos os partidos, á maneira do que praticão os ~cntios, em 
Jogar de tomarem por seu deus as grandos intelligencias, ns 
grandes vit·tudos, prostão cult~ a uma grando gibola, á co· 
bra, ou a algum pedaco do páo e tumbem a algum bezerro 
~ouro. • · 

'l'cnl10, pois, tomado o proposito do respeitar a todos, o, 
depois do certa opocba da minha vida ,o senado h a do ter r o· 
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pat'nJo procuro sempre evitar tudo à ~uo ha dO amargo, A premissa, portanto (tenho medo do proferir a palavra 
t~do q~nnto pó do impo~t~r ~ma allusilo nos meus ~dvors~ri_os, do que ató nas quostilos philo~opbicas se usa), não dirá que 
0 sobretudo nos meus IDimigos. Póde ser que seJa ma1s 1m- tJ falia mas que não d verdadeira; o todas as conclusões q_uo 
portinonto com meus ~migo• do que cgm os meus adversa- se nasoão sobre e\la ano destituídas de fundamento, albo1ail 
rios; aos meus ndversarios sobretuilo devo respeitq. da verdade. E para que o emprego· de semolhante recurso 

IlaiJaroi agora, Sr. presidente, sobre os fornecimentos do contra os ostylos o tradicõos desta·casa? .•• 
exercito. Passando revista o nobre senador a quem ruo rcüro, Uas não é i8ID só, o senado verá ~ela demonolraciio que 
a· todos os contratos sobre fornecilnonto do exercito, foz eu vou fazendo que oeste ponto a10da houve·:da parle do 
justica a al~uns ; a respeito de outros,. poróm, . o nobre nobre senador esquecimento de referir aquillo que realmente' 
senador fo1 alóm do que lhe podia caber, porque ollo nilo existo e consta dos documentos que cilou, notando-se ató que 
tiuba direito de .di~llT aquillo quH não existo, do reportar· se na cilacão rMoriu o negocio. de um modo, e nos documentos 
a documentos que di~ern o contrario do que olle pretendo,. c quo logo em seguida a acompanha consta que se deu da 
rebaixar as intonciles daquellos que pralicári'io taPs actos. outro. Quando taes cousas silo Ieitas para bem de todos é 

nuanto ao contrato de fornecimento de .10 de novembro natural o· sacrificio, é honroso; mas quando é para mal, 
de~ 186i, disse o nobre sanador que tinha sido perfeito, principalmente em'relacao a um:adversarío inteiramente in
não obstante as circumstanciasem que nos acha vamos quando otrensivo, como _au' squ", rireio qu~ os estylos e as. tradições 
foi celebrado. Veja o senado que, sendo este contrato· feito do senado têm sidO lambem esquecidos. · · 
depois de publicarem-se annuncios com antocedencia quasi ~las ahi, Sr. presidente, o nobre se011dor foi além de tudo: 
de dous mezes, cm uma gr.ande povoação, no centro do rallando desse contrato disse que ~Ue foi feito por uma com
commerdo, o nobre senador não achou espinhas na sua mandita e que eu tinha sempre tido a desgr~cado deixar 
ado peão, porque na verdade seguirão se to~os os tramites commanditas·anti-fiscaes :em todas as reparti~ões" que tenho 
Jogaês; mas a respeito do contrato e.olebrado em Juquery dirigido. E' duro 1 · • 
pelo general Osorio disso que este general fôra abandonado o nobre senador referiu-se á parle mais gloriosa da minha 
pelo ministro da guerra om um lagar despovoado, etc., o no vida admnistrativa, á minha administracão na alfandega, _já 
entrct~nto, ao mesmo passo, louvou o contrato provisorio do elogiada pelo proprio senador antes de {8.59; referiu-se, Sr. 
400,000 racilosfeito pelo barão de Porto-Alegre em S. Borja, presidente, a um documento que disse encerrar o inquerito de 
sem concuironcia ou meios de ubtll·la, o tudo isso com que elle fez parte i isto é, a um officio do inspector que 
o fim de fazer recahir o peso da censura sobro o .contrato ~ntão serv'~. · · · 
quo disso foi foi to por mim, mas que foi por mim simples- ~hndei pedir ao meu nobre collega, o Sr. ministro da {a-
mente dpprovado, o contrato da UriJguayana. zendn, tudó quanto dizi~ respeito â_denuncia da c_ommandila 

Sobro o contrato da União o· nobre senador foi bastanto anti-fiscal, mas não havia nada ma1s do que aqu1llo que es
explicito, lambem o louvou; e o fez com o fim de mostrar tava impresso; e o meu nobre collega reepoodeu-me mao-
depois que eu não podia celebrar o contrato da Uruguayana. dando cópi~ do que havia. · 
Digo-com il fim-porque desejo que.o senado attenda qu~ o .Este documento n;!o t~m nada quo dol6te; da parte do 
nobre senador andou procurando umcamento o que a m1m então inspnr.lnr, denuncia da existencia dessa commandita 
poderia infligir dOr ou desar; porquanto elle sab~, e o dizem anli nocal. Referindo~se o mesmo inspector ao aviso do mi
as letras sagradas, que a caluninia perturba o proprin •~hio nistorio da fazenda, que ex!gia certas info.rmaçiles, usou: 
o faz com que o rubor lhe venha ás facn~. . dessa expt•ossilo .ell! re!eren~ta _ao mesmo avtso, e não affir-

Disso o nobre senad~r qu~ o co~trato. da União, celebra.do meu que ella extsllsso, attrtbutndo ao governo o estado da 
pelo barão de S. Gabrtel, llnba sido fe1to para o estrangmro alfandega pelo seu mão pessoal.; ollo podia, portanto, rele
o para o Rio-Grande do Sul; citou ató o artigo, o, como rir·so á minha administraciio, como d1sse o nobre senador, 
V. Ex. tem admittido os discursos annotados, lã. vem om ~orquo clla findou em 1863 para 18iíi i mas o nobre senador, 
nota o texto do proprio artigo ; mas será isto ~xacto, S~ • ila supposta oxistencia dessa commandita em 1862 em uma 
pre>idente? Vou demonstrar que o texto do artigo não d1z alfandega em. que ha oito annos eu tinha servido

1 
por mero 

tal; peco ao senado toda. a sua attençiio. Eu trouxe o pro: acto de sua beneYolencia, concluiu que eu hav1a deixado· 
prio original, mas quero referir-me á IDosma lonto donde foi uma commandita anti;fiscnl. 
tirada essa nota. · . . · No meu tempo as commandltas não erllo ainda usadas, e· 

Contr~to da União, pag. 2•, condi cão 1•: • O arrematante principia vão as sociedades anonymas, algumas das quaes mui
se obriga por sua. pessoa e bons presêntes e futuros a forno· tee males causarão aos cofres publicas. 
cor a etapa por espaco de Ires mczes, contados do 1• de março Achei a alfandega com a renda de 6.900:0008 • elevei-a a 
deste anno·, ao exercito de operaciles do sul do imporia. quer u.ooO:OOOfl, isto é, a 101 •1• mais do que achei, abaixando 
este esteja em terrllorio brasileiro ou no Estado Oriental do ella consideravelmente depois que a deixei, e tornando a ele
Urúguay, acampado, ou em marcha, ou em operações i qu~r var-so unicamente do exercicio de 1856-18~7. eni diante. A 
reunido, ou dividido em pequenas forcas. O numero do. pra- minha administração naquella repartição iá foi taxada _oo.so
~as para que se contrata éste fornocioionto ó o que pc.rtoncor nado de extorqui~ora pelos meus adversartos, mas.niio unmo-
ao exercito do operacaes. » . ral e deleixada. · / 

Em a'nota e no diséurso vem-ou cm !orritorio estrangeiro 
0 

S F p A · d 
ou territorio brasileiro. Era impossivel isto, porque mais · n. EnREIRA &NN!: - pom o. . . , 
adiante ainda uma outra condi~fio, a õ•, diz o so~uinte: . O Sn. MINISTRO _DA ~u&nnA : - ••• a ponto que s~ pudess~ 

cc O arrematante ó obrigado a la~er o lornoCimonto da tantos annos depois VIr firmar nesta .casa um conceito some
etapa no Jogar cm que se acha~ cada um. dos corpos ou d~s- lha~ te. Eu ~ive d~ parto do nobre VJscondó de llal!oraby os . 
tacamontos QOrtoncontes á forca do exercito, quer na provm· maiOfOS elogios·; llva-.os do nobre s. e. na dor o Sr. Penna, que, 
cia do Rio-ümndo, quer em tôrrítorio do Estado Oriental do foi mou superior, como director das rondas. 
Uruguay, _cm marcha,_ acampado ou aq~artell~do · • . o Sn. FEnnEIR! PENN.I.:- Apoiado. 

E ha mnda a condição .final, que fo1 referida po!o nobr~ . . . 
senador sómento para ilizer que, se nolla escapou 1sso, fot O Sn. IIINISTno DA GUERRA.- Todos que me conhecem sa-
um lapso de ponna, ou por ler sido illaqucada a boa fó _do bom que. essa p~quena aura que porvont~ra pos~o. ler no 
general· osta. condicãa concorda eom.as outras o ó mUlto commorc1o ó devida ao meu trabalho, á mmha solicitude no 
mais explicita: • ' . dosomponh_o do meus devores. . . . • 

• Este contrato deixará de vigorar, salvo novas condt- Procuror sa~.tr daquolla r~part1ção porque JUI~uor que t_r-
ç~os, quando o exercito, por qualquer oventu~lid~do ou cm nha pro~tndo J~ so~v1~0 ! nl11 ostá ~ nobre sena .or pelo R10 
Vl~ludo do ordem superior, passar a outro tom tono quo n;1o do Jnne1ro, o :Sr. Eu~eb10, meu antigo ~ompanbHiro d~ ~aoco 
soJa o oriental do Uruguay ou da provincia do Rio-G1·ando nas nu)as proparaturms, m~u companheiro d~ ncad.om1a, clle 
tlo Sul. , · · pódo drzor que ou .procar.ct sempre voltar a masistratura o 
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que, tendo.se.me otrcrecido o Jogar de juiz tld direito de 1#600. • En tenho aqui documentos dondo se colligo que o 
Cabo-11rio, n~o aceitei por sor longo da cOrto e porque aspi· preço da etapa pelo contrato da Uruguayana era de 670 rs., 
rava o Jogar donde tir.ba sido removido, que era Campo· e nent isto é objecto de duvida. 
Maior. (O Sr. Eusebio {anignàl a{firmativo.) O brigadeiro bouorario Canabarro roprosentou contra a 

Sabe 0 nobre senador 'o Sr. Pcnna muito beni qui! depois exiguidade da etapa elevada a iOO rs. pelo Sr. Ganzaga. Em 
se me otrcroceu um Jogar no !besouro de sub·director das cunsequencia disso nlandoli o mesmo Sr. Gonzaga que o tor· 
rondas, que desejava, mas que, por emguanto, n~o podia ter, necedor do exercito do bar~o dli S. Gabriel fornecesse, 
e esperava para um tempo melhor. Tenho lambem aqui o em virtude do contrato da Uniiio, as forças que se acbavno 

·meu nobre collega, o Sr. ministro dajustica ; ellll que diga na fronteira no Rio Grande do Sul. 
se quando entrou para o ministerio Paraná"o meu desejo nlio O mesmo ex·presidento do Rio·Gr~ndo o Sr. Gonzaga no 
foi sempre sahir da alfandega,,.. seu relatorio o declarou ; mas nAo carecia declara·lo ; eu to· 
o SR. !UNI!tno DA. 1ust1r.A.: _E' verdade. nho aqui estes elftciós que o senado me dispensará de ler 

• todos : · 
O Sn. MINiSTRO DA GUERRA: - •• •. e se o Sr. marquez . •A' vista das considerac~es feitas por V. S. no seu officio 

de Paraná, que até essa épocha estava nas melhores relações de 13 do mez proximo passado sobre as difficuldades de cone 
coinigo, nilo mo otrereceu o legar que se me tinba eft'ere· tratar abl o !ornecitnento das forcas da divis~o de seu com, 
cido anteriormente, crê que até no tem~o de S. Ex. o Sr. mando, e allendendo ás razGes ex~ostas sobre a neeessidad
presidente, o Jogar de procurador. fiscal ao thesouru nacio· desse fornecimento c sobre a insulficiencia da etapa em rt!is· 
nal,logar que múito me lisongeava, porque tinha sido sempre marcada flara o semestre corr~nte, deliberei m2ndar {orne 
oceupado pelas primeiras inlelligencias· do paiz. · cer pelo furnecedor do exerCito os forras e1tacionadas .ou gue 

Mas se disse que, porque fui destituído da alfandega, pas- estacionarem nessa fronteira e na de Missoes. » ( Officio de 
sei-me immediatamente para a opposicão Essa épocba, Sr. 3 de abril de t86~ dirigido ao brigadeiro honorario Cana· 
presidente, é por de mais brilhante para ínim; como membro da barro, á pag. !7 dos documentos impressos, ete..) 
camara dos depulados,n~o pude approvar a manoira por qué « Como verá V. Ex. (dizia o presidente da provincia do 
se enunciou ii politica de conciliacilo, declarei-me em oppo- Rio· Grande do Sul em olftcio de 17 do mesmo mez de abril) 
sição i mas pedi primeiramente a minha demissão, não se das cópias inclusas, o brigadei;o Canabarro declinou . de 
m'a quiz dar, fiz todos os esforc~s, ella me foi afinal con- contratar o ftrnecimento da divisão do seu commando ; mas 
cedida; estes esforços e estes serviços por ventura não va- insta pela necessidade della e representá contra a exiguidade 
lerlul da parte de meus advorsarios de hoje alguma conside· da etapa de 400 rs., que foi marcadá para aquella fronteira. 
ração? Não fui nomeado pelos meus adversarios, qaando no Note-se que 400 rs. é o maximo da etapa que estou autori· 
poder, para presidente do Rio·Grande do Sul? Nilo servi a sado a marcar. · ' 
contento de todos? N1to tenho documentos os mais lisongei· • Accrescente-so além disso que a maior despeza ~ne se 
ros de ~Ue procedi bem, documentos vindos da parle destes faz com o exercito é com o pagamento da etapa em ró1s aos 
que hOJe me accus~o ou que por ventura acompanhão meus corpos, e já lenho representado a V Ex. sobre as difficUlda
iniluigos nessas accusaciles? des de supprir com os fundos necessarios ás estaçnes de !a-

Citou-se o relatorio" da commissão de inquerito de 1962: zenda encarregadas desse pagamento. . 
olle abi está nada se· encontra nelle em apoio ·do asserto do " Por to•las estas cortsideraciles, deliberei mandar fornecer 
nobre senador, e o ponto de partida dos seus eumes foi o aquella divisão pelo fornecedor do exercito pelas !abolias e 
anno de t8ã9, como elle o declarou. pela contrato ultimamente feito na villa da Unifio. . 

u Commandita anti-Oscal 00 Rio·Grande do Sul! » Sr. pre- • Mas esse contrato alterou o de 10 de novembro, para 
sidente, quando entrei para 0 ministerio existia já 0 primeiro limitar o fornecimento ao Estado Oriental do Uruguay e a 
contrato feito a to de novembro de tS~i pelo Sr.·Gonzaga esta provincia. Se o exercito ou alguma divisilo delle pas
com essa commandita.; 00 antes-esse contrato.estava findo sara Corrieates, já nilo é obrigado o fornecedor. » (Pag. !!7 

· !' t t d U ·• b · · dos documento.) . · , · - ntas exts ta o con ra o a nt .. o, que o su st1IU1u, e essa A.' !besouraria de fazenda olftciou 0 mesmo presidente a 3 commandita. Com quem for~o feitos eeses contratos 1 Com a 
commandita que hoje se accusa; como, pois, toribo a des- do dito mez de abril aos seguintes termos : 
graca de andar sempre com commanditas anli-flscaes apoz de " Por officio n. Slo de 7 de marco ultimo communiquei 
mini em todas as administra~nes que sirvo? Nilo vê 0 senado a V S. haver autorisado o brigacfeiro David Caaabarro, 
que i~lo ó uma. asser~~o tâo gratuita que só póde servir parh commandante da ta divisilo, para contratar o fornecimento 
ombaJT os nesc1os, 05 1gnorantes ? da etapa ás forças do seu commando .. Por officio de 13 do 

Concedo tudo, concedo por exemplo, que um tribuno na mu proximo passado respondeu-me o mencionado comman· 
praça publica declaro em um momento de rebelliilo que 0 go. danle da divis~o, ponderando·me as di~uldades de fazer o 
neral tal, vencedor em tal província, foi derrotado e está contrato de fornecimento sem um prazo fixo para saa du~ 
preso ; é am meio de embair os incautos para arrasta-los ao raci!o, nilo se podendo entretanto fixar este prazo, como lhe 
precipício, mas é lambem um recurso ; porem vir dize~ cousas deêlarei no offlcio que lhe dirigi, porque ó destino da divis[o 
ôesta maneira contra· 0 ministro ou contra a reputacilo de um esta dependente de ordens superioi'6S, · tendo nataralmenle . 
individuo, sem factos, sem provas, niio posso por mõdo algum de ser fornecida pelo fornecedor do ·exerrcito de operaçnes 
louvar. A posição de ministro me relem neste ponto; na o· desde que passe a fazer parte deste. Entretanto· insiste na 
1Josso ser mais extenso, n·ão posso. ser mais livre. necessidade de serem fornecidas as forcas do seu commando, 

A carros homens privilegiados cabe a sorte de ter uma reclamando lambem a respeito da (osulftciencia da etapa 
g.rande coragem, grande liberdade P. ara tudo' emnrehender e marcada _para o semestre corrente, para a 'fror1teira de Qua, 
d ta d 1 d d 1 ,. rahim e Missões. Attendendo ás consideraclles expostas, de· 

tzor, e esta coragem, es gran e 1ber a e, bes dá immenso liberei que todas as forças estacionadas ou' que estacionarem 
poder sobre todo o mundo ; mas a mim cabo unicamente de- na lronteira de Quarallim e Missnes sejiio fornecidas pelo 
piorar semelhante facto. fornecedor do exercito de operacGos, segando 08 tahellas e 

Se disso : · • Quando chegou o ministro da guerra ao Rio (leio contrato ultimamente innlivado na 'l'illa da Unillo do 
Grande .a etapa n~s fronteiras era de iOO rs. • Isto se repa· Estado Oriental do Ur'!S'uay pelo general em chefe do exer· 
tru no d1scurso ulhmo de 6 deste mez do modo seguinte : ~As cito, em virtude de ordons expedidas pelo ministerio da 
força~ ali organisadas para repellir a invasão dos paraguayos guerra e de autorisacilo. que lho deu a presidencia. » (Pag. 
receb1cro a etapa marcada na lei, apenas com o accresctmo 28 dos mencionados aocumentos.) 
do tOO rs., isto IJ, custava cada elnpa na fronteira da Uru· Além destes ha o oficio de30 de marco, e outro nomosmo 
gunyan~ 400 rs. Fe~ o nobre ministro da guerra a sua doplo- sentido; quem foi, pois, que mandou fornecer pelo fornec~· 
ravcl vtagom ao R1o-Grande do Ssl, e o resultado foi um dor do oxercito, cm virtude do contrato da Untffo? Foi o~l
contraco oscnndalosissimo, elevnmlo a etapa do 400 rs. a nistro da guerra, Jogo que chegou ali ? ou já se tinha fo1to 
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isso? O Sr. Gonzaga o diz muito claramente em sou rela· raçffo do ex-presidente de que mandár& que todas as forcas 
torio: · . . . · !ossrm fornecidas pelo fornecedor geral, conforme o contráto 

" O exercito estacionado nesta província, está sendo for da Uniilo, resta duvida sobre a exi~toncia de semelhante 811• 
nocido pelo !ornocedor do exercito em operações, segundo o torisaçllo verbal. . 
contrato feito na villa da U11iao, do Ilstade Oriental, a 24 de _~l:•s gomnietti um grnnd9 ~rime; porquo? Porque mandei 
fevereiro.» [Pag. 20 do referido relatorio.J rosc1~d1r o contrnto; Entendt, senhores, que este contrato 

E;tavilo fornecidas, se disse tombem, todas as divisoes. nilo linha a base legal ; nno eslava autorisado. Em segundo 
por !ornocedores eRpeciaos; o ministro da' guerra acabou com logar (si o to oito ter ·lrazido todos estHs documentos) das 
todos, deixando sóment~ em càmpo a commandita; Se disso partes diarias consta que as tropas o doentes morriiio do 
ainda: • Havia um contrato com a divisão Jacuby, hnvia fome. · 
um contràlo com a divisilo Portinha, um contrato-com a divi· o Sa. IIARQUEZ DE CAxus :-Apoiado. 
sM Fontes. » · 

Sr: presidente .. o que é verdade é o seguinte: 'A divis~o ~ Sn. MINISTRO DA GUER~A :-0 nobre general sabe que 
Portinbo nilo tinha ainda contrato quando eu cheguei ft havl<l clamores, ·todos gr1tavilo contra o fornecedor cujo 
estive na Uruguayana; foi elle cel•brado a 13 de outub·o nome nilo declinarei. ' 
de !SGU; eu parti da Urugu~yana a i de outubro; ~~~o tinha O Sn. M!RQAUP.Z DE C.mu : -l'asánvlio se dias sem se 
ainda, portanto, sido celebrado. . . - earnear. 

O contrato da divisilo Fontes, foi feito em 6 de agosto, O Sn. MINISTRO DA OUERRA:-Eu tinha reclamacões do Sr 
unicamente para o temP.o necmario, até quo o muito hon· 0 1, ' · 
rado presidente da província do Rio-Grande o substituísse ou . orgcs •ortes,. de .todas as pessoas eujo gado tinha sido arre· 
deliberasse de qualquer modo Mobre semelhante assumplo, só· banhado~ levado ao córte dessa divisilo i dizia-se que'ent~o 
mente ·para as tropas em marcha, até chegarem ao exer_cito co~forrue o costume, cm vez de tomarem-se as marcas verda~ 

P I • t b 'd • de1ras, tomavão-se marcas não conhecidas, ou inventadlll! • 
· os erwrmen e 0 no re ex-pre~l ente manuou, como de- para qua_ ndo dessomlll! reclamac.lles dizer-se. « Esta nil:o é a' 

via, em_virtudo do. contrato da Uniao, que as forças em mar-
cha fofsem fornecidas pelo fornecedor gerat do exercito. su~ar~ ev. itar is lo _e por nilo ter havido autort'sac~o leoal 

Quanto ao barão de Jaeuhy, eu peco ao senado que attenda • 
ao que disse o nobro senadur. Disse· que ·este contrato tinha mandei que ficasse sem atreito aquelle contrato, e qÜe na fór-
sido atitorisa:do por ordem escripta: o proprio contrato diz : ma do ~a Uni~o fosse leito o lornecimímto pel.os contratadores 

. " Por autorisacl!o verbal. "Tunho aqui o officio do presi· respectivos. E a contento de todos, como uma medida muito 
dente, dirigido' ao governo, dizendo que autorisou a tbosou. a bem, mandei publicnr editaes para que, dentro de um ~ra~or 
rarinp ara qu~ procedesse no contrato. . se apresentassem as'reclamaçlles sobc_e os gados arrebitnhados, 

O nobre senador depois de dizer isto tranocrevou o officio devendo ficar em deposito uma quantia approximadamenta 
do presidénte. Desse ofllcio_ o contrhrio consta, e' para tirar equivalente a essas roclamacilcs para,. a convi to do lornecedo, 

R1beiro, serem indemnisadas as possoas lesadas. _ 
duvidas cu trouxe o proprio original, do qual tambem se vô Naquclles tempos, naquelles logarcs foi a unica medida. 
que o presidente, não obstante os seus escrupulos, mand~n · 1 · · II ·1 
que fosse o tal Borges, indicado pelo barão de Jacuhy, fazer quo e~ JU gue~ ~ecessar1a; e a tranqu1 isou-me; tive reclama· 
o contrato conforme às ba!es offerecidas ·pelo coronel Proco• ções contra, ttve mesmo omp~nho de generaes estrangeiros ; 

maR nll:o cedi. . · pio Gomes de Mello na tllesouraria da provineia. 
D. b 1 N d · Ainda existem reclamaciies sobre arrebatamento de gado. 

1sse o no . re sena I or : " 0 ocumento que cu acabo de mandei que fossem ·processados pelos tribunaes competentes' 
ler o Sr. Gonzaga informa cathegoricamente que autorisou 0 que, convencido 0 individuo, tratasse elle de· levantar ~ 
o Sr. barão de Jacuby para contratar .o fornecimento da sua deposito de quem de direito fosse. . 
brigada ou divisilo; mas o Sr. ministro da guerra em Uru Disse-se que ou nilo podia fazer 0 contrato de Uruguayana 
guyana duvidou da autorisaçno verbal que no ·éxordio do p~r~ue nelle havia a _cond_içi!o de poder ser prorogado a ar! 
coutrato com o seu fornecedor o Sr. barão de Jacuby havia bltrlo do governo por ma1s tres mezes; e que este contrato 
oJBciahnente declarado exis*, e C11ssou o contrato·. continha tambem a estipulacão de ser 0 fornecimento leito 

O omcio que leu e transcreveu no seu discurso diz o con- em paiz estrangeiro, e não somente no Rio· Grande do Sul 6 
trario. Ili-lo : . · na Banda Oriental. 

• O barão de Jacuby !aliou-mo no-fornecimento da divisilo1 .declinando-me 0 nome do individuo que elle julga apto para Sr. presidente, tudo isto é inexacto. ·O contraio da Uni[o 
!er ofornecedor,porj~ oba~or sido om outras épilchas .. Sobre tinha a ostipuiacilo de prorogaçilo, como todos tclm; mas 
1sto declaro a v. Ex ~ue smto algum embaraço Bes1tu em essa condicilo já 'havia s1do satisfeita ou realizada pelo aviso 
mandar fornecer a divisiio pelo contratante do fornecimento do ministeiio da guerra de 7 de· abril de 186ri. que prorogou 
para o exercito, por·~r sido considerado esse contrato. coino o contrato até o ultimo dia do mez de setembro do nfesino · 
mu!to lesi)IO à fazeridap'ublica,. 0 por 1 s~o devo restringi:lo 0 anno. Parece-me gue não podia haver outra proroga'cilo'maia 
ma1s posstvel: •· de tres mezes conforme e~se contrato; a condição tllié expll• 

« Fâzer. 0 contrato com 0 fornecedor indicado pelo barão. cita: • So convier iÍ fazenda publica a conlinuaçiio deste con• • 
. de Jacuhy, sem ser pelos tramites lrgnos de oditac~, etc., traio além do prazo de Ires mezes, o arrematante e obrigado 
etc., ó.provocar as censuras e ;ts calumnias. a continuar, etc.» 

• Mandar alfiur oditacs é muito moroso, e a divis;io vai Além disso nãd podia elle sorvir para paiz. estrimgeiro, 
ja o~erar. . ' porque, como eu já mostrei lendo' as suas condicOcs, foice· 

• Nas difficuldades da posi~iio em quo mo vejo cotlocado, lebrada para o Estitdo Oriental O"·para o territorio brasi
cntendo se1· o mais acortado mandar que a thosouraria de loiro. Já se vê que, se houvesse maior cuidado em ler os 
fazenda contrate com o individuo indicado p~lo bariio de Ja. contrntos, .. me forrarião de esta'r agora a consum1r-1ie, de· 
cuhy, se olle quizcr (•restar-se a fazer o fornecimento pela bil como me acho, demonstrando uquillo que está nos pro· 
proposta ll(lro.ontada polo coronel Procopio Gomes de Mello1 pl'ios documontos tra~idos para provar o contrario do que 
na ~rrcmutaçao a que ultimamente so procedeu o· que n11o !~1 ellc~ pro vão. . . · 
nr~1tn porque osto não a11resentou os fiadores quo as l01; O nobre sanador, tratando das propostas para o contrato 
cx1gem E quando não possa ser leito o contrato nesses termos, do 30 1fo agosto, fez umn misturada c confusão tnl que parece 
ll!nodo f.ucr o fornecimento polo actual fornecedor do oxcr· quo estas propostas.forl10 !eitns depois do contrato da llru~ 
eito.u . , J:Daynua; isto unicamcnto p~rn lnnç~r o odioso sobro mim • 
. O nobre senador disse quo esse contrato tinha sido auto· As propostas para o contrato quo dev111 celebrar-se om 80 ·do 

r11~ado por oscripto, quando o proprio contrato declara quo agosto Corão feitas antes do contrato da Urugua~na, porquo 
01 nutorisação verbal; combinado osso omoio com a docla- ollas não forffo decididas ~ quo o contrato da Urugullyao~ 
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teve togar; mas o no"bre senador nffirmou por diversas ve- cr Os commanditarios ncro se limit~rão com a elovaciio da 
zes o contrario nos seguintes termos: etapa a l~GOO, Ol:igirão lambem as lnllndas tnbeilas da 

cr Assim ficou sózinho om campo, em Uruguayana, o for- Uruguayana, do quo o senado ainda nfio teve conhecimento, 
necedor da commandita José Luiz Cardoso de Salles, com o mas cujas larguezas .póde avaliará .vista do seguilito oficio 
contrato do que eu j:l doi notícia Como havi:1 basta publica do insr1ector da thosonraria : 
na capital da província para os lornocimontos om paiz c.~- cr Porto-Alogro.-Thosoumia da fazenda da província do 
trnn~oiro, autos de sabor do contrato da Uruguayana, o dire- S. Pedro do lHo-Grande do Sul, om 9 dojaneiro de 1800.
ctorJO da co~m~ndita apresentou suas propostas na thesou· N. 3i -111m. c Exm Sr. -A !besouraria aceitando a pro• 
rana da. prov1ncm. " posta apresentada om sessão da junta de 2 do corrente por 

Dinis adiante disso o nobro senador: Jasó l.uiz Cardoso de Salles, para fornecimento do exercito 
" Evidentemente a commandita procura lambem ganhar cm nveriiciles nesta província, a qualsubmettu á approvacão 

tempo, certa .de que o contrato da Uruguayana lhe segurava rte V. Ex: por officio n. 6, só o lHz no que r~~peit:1 aos rire
a pres11 que•tlnba entre moios. ços, porr]UO quanto ú; tabellas estava declarado no respec-

" Dnpo.is ao fechada a hasta publica em Porto-Alegre a tivo edital que serião as do co'ntmto celebrado ·lia villa da 
command1ta teve um momento de susto e correu a thesou União do Estado Oriental mn 24 do fevereiro de !8G1i, o as 
raria modificando as suas propostas. Offerecen os forneci demais condições rogulariiio ás do contrato antorior feito por 
mentos dH ü20 n ü86 rs. dentro da província rto Rio -Grande esta !besouraria cm 10 do novembro ~e 186t E. conio o 
ou no E; tarJo Oriental, de 735 a 765 rs. na Conlcdorac<io mem10 arrematante se nega a assignar o contrato que deve 
Arge~tina, c o preço ajustado para o exercito do gonc'ral vigorar do 1' do fevereiro a 31 de julho desto anuo. sc nolle 
Osor10 quando se entraS i O no l'arnguay. As novas pro- niTo fo1· incluída a condição 7• do sua proposta·, isto ó, de 
Jlostas, filhas do terror panico. constiTo do seguinte oficie compr:rr-lbc o Estado os generos que tiver om deposito se 
do inspector da !besouraria do Rio Grando. » porventura o referido contl·ato n~o for approvadiJ pelo go-

Ora, a hasta publica de que fallou o nobre senador encor- verno imperial, declarando mais que sómente aceitará as ta
rou-se a 30 do setembro ; o contrato da Urugayana ó de 4 bel/as da Uniã& naq1w/les logares indicados na sua proposta, 
de outubro; como, pois, poderia 0 contratante, ou a com- occo1·re-me o dever de dar conhecimento do occorrido a 
mandita, antes de saber do contrato da Uruguayana, apre- V Ex., para que se sirva resolver a nspeito como enten1ler 
sentar suas propostas, se estilO sao de data anterior ao conveniente. Deus guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. vis· 
mesmo contrato? Como ter a commandita, certa de lfUC 0 con1lo da !lua-Vista, presidente da província.- O inspector, 
contrato da Uruguayana lhe !cgurava a Jlresa que tinba José Fmncisco de Dloura. , 
entre as mãos, feito novas propostas, depois de fechada a Note-se di>sc o n•,bre senador : rc as faltadas tabellas do 
hasta publica, se as mesmas propostas e 0 encerro da. basta contrato da Urug-uayana·, tlQ que o senado ainda não teve 
publica são anteriores ao contrato da Uruguayana? conh~cimento "• e logo abaixo o proprio documonto diz: 

A contradicção é manifesta, os documentos citados provão rc tabeltas do contrato da União I , 
o con_tra_rio do que se disse i mas, omfim, era preciso a torto Agora vou mostrar ao senado o contrario disso. 
e a d1re1to accusar 1 . Sallos .apresentou a seguinte proposta, quo se acha nos 

annexos do rclatorio do ministerio da guerra deste anno : 
Eu, S.r. prcsitlcnte. quando me occupo destes contratos, 

tenbo umcamente por fim fazer resvalar a alluiãO que se me " Declaro mais que, se forem adoptadas as tabellas· do 
fez; porque. depois de ter-se dito que cu deixava sempl'O contrato celebrado na villa da Uruguayana em 30 de selem
a Iras de minha administracilo commanditas anti-fiscaes, se bro proximo passado, reduzirei o proco do 71l0 rs. por etapa 
l(uiz dar a entender que, áfim de proteger a uma comman- que for fornecida ao exercito nos municípios de S. llarja e 
dita, procurei amarrar do pós 0 mãos a adminislraCiiO da Uruguayana a G70 r>., ficando por conseguinte ·vigorando 
província do Rio.Grande, para entrega-la indefesa a ÕJesma este preco, não só para toda esta provincia como para o Es
commandita. · tado Oriental do Uruguay; neste caso não mão adoptadas 

A respeito do contrato da Uruguayana, disse 0 nobre se- as !abolias· que vão mencionadas nesta proposta." 
nador : " Porque não contratastes logo 0 fornecimento 11ara De sorte que é inteiramente o contrario do que afirmou o 
a Confederação Argentina e para oParaguay, quando esti· nobre senador. E para que isto, senhores? . 
vestes a sós no Uruguay com os fornecedores, com os com- Ora, não sei se estou enganado, o que estol aqui escripto 
manditarios?, s1·. presidente, eu niio fiz directnmente 0 con· em letra redonda está escripto lambem por um oflleial da se· 
trato da Uruguayana ; quem 0 fez foi 0 gcnc1·al barão de cretaria do governo da província do Rio-Grantle do Sul ; mas 
Porl?-Aiegre por autorisac11o do ministro da guerra, sob sua a afirmativa do nobre senador, a leitura que cllo fez do offi
responsabilidado. Appróve1 osse contrato no momento da sua cio que eu acabei de ler, me faz desconfiar que estou en-

.. parlida; obrigarão-me a isto as circumstancias imperiosas gana do. • • . 
cm qui!' me via. (Para .o Sr. marquez de Caxias ) o nobre Sr. presi~ente, ó verdade que a oxaltar.ão nos princípios, 
gener«l sabe o estado em que nos achavam os. Isto mesmo nos inlcresscs políticos, nas itlóas, prod'uz de .Qrdinario a 
fiz cu ver ao honrado ex-presidente da província, em 28 de fraqueza da mente ; e esta fraqueza se dá sobretudo nos ho-
sctombro. mcns 11balisados e de granne mtelligencia, os quaes muitas · 

Alas se disse: "As tabellas,n1io vem impr~ssas; as dietas vozes, se silo astronomos, vllm pelos seus instrumentos cou-
são enormes i os precos silo horríveis i 0 um contrato muito aas que não oxistom. eu diversas tio que existem. E' o que E 
lesivo, c tanto que ô contratador de !G de janeiro quiz por observa muito bom Bulmés, em nma do sua2 obras, mostnn· t 
força que essas tabollas d:l Uru~uayana lossom as que do- do que somos sujeitos a allucinactles intormitlentes, em con- 1·· 
minaiscm no sou contrato. , Tudo isto ó inexacto ; os do· ~equcncia de semelhante oxaltaéão, como as mulheros, em . 
cumentos citados mesmo pelo nobre senador silo conlrap?'O· r:onscquericia do seu estado nervoso, Yllm castellos em toda · 
clucenlcs; permi!ta o senado que cu o demonstre. a parte. ;.• 

Disso o nobre senador: "E a celebro condic~o do contrato l'ormitta V. Ex. quo·cu traga nos ta occasi<iD um exemplo 
da Uruguuyana que obrigava o general a rôcebor todos os produzido pelo mesmo llalmós. O cavalleiro de La Mancba 
generos que os fornecedores tivessem om deposito pelos preços reputava castell~s os moilihos do vento o nilo via em parte 
de !abolias que ainda não viorão á luz ? " alguma virgem mais bolla o elegante do que n sua Dulcinóa I 

E mais adiante nccroscontou: As,im succedc muitas vezes aos homens políticos na exalta· 
« As ta os mysteriosns tubellas da Uruguayana, pelas quaes ç~o de seus odios e paixões, ou nos seus amores e nmizades. 

a commanditu, no dizer dn thesourar1a. mostrnra tamanha !lolizmcnte, · sonbores,- o proprio jornal da cn~a tmz por 
prcdiloc~ão,, ó quo não apparecem, o o nobre ministro fazia Pxtcnso o oficio der:lnrando quo se tratava das ltlbellas da 
grundo serv1ço se as communicasso ao senado. » Uni1lo c não das t:.bcllas da Urugu.1yna. Ora, o assim que 

Flnalmonto disse: · 10 produz uma accusação de tanta monta, de tanta !oJ·~a 'I 
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Eu não sei se outros documentos que tenho estilo no mos- linho. Nilo I Para que as receitas dos medicos nilo fiquem em 
mo caso. vou ver : desbarmonia com us contas, o !besouro é d6bitado por 12 

«As tabellas do contrato da Uruguay.1na nilo vierão ainda gallinbU'II, isto ó, compra-se um carneiro por 4sn I • ., 
à luz, o sonado ainda não as conhece •, disse ó nobre se- llouvo lambem celeuma sobre a lenha, mas a lenha no 
nndor. · contrato do to do novembro (truz o contrato original) custava 

Eis aqui o contrato impresso. Aqui estilo as :abellns 80 rs. a libra. : ' · 
(mostrando) : rc O fornecimento será feito pelas seguintes Agora vamos. primeiro .á gallinha, dopo!s passaremos ao 
tabellas t•, 2•. etc., etc • Não as lerei. carnotro e ao boa, e finalmente teremos tle ar ás cloacas dos 

Ouanto ás dietas, lambem se disse que nada foi publicado bospil11BS, que lambem forilo trazidas para a discussão I 
sobre SQmelbanto assumpto, o que nilo IÍ exacto. Eis aqui cc ~~ ga!Jinha ó por 2H; quando não ha ~allinba dá-se 
a conlliçilo respectiva : carne do ovelba o cada ovelha custa 48~. Alas' a carne do 

cc O arrematunle. se obrig-a a eati~razor com toda a promp· ovelha esti\ a 100 rs. a libra. " 
ti duo qualquer pod1rlo legalmente fealo dos geneJ•os constantes Ual Sn. SBNAooit :-E' Larato. 
do cont1·ato de 10 do novem»ro do anuo proximo passado, 
pelos mesmos preços o qualidades, o sob as condiçOes de ns. O Sn. MINISTno DA ouEnnA:- Veja V. Ex. isto I eu queria 
2 e ü do referido contrato. » sóanente que se argumontasso com factos e com documentos. 

JMrotanto, ·não foi isto o que aqui so repetiu mais de uma Lerei o contrato, quanto ao forne~imonto de dietas : cc Gal' 
voz, ató com ~;rande assenso e magnos applausos do nobre linhas, 2~ cada uma; curna. de ovelha a 100 rs. a libra. » 
senador pelo Coará, que a tudo dizia : cc Com effoito ! D Logo 12 gallinhas não podem equivaler a um carneiro. 

O Sn. PoMPEU:- A' vista do que se allegava. Vamos agora ao boi, a cujo respeito o nobre senador pelo 
o Sn. IIINISTno DA GUEnnA :~ nias, meu caro senhor, não Ceaní lambem se admirou muito. Se disso que cada boi cus-. 

so faz máo juizo de um homem som primeir0 ver os doeu- tava 40fl e G9fl. Devo decli1rar que por todos os contratos 11 
meatos. c11rne é som mo ; na campanha nilo se dá osso ao soldado 
o Sn. Po~!PEU: - Eu me referia aos que se lilL"ão. sen~o gratuitamente, e quando elle deseja. . . 

Dlandei fazer, Sr. presidente, um 111appa· de todos os con-
0 Sn. IIJNISTIIO E,l GUEnnA : - Quando so trata de uma tmtos e das respectivas tabellas. O calculo feito pelo nobre 

accusação, o homem impa1cial, o homem. na posição do no· senador não póde prevalecer; é preciso que do preco dà !a
bro sonaaor, ministro do uma religiiio tiio santa, deve ser beiJa tiremos, segundo certos dados, tudo quanto oãÓ é carne 
justo; ·e tnnto mal justo lho peco quo soja, quanto ó certo ~o vacca, e depois vejamos o que fica para c&rne de vacca; 
que tambem leva a mais o pros1iÍylismo, a apostasia, qunndo as tabellas silo dilfercntes. · ,,~: 
os miuist1·os da igreja catholica tôm por principal missão f<l· Conformo as tnbellas do contrato de 10 de novembro do 
zer prusclytos, fazer aposta tas, tirar do erro, chamar para o t8Ui, o prego d~ cada rei ó, termo módio, de 16H6GG •. :· 

. gremio da vc1·dado os nescios e illudidos, que vão cam1nho 
da perdição. O Sn. PoMPEU :-Disse-se que era 42H. 

O Sn. PoiiPEU: --O nobre ministro nilo está no gremio O Sn. MINISTRO DA ouEnnA :-Eu estou mostrando·~ con· 
da verdade? trario. O nobre senador á vista destes dados fique sempre de 

provencão. 
O Sn. IIINISTno DA GUERRA ! - Fali o da opini<io quo emitti PoJo· contrato do 24 do fevereiro (contrato da União) o' termo 

na camara dos deputados dirigindo ·me a um dos nobre:; de- médio ó 15fl~OO, pelo contrato de 4 de julho, celebrado pelo ba
putndoo pela provuJcia do Amazonas, is lo é, quo nó' senti- l'ão do Jacuhy, 13SO':l7; paio contrato celebrado em Juquery, a 
mos transformacão dos primeia·os anROS para ii moei dado e t do julho de 1865 o termo módio fpi de 19flü5ü; pelo contrato 
da moci1lude para n velhice; referindo-se a e> h minha o pi- de li do agosto, 1 tS2oo (cont~ato celebrado para as forÇas do 
nião, disse o nobre senador que ató já EO linha feito o elogio .coronel Fontes por quem soma. de quartd·mest1·e general ao 
da ~puslasia. lado do ministro da guerra), poJo contrato de uruguayana, 

O Sn. Pon!Piiu:- NilO foi em relação a V. Ex. ; foi cm 13H 100; pelo contrato de 13 do outubro, celebrado pelo bri-
relação ao nobre ministro da justiça. gadeiro Portinha 11fi200 ; o :pelo nltime contrato celebrado 

O Sn. MINISTno DA GUEnnA:- Sr. pusidente, levantou-se poJo general Osorio, 1GH, 188, o maximo 19H e tantos róis; 
aqui granrle celeuma por causa dos bois, das gallinhas e l'olo contrato celebrado em Dlontovidéo. pelo coronel Nery, 
dos cameiros,.. 12fi930; pelo contrato de !G de janeiro ó que o preco de cada 

rez clll!gou a 28Hii72. ~ste trabalho está assignado "pelo chefe 
O Sn. PoMPEU:- Carneiros a 48H. de secc;io JoDé Ferrcira,de Paiva. O que ó verdade, portanto, 
O. Sn. I!INJSTno DA GUERRA:- E' porque Y. Ex. niio re- ó que dos bois, se fez aqui no senado um perfeito boi/ 

fieclo. Veja os contratos, e eu os vou mostrar. F;.Jiou-se aqui em uma condição ínserta no contrato. de 
Disso· se: rc Uma gallinha custa 2$; ora, como isto pó de Uruguaynna, do contratador f,1Zer uma proposta na occasailo 

1er? " Desde o conll'illo do 10 do novembro que uma galli- da Jlassagom; mas isto podendo dar-se e podendo deixar de 
nha custa 2~ ; e ó feliz o soldado doente, quando naquellas dar-se, nilo so segue que o ~omno estivesse obrigado aucei-
nilul'ils tem gallinha por esse preço. tar. O racto ó que, nfio obstante i8so, mandei pros1•guir 

O Sn. PoMPEU:_ Parece que se disso que custava 4$. n'oulro contrato, e os contratadores de Uruguayana, 30 dias 
antes de findar seu contrato, declararão na fórma do mesmo 

O Sn. IIINISTno DA GUEnRA:- Eis aqui o trecho do dis- contrato que nilo queriil.o continuar no .fornecimento. 
curso,do nonro senador a 911om rno.refi:o. . . • · 

11 h, por fallur em gal!111 bas, ah1 va1 uma noi1C1a que nao A outra condicão ó a q110 acompanha a todos os contratos, 
dúixa do ser int~ressanto, 6 lfiiC 011 li em uma carta do sul. a condir.ão roscisoria. ·Ilto ri de direito oxprosso; quando se 

11 Conrormo o contrato de 16 do janeiro, feito t!Rl l'orto· roscindÔ um contrato tem•so obrigação de tomar todos os, 
fllogro, a etapa 110 l'ara~uay ó lflGOO, e o pre\~O das dietas deposilos e indemnisar perdas e dumnos. llu nílo podia que
o dobro do das tabel!as do mesmo contrato. Estes preços ror que subsistisse um contrato. que foi feito por força do 
siio, com poquon~s variantes, os do contrato da União. O circumstancias imperiosas; cumpria ~uo o outro contrato se 
preço do uma gnllinba vem a ser pois &#.E, como ~m marcha fizesse com todas us so!emnidados, porquo, como ou declurei 
os roruecodQI'es não tilm facilidade do obter galhuhas, e ó em oficio do 28 do setembro, vi-me ah em apuros, desnbri· 
mais fncil couduzil· c111·noil·os; o visto que um carneiro oqui- gado do todas as condições necessarias para lazer um bom 
vale a12 gnl!inbRs om Jogar de 12 galliuhas so fornece contrato. 
pura as dielilS um c~rneiro. A conse~uoncia desta permuta, A outra nccnsnci'ío 6 que o contrato não foi communicado 
qua1ulo o medico receita a dieta do ga!liuha, mio ó só quo o ao presidente da provincin. Po'cO licença para ponderar quo 
pol1re doente 'tomo caldo do curnoiro om vez do cnldo de gal- o coolrnto, ulóm do ser provisorio, era feito unicamente pm 
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o 2• corpo do exercito cm quanto estivesse na .provincia; por tos. A:ioda agora, depois que dali dominamos, nilo se vende 
conscgumte bastava qun no ll!lcio de 28·de setombro cu do- uma re~ a um pequeno destacamento quo percorre uma 
clarasso, como declarei ao Sr. presidente, que ess& contrato curta parto dilquolle territorio. Na propria·cidndo de Cor- . 
era provisorio' o que mandasse proceder a outro immediuta- ri11ntos, em quanto nilo a occupámos com as Cercas que tinba
rnentc. O nobre senador nilo está muito no corróntc com os mos, dav.ilo-sc mil cousas dessas. Se não Corão· esses contra
estr,Jos militares; o conlrato foi publicado na ordem do dia !adores, so tivc>.~emos simples commissarios ou contratadores 
do o de outubro; essas ordens do dia ~ilO communicadas aos de fórn, mia ·muito difficil a sustenta cão dos soldados. 
presidentes c ás !besourarias; a comruunicacilo unica q11e Sonhoros, é preciso interessar aqÜelles que ncà silo ou 
existe na directoria central do ministerio dâ ~uerra é Iam- pedem ser contrarios, chama-los para a nossa causa, ainda 
bem essa ordem do dia. . que seja contra sua vontade. 
A~ora note-se, Sr. presidente, que mesmo no Rio·Grande· Fallnnrlo assim, tenho o prnzor de dizer que temos achado 

do Sul isto se usa: c contrato da Uniilo nile teve outra pu- tudo com maior ou menor custo .•• os nobres senadores pouco 
blicação. foi communicado ao prosidcnto e commandante da~ mi1is ou monos compenctrar-se-biio do meu pensamento. ' 
~rmap que o man.to~ publicar cru s~a orde~J! d~ dia,. porqu~ Ouvi aqui. que o exercito não marcha por falta. de caval~a
llltoressava ás gu~rmçiles da respectm provmcm. Ex1ste. a11· da Eu quem mostrar nos nobres senadores os documentos 
uma ordem do d1a do tempo do nobre marquez do Cax1as, relativos á cavalhada; mai creio que n~o os trouxe boje. 
declarilndo que as ordens do' dia import~o communicaçcro Senhores, o ~:onerai Osorio tomou todas as providencias 
desde que s~o public~das; o aqui na côrte hn lambem uma para obter cavalbada, comprou-a ; a despezn foi grande; olle 
ordem declarando que as ordens do dia são documen.tos offi. chegou até emprestar muitas vezes a nossos nlliados seus 
ciaes que Jevão noticiá a todos . recursos de mobilidade. O mais a Deus pertence. Quem iRnora 
q · barilo. de Porto-Alegre, lfUC fez o contrato, julgou .que o que ~ii o os pastos do Corrientes, 11rincipalment~ depois d~s 

assuu devm proceder, conforme os estylcs que elle linha campos terem sido talados pelas forcas paraguayns, depoiS 
aprendido. E, demais, senhores, o honmilo ex-presidente do de exhaustos seus recursos?.... • · 
Rio Gránde do Sul tanto deu assenso á essa communicaçilo, E devo dizer ao nobre senador pelo Ceará que as cavalha
que mandfl!l tirar cópia do contr~to e reníettll-la a um com- das que os paraguayos têm boje não são de natureza das que 
mandante de brigada que estava em caminho, como declara temos: clles ali montão eguas. · 
em sua correspondencia; o coronel Hy~ino não linha c con· O general Osorio· deixou invernadas com mais de 24,060 
trato, ·a ordem do dia n~o lho tinha chegado á~ mãos, e por cavallos, poróm as invernadas em Ccrrientes importão mata
Isso o honrado ex-presidente mandou•Jhe cópm do mesmo doures de cavallos ; não h a recurso nenburn ; o general não 
contrato. , . havia de mandar buscar cavallos no Rio-Grande, neste tempo 

Quanto ao contrate ce)ebrad~ pelo general Osorio,. d1sso o abi tambem é boje difficil obtô los, em virtude .do ri~:or da es· 
nobre. senador que eu q01~ mame ta r esse genernl com a com- tação. O general barão do Herval passou o Paraná como me 
mand1ta, e do ~ma ma_ne1~a descommunal ; miiS o no~ro ~o· m•1ndou dizer com um cavallo por praça I . 
nador ccnfundm o pr1ma1ro contrato com o que Co1 fc1lo Iufelizmente todas as cous•s se apresentári!o desenhando 
quando o general Osorio tinha de passar o ~i o ~arnná ; en- um horizonte côr de rosa ; .vensava-~o. que .em quatro ou 
Ire tanto ba. multa dilfe1·~nçn. O general Osor10 fo1.aut~mado cinco dias a cam!!_anha estaria conclu1da. O mea~o genera.l 

·· para qualtjUer eventualidade, e usando desta autonsaçao par- escreveu me di~endo : cc Eu nao posso ter recursos de cava· 
ticipou ao minis~ro da guerra o ~eguinte: (Lewlo.) lhada aqui; mande o h•rão do Porto-~lo~re fornecer-me. " 

cc Tendo-mo s1do declarado pelo procurador do fornecedor [orno dadas todas as ordens neote sonllac; o·barilo de Porto· · 
do exercito, ~lanoel Soares Lisboa, desde que as tropas co- t\fegre mandou comprar cavallos, mas os nobrPs senadores 
meçiíriiO a mover-se para a margem occidental do Uruguay. sabem quo dó Rio-Grande para o Passo da Patria só podem 
que lhe nfio convinha continuar o fornecimento pelá impossi- ser transportados com proveito os cavallos que estão. nas 
bilidado de obter carretas., .. , . margens do Uruguay cu na f,·ontdra de Quarahim. 

Note-se que o co~tra!o não era para Corr\en.tes, nem. para 0 Sn ARQUEZ DE CAXIAS: _ E em que estado cbegão? 
qualquer outro lerntono que não fosse braz1le1ro cu or10ntal 111 

• • . . 
(Continuando a ler) cc ll sendo preciso prever a esta nccos- O Sn. !IINIS'ino DA GUERRA: - .D1z mu.1to b~m o nobre se-
sida de, resolvi contratar com os capitalistas da Concordia nador, talvez que dessa quantidude mu1to mlllle.roAa cbe~ue 
Apolinario Bonito, nlariano Cabal e .Francisco Xavier Bra: apenas quanto sirva para _transportar a nossa artHbar.ia Os 
bo unicos que se apresentárilo e com probabilidade de des· cavallos so perdem, as dlôparndas silo fataes; nos tiVemos 
em'penbar ·este importante ramo do serviço.» dlspnrada.s ~levidas talvez á traição do algu.ns correnúnos, 

Ficou 0 mesmo contrato, celebrado em Juquery, com a ~ue c~usarao grand.e '!lal n~s no~sos pastoreis. Co!Do quer 
elevncão da etapa de 660 rs., que era, a 800 rs. ; posterior· que seJa, se~undo as ln~o.rmo~!Jile• que ~u .tenho, d1spi!e de 
menté foi reformado 9sto contrato ,antes da passagem do Pa· todos ·os meios. de mob1hdad~, compalivms. com a e&tas~o 
raná, elevad• 11 etapa a 900 rs. no' Para~uay 0 a 18 em certa ac~ual, o exerc1t~ do barão t:e Porto-Alegr,e, ftue dev~ estar 
zona. o~vo declarar que de todas ils partiCipações do _gene boJo faz~ndo SUi~ JUDet;ilo com . o d~ b~rllo .do Uer!al, e. pel~ 
ral Osor10 e de todos os olliciaes que não fo~em ao cheiro da mo~os p.1ra ~ transporte da art1lhann Já ex1stem ah os. cavai 
polvora para virem dizer muita cou1a distituida do funda· los necessanos. · 
mento,de todos aquelles officines que nilO silo tocados nem ata- O nobre senador, Sr. presidente, foi muito injusto comi~o, 
cados da moles tia enrlemica que·no exercito se chama lop~zire, a sua injustica · ch~gou ató á barbaridade, quando, ne~an· 
consta que os soldados si!Q bom tratados; dá-se-lhes cafó, do·me toda ·a previrlencia·, procurou fazer ver que havia 
dá-se-lhes ·aguardente ás vezes duns vezes por dia. dilo-se accordo entre mim c os commanditarios para celebrarem o 
oito bolachas em cada racão ·quando ha necessidade, e· ·a contrato de ·16 de janeiro. NilO tratarei de outro assumpto 
car~o é boa j do QU.O não se S9gue quo alguma VOZ nilo seja mais do que este. 
ma1s cu menos &ofT~IVol. Poderia haver accordo entro c ministro e o contratador, 

O general Osorio, quer no officio quo se 'ncba impresso, quan te os seus req·u·orimentcs eu os mandava immediata
quer em outros, assim o diz; c ultimamente, em ccnsequen mente para o presidente dil provincia, que ostava oncarre· 
cia dessa celeuma, pedi dali novas informacões para serom gado desta ruuteria ?. Assim o fiz cu, do Porto-Alegro, quando 
pros~ntes no corpo la~islutivo, mas mnda as"não recebi. pedia prorogaçilo do contmto da Uniilo; assim o fiz em ages· 

Já so vô que eu não atei o general OSorio, lancando-o do to, rle Cacapava; em 28 de sr.tcmbro mandoi da Uruguuyana 
milos atadas sobre Bonito, Cabal e outros. • submotter tudo ao presidente da provlncia, roeommendando 

E. devo dizer ~uo o procedimento do general Osorio foi toda a urgencia. Chegando a Porto-Alegre de volta da Uru· 
muito politico. Todos sabem ns nessas circumst~ncins o a guaynna no'dia 28 de outubro, logo no seguinte, a 29, de· 
inimizado quo temos na população da campanha do Corrien· clarci a Wcnccsláo Leite que não queria. as~ignar o conlrato 

• 

I 
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quo devia nssi6nn-lo cm tres dias, o que, promottondo elle. 
fazer ccmmumquci ao 'inspector da thescurnria e ao presi
dontd. Parti som saber da soluQao deste negocio i cheguei 
aqui a 9 do nõvembro, e no dia 18 pedi informaçi!os do que 
11nvia; cm consoqnencia dosse pedido. logo.depois de sua 
recepcilo, o nobre ex presidente mandou lazer· annuncios para 
novo êontrato, e estes lerão publicados a H de dezembro i 
ou fÓ o soube muito depois, 11orquo n demorA dos paquetes 
dã.lognr a que a ndministra~ilo central não saiba a tempo 
do que· so passa nas .províncias. mas uma cnrta dirigida de 
Montevidéo' ao visconde d~ Camamú. quartel-mestre ~:one
rai, foz-me ver quo aómeute em 7 de janeiro se abria o coo· 

ponto, ni!o foi pelo eJreito que podia tirar em rolac~o â po-. 
litica, foi pelo eJrcito que podia tirar quanto ás minhas re
lações particulares. 

0 Sn. VISCONDE DA ÜOA·YISTÃ: -Não duvido, 
O Sn. IUNisrno DA ouEnnA:- Infelizmente alguma cousa 

.sà deu i minhas expressões na camara dos d~puladosJoriio 
mal interpretadas i não pude defender, , , 

O Sn. VISCONDE DA BoA VISTA: -Alas pódo accusar. 
O Sn. ll!l~lSTno DA ousnnA : -Não pude defender, porque 

no momento em que o devia fazer fui accusado. apresentan
do-! e até officios reservados que não tinhão sido publicados 
para fdzer-se valer alguma insinuacilo. Em tal collisllo o 
que devia cu fazer 'I ,A uma das pessoas proeminentes do · 
paiz , cuja amizade venero. e cujos conselhos respeito, 
cbeguei a pedir um conselho sobre o que devia razer; 

curso · 
Os nobres senadores 1abem o que ó um concurso: o con

trato se findava no fim de janeiro, quando se poderia lazer 
novo contrato? EscreTi : cc N4o tenho noticiK alguma sobre 
semolbante mataria, » E isto mesmo foi moti•o de estra
nheza para o nobre senador I Reconimendei; mas todas as 
miuhas rccommoodaci!es lerão traduzidas pelo nobre eenndcr 
como: a Assigne,asslgno o contractoi>; quando eu não Cal
Java no novo contrato; referia-me áquollo que tinha deixado 
entabulado, porque concebia a esperanca do que fosse aceito· 
p,or Qsses irtdividuos á viola das declaraêões que elles fizer<io 
renho uma carta, em que um delles diz que nilo l"z-so con 
trato porque a !besouraria o nilo intimou para isso i m~s 
creio que nào é verdade; estou persuadido que os interesses 
do contratador o chamarão para outro lado, Entretanto 
tudo isso foi motivo de estranheza para se declarar, como se 
declarou, que eu o que queria cm forçar o presidente da 
província a lazer um contrato com os commanditarios Se 
assim !!Ira eu nilo o teria feito aqui, quando uma p'roposta 
foi-lhe leita mais vantajosa do que o contrato de 16 de ja
neiro? 

E ainda mais, declaróu-se aqui, Sr. pro!idcnte, que eu 
tinha, antes de resolver sobre c alvitro que cm 30 de de-' 
zcmbro me propoz o honrado ex-presidente ia provincia·do 
Rio Grande, de dar aut~riso~Uo ~o banlo do Porto·Alcgro 
para ~<Dntratar o fornecimento, trnba. mandado encemr o 
concur>o. Oh I senhores I Quando mandei encerrar o con 
curso ? Donde consld essa ordem ? O concurso, conforme 
depois vi, tinha o sou tf'rmo fatal no dia 2 do janeiro i cu 
DilO c revoguei,só tive conhecimento delle por um officio que 
me dirigiu o presidente da província ; mllt! porque se pro
curou esta circumstancia de ter o ministro da guerra man
dado encerrar o concurso no dia 2 de janeiro, antes de re
ceber o officio de 31t de dezembro ? Que ca .. , ..• Sr. presi
dente, ia-me cscaj)ãndo uJRa expresSilo ; mas sou ministro: 
rotenho·me e· direi só.menle que a verdade tem mais força do 
que quaesquer allliSões. 

Disso-se: « O presidente dd província tinha mandado con
tratar pe!o barão de Porto·Alegre 400,000 rações, e quando. 
estava fo1to este contrato mandaste encerrar o concurso.• 

a outra pessoa o pedi lambem, e todos me responderão : 
« Se a -"pposição lançar mlio deste recurso, se o piiio lór 
tomado ã unba, e voei\ se vir· accusado, ó preciso defender
se, e, não fique tolhido por quaesquer consideraci!es. • No 
meu primeiro discurso tinha eu feito a defesa drsse contrato 
como outra ainda não se foz ; depois accusarão-me i se me 
defendesse sómente pelo Indo do~ preces, não diria nada i 
mas quando se increpava deste· modo; cc Tudo foi o atreito 
do contrato da Uruguayana ; maldito contrato I fatal con
trato I " parece que a necessidade de minha defesa neste 
ponto era manife1ta. Senhores, ha advogados cJUe p~rdem 
as causas porque baralhão tudo. 
· Veiu o ministro da guerra para a córte, e não deu provi
dencia alguma, disse o nobre senador i mas o contrario se . 
evidencia de todos os documentos, e devo notar que meus 
a•1tecossoros tim<io srmpre a felicidade de tor o presidente 
da província do Rio-Gr•mdo, que lbes dizia: ccOibe que o 
contrato se vonce em tal data; nlio tenho ordem ainda, não 
lenho instrucc~es "i o só depois de advertidos por esses pre
sidentes, maridou·se prorogar o contrato da União, e annun• 
ciar novo concurso, em virtude do aviso de junho. · · 

Como todos sabem, o r~ um contrato provisorio o da U ru
guayana, e um contrato provisorio que se· findava em 31 de 
janeiro i ora preci1o preparar o terreno para celebrar novo 
contrato, o os preparativos do terreno erão os annuncios 
que, portanto, doviiio ser fritos com antecodencia. Eu o havia 
ro~ommendado .por diversas vezes... Não posso dar grande 
desenvolvimenio a este ponto i o senado comprehonde ••• 

Senhores, isto tudo ó ulboio il verdade ; o bari!Q do Porto
Alegre .1ntes de contratar linha convidado o negociante 
Bmbo, fornecedor do exercito. parA vir fazer esse contrato i 
o barão tinha autorisacão do ministerio da guerra para 
qualquer eventualidade. • 

0 Sa. V!SCONbE DA DOA·VISTA:-Apoiado; 
· 0 Sn. II!INISTRO DA OUEIIRA :'- 0 nobro CX·prosidente, em 

30 de dozembt·o, propunha osso alvitre, o dizia: « Em quan
to n:lo so faz o contrato definitivo, aquillo que suggorir a 
sua mtolligencia a bem do exercito. » Este officio não foi 
ro~obido ~ntes desse contrato das 400,009 rações i pelo pro
Prl~ ~ffic1o do barão ve.so que ellc tomou isso a sou mero 
nrb1tr10 : como ó· então que ou podia ter parto? Officiou 
dando algumas providencias, o seus offic10s chogárão já 
ta~de i no dia 2 de jnneiro se encerrava o concuroo, que nilo 
fo1 espanado, o contrato foi feito no dia 16, e sous officios cho
f.ári)o no dia 18, ou mais tarde i podia ou ter culpa disto ? 

Censurarão-se ainda as medidas u providencias posterior
mente tomadas, e isso com o fim de enxergar algum accordo 
dos fornecedores com o ministro Sr. presidente, o que havia 
eu de lazer? O contrate dizia· que ,quando o exercito ope
rasse ou estivesse na mesma zona os precos fossem reduzi· 
do~ .aos preços do exercito do barlio do Hérval. Jtecommen
detlsto, e.recommen~ei tombem que.logo que se estivesse 
em Doas crrcumstanctas fosse resCindido o contrato i mas 
rescindido amigavãiiJlente, visto· que o ministro da guerra 
lambem não podia mandar rescindi-to por infraccão, porque 
uma das conrlici!os do contráto prohibia a sua 'rescisão por 
infracção (condicilo 32: Lendo.) 

" O contratador se sujeita, além disto, a todas as condi
ções ospecifiealas neste conlr11ID, relativamente ao Cllroeci
monto de viveres, não só ftuanto ao modo do fornecimento, 
mas lambem quanto á ~uafidade dos generos, á realizac~o 
dos pagamentos ao pessoal c mais misteres necessarios pára 
o transp~te, ao·tcmpo da duracilo do contrato do numero 
da lory. de que so compuzer o exercito e ás multas, com ex-
cep,ção sómeute da de resci&do ••• • . 

odr~ ler culpa o ministro que proviu desde junho, ordenou 
o l~z1a todos estas recommondar,i!cs ? De certo que nfio. 

ll note o senado, quo so a opposinlio cncaslellou·so neste 

A vista disto, não posso culpar senão á !besouraria 
porrJUO el!a ó gue ac01ta as condi~ões e nostos condiçOes 
passão mu1tus cousas. 

Parece· mo, Sr. presidente, ter demonstrado quo as accusa
ci!os quo mo fez o nob1·o senador a quem ma refiro são 
iodas destituídas de fundamento. · . 

Senhores, no campo da politica posso ter dcfoites, posso 
tor erros, ninguern deixou jamais do os tor, nin~ucm pó da 
sor infallivol, o nosso jogo em quo andamos,, S"r. prcsi 
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dento, do certo tempo para Ci\, om que tudo se baralha. 
qu~m pó do rlizor: "Eu sou um santo? » Quem mio tnm mu· 
dado do ami~:os? Quem niio tem mudadu do escola ? Quem 
o pódo fazer? Nunca. poróm, utaou~i 11 honra ulhoi;L, Glorio
mo do havm· defendido os meus proprios adversados, sempre 
que pudo. Tratando-se do atacar a sua hu1,1'a, .cu os defendi 
cm toda a part~ ondu mo chama o meu dovor; o se 111io os 
posso defendei', como já tenho dado provas, fujo; não poisO 
entrar om unia sociedade em que so barateia a honra do um 
estadista, a honra do um homem prestimoso, coberto do 
sorv!ços; entendo quo este ó o defeito principal do nosso' 
parttdos, que tudo estrag;1o som podoi'CJn roparnr, o quo 
ao mesmo tempo que baratoiilo a bonm ti•Jtodos, quet'tlm ter 
homens de estado que coQduzão a nao a sou vot·darleiro 
dostino.,, e depois não so pcj;lo do dar Hs llli1os aos o!Ten 
didos, de procurat' as suas boa; gracas o tia fazer uni tio COill 
alies I NM sigo o ~ystoma improvisiÍdo pela cscula daqu~lles 
que, levados poJo sou orgulho, sup;Joorr. crne Siio superiores a 
l!ous ; vão org-ulho I Deus fazendo o bnmom i\ sua ~em o· 
lhanga, n<1o o foz pam logo santo collocando·o entro. a bom· 
aventumoça e as penas eternas; deu-lhe> preceito e a 
razão para guia.' ntas O homem tJUO partii!Ja principias COn· 
trarios á mornl publica, 'o holnem perVOI'titlo entendo que 
todos devem ser f01tos a sua semelhança. ll para csto fim om
\ll'~ga a sctlucçilo, e todos os meios à sua rlisposiç<io, como • 
diJTamação, a calumnia, etr;,, do sorte que hoje' rí isto tilO 
coriJCsiuho outro nós. que niTo >o p6rlo receber um encargo 
publico sem qub so diga:- \'ai enclier-,so. 

ll' isto Sr. prosirlcnto, um mal das soeied~dcs volhus, o 
olle nos cstó. minando, socicdarlo nova como tiOmos. E quom 
ó o culpado'? Somos 11ós. llu niio !cubo rlatlo um ~ó seixo 
para osso orlifficio; mas l1a nlg-uns que entendem que, o ro· 
curFo mais proprio para o triurnpbo rlc sua politica, vom a 
fcr tt infanlilção., . 

O Sn. !ll~rmo DA JUSTIÇA:- Apoia•lo. 
O Sn. nuNJ>rno nA our.nnA:- Que cl!cs, ao ouvido, ou 

cm publico. nas prncas. nos cafés, nas confeitarias, n~s runs, 
rligào d<1 mim o que" quizerem, como j~ o têm dito, nrro mo 
imrorla, niio mo movem 

l'a>s:1rei agora, Sr. prosirlento, i\s rluas accusaçõo> relati
vas a vnpnros c c\oacas I 

81·. presirlcnlo, os vapores que eu tenho frotarlo pa1·a as 
·di!l'erentos necessirlarlos do exercito, cons!iio do uma relação, 
que porei sOh1·o à mesa. (~lastrando a ratar.~io.) 

llstc serviço corro pelo inspector do ai·sonal do marinha. 
FrotáriiO·SO os so~utntns vapores, qrro ainda >O C•lnserv;io 
cm serviço: Imogene, Rinchuelo, Presidente, S. Panlo, Ja· 
gnaribc, o Duque rle Saa:e 

Este ultimo foi contratado poJo Sr. visconíle do 'farnanrlaró 
para o serviço do ministorio dtt guerra. Cnnsta-mo que ó esse 
um vapot·'de grande utilidarlo pal'<i os movimentos de tropas, 
cm consequoncia do demandar apenas tros pós d'agua, rio ma
neira que pódo com facilidade atracar a haiTanca o rccubor 
200 o mais pracas. 

Nt1o sei até boje se ha algum outro afretamento feito no 
Rio da Prata; Jiódo ser que Jwj.L 1 mas não tenho os eon 
tratos. 

Constll-mo qt\O o vapor Paysandú está corúratarlo ; mas 
não tenho certeza, 

Ua mais os seguintes vapores que jiÍ rloi ordem para serem 
despedidos: {lmtdo) /Jra.çil '(inglcr.), Suzan lleinw, l'i)lel', 
Evelyn, Charrua, ll'itlgeon, lmperatriz, Diligente, Juparanri, 
Galgo, General Flores o Pedro li 

um vnpor, este scg-uo o cheg-a ao sou destino; mas por quat. 
'Juor J'iiZilo do se1•viço publico lá domora·so. E uma dossn1 
1 em oras foi a molhor possivo!, porque tüvo por effoíto à coo. 
rlucçiTo por ost?s proprios vaporoa do nosso exercito sobro 0 
P;u·aguay no rha mcmoravel da nossn entrada no seu torri. 
torio i o em diversas outras circumstanc1as. Alguns sorvem 
para o tmasporte dos feridos e doentes, o ha uma embarca. 
ciTo do yola qu~ cslli fretada para deposito do rnunicões. 
• !'osso saJJOI' se estes ViLJIO!'es siTo Já precisos ? E' ·o general 
ou aquello cruo es!il encarregado do serviço quem o 11ódo 
sabor .. Tenho, poróm, rocommcndndo que os fação voltar· 
mandei rntismo quo Já rluspndissorn ;dguns; tenho feito o qu; 
JlO>so. Deverei, ')!Or t•xemJJ!o, não mand.rr os vapores? De 
certo que Dilo; ontilo o nobre dO]JUtado pela Dabia, que rui 
ministro da marinha, torá razão do gritar na cnmara dos 
düput<ulos quo f;tltilo até municõe~, embora á vista dos do. 
eumentos, dos factos, das notiéias, não possa havor alguem 
que, com consciencia,emitta uma proposição como esta inlei· 
1·ameuto falsa, 

Blas se disso que alguns desses vapores siT.o mãos. Tenho 
atjui presentes os contmtos; alguns forão feitos poto minis. 
terio passaUo ; os actuaes Slio mais favoravóiq do que os quo 
cnti1o_ se fizorão. N<lo apresento a ctc'monstração dos proços 
antuJ'Iores, porC{UB o meu fim jamais fui justificar-mo com os i 
actos alheios. alón1 tl\' que nessa ópocha dava-se uma noces. 
sitiado imperiosa, do lançar mão de todos os vapores, o ha· 
vii~ uma coa!i~üo da parto dos propt'!etarins co.n1 a comp~· 
nhta Dmsiletra do Paquetes que mUltas vozes rmpoz a !~1. 

Ni1o censuro, pois, o ministerio passado; cu faria a mesnia 
coum, ouvidaria tudo para obter os transportes necessarios 
afim do mandar gente c material do guerra. 

Disso-se quo o vapor. Jaguaribe nlio presta. Eu tivo infor
mações que este vapor, tendo sabido de Santa Catharina no 
dia 26 rl~ maio, chegou a Montovidóo na noite do 29, ahi, a 
despeito rio nii\O tempo, durante os intervallos cm que pOdo 
trr cummuoicacão com a torra, tomou carvão, abarrotou do 
c;u·ga, e so~uiÚ a 8 ilo juubri r,onrluzindo porção de, tropa c 
levando ainda um n•vio a reboque Comquanto c Jag~taribe 
não scj;t de uma mat·clia SUilorior, comparutivamunto a ou· 
tros vapores, tom cntrctaut<J a vantag-em de ser cxcollento 
para o mar, possuindo grande capacidade pura carga o ex· 
collcntes commorlps pal'iL pnssngoiros ; além disto consorúo 
muito pouco combastivel. E' verdade que osto vapor na sua 
u!tima vi:.gom não foi feliz ; mas" foz depois um concerto ra· 
d1cal. 

Os vapores Imperador o lmperatriz, que se disse for~,q. 
ofi'OI'Ccirlos por 3ii:IIO!iflOiiO, !ivortio tambom um concerto rili 
dic .. ,J; for;io frotur!os pelo ministot•io. passado; ao monos 
•tuanda voltárilo aqui com gonto fizorão bom Sijrvi~o, o lá so 
tem empregado mu1to bom; mas agora quo tornos outros va· 
pores, f•1i despedido o Im1wrarlm·, quo já chegou, e o outro 
cst;l a cbegat' pal'a ser despedido. · 

Outros vapores se disso arJui quo não erão bons ; mas o 
Pcrlro II, por ~xomplo, tovo um concerto radical, tornnn
tlo-so notavol o sou trajecto daqui a Santa C:1tharina om 50 
horas. Hoje os vapores do pequeno calado é que sãonocessa· 
rios pmauavo~ar ató o !'asso da l'atria, ou além. · 

O vapo1· General Flores so!frou grande concerto o se do· 
clara rJuo ó multo bom. . 

O Iliaclwelo não ó vnporzinbo, como o chamou o nobro 
senador, ó navio rio áiiO tonelarias o da ror~a do 180 cnvnl· 
los. E' do marcha superio1' o .tom prestado muito bons ser· 
vicos. · Dlanrld orrlcm para que. lo~o que rosso ilisponsr1VCI sou 

emprego, os fiwssom vir pnrÍI o sou destino. 
O Sn. PAn.INuos :-Apoiado. 
0 Sn. MINISTilO DA OUEIIUA :-Disse·SO rJUO OQ sempre nos 

outros calcava a m:lo ; que !11ncei a rospunsabilidn<lo da do
mora dos vapot·os sobro o Sr. viscoatlo do 'famnndaró. Não ó 
isto exacto .... 

·os v.1pores Pra,çitlcnlc o Diliy~ntc, segundo as informn
çilos quo ou possuo, são navios tio primeira mat·ch~, o nos 
transpot·to.~ rio !I'Oilfi o Irem liC!IiCo Wm prestado multo bons 
sorviços. O pl'imeiro ~o li os 11 tó fez pill'to da cxpodiçilU do 
CiHilllLitndanto AI vim, 

O 1/t·a.lit, Sn:an Bcil'ne, Vtppcl', Lamego· o S.: Roma<L 
SilO navios rio gr11ntlos nccommodaçilos, o forão frotnrl?s 
rJullnrlo se tomava urgente a remessa do tropa para o Rto 
da !'rata. Os troB primeiros silo ~~~murcha superior, os dous 

Iln noc~ssirlatlo 1lo remessa ~lo tropas ~u rio matorial, nlio 
tenho uqm Vll[I'Jl' trlgum ii nuuha utspost~uo i mando frolar 
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ullimos já estilo fóra d~ serviço d~ repartição da guerra, c 
05 outros vilo ser despodtdos, como cu jiT rcfllri. 
N~o posso saber ao certo se os n;tvios são bon>, porque ha 

rivalidade entre os seus propl'ictarios : uns desncrcdit;ío aos 
outros. Tenho recebido denuncias ; mas tenho manda1lo ave
riguar, o confesso que deposito toda a coniiancu no inspector 
do nr;onal, lfUO mo di\ as informações. • 

Tonho obtido roducção nos preços, c ullimamonto mandei 
fazer uma roducção tu1s tabullás do comodorias; porque os 
commandantes aliuiavão; as comodorins crão dadas por dia 
0 às vezes ficava encalhado o navio por muito tenipo; isto 
aconteceu com o vapor· Petropolis c Iiii vez com ai~ um outro. 

A administraçito de ~lontevidóo foi ta~ndil de má, de pos
sima do pouco fiscahsndora, c ont11o para se me nmolinar 
disse' se que a fiscalisa\'i1o era feita por um alter ego. Quando 
eu Qntroi para o ministerio tive dnnunliias muito furtos o 
qun1i continuarias contra ess~ urlministraç;1o; era então olln 
feita pelo consulad~, ~1ande1 fli'Ocodnr rlt! modo mais escru
puloso as nccessams mdagações o não t1ve dado al~um poi' 
onde conhecesse que· havia desvio. Ent;lo ni1o havia mai, 
cutrg mister do que passa~em de tropas, c ao meomo tempo 
o hospital; o Dr. Souza Fontes, incumbido por mim proee
dcu a um cxame·no hospital; lambem o meu amigo, chefe 
1lo corpo de saudc da marinh~. quando teve do passar por 
n!ontcvidóo; recebeu uma commiss11o nesse sentido, IJUH 
muito me aproveitou; de seu relatorio tirei todos gs oscla· 
rocimentos para cort•tr flOr certos abusos que existião. Jú 
ont;lo o chefe do corpo de saudo do exercito c Sr Dr. nia
nool Feliciano, tinha cortado por abusos, tinha melhorado o 

~ serviço. 
O Sn nnQu~z DE CAXIAS :-Apoiado. 
0 Sn. MINISTRO DA OUEHM:-Uitimamcntc man<ici proce

der a um inquorito sobre o fornecimento de boticas ; princi· 
piou esse inqucrito durante a administração do Sr. coronel 
Nory, e findou ~Aora na ndministmciio do •Sr. bri~adeiro 
Aguiar, o qual, seja m~ licito decl~rar, tóm procadido com 
muito tonto c da maneira mais fiscalisadnra que so pódc dai·; 
vão prestando muitos serviços, ellc, c o cbefe da repartição 
fiscal, que é um cscripturario da directoria fiscal de nome 
Lago; eu tenho aqui todos os papeis ; a fiscalisação vai mar· 
cb,Jndo bem. 

Mandei retirar dali o 1• medico c e substitui por um di~ao 
modico, o Dr. Dledeiros, que tom prestado relevante! soni· 
ços, reduzindo as despezas de uma manCJra que surprchcndo. 
? SR. SouzA FnANCO :-Mo quer dizer que antes crão 

mmtas. · 
0 Sn. I\IINISTRO. DA GUERRA:- nJas quem era O director? 

Um bomcm muito capaz, mas que não tinha a nccessariu 
energia: isto já mo dizia o Sr. Dr. Dloircllcs, c posterior· 
mente cu o vcrifi;JUCi. . 

De tudo isto resulta que antes não se dava accordo do quil 
oocorria, não havia fi;calisaciic; porém immodiatamento que 
cu tornei as providencias, o. houve fiscalisaniio, appareccu 
a celeuma I 

Devo dizer que não nos devemos orientar pelit celeuma que 
parte do Buenos-Ayrcs : ba certos individuas quo são ali forno· 

. ccdorc3, qug clamrro contra os do cü, o os de cil clamiio para 
Iii; são interesses que se contrarião, todos querem ser cxclu 
SIVos. Acaso porlcroi cu acreditar no que a tal respeito so 
diz de Bucnos·Ayres? Nilo posso crer, não tenho informações. 
não acbo fundamento· para o~sns denuncias Eu. poderia 
mostrar uma denuncia contr·n um cmprc~ado quo é tido na 
cunta do honrado; mandei outm ao Sr. ministro 11~ marinha. 

Vou agora ao que diz respeito no serviço de limpez~ no 
lwspital. O servico do limpeza quer d:1s cloacns, quer das 
casas, aguas servidas, etc., ó cm Montovidóo um privilc~io 
exclusivo. Em janch·o fcz-so ali umit limpeza de 72G barris, 
c cm marno outra de 281, custando ambas 2:014fliJOO. 

Alóm ilcss11 dc~poza, ·hil a tfUe su faz com o despejo das 
nsuns sorvidas, n qual importou: 

, Em novembro •• ,.... 88H100 , 
Em janeiro....... .. . slnooo 

Ilm fovcroiró .••• , • , , GOHOOO 
Em março •••.••• ,. . 30fl000 

Com o lixo c corpos solidas despendeu-se: 
Em janeiro.......... 38Hl00 
Em fevereiro........ 2tfiGtJO 
Ilm mnrçn.......... 21flGOO 

Túndo-sc procurado ~ohibir iRs?, houv~ uma reclamaoi'io 
em favor dos pnvilc~1ados. Ultllnnmentc, no tempo do Sr • . 
l'o1lro Murin, que esta vu oncmcgado do movimento do pos · 
soai c m~tcrial, apparcceu uma conta cxorhitantisilmll; a . 
rcpar~iç•1o li;cal oppoz-sc, c o r1sultado desta opposiçao foi 
rcdum-sc a conta. 

Agora dird algumas palavras para o senado saber como ns 
cousas aqui apJHII'Ct:em. Esse moca, que é chefe da roparti
t)i1~ fiscal, 6 digno .do toda a considoJ·açáo, tem, feliz ou in
felrzmentc, um mmgc que parece que ó uma pessoa procm1· 
ncnte no jornalismo, c manda· lhe dizer, como IÍ niHUI'iil a 
todus que estão de novo cm uma carreira destas: cc Fiz ngora · 
isto, obtive atJuillo, etc. ; " Estas cnrtns immodintamcntc 
todo o mundo as lil, c diz-se: cc Houve disperdicio, ha falta 
de fiscalisac11o.u 

O pobre inoço escreveu ao seu chefe do mc&mo modo : eu 
tenho aqui as cnrtas dollo mo;trando os seus scrvicos, man
doi·lhil dizer que me informa1se do que havia, o deu-me pou
cas informações. l'edi ao Sr. general Aguiar que me dissesse 
se no tempo anteri·or houvo algum deleixo, alguma faltn do 
fiscalisaçuo; .no officio que recebi honte'm, datado de 7 do 
julho, respondeu aqudlc bl'igadniro quo as contils tilm sido c 
remollidas para cá, e que não lho con~tava cou~a alguma, 
menos o que diz respeito ao roubo commetlido por um effi· 
cial ao exercito. 

Sinto tocar neste ponto, c ató peco ao scnatlo que me di>· 
penso do SCI' muito cxrlicito; foi uma perda para O exercito, 
porque era um officia uistincto o autor dcsoo desvio Isso, 
poróm, aconteceu porque as mir!has ordens ni10 forão cum· 
pridas; infclizmcnlo a; cartas do favor merecem mais do que 
as ordens do ministro ; cu tinha ordenado que nenhum olfi
cial do fileira OU a\T6gimentado ficasse ali j entretanto, fiCOU 
esse official. 

App11recêri1o annuncios do lciluo publico de venda do far· 
damcnto ; o fardamento ora nosso: recebeu-se 1•artc do seu 
proilucto, mas alguma cousa dcsnppllreceu. 

Ji1 I'Ô o senado que se motivo ha pam censur.1, n~o é con· 
Ira o ministro, que já laneou mão do tudo quanto é neccssa· 
rio para obstar que se· dêm dosperdicios dos dinheiros 
publicas. . 

E perguntarei, Sr. pr~sidcnte, não será um desideratum 
om tempo de guerra, nas circumslancias cxccpcionaes em 
que nos achamos, procurai' prev6nir todos os abusos, tu1lo 
quanto 6 delapidaçiio ? E' um problema; e aquelles que mais 
fiscalisão no exercito, cu os posso comparar úquolle profes
sor de astronomia que, occupado cm lancar o tolescopio para 
a lua afim de ver se podia descobrir uãs suiÍs manchas al
guma couaa de curioso1 11110 via o ladrão que lhe furtava o 
que um homem nesta vida social tem de' ma1s precioso. 

Eu prometti, Sr. presidente, occupar-mc de responder aos 
nobres son"adorcs que ·me têm ce~SUi'ado nesta casa, c apro
veitei a occasião para o fazer desobstruindo a estrada da dis
cussão, c deixando o campo livro para outras accusações e 
censuras, ás quacs prometto responder com toda a lealdado, 
não occultando nada, nem mesmo contra os meus acto~. · 

Espere, pois, da lealdade dos meus udversal'ios I!UO nüo 
teu hão reticencias, que não fuçfio a ilusões ; as reticencias e 
allusõcs pertencem só monto aos cobardos; 11uo não tendo bus· 
!ante corngtm para dizer a verdade, lanção traiçoeiramente . 
mão desse recurso para dosairur a reputução dos seus adv~r-
sal'ios. · 

NilO concluirei som agradecer a V Ex., Sr. prcsidcnto n 
manoirn bcncvoln com quo so .dignou tratar-mo durante os 
momontos cm que jaú no leito, om conscquoncia do ntnquo 
do febre intcrmittuntc que me nccommottcu. 

Dada a hora, ficou a discussi1o adiada, retirou-so o Sr. 
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ministro com as mesmas formalidades com quo foi recebido, 
e o Sr. presidente dlliJ.a orilom do dia seguinte: 

1• parte -3• discussi'io das seguintes proposiçil~ da ca· 

visconde de Jequitinhonba e visconde de Sapucaby, o sem 
participac<1o os Srs. barllo do Cotegipo, Souza Queiroz 
Fonsocil e visconde de Suassuna. ' 

mara dos Srs. deiJutndos: . . 
. 1.• Ap~rovando a pensão dff 720H annu~es, conced1dn a 
D Anna Thcresa de Vassimon, repartidameote com suas· 
ftlbas solteiras. . 

Foi lida e aprovada a acta de 18 do corrente moz. 
O Sr. I. • secretario deu conta do seguinte 

BXrBDIBNTE, 
2.• Approvando n pensão concedida a D. Feliciana de 

Alencnstr" Pitanga e outras. 
S.• Appronndo à penSilo rle 42H mensaes, concedida a D 

Anna Joaquina de Carvalho Pacheco. 
t • Autorisando o governo a conceder carta do natnralisa· 

cão de cidadão brasileiro ao subdito portuguo' padre José 
l.eite Mendes de Almeida e out1·os. .. 

lP Autorisando o governo a remunerar serviços militares 
relevantes prestados nas campanhas do Uruguay e Paraguay, 
com as emendas olferecidas na S• discussão. 

G.• Concedendo isencão de todo e qualquer direito de im
portação para os objecíos nocossarios á companhia do enca· 
namenlo dos aguas do Ceará. . 

2• discussão da proposição da m~sma cama.ra, qu.e. a~to· 
risa o governo a mandar abonar a D. Joaquina Vmd1ana 
Frias Vaseoncel!os o meio soldo de seu fiuado pui, com o 
parecer da commissilo de fa~enda. . 

2• dita da proposicão da mesma camara, concedendo 1sen· 
cno de lodo e qualqÜer direito do importnçilo para os objcc. 
ios necessarios ii em preza da illuminação a gaz du capital 
do Ceará, com o requerimento do adiamento que ficou 
adiado. 

t• discussão das seguintes proposições da mesma camara, 
concedendo igual isencão: 

1.• Ao hospício do l'iossa Senhora da Piedade da capital 
dA llahia. 

~.•A' em preza da el!lrada de ferro do Recifo á povoação do 
Apipucos. 

3. A' companhia bydraulíc:t Porto-Aicgronso no Ria ·Gran· 
de do Sul. ·· 

t • A' empreza ·da estrada de ferro ou de rodagem no 
termo de Santo Amaro, na Bahia. . 

1• discussão das seguintes proposições da mos ma camara: 
1.• Autorisando o governo a mandar matricular no I' 

anno de faculdade de medicina da côrte o e;tudunte Andró 
Paulinc de Cerqueira Cahlas e outros. 

2. • Concedendo loterias para o rocolhimonlo de Santa Tbe· 
reza da côrte e outros estabt,lecimentos 

2• parte.-n' chegada do Sr. ministro da fazenda : 
Continuação da 1 • discussão lia proposiç<to do poder exe· 

culivo, com as emendas da camara dos Srs. deputados, 
abrindo um credito extraordinario ao ministerio da guerra. 

LevantoiJ·se a sessílo ás 3 1[2 horas da tarde. 
I 

:1'' 11essiio. 
EM 19 DE JULnci DE 1866. 

PDESIDENCIA PO sn. VJSCO~Oll Pll ABAETÊ, 

A's1t e 1/2 horas da manbii, achando so presonles os Srs. 
visconde do Abaet6, Mafra, Ferreira Penna, Teixeira do Souza, 
Almeida e Albuquerque, Souza Franco, Cbichorro, nlendes 
dos Santos, Araujo Ribeiro, Fernandes Torres, Souza Ramos, 
Cunha Vasconcellos, Rodrigues Silva, marquez de Caxias, 
Jobim, Dantas, b:irão de Pirapama, barão tlo S. Lourcnco, 
visconde da Boa-Vista, D. ~lanoel, barão! de Mar.oim, Silva 
Ferraz, Pompeu, barão de Muritiba, Eusobio, Jl;1ranaguá, 
Dias Vieira, Dias de Carvalho, Zacharias

1 
Paranhos, Sá o 

· Alhquorque e Nabuco, o Sr. presidente aoriu a sessão. 
Comparectlrão logo depois os Srs. Silveira da Dlolt~ e 

marqucz de Olinda, 
Filltárao com causa participada os Srs Siqueira e Mello, 

.Nunes Gonçalves, bar1t.o de Antonina, bar1to de Quarahim, 
Candido Borges, Cnrnmro do C~mpo1, Paula Albuquerque. 
Paula Pessoa, Furtado, Sinimbú, Pimenta Duono, Souza e 
Mello, marquoz do,ltanbaom, Ottoni, visconde do ltaboraby, 

Dous officios de 18 do corrente, do I o secretario da camnra 
dõs Srs. deputados, acompnnbaodo as seguintes,proposi~iles: 

« .\. assombléa geral reso~ ve : . . . 
" Art: 1.' Continúa cm VJ~or para a prox1ma sogumle Je. 

gislatura a lei n. 672. de 13 de setembro de 181í2, que 
marcou o subsidio dos deputados, à assembllla gerallogisl~-
tiva. · 

11 Art 2.• Fic~o revogadas as disposicões em contrario. 
11 Paço dn camara d·1~ deputados, em. 18 de julho de, 1866. 

-B«rào de Prados, presldenta.-Anlon\9 da Fonseca V1anna, 
I .• secretlirio.-/u&é Feliciano Horta de Araujo, 2. 0 secre
tario, » 

Foi aímprimir. 
« A assembléa geral resolvo : . . · . 
11 Art. 1.• Ficão approvadas as s~gumtespensiles: de 860~ 

annuaes, concedida por decreto de 2 de outubro de 1865, ao 
teuonto· reformado do exercito Alanoel Virissimo da Siln, 
f~rído em combato, sem pr~juizo do soldo que por lei lbe 
compete; de 100 rs. diarios concedida, por decreto de '!.9 de 
novembro do mesmo anno, no soldado do 3. 0 batalbilo 1ie in· 
fant11ria ~lancei José do Oliveira, ferido em combato; de 
i;ual quantia, concedida, por decreto de 13 janeiro ultimo, no 
soldado do batalb<lo naval Antonio Francisco da Cunha ; de 
igual quantia, concedida, por decreto de 21 de fevereiro ui· 
timo, ao soldoldo do 12. 0 batalbão do infantaria Ltiiz Joaquim; 
ao soldado do 11í.• batalhão de infantaria José Joaquim de 
Sant'Anna~ ao soldcldo do 9. 0 balalbiio de infantaria Francis, 
c o Borges d~ Silva; ao soldado do mesmo batalhão fgnacio 
Francisco de Lima; ao soldado do 6. 0 dilo Honorio José dos 
Santos; ao soldado do 12 • dilo 'Victorino Gomes de An· 1 drade ; ao soldado do 13. • dito José da Costa ; ao soldado do 
mesmo batalbao Florentino Antonio do Espírito-Santo ; no 
sei lado de 1.• dito Alexandre José da !:!ilva; ao soldado.do 
9. 0 dilo José Antonio de Fuia; ao soldado do 12.• dito 
João Adriano Goncalves; ao soldado do mesmo batalhilo 
Marcolin,, Agostin.bo ; ao soldado do 9. o dilo Alanoel 
Thimoleo Ferreira ; ao soldado do 1.' dilo Afanoel Alves do 
Lima; ao soldado do to dilo !fanoel Antonio Pereira; âs 
pracns do 16. o corpo provisorio da guarda nacional da pro· 
vinêia de S. Pedro do R1o· Grande do Sul Rufino Dastarra· 
cbea o Ildefonso José do Assumpç~o; ao anspoçada do 1.' 
batalbilo de infantaria Antonio José da Paixão, lodos feridos 
em combate; de 500 rs., diarios, concedida, por decreto.de 
24 de fevereiro ultimo, ao 1' sargento Canuló Cand1do 
Ramos i de igual quantia, concedida, por decreto do 10 
do mesmo mez, ao soldado do 9• batalbilo do infanta· 
ria Manoer Claudio de Sant'Anna e ao anspoçadd ro· 
formado José Domingues da Oliveira ; do 400 rs. dia· 
rios ao ex-soldado do 9• batalhãO da guarda nacional 
da . provinci~ de S. Pedro d~ Rio·Gran.do do S~l An· 
tõn1o Franc1sco da Cruz; de 1gual quant1a, conced1da, por 
decreto de 27 de janeiro ultimo, ao soldado João Francisco 
da Cruz do 3• batalhão de iniAnt11ria; de igunl quanlin, con·. 
~odida, por decreto de 16 de dezombro de 1865, ao soldado 
do 6° dito Joaquim José de Sant'Anna; de 620 rs. diarios, 
concedida, por decreto da mesma data, ao tambor do 6• bata· 
lbilo de infantaria Mhriano Joaquim da Costa; do 400 rs., 
concedida, por decreto de 10 do janeiro ultimo, ao soldado 'do 
12• dilo· Joaquim dos Santos Paranaguá; de igual·~uantia, 
concedida, por decreto de 13 do mcsme moz, ao soldado do 
dito batalhão Victorino Gomos do Andrade o ao soldado do 
9• Ahnool da Costa Guimariles; toado sido todos os agra· 
ciados feridos e mutilados em ·combate. 

• Art. 2.' Estas pensOos sorilo pagas desde a data dos 
respoctívos docrotos. · . 
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" Ar!. 3.o .Ficl!o rovojtadas as.disposiçilo~ em contrario. 
"['aco da camara dos doputndos.om 18 de JUlho do 18GG. 

-BarãO de Prados, prcsidonte.-Alitoni~ da F011seca Vian. 
na, )o secrctu~i?. -. Jas~ ~'elicú1~a llorla de Araujo, 2° se· 
cretario. "-~o1 a imprimir. 

O Sr. 2° secretario !ou, um apoz outro, os seguintes paro· 
cores : 

· Parecer da mesa n. UG de 19 de julho de 186G. 
Ex~ilo quo em duas resoluções enviadas pol_a eamarn dos 

Srs. deputados no senado, uma em ü do ma10 deste anno 
sobi·e matricula de o~.turlanles, e outra em 14 de junho 
sobre naturnlisação de estrangeiros, a~ .quaes já se acb;lo 
sancciooadas, devem fuzcr-so as rcctificar.iles propostas 
poJa mcom11 comnra, olllciando-so para êste fim. uo Sr. 
minis,tro do imperio. 

J. 

o engano ora ~a cnmara cJijs Srs. deP.ulados, porquanto os 
nutogrnphos que do senado !inhilo subido á sancçfio impe· 
ria!, o;tavilo inteiramente· courormes com o que daquolla 
c amara se tJavia recebido, deliberara .o senado que s~ oJH· 
ciasse á camara dos Srs. deputados, onviando-se·llip o nu· 
log-rap~o, afim de resolver sobre a duvida e~ quest~o. 

O officio dirigido pelo Sr.minislro do imperio ao 1~ secreta· 
rio do senado acha-se !ranscripto no documento loira ll, o o 
elo 1° secretario do senado no da camara dos Srs. deputados 
~~~ documento lolra n. . 

Consta da segunda i 
Que nosso dia lilra-so um officio do 1 o sorrelnriD" da cnmara 

dos Srs. deputados (documento letra 40), participando que 
aquella camara linha resolvido qno se emendassem no auto· 
grapho sanccivnado dos estatutos para· os cursos .do scienc,ias 
jurídicas c sociacs do S. Paulo e Olinda os dous enganos cn· 
contrãdos pelo ministro do imperio no ar!. Go capitulo 1• dos 

Em oficio de 16 do corrente mez, ,do 1• secretario. da ca- mesmos estatutos, como róra communicado pelo senado cm 
officio de 8 do dito mcz ; c outrosim que o senado approv;lra 

mara dos Srs. deput•1dos, communica se que nas duns reso- a medida tomada pela camam dos Srs. deputados, e rcsolvilra 
Iuniles que a mesma Clmnrn enviara ao benado, uma em li que ne~so sentido >o oficiasse ao ministro do imporio. 
mitio deste anno,.e outra em 1<1 de junho, as quacs já se . O oficio quo do conrormidade com a resolução do senado 
11chnvno sanccionadas, dera-se em cada uma dellas um erro d' · · · d · · é 
110 nome' escrevendo se na primeira Joviano.lle•innldo Alvim, so msiu no muustro o Impono o que se transcreve no 

" documento letia D. quando aliás deve s~r Joviniano R~ginaldo Alvim, e na se-
gunda Pedro Julio TVigna~tt, quando aliás devo sor Pedro 
Julio 11'ig11ant, acrescentando-se que disto se dav;L conhe· · 
cimento ao senado, afim de se desrazerem aquelles erros. 

Das duas mencionadas resoluçilos, a primeirà ~utorisa o 
governo parn mandar matriculai' diversos estudantes nas ra. 
culdarles. de medicina da córlo o da Jlahia, nas de direito de 
S. l'aulo e do llt cire, e na cscol:1 da marinha, o a segunda 
par"' mandar passar carta de naluralisação do éidad;lo bra· 
sileiro a varies estrangeiros. 

lll. 

Como resumo o conclusão do que !em exposto, a mesa: 
Considerando que é indisponsavel emendar-se o erro do 

nomes que se declara ter havido nas duas resoluções da ca
mara dos Srs. dopul<lllos, enviadas ao senado, uma cm ri do 
mato, o a outra cm 14 de junho deste anno: 

II to· 

Ambas as resolucões Coriio iniciadas na camara dos Srs. 
deputados, o cnviadà& ao senado som documento algum, es
J•ecialmento'relativo .i vorifica~ão, o prova dos nomes nollas 
coutemplados. 

Assim, t~ndo a camara dos Srs. deputados reconhecido 
posteriormente .que. houve engano em dous desses nomes, 
nenhuma razão ba que obsto a que o engano se corrija, o 
d.esfa~a pelo accordo, e conoeutimenlo das camaras legisla· 
livas. 

E' assim quo se !cm procedido sempre, o ainda ha bom 
poucos dias ~e pro·codcu, como se vô dos pareceres da mesa 
ns. üO o 51 do 1ü do 11 cz antecedente. publicados no tomo 
3• da respectiva colleccào, a paginas 31 c 33. 

A circumstancia do. )á se acbarcm sanccionadas as roso· 
luçiles, como foi partiCiJJado no senado por officios do Sr. mi· 
nistro do imperio, datados do 28 do maio ultimo, c de 9 do 
c mon.to mez, não pó de iufluir contra a opiniilo, que acaba do 
enunciar,sc, 

lla comludo uma obscrvaçlio a-. .fazer, o ó que no caso 
occorrontc, assim como no do já ter sido dirigido ã snnccão 
imperial o decreto ou i"esolução, quo por igual motivo bouvor 
do emendar-se, ó indiSJJensavel que, para f•1zer-so qualquor 
emenda, intervenha .lambem a vontade do poder moderador, 
porquo o acto que se exerce ó da · compotencia do poder le
gislativo delegado, como doclara a ccnslituiçilo, á nssemblóa 
geral com a sancc;lo do Impera dOi'. 

Com esta douirina coincidóm os precodcnlos do parla· 
monto, 

!'ara demonstra lo ahi esmo as nelas dal sesoõos do so· 
nado do 8 o 1 G do junho do 1832. 

Consta da primeira : . 
Quo nesse dia Jill'a-so um officio do Sr. ministro do im· 

po~i~, rcmol!endo um autographo dos estatutos para os cursos 
JUridicos de S. Paulo o Olinda, O 'li os quaos se no lu vão dons 
engnnos no art. Go do capitulo 1°, afim de quo o senado 
lwuvosso do mandar corrigir o engano indicado; o ouli'osim 
que, inrormando na mcsm:1 occnsiilo o Sr. 1• secretario, 
1JUO do exumo, a que já se tinba procedido, ro:ultava que 

Considerando que o modo indicado pela mesa para emen~ 
dar se o erro ó conformo aos t>roccdcntos do parlamento; 

Otrerccc o seguinte • 
PAflECEn. 

1. 0 Que nas resolugões, do quo se traia, o que já estão 
sanccionadas, devem fazer-se· as rectifica~ilos propostas pela 
camara dos Srs. deputados. .. . 

2. 0 Que para este fim devo ofliciar-se ao Sr.,ministro do 
imporio, declarando a roctificacão que, nos termos. cm que as 
camaras convierão, devo fazei-se cm cada uma das meneio· 
nadas rcsolucões. 

8. o Que sã responda á camnra dos Srs. deputados que o 
senado conveiu nas roctificaciles, a que se refere o offic10 do 
1° secretario de 1 G do corrente mez, o que, para o·fim de se 
rnzercm as rectificacõos nosso sentido, oillciara ao Sr. ministro 
do impcrio. • · . -

Paço do s~nado cm 19 de julho d~ 18GG.- Visconde de 
Abaeté, pre;idento. -José da Silva Mafra, 1° secretar o.
Herculano Ferreira Pcnna, 2° socrctario. -Mannel Tei1teira 
de Soitza, :l secretario.- Frederico de Almeida c Albu· 
f~erque, 4° secretario. ' .. 

Documentos a que o parecer se refere, e oriem em que estão 
collocados. 

Documentos: 
Letra !l. Oficio do G do junho do 183!1 dirigido pelo minis· 

Iro do imporio no 1' secretario do senado, ri!· 
mc!lendo um aulographo doa cslalutos para os 
cursos juridicos, afim do se corrigirem dous on· 
ganos •. 

" :U. Olllcio ·do 8 de junho do 1832 dirigido poJo to se-
cretario do scn~do ao da camara dos Sts. de
putndosí enviando o autographo acima indicado 
para resolver sobro os enganos. 

» C. Olllcio do 10 do !unho de 183·2 do 1° so.creturio 
da camarn 1os Srs. d~putados, em resposta ao 
do 1° secretario do sen1tdo. 

» D. Officil} do 1G de junho do 1832 do 1° socrotario 
do senado, ,em rosposln ao do Sr. mi11istro do 
imporio datado do 6 de junho do 1832. 

Foi n imprium. 
1\) 



U6 SESSAO EM :19 DE JULHO DE 1.866. 

ORDEM DO DIA. 

1• PARTD, 

Entrárão successivamentc cm 3• discussão, o farão sem 
debato approvadas, para serem dírigidns á sanccilo imperial, 
as seguintes proposicõcs da camara dos deputados: 1•, ap
Tirovando n penscro de 720S annuaes, concedida a D. Anna 
Tbcro•a de Vassimon, rcpartirlamonte com suas filhas soltei
ras; 2•, arprovanrlo a pensão concedida a O. Feliciana de 
Alcncastro Pitanga e outras; a', approvando a pensão de 
-i~R mcnsncs, concedida a D. Anna Joaquina de Carvalho 
l'ncliecoi 4•, nutorisando o governo a concodcr carta do na· 
turalísacão de cidadão brasileiro ao subdito portugucz p~dro 
José Lefte Alondas do Ãlmoida c outros. 

Proseguiu a 3• discussão, quo ficara adiada na sessão de 
G do correnta,.da proposiç~o da mesma camara quo autorisa 
o governo a romunorar sorvicos militares relevantes preota
dos nas campanhas do Urugúay c Paraguay; com ai cmcn· 
das unteriormente ollerecidas. · 

Forilo lidas, e postas conjunctamento cm discussão,, as se· 
guintos emendas: 

ceNa tabella n. 1 accrescentc-so, entre as praças da 
1. classe- o cabo de esquadra. 

ccDepois do tonento ou de t• tenente, diga-se- do exerci· 
to, e 2• tenente da armada. 

ccDepois de capiWo, diga-se -ou 1• tenente da armada. 
" Dopois de major, diga-:o-ou capitão-tenente. 
cc Uepois do tencuto-coroncl, diga-se - ou capitão de 

fragata. 
• Depois do coronel, diga-se- ou capitão do mar o 

guorm. 
" No ar!. 2• substituilo so ail palavras nos casos da lei 

rio G de novembro de 1827, -por estas- de conforwidade 
com a lei de G de novembro tle 1827. 

cr No art. 3•, o 2• periodo que comeca pelas palavras
As pracas da marinha-seja assim rodigldo: -As praçus da 
marinha que nilo tiverem semelhantes no exercito receberâi! 
JICnsõos iguaes ao respectivo soldo de bordo, comlnnto, 
porém, que neste caso nt:1buma pensão sej;1 inferior á mar
cada para a 1• classe da !abolia n. I. As pracas que não 
perceberem soldo tm·ão as pensões estabelccid:is na tabo!la 
n. 2.-J. AI. da Silva Paranhos.-lllarque: d~ Caxias.
Barão da llluritilia. » 

O lllr. Fe&•relra Penun pronunciou um discurso que 
publicaremos no appon5o a este volvmo. 

F1cou a discussão adiada. . 
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da fazenda, 

farão sorteados para a deputacão quo o devia receber os 
Srs. barão do Alaroim, ltodrigüos Silva o Dias Vi~i1·a, e, 
sendo introduzido no salão com as fumwlidados do Cilylo, 
tomou assento á direita do Sr. presidente. 

Continuou a 1• discussão, que ficàra adiada na sessão nn· 
tocedcnte, da propost~ do po~or executivo, com as emendas. 
da camara dosd eputarlos, abrindo um credito cxtraordinario 
ao ministorio da guorrn. 

QunndQ cheguei ao Rio Grande do Sul, que foi cm julho 
do anno passadli, achei ·a província no estado bem sabido 
pelo ecoado i tudo era ali confusão. Tomei conta da 
administracão, croio quo a 20 do julbo; o meu untecesjor, o 
Sr. Gonznga, ontrogou-mo o seu relatorio dias depois, por 
consD;!Uoncia pouco pude conbocor da provinda nos plimei
ros dias, o, poderia dizor moBmo, pouco lambem conheci 
della por espaco do alguns mezes. · 

Dlns, logo qúo tomei conta da prc!idencia, foi avisado ~olo 
inspector 'da. tboso~raria que uma arremataçcro pa~a o for
necimento do cxorcllo estava. annunc1ada 11r.ra o .dia 17- de 
agosto ; depois disse-me que um dos mais fortes contrata, 
dores ncro se achava presente e que propunha IIm adiamento 
para a arrematação, obrigand6-se a fornecer ao exercito 'por 
mais um mez. · 

Eu ordenei lhe que me di>scsse isso por escripto.i elle o 
!cz ; então m~udei ouvir a !besouraria; e, olla tendo infor· 
mado favoravelmente, au annui o lavrou-se o competente 
termo. Dei parto disto ao Sr. ministro da guerra, guo se 
achava então na província i mas desgraçadamente, pelo que 
suc~edeu de~ois, vi que este meu ofllcio nfio chegou ás mcros 
de S. Ex. No d:n aprazado houve ii' mematação i mas, 
tondo·me dado parte o inspector do que nella h'avia occor· 
rido, notei não ter alia sido feita com toda a ro1,u!aridado. 
Se o senado me da 'ficenca, cu lerei o que mo dis>e o in;pec· 
ter da thcsourari;l :1 osti resr•eito. (Lendo.) 

cr N. 331.- l'orto-Aicgro.- Thesouraria de fazenda da 
província do S. l'edro do Rio-Grande do" Sul, rru o t• de 
setembro de 1865.-IIlm. e Exm. Sr.-Sondo o dia 3P de 
agosto ultimo o annunciado pelos joroaes desta .. cid~de para 
a arremataciio do fornecimento do viveres por seis mezes ás 
forCiiS do exercito CXÍ>tcnlcô nesta ~I'OVÍnCia, que deven\ ler 
principio no 1· de outubro proximo futuro, .de conformidade 
com as dcterminagões da presidencin. expedidas porofficios 
ns. 1.102 e l,i7ií, de 18 de julho e 24 do agosto passados, 
vou dar conta a V. Ex. do resultado dossa arrematacáo. 

« Concorrórão competent~mcnte habilitados por esta tbo~ 
souraria quatro pretendentes: Josó .Facundo da Silva Tau· 
res, Francisco Antonio Borges, João Lui~ Gomes e Wences· 
lilo Joaquim Alves Leite, c perante a junta npresentiiJ'ãO ns 
propostas inclusas, que lenho a honra de submollilr a V. Ex .. , 
cobertas com. o resumo •los seus offerecimentos, quo mandei 
organisar para com.facilidade serem avaliadus. . 

« Essas propostas comprehendem as trcs hypothesos O. gu· 
radas.pelo antecessor de V. Ex: no primeiro dos citados offi· 
cios, porém redu~idas a dous prccos : o primeiro, no caso do 
achar-se o exercito acampado, ô ó segundo, em marcha ou 
operaciles. . 

« 'l'odos os prop_onentes so compromcttom a Cornccer. a 
etapa pelo mesmo preço, quer na provincia, quer no Estado 
Oriental, nugmcntando, porém, so passar á Conroderaçilo 
Argentina c republica do Para~uay ou província do Ala to· 
Grosso, como melhor verá V. Ex. do mencionado resumo. 

" As propostas que mais interessffo á fazcndas[o as de Wen· 
ceslilo Joaquim Alves Leite e Josó llacundo da Silva Tavares, 
as quaes Corão alteradas com o ultimo lanço por elles offere· 
lidos; n do t• reduz a GOO rs. • o proco da etapa, estando o 

O Sr. TIHcoude dn Ron 'l'li!ltn:- Eu não poderia a l.tercilo acampado, o a 580 rs. cm mi1rchn ou om O[leraçi!cs 
palavra se não estirosso compromettido a explicar mn con· dentro da província cu no Estado Oriental i a' 770 rs. acarn· 
trato que fiz como presidente da província do Rio-Grande do pado, c a 7!0 rs. em marcha no tcrritorio argentino; pas· 
Sul. O nobre senador pela província de Minas Goraes (o Sr. snnd~. porém, ~ ropublic~ do Parngll'oly cu á proTincia do 
Ottoni), n ultima vez que fallou pediu-me explicações, 11 ros· Alato-Grosso, sujeita-se ao preço ajustado para o exercito 
pendi cm aparte quo em tempo as dnri11. Na camara dos Srs. brasileiro no m~udo do general OsoJ·io, e ob1·iga,s~ ainda a 
deputados um do soas mcmbros,tratnndo-so deste objecto, as, c·· forceccr o exercito de reserva dentro da província por tiS O rd. 
gurou qlljl ou daria oxplicacões no sonado. Já se vil que estou em acampamento, o fi20 rs. em marcha. A esta proposta 
compromcttido n dizor alguina cousa sobro este assumpto; lambem so sujeitou o 2•, menos na parto que rcdpoita ao 
portanto, não You fallar propriameute sobre o credito extra· territorio argentino, .em cujo caso offurecou 7Go rs. quando 
ordinario ptdido pam o ministcrio da guem i nem tão pouco houver acampamento, e 735 rs; om marcha ou operações. 
deter-mo Jazendo considoracõos a respeito das no>sns ope· " E porque não houyosse quem por menos fi~o>se o ros· 
racilcs militares no l'aragu;iy. Jlui ató .bem pouco tempo pectivo foruccimonto, dou-se por concluída n arrcmatar.ilo. 
delegado do actual governo, c (IOr isto, ainda rruando. não cs· « Entretanto hontom os m~smos Alvos. Leito c Sil.va Titv~~ 
ti vosso do uccordo com cllo nesta ou naquclla med1da, nilo rcs me aJircscutari1o seus ullimos olforec1montos, sendo mald 
mo cumpro censura-lo bojo. Som mais demora passo a Ira· v~ntajoso o do segundo ; c comquanto não mo competisse re~ 
tar do meu assumpto. · cobõ·los fóra do dia aprnzado, em nttonçao no i11tomso quo 
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dollos resulta á fazenda, entendi correr o dever do submot· 
M-Io~ á considoraÇiíO de V . .Ex. 

« Já estando a concluir este officio aind01 se me nprosonlou 
outra proposla1 que vni sob n. 7, feita por W&ocoslá~ Joa
quim Alves Lo!le, cuja apreciac~o detxo a V. Ex. » 

Recebi este officio da tbosourâria e á vista dollo mo paro· 
cou qu,o a arremataç~o não .tinha corrido rollularmonte, o que 
ou Carm mal adoptando a propost~ do Alves Leito. Se ou os. 
ti vosso só na provincia, eu mandaria proceder logo a nova 
arromataçilo cm cartas fechadas, afim do que fosse acéita, 
uma vez ~bort~s,, ~proposta que oRcrecesso melhor vania· 
fCm; nno admitllrm semelhante processo, como de um leilão 
de uma praça publica. Mas, estando o Sr ministro da guerra 
na ,,rr,viocia o governando-a, assentei do consultar a S. Et , 
o fiz·lbe este outro oficio, que o senado permi!lirá que leia: 
(l.e11do.) · 

"Província ds S. Pedro do Sul.- Gabinete d~ presi(len
cia cm Porto-AlegrQ, 3 1lc setembro de 186ll.-lllm. o Exm. 
Sr.- Inclusiva achará V.· Ex. cópia do of)jcio do inspector 
da thesoumia de fazenda, n. 331, do 1• do corrente o doo 
papeis que lbo vierilo annexos. No primeiro se acha e~posto 
o -modo porque e e passou a arremataciio do. fornecimento do 
rxercito da provincia ; nos papeis se· v4m as propostas c os 
requerimentos que forão apresentados sobre osso objecte. 
. " !'ela simples leitura rJo·officio do inspector da !besoura

na, verá V. Ex. que aque.lle processo não correu regular-
rnont~. · 

« 0> dous concurrentes, cujas propostas Corão consideradas 
mais c~vornvois, oll'erecilrito deus lances alternativamente 
acon.toccndo que, mesmo depois de concluido aquello offici~ 
do 1nsper.tor da !besouraria, ainda foi apresentada uma 
ultima proposta. · · 

• Nilo entro na indagação do merilo relativo de cada uma 
d<ts propostas; entendo, porém, que esta especio de almoecla 
vida completamente o contrato que tem de celebrar-se; de
monstrando ao mesmo tempo que não Corão consultados os 
interesses da fazenda publica. 

" V. Ex. sabe quaes SilO 11s minhas idéhs a respeito do 
modo por· que deve ser fornecido o exercito, e que mío pre
fir~ o fornecimento contratado ; mas o contrato que tem po1· 
ongem ~ma arrematação, tal qual·:o deu, deve ser muito 
desvantajOSO à f~zenda publica, e mJIIdaria proceder á nova 
arrcm~taçfio, sendo as propostas em c~rla Cochada, o Jogo 
resolvirlas(como ó uso, se tivesse de r~solver sobro aquella. 

"Alóm disso, pareco·me que o contrato para fornecimento 
do rx~rc_ito da província deve-se limitar á. mesma província, 
sem dlslineeãn do ~xercitn d11 operacões e ~e reserva. tom 
~treito, conio julgar do futuro de nossas operacões na Confe· 
deraçào i\fgentina e Paraguay? Será possivel um calculo 
sobro o V•tlor dos genoros que tém do ser fornecidos, e sobro 
ns no~cssidades. do no!SO. exercito?. Como prel'er mil circum· 
stunCiili que acarretilo os azares da guerra? 

« A' vista do que tenho exposto, comprchendern V. Ex. os 
embaraços em que mo vojo, para resolver sobro esta maioria, 
e tantij mais IJUO nilo tenho confiancn no fornecimento por 
eontrato, como já disse. ' 

" Por consequcncia, entendi q·ue deveria expOr a V. Ex. 
ns considerações que acabo do f•zer, submcttondo igualmente 
este momentoso negocio ;tdcliberacl\o de V. EK., cuja doei· 
suo a~uardo. • 
. «}cus guarde a V. Ex.-lllm. e Exm. Sr. Angelo nloniz 

da Silva Ferr,u, ministro o secrehrio do estado dos negocios 
dda guerra.- fisconclc da lloa· Vista, presidente o comman-
anle d~s armas. " . 
Falloi. aqui cm commi~snriado. mas muito do passagem ; 

0<\U Jlo.dm (lrelen(lor impór a S Ex. a croac~o dG um com 
nussar1~do, conhecia muito bem o meu log-Ú, snbia que n;lo 
ern ma1s do que um simples presidcnlc de província, o qna 
JlilO estava na altura de querer impOr ao Sr. ministro da 
/!UOrra S. Ex. leve a bondndo do mo dirigir o aviso que peço 
11o sõmu!o licença para ler lambem; ó cm ru;JIOS!a n osso 
meu uffi~lo: ~B~o ni~da (!I lo r uma observaçcro: co!llU joi diFEO, 
~ommunHJUCi n S. Ex. que o contr~lo não flnnhsava no fim 
c ietemliro, e billl no fim do outubro, ruas ~osgraçadamonlo 

S. Ex. n~o recebeu esso meu officio. A 3 do setembro foi di
ri~ido este offieio quo acabei de ler; tnmbem nilo sei porque 
fatalidade só chegou ás m•ios de S. Ex. no di! 28 de se
tembro. Vou ler n resposta em qu-J S. EI. ordenou·me q11o 
adoplas>o o contrato de Alves LcJto. 

0 Sn. IIINISTRO DA OUERRA : -A proposta. 
0 S!i· VISCONDE DA DOA-VISTA; - Sim, a proposta j mas 

que dmxou do se ctnverler em contrato pela razilo sabida. 
O senado tem este anncxo n. 3, mas me parecel que eu 

lendo essas peças poria muis (>alento o ·meu pensamento. 
(·Lcndu.) 

« Av110 em 28 do selam~ro de 1865, da Urutuayana. -
111m. o Exm. Sr.- Por mais de uma vez ponderei a V. Ex. 
a neces!ida~e do contratar-se em tempo o servico de forqo. 
cimento ao cxercilo em operac~es nesta provincià, visto. que 
o ac!ual contrato expirava no'~m do presente mez. Esfa ne
ccssldado, nes111 momenlo, é tanto mais imperiosa quanto 
corpos se têm de do,la~ar daquolle exercito para se .irom 
reunir ao do commando do marechal àlanoel Luíz Ooorío, e 
o propr~o e.~ercilo tom.tal'IBZ de, em breve, passar a operar 
em temtofiO osll·aogelro. 

« Assim que, na falta do uma providencia. prompla sobre 
e•te assumpto, como {oi per este ministerio antes mesmo de 
V. Ex entrar no exerci cio do cargo ordenado, vi-me nane· 
ccssidade de aulorisar ao general em chefe, barão do Porto
A.legre, pnra fazer .um contraio provisorio, emquanto não ha· 
VIII solução dafinlllva deste assumpto, dada por Y. Ex., na 
fórma das ordens transmittidas a essa prosidencia. 

" Os inconvenientes de um contrato previsorie, sem eon
curroncia, são palpaveis; mas a.siluaci!o em que ficaria col
locado o exercito, depois de tantos e "tão duros soll'rimentos, 
c~ consequencia da demora de uma tal solução, seria ainda 
p01or. 

Pdra evitar por mais tempo taes inconvnnicntes, força é 
tomar sobre mim a respor,aabilidade de approvar algumas 

_das propostas feitas ~nte a !besouraria/ e quo V. Ex. acaba 
de remel!er·rue com ofllcio de 3 do corrente, e ou nfio hesito 
em f?zc-lo, na presença da ponderosa razão que acabo do 
menciODnr, . 

" O meio de arrematacao que V. Ex. condemna õ um meio 
l~gitimo, e delle· tem éom proveito o governo lancado mão 
em diversas epocbas, e jámais contrarie á razão ou aos in· 
tgrcssos do paiz, o menos desbonesto. Emquanlo por lei não 
r~r condemnado, póde a admini&lragilo publica dello sor-
w-se. · .. 

• Per mais luminosas que sejiio as idóas de V. Ex. sobro 
o fornecimento dos exemtos, o goveroo já ha muito baTia 
condemnado o sy&toma de commissuriado. Uma dolorosa 
oxpnriencia lhe havia utilmente servido de guià, c o arcbi · 
vo da thesouraria do fazenda desta provincia o!Toroco muitos 
rlocumcnt•Js om prova do que o governo ni!o errou, evitando 
pol' esse meio grandes perdas, a fraude e desyio dos dinhei· 
ros publicas. 

" Nas circumstancias act1mcs, em que o governo nilo po
dia obter facilmonlo nem vebiculos de transporte, nom gado 
para esse sorvico ; cm lfUC, conforme a direc~fio do exercito, 
era mister créar depositos no interior o exlerior, o lfUe esses 
transportes fossem leitos por terra, por alto mar o pelas viaa 
nuviacs, esse systema, que absorvenn grande cópia de braças 
uteí> para defesa do paiz, não p01lia do romania ser adoptado 
Ecm IJUO grande responoabilidadc recabisse sobre os.meus 
bomhros. 

" Feitas estas obsorvagilcs, niTo lanto por amor da defcsn 
da legalidade ou convcniencia da medid~ que adoptei, e que 
V. Ex C4IIdemna, quanto por considorac;ío ii pt!SSoa de V. Ex., 
que rPJIOtidas vezes tem sobro oste pÔnlo instado, cumpre
me doclarar-lbe quo, comqnanto V. Ex se abstivesse de en. 
trar, coroo lbo cumpria, na indagaciío do mcrito relativo de 
cada umn das propostas, como lhÔ fOra por mim delegado, 
pelo facto de autorisar a essa proiidcncia p~rn lazer um tal 
~ontn(\o, julgo, ri vista das in(ol'mar.ves da reparlifàO fiscal, 
q11c "a proposta mais vantajosa é â de Wcnccsllío Joaquim 
A.lvcs Leite, nos lermos que oxpilc a !besouraria, ndmillido 
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. o alvitre (IOT ollo proposto úo que o proco no tcrritorio da Loito, por sor urRnntissima a necessidade de !ai contrato 
J'opublica úo l'nrngUI•Y seja o que ostiver' contratado com o por terem rle destacar corpos do 2• exercito para o d~ 
exercito do Reneral Osorio, caso nuo· seja este superior ao ffcneral' Osorio, e por ter talvez o mesmo ea:ercito ác cm 
do 1~300 o 1;)100, proposto. · breve (palavras tostuaos do aviso) passar a operar em terri-

" Assim quo ordene V. Ex. ú thesottraria, que, ~~stes torio estra11geiro. 1\ecebi este av1so , que já li ba pouco, 
termos, lav1·e com todas as s~guranças cm direito exigidas o em IJUe de relanco o Sr.mini!tro falia em contrato proviso
re{erido contraio COIJ! a con~tç11o du fJUo, no c~so de cessão rio, o parece querer da antemão justificar o contrato do Uru
parcial ou geral, sera o contmtador responsavel polos sous guayana. Cumpri as ordons do S. Ex. Nfio sabendo cu do 
subrogados ou CC9sionarios, o que no caso do faltas, nilo pro; noru contrato de Urugudyana, ignorando tudo, o tendo apenas 
vc11iontes do forca maior, será o forneciment•J feito á sua de relance noticia do um provisorio cumpri as ordtns de S. 
custa o por sua conta, por.ordcm d,l a~toridaue militar com- Ex. Ordenei á !besouraria, que celebrasso contrato com 
potonto, além d.ts multas respectivas. .A. !.oito (I) . 

• Este objrcto, forçn é repetir, é ue summa urgencia, o cu A the~ouraria, porém, dias do pois, me fez constar, como 
espero do zelo de V. Ex., de que tem dado sobcj)S provas, aqui está o os nobres senadores podem ver no anr.exo n :J, 
quo será roalizado sem demora alguma. -· Que Alves Leito rccufava IIS>ignar. o contrato, porque em 
- cr Deus l(uardo a V. Ex.-Ar~gelo Moniz da. Sil11a Ferraz. Uruguayana se tinha leito outro mais vantnjoso por quatro 
-Sr. presidenta da provincia do S. Pedro do Rio-Grande do mezos (2) o que so admirava quo a prosidencta ou a thosou· 
Sul.- Conformo.- Mariano Carlos ile Souza Corr~a. , raria mlo tivesse recebido communícncilO do tal contrato . 
. Nada fiz cm CQntrario a semelh01nto ordem. N1io havia commuuicação, uem á prcsi'dencia, nem á lhe-

Se trata-se aqui do commissarindo. ó porque, aló cm con- souraria . 
. vmas, bavi11 eu significado ao Sr. ministro IJUO ach11v~ m·lis E' verdade quo o Sr. ministro, como eu já disse, M seu 

regular· osso systema, não um commisS11riado, con~o S. Ex. avi;o de 2~ de setembro de relance proven1u a presidencii1 
entend~, nem como explicou aqui no senauo cousa muito que, no embaraço em que se achll'Va, tal voz fosse proci;o 
diversa; silo itléas minhas. · . recorrer aalgum meio do fornecer o exerci!?,., 

S. Ex. ordenou-me, pois, que adogtasso a proposta do o Sn. JIINIIT!IO DA GUE/1/IA: -"Nilo mo limitei a provenir; 
Alv_cs.LCito, mas nesta mesma d,,tn_(~SJ quanJo me ordena ordenei no barão do l'orlo·Aiogro· foi positivamente. 
asstm a ndopção da proposta de Lotlo, manda fazer o con· . . • : r· · 1 trato do Uru~uayana, como o senado vai ver: ([endo.) ~ Sn. VISr.o~oEDA.fioA_VIoTA:- mba V. llx. tod~ a 

" Gabinete do ministro.- Uruguayana. -nlinistcrw dos razao, porque o ~.xcrctto nao}av~1 do m~rror de fomo; ~o~ 
negocias da guerra, cm 28 úo setembro Je J8Gii. _I IIm 0 que pelo. contrato nntcrtor, J~t n.to qu01 o lal1~1r da m111b,l ' 

·Ex. Sr.- Altcndcndo ás doploraveis circumstancíasem quo proro~açao, cllb putlosse continuar a ser fornewlo. 
se acba collocado o oxercito, pela demora havitla na cela- · O S". n!INIST/19 DA GUEIIII.I: -Não é exacto; já tinha sido 
braçilo de novo contrato para .seu fornecimento, não obtanto autori<ado pelo ministro. 
IOI' sido com 1nuita antoccdoncta autorisada a presiuonda da O Sn. vtscnNoR nA BoA·VIiTA:- Nilo ostou habituado á 
]trovincia a cff~ctua·lo o considerando que 6 inteiramente trilJUna; qualquer cousa me interrompe nella. llcus sabo 
impossivel prom do prompto, pelos meios ortlinarios, a t11o com quo di!liculdade n1lo e>tou procurando justificar o meu 
pai pi tanto necessidade, declaro a V. Ex. que ,approvo a pro- acto, jli QUe S Ex. o deixou inteiramente abandonado; o, 
po;ta que acompanha o seu o meio de hoje, com as morlifi- não satisfeito· com isso, aind,1 IJUiz. alcia·lo mais, lançando 
cacõos a que se t•ofero o dito oillcio, seguutlo o qual mandará sobre mim insinuacõcs, como as de um documenta >obro o 
V."Ex.lavrat· o assi~nar o compctcnto termo do contrato fJUal pedirei mais' tarde uma explicação a S. Ex . .-que do 
com as seguranças c formalidado;Jegaos do cstylo cm scmo eorto n~o sc.cxrusarú de dar-mo como um caval,hciro leal. 
lhantes transacções. n!ns, tornando ao nosso assumpto, rlcu-mo.csta resposta, 

"Deus gunrJo a V. Ex.-;lngelo Noni~ da Si!va Jlcrra:. o inspaclot· da thesournria, que AlvoR Leite so ·recusava 
-Sr. barão do l'orto·Aiegrc " a~signar por causa do outro contrato. Eu n:ío sabia quo con· 

S. Ex. autorisa.mo a adoptar a eronosta do Leite, a Cotzer trato era este, offici~i a thosouraria quo me indicasse qual o 
o contrato colll'oste pro~onent& o 8. Ex. ordena, adopta, ou meio rle sahir de scmelh:111te cmbara~o. Eu· sabia que o 

·faz ou'tro contrato, porque um contrato ó da ortlcm tla dia do exercito não morria de fomo, porque tinha o contrato que 
barão de Porto Alegre. Foi feito, emfim, o contrato do Uru · e tá aqui neste annexo o cm que o fornecedor se obrili(ava a 
guayanl cm principio do outubro. fornecer por maio um mez, d~ manoira 9uo o fornocimcnto, 
o Sn. TJINisrno DA ammnA :-E quo tinha 0 prcsirlcnto com cm ve1. de aco~ar no fim·do setembro, !ena de nc~bar no fim 

isto? Cumpr~sc as·ordcns. do outubro •. (a) • r • . 
o Sn. VlscoNdo DA JloA·V_ISTA: -l'oço.ao Sr. ministro que O Sn: IIIINisrno DA au~nnA . - 'CJa o contrato que d11 o 

nilo me interrompa •.• A1tUI somos senadore5 ambos. já nile ó contrano.. . 
o prosidontc com c ministro, mas um senador cm Caco de ou- O Sn. ViSCONDE DA BoA· V loTA :-Nilo senhor, o contrario!. 
tro senador. O Sn. !IINI>TIIO nA ouEnllA :-llo>trarci. 

O Sn. Sn.VEIRA nA MorrA:- Um sonador ministro. 0 Sn. vrsco~DB 0,1 BoA· VtsTA :-Mostro V. llx •. quando 
O Sn VISCONDE DA lloA· VISTA: - Como ia dizendo, recebi quizcr o o que quizer. 

os to officio • • • · O Sn. mmrno DA auEnM :-No caso do ser acoita a pro· 
O Sn. MINISTRO DA ooEnni : -N[o rocobcu osto officio. posta; ora condicional. · 
O Sn. Vt5CONDE DA lloA-VIsTA:-Ilecebi. O Sn VI!CONDF. nA JloA·VI'TA :-Era um inoz do forneci· 
0 Sn. inNtsruo DA GUEIIUA :-N;lo recebeu. mcnto.,ropito,e só dt1ixaria rio ser para quem pudesso advinhar 

O Sn. rnE!ID~Nm :-Attcn~ão. 
L· 

O Sn. Vlsco~nll DA lloA VIsTA:- Recebi-o officio; basta 
quo o diga. 

O Sn. lll8ISTRO DA aur.nnA:- Em diri(Sido ao Sr. ban!o do 
Porto-Alegro. 

0 bn. VISCO~DII DA floA·,'ISTA:- Sim, !1~0 foi officio, OStiÍ 
rntonrlido quo ft1llo do aviso do 28 do setembro, om quo 
y, E~. onlcnuva IJUO so realizasse o conlrillo cum Alvos 

IJUe Alves Leite n;lo nssignaria o contrato. _,, 
0 Sn. MINI~TRO D,l GUIIIIIIA : -!lu ig-norava la( prorO· 1:J 

gac1io. ••i; 
ú S11 VISCONnE DA GoA· V1sT.1:- Nilo lh'o nego, não du- ~ 

Yido quo V. Ex. n;lo rocebcsso o meu üfficio, communican· ., •. 
do-lho quo o tempo du coutr1tto a terminar, IJUD ora setcm· ' · 
bro, eslava prorogado atú outubro, visto quo o tal Alves ·. ,~ 
Loilo, quo 11uoria tnmbcm concorrer, assiguou o termo do r: 
fazer o ollpprimcnto por mais um mez, um;L vez quo soes- , 
paçasso o !ODIJIO tla nrro uata~;lo por ruais l!i dias. 
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0 Sn. WNiiTRO DA GUERRA:- NilO fui Alves Leite. 0 Sn. MINISTRO o,\ GUERRA:-Porque CU lhe cmbara~ava? 
o Sn VISCONDE o,\ BoA· VJST,\.: -;- Confundo, ó verdade ; O Sn. VISCONDR nA BoA-VIs.TA: - .... observava Tia .... 

11~0 sei o nome desses commandilariOs, cu ora t~o novo cm .Ali I scnhnres.,,, vamos adiante, vamos ao .contrato. 
Porto·Aiegre, que nilO sabia cntendcr·me com nquclla sente; O SR MINISTRO DA au&nnA: _ Eu.quero que diga. 
nilo eci se ê Alv~s Lei~c, Jorge ou qun.lquor outro: ~or cau!a O Sn. VISCONDE DA BoA·VI!TA:- Ahs cu não quero, 
mo,mo rio tudo 1sto, c que consultm ao Sr. ministro, cm 
princípios de sc!embr?, sobre a ar1ernntação rio que já fiillei, O SR. IIINISTno DA ou&RRA:- Tenho documentos em 
0 que teve lognr dcpo1s do turma da prorognção. contrario. 
o Sn. !IINISTRO DA GUERRA:- No seu oillcio não me dizia O SR. VISCONDE DA BOA·V1su:- Deixemo-nos de doeu-

isto: · mcntos. · 
o Sn. VISCONDE on lloA· VisTA: -.:perdoe me, nilo lho disse O Sn. MINISTRO DA ·GUERRA: - Ob I Senhorcs,_isto ó pos-

no· oillcio do 3 de setembro o IJUO acabo de dizer, porque já sivel? · · . · · 
o tinha feito em dnta anterior, justamente no 11fficiq que O Sn. VISCONDE nA lloA·YisTA : - E' impossível, impossi
V. Ex. niTo recebeu. Não estou Clllpando a V. Ex , já diôôe vel, ililpos,.ivcl; V. Ex. eraministro e eu era presidenta. So 
quo lliiO duvido n'ilo ter V~ llx. recebido esse ollcio. algumas vezes, sc·nbores,eu.cuidava que o ·senador dirigia-se 

Mas cu estava no ponto de Alves Leite nilo ter querido ao senador, quo o amigo diriRia·SC ao amigo, so na redacção 
assi•nur, por isso qne havia ou'tro contr<~to feito Nll UI'U- de algum ollcio uma ou outra palavra lã corria levQdn pelo 
guayaDa·c ~izia cllo mesmo que mais Vil!llajos.o. Consultei babilo com que mo achava, tcn•Jo mo esquecido mesmo dessa 
a thrsourma, osta ~orém niTo mo potliil. ad!ontar cousa ~ubordinação militar, dessa obcdiencia passiva, levada' ao
alguma. A UJos?un~na lembrou um me10 qu? era fazer ultimo ponto a que nós militares estamos sujeitos .... ~h I 
u!n contr~t~ prov1sono cem. quem o pudmR desempenhar,. •tu o resposta tinha eu 1 ... Era logo uma sevora advcrtenc1a I 
mto a l:CJClÇITo. do Al_ves Leilc haver nullr~cado todo o pro· O rPsult;,do, pois, era que eu limitava mo ao menos que era 
ccdimento antc~wr a arremataç~o rio fornecimento; ou se não possível; mas vamos ao contrato. 
mao,larannunclilr nova praça. ({) O Sr. ministro voltou á Po1to-Aiogro lo~o depois, e eu 

o Sn MINISTRO DA GUgnnA:- E' isso tive do commnnicar·lhc o que havia acontecido; foi uma 
· • · , . !lo .y 'T ': _ M:; 1 · , cnnverm que tiv~mos; S. Ex. poderá c!iz~r: "NilO melem-

.0 Sn. Vl,~or~o.~ DA A 1~ ·1 . s a lMilnCiar .no.' a bro,; sem duvida cu tamhem podcre1 d1zer que me !ombro 
l~r,1ç~, o 9ue ~ra ISto? Annunc1ar ~ova praçn rm ta o' ~Ir- muito bem.,, foi uma convma. C•1mmuniquei iiO Sr. minis
r.UI~~t~nc~ns, no comrço ~lo cnntr,,to ~_or q~atro ~Jczc, do Iro o quo se havia ditdo, .e ató!pcdi seu con1rlh·, relatando o 
Uru,uay.1na, era um~ bu~la, como ~uc J:1. 50 ~ln h~ ~"du com que me havia di.to o inspector da tbosouraria,o nisto ficamos: 
a propo.sta do AI ve~ L~:to, pr~po,ta m.~IS v,J~tiiJ0~1, o que S. Ex. partiu para o Rio.Gran.lc, eu no dia seguinte doixei 
~ol rQJCI!ilda ~or ~aus~ d .. so n~e.mo ~.onJr.oto do Uru.uayana, lambem Porto-Alegro; S. Ex. seguiu para o Rio do Janeiro, e 
chamado proVISoriO,m.l.s que no~o po01.1. urar ~cno~ do fJU~t~o eu segui pam Jaguar;io. Por consoquencia, até a sabida do 
mozcs, ~ob pon~. ~c ma naç:lo obngada ~il) a llldemrus,n S. Ex. nada so h:tvia resolvido, eu não linha mandado fazer 
tudo quanto }~~otlssc nos armazens, no c.1so de que outro annu.ncios para nova arrem!ltaçilo; 0 Alves Leite não tin_b;r 
contracto so fizoo.e. • • • • •. • • • • · • • quenrlo por modo ;olgum ass1gnar ~ COD!rilto, achava·se le1to 

O Sn. !IINISTno·nA nuEnll.l:-nlls se o conlrillo nffo lho foi o de Uruguayan~, já ru· era snbodor cnt:lo desse contrato 
communicado, como ioso podiij fozol"mossa a V. Ex 'I pela ordem do dia de 5 de outubro do barão do Porto-Ale-

O Sn. \li CONDE DA-IlDA· V1;r.1:- Vamos de vn~ar nffo me gre, na qu~l VCffi: a integra do ~lesmo contmto, c jii cu &a-
foi communicndo por V. Ex , ó verdade.... ? ' b1a lambem d.ts tnstrucçilc> dmadas por S. Ex. ao mesmo 

OS . . • S " ·h· d t t barilu. n.IIIINI,Tno DA GUEnnA:- c nao s,o la o con ril o,'.. EnUo, disfe comigo mesmo: "Já lemos um contrato _que, 
·o Su. VISCONnE DA lloA \'JSTA:- .•.• como ia cu dizendo, oito só póde durar quatro mczes, como até ir além; para 

contmto do Uruguayana no r quatro mczes com o mesmo for- que annullar o que jii está !oito até sob as vistas do Sr. mj
nQcorlor.(G) do exercito db E~tado·Oricntal c <JUB devia ter nistro da guerra? Confiei nas providencias tomadas 110r 
muito~ viveres.... · S. Ex., e esperei, Sr. pro;iden!el 

O Sn: MINISTRO D.\ GUERRA:- Niio, senhor, tanto que sol· S. Ex. tcnrlo·mc rle1xado ns inslruc(õe~, quo havi~ dado 
Cremos muitas necessidades. ao barão de Porto Alegre, li assas instrucções ; por ellas nffo 

O sabia que o oxrrcito teria c!~ operar logo; lambem não me 
Sn. VISCONDE DA lloA'VISTA: - ••• quo devia ter muitos parecia quo elle pudcs10 operar com t.1nta rapidez pelo os-. 

viveres por ler passado o exercito a ser forncci.lo por ou. lado em que cu observava a org.1nisáçilo das. forças que se 
trem (7). Tendo appareêido o contrato de Uruguayana, con- dizia fazerem parte do segundo corpo do exerCito. 
fosso que me achei embaraçado·· • · llntrotanto, Sr. president~, apenas S. Ex. chegou ao Rio 

O Sn. N1~1srno D.\ GUERRA:- So não conhecia o contrato.. de Janeiro, mandou-mo o aviso de 18 de novembro, em que 
O Sn. r1;cnNoE·D.\ BoA-VISTA:-••. vivi. emharacada· pergunhv~ (8} qY~l o cstndo do fornecimento do exercito, c 

monto no 1\io·Grandc; crnquauto o Sr. ministro Iii esteve so este podia contar com o fornecimento no caso de passar a 
nunca fui presidente do 1\io-Grall'le, 'scnbu1·os, for~a ó di, oporar no l'araguay ou em qualquc: outra parlo fóra do im· 
zelo.,, . . , perio. 

O Sn. MINISTRO DA auEnnA: - Como? Sorprendcu·mo esse aviso, coDfesso·o, o ao qual rospond!, 
como os nobres senadores poden1o vôr deste annexo, (fi) eh

O Sn. VISCONDE DA BoA-VISTA:-••• eu proc.dia até com zendo que tudo se nchava no estudo em que S. Ex. h11via doi-
medo · • · xado, c tornei rntão a narrar tudo que havia succodido. 

O Sn. IIINISTno DA ou1mnA:-Eu me !tia mo em negocias Se nilo rocciasse cansar o senado cu loria ainda esse officio 
provincim? do que S. Ex. iiilo gostou. 

O Sn. VISCONI>E nA OOA-VI;TA:-, ••. em todos os meus N:lo gostou S. Ex. desse ollcio,porque eu disso o que havia; 
actos ac1Hl1'a·mo ornbaraçado, il cada passo; n:1o tinha com· S. Ex. se incommbdou, achou o1ue bavin em minhas palavras · 
municaçrlcs do Sr. mini;tro da ~;uorra, ó vcrdadn; mas o que uma censur·a ao governo; om qualquer Jlilflcl meuS Ex. 
fazer, vcnuo·mc ubarh•do com RS confequencios de seus actos vin uma censura, o eu nunca tive intcnc:lo d~ fazer censuras 
l'evelados como no cnso vertente da referida rejri<:ilO do Alves ao ~ovorno, de maneira alguma, por mÜitos motivos. Porqun 
Leito? Li111itavn·mo rluasi sem pro ás coum mais urgontcs o h a ria cu do. Consur~r o ~ovcrno pola ropar!içãD da gucrrn 'I 
que es!avão a meu a cance ; da campanha, nnda sabia ; i\ N1lo via senão muito movimento, muita nctivitlado; estav,1 
província do Rio·Gmudo, nada pudo fazer.,,... cm l'crlo·Aicsro c via quo do liio do J~neiro constuntcmonto 
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chog_ava !arda monto ,o nrmnmonlo, o que o ministro !azia guay o o P11raná, o que dopoi~ viessem aqui dizer quo osgo 
tudo quanto estava da sun parle para quo nada faltasse ao exercito nilo passava o Uruguny por n~o ter moios do 
exercito. passa-lo, 

E' verdade quo ou n~o npprovnva a maneira por que se O Sn. IIINISTno DA GUEPRA :-Isso ninguom disse. 
organiza vão os corpos no Rio-Grande: mas Iam bom S. Jlx. r1 V ' ' · 
ó quem tinha dado as ordons. o conhecia melhor n província O "8• vracoNDE DA BoA· JSTA: -A m1m so disse o aqui 

. ouvi. a varios dizerem. · do que eu i ou ora inteiramente novo ali; ou fazJB com que 
os •corpos se organizassem com a maior presteza: se mnis O Sn. MINJITRO DA ouEnnA:-Eu? 
depressa nilo so ~promptilrão a culp11 não foi minha, não foi O· Sn. VJSCONoE nA BOA-VisTA:- Voltemos ao nosso as. 
lambem por falta de fardam!lDlo o armamento, lo i po1· falt~ sumpto .. Eu fui forçado a d;1r aqui um aparto que custou-me 
do cavalhada que se ia compm o não havia, foi per falt1t de um11 roprobens;1o i eu o dei por nffo tor percebido bem o quo. 
soldados que estnvllo em um dia acampados em numero de se dizia: quando o Sr. Pimenta Bueno fez algumas reJI,xilus a 
200, 300, e no dia seguinte acha vão-se rf.duzidos a ceoto o respeito da immohilidade do 2' corpo do oxercito, eu pergun- · 
tanto, e a men?s, sem· •·I podor d.\r romedio, porquo cada tei a S.Ex. se sabia quo ordens teria o Sr. barão de l'urto
um daquell~s sonhorus ancarrogadoi de organizar os corp~s Alrgro, so não estaria o!to au'torisado a operar por ei mas
tinha plenos poderes, tinha mais poderes· do que o preôl · mo i esta reflexão o nobrf\. >coador por S. Pa11lo comprebeH· 
dento da província, que eril'Obrigado a acoitar as propos- dou-a. e por isto n;1o foi adiante i mas no· dh seguinte !ui 
tas que elles apresontav;lo; porquo em urn aviso do Sr reprehondida e fiz somblmto ~o não comproh~nder a repre
ministro da guerra se dizia : " Devendo propilr indivíduos de bcnsãe, n~o quiz aceitar como senador a roprchensilo de um 
sua confi~nç~" : do sorte que, mesmo nijfo, cu mo achava mirlistro de estado, quando a meu turno estou no caao de 
em~mçado i mesmo n~. guarda nacional ordinaria .cu n~o .pedir explicações ao Sr. ministro. 
pod.m promover, nilo porlia ~Hzor .nada i os command•nles su· O Sn. MINJSTno DA GUEnnA : - Infallivolmente • 

. penorcs de corpos ó que fm1lo la suas propostas. Por conso· 
'juoncia, eu por! i~ fazer os tas rt•ll~xões s!Jbrc a organização O Sn. VISCONDE D.\ BoA VJSTA:-Agora digo com mais lran
' os corpos, mas 1sto mesmo niio fiz e mu1to 1uenos consuran. queza, ó preciso não censurar-se ao' barão do Porto-Alegro, 
Em quanto a fornecimento de fardamento e armamento, ro· pela maneira por que se tem leito: o Sr. barão se tem 
pito, isto andou com a milior rapidez; S. Ex. fez o 'JIIe piJ,Jei achado. om mu! grandes embaraços, a culpa não ó dello, de 
quanto ao. mais, cu nii? tinha senilo que ir andan do com~ quem o não se1. 
Deus me aJUdHsse, o assrm o fiz. , O Sn. MINISTno DA GUERR.\:-E' bom dizer. 

Alas, S. Ex., no n·ferido aviso do 18 do nownbro, exigia O Sn. VISCONDE nA OoA·VlSTA:-Eotiio direi. O Sr. minis· 
~xplicacilcs sobro contrntos;- cu lh'as <lei como já rli~se, em tro diz quo tiuba dado todas as providencias •• • 
termos ilo que S. Ex m1o gostou Diri~iu-me dopoi; S Ex. 
outro aviso (o do 2-i de d~zembro), dizendo quo o exercito O Sn. MINISTno nA G!IF.niiA:-Todas. 
tinha de passar a territorio estrangeiro, o quo soria do uma O Sn mcoNBF. DA D~A V 1m.:-••. para a marinha pas 
grande responsabilidade dcixa·lo sem recursos. Aqui eslá 1ar o exercito on<lc fosso necessario; mas, pergunto, !JUDndo 
tudo isto, seria bom que ou lc;sc, mas levaria muito tempo. o do n110 era conhecido, quando os vasos não podi;lo subir, 
E'se aviso ó do: 21. ti~ dezembro ( 10). Jii eu tinha, então, como ó que o oxcrcito podia passar !1'111 }lleios de tr.1ns. 
mand11do annunciar novo fornecimento para o exercito em porte? Ainda agora mesmo a esJruadrilba'~'~commandada pelo 
virtude do aviso rio 18 do novembro. Sr. Alvim foi subindo ás apalpadcllas i aindaj10je mesmo 

A 27 de dezembro outro aviso (li) instando ainda mais por não se sabe ao corto para onde irá o Sr. barão com sua 
nGvo contrato i vi·mo então na dura necessidade do approvar Cill'alhadil e sua artilharia. 
o contrato do janeiro O Sn nuiu;rno DA GUF.nnA:-0 ministro ó nue ba do dizor? Afigurou-se-me ávista.do tanta insistencia do 81·. ministr·o, ., 
n~o se podei' emprchender 11lguma grande opmção estrato- O Sn. VL>CONor. DA Bu·VJSTA: -Estou contando abislD• 
gíca por niio serem· bastantes as providencias tom~dns por ria i quem tim a culpa, que carregue com eua; O Sr. mi
cllo ató ont;io. Entendi que semelhante obstaculo devia ser nistro di~so que tinha tomado todas as providencias, tinha 
removido custasse o quo !osso. Approvei csso contrato de dado ordens ao Sr. •!mirante. 
janeiro e immodiotamonto communiquei·o ao bar;io del'uJ·to- O !IINJsrno nA GV~nnA:-Eu ncro disso que tinha dado or-
Alegro. dons ao Sr. almirante. _ 

Eis todo o meu procedimento. NJo quero ir alóm i sabe 
Deus quanto custa-me ter necessidade do oxplicar·me i e o 
faço porque. o Sr. ministro n;io quiz dizor d01s palavras se 
quer em n11nha dolosa. 

0 Sn. l\IINISTRO DA GUBnnA dá Um ~pir(O. 
O Sn VJ~coNnE ll.l BoA-Vrm:-0 Sr. ministro nilo só não 

tratou do dcfon•ler-me como, repito, fez-mo ainda carga .com 
as insinuações do um documento sobro o qual como cu jil 
disso terá do ~ar-mo uma ~xplicaç;io : venho a tribuna por 
essa razão ; o quem fazia isto, senhores?.,, Foi o Sr. con
!r.lheiro Ferraz, que procedeu do; to modo com o visconde da 
lloa· Vista I O que fez o visconde da lloa Vista. que desmere
cesse tanto no conceito do S. Ex., de quem füi amigo ~esde 
tanto tempo ? 

Adoptei o contrato do janeiro, senhores, o digo mais, re
pelindo ·o quo foi dito aqui em aparteM Sr. Ottoni: cr Se mo 
tivessem proposto a et:l(l~ a ~H, r.n a teria adoptado. » Com
Jlrobendo o queó uma OJierac;lo militar, a ,.,,piJcz que ó ·prcci.;o 
empregar.julgnoi IJUOandmiili>trnção da guma houvesse con
cebido algum projecto vasto que poria termo a RUcrra com 
Lrovidado, e então comi~o mo~mo diziA: " Ainda IJUO so 
r:;nste agora um pouco mais,3 oconomin ~or,1 grande. " Estava 
bom longo do suppór, senhores, que o 2• corpo do oxercito 
teria do estar tomando !rosco por tanto tclllJlO entro o Uru-

O Sn. VIsc.o~oE DA Doa-VISTA : -·Disse gue tinha dado 
todas as ordens para qu3 a marinha passassll o exercito i 
mas de que sorvem !!!Sa~ ordoni, quando :• navegncão não 
estava livro? 0; navios não podião subir acima, cstavão la· 
zenrlo a sonda debaixo da artilharia, debaixo das baterias 
do Itapirú 

O Sn. PAnANnos:-Pdssárão mais de uma vez, foz-se mais 
do um reconhecimento. 

0 Sn. !IINISTRO DA; OUERRA:-Aio\ diante de ltaqui. 
0 Sr. VISCONDE DA 8oA-VlSTA:-EntilO concorda O nobre 

senador que os vasos da esquadra podião ir buscar o Sr. bn· 
rào de Porto· Alegro? - · 

O Sn. PAn.INIIOs:-So os tivossomos com o ti!·anto da agua 
nocossario. 

O Sn. VliCONo~ nA BoA-VlsTA:-So os tivessomos com o ti· 
mnlo de agua nccesgario o se as mar~tons cstivos>mn reconhe· 
cidas, bem; o para pnssar o Alto U1·uguay ? Tamb~m se os 
tivessemos com o .tirante d.t ogua sufficiente,o forr.1 bastanto 
para fuhir o Salto: mas llnvia? Os f~ctos mo> Irão quo nno. 

Entretanto os paraguayos não marchw;1osem lovarom com· 
~igo umas pouca; ~~~ canilas,elles passl\rão o Uruguay, DR! s. 
llorja, com graudo lacilidadc,mas nosso exercito não prociln 
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disto i basta dizer-se: ." O. rio·, .ei-lo 'ali I·~· nado ~ara o ou: 
Iro lado I » Nossa art1lhar1a b'1a, não va1 ao funuo. 

0 Sa.lltSISTRO DA au&nnA:-0 Sr. barilo ostavaautorisado 
para tudG, e passou. . 

· 0'Sn. viSCONDE DA Do.1-V1m:- Passou quando 'I llojo 
~odorá ter passado. · 

'Ü Sn, 111NtSTIIO .DA au&nri.\: - Nói tiuhamos 30 canôas la· 
madas aos pitraguayos. 
o Sn. v1;coNDG DA DoA-VJSTA:-A boa hora, •. emfim pas· 

sou. Vamos ao meu contrato. 
Cuidei que uma grando operaÇão houvesse !lo ser feita 

com a maior ravidez, colourci o. contrato ; não tenha, outra 
raziio a dar. Rccommendo aos Srs. sanadores que leii!o este 
nnnexo n. S i eslà em alguma confus~o, mas lorl!!o-se com 
'tttenciio vé-se que meú procedimento não foi t;io digno do 
~onsu'ra 'e que nrro mcrocra o abandono cm que o deixou o 

. ! d Sr. rnmlstro a guerra. . 
Censurou-se o contrato, sobretudo na parlo rolalrva a etapa 

1<'4 de t$600 no Jlaraguay; l!laS eu não d_igo que o contral.o 
fosse bom: não, senhores; o contrato fo1 oneroso, a necessl· 
dadn m6 obrigou a adopta-lo; entretanto. força li confessa-lo, 
ao adoptar o c~nlrato refie li. lambem que osso onus deixaria 
de ter lognr logo que o 2 • corpo do c~ercito se unisse ao 
primeiro, portjue torniiVot so todo o fornecunento pelo mesmo 
proco deste ultimo. So fiz mal, foi persuadido que fazia bem, 
nilo· foi com intencilo; via que o contrato ora oneroso, mas a 
necossidado urgia; fi-lo. Eu sacrificaria tudo, já disso t!ue 
contrataria por maior preco se fosse necossario; mas ó Iam 
bom preciso confessa-lo, êu- só fié.tria sati;fcito vendo o re· 
sultado do tanto sacrir1cio, tal qual ou e;~eravai infelizmente. 
porém, niio é isso o que estou vendo: ainda boje u;1o sei ~ue 
fim levou o exercito do barão do Porto· Alegre, so desse J a· 
raná, se sóbe Paraná, 

Tatnbem não censuro por isto ao Sr. ministro i elle já disse 
e o disso muito bom, que a dtrecção. das operações está su
joitl por um tratado aos gonernos ~ue lá o;t;lo ; ó verdade 
1slo, mas me pareco·que o Sr. ministro da guma e;tava no 
caso de receber dos seus gcnoraos, que lá estilo commanrlaudo 
as forcas brasileiras; communicac;lo muito cii·cumstanciada 
do quilquer ~rojecto, já nilo digo de qualquer movimento 
que pudesse haver no nosso exercito. 

Parecia lambem qu~' e Sr. ministro da· guerra estava na 
obrigaciio do dizer algumas palavr.ts que satisfizessem essa 
nnciedàde publica, mesmo para destruir essa má impressão 
que so vai notando entre os brasileiros a respeito ria guerra 
rio Paraguay; e ainda .mais porque o Sr. mintstro d;l guerra 
ha do so ver na necessidade de recorrer a algum recruta-

·. monto forte, pois, a proporcão que o nosso exercito ror a,van
çando, ha de ter necessidáde de deixar guarnições na reta· 
guardai h do occupar cortas posicõc~; o isto unido n mor .. 
tanrlade" nos campos das batalhas, ê·isto unido a gente que 
está nos bospitaes ~ que já dizem não ser pouca, tudo 

osso contrato do" maldito; com e!feilo, maldito contrato de 
Urugunyanal Se nilo !lira ollo, cu nilo teria passado pelos 
desgn~tos quo tenho passado c estou passando, porque, se
nhores, nunca me persuadi de que e ui dias do minha vida 
houvesse do me justrficar por ler foi lo um contrato. 

Eu demais a muii quo reprovei sempre os fornecimentos. 
por co11lralos, e que n!ó mo julgava sem b.1bililacões 'para 
pnzor contratos. (Não apoiados). Jleclamoi scm11rei Õ1. nobtes 
senadores hão de achar aqui (com os anncxos na mão} officios 
meus ao Sr. ministro d~ guerra i lembro-me. mesmo que no 
primeiro ufficio q uo lhe fiz disse que não comprebendta que 
o presidente em Jlorto·Aiegre pudc~se contratar para paiz 
ostran~eiro, porque nno sabia de tudo que era preciio para 
scmelh·•nto firn, não conbocra os preces, etc. Recebi omcióá 
dos empregados dat1uolle centro dizendo que osi'!Vão morren
do do fomo, ~uo ludo. est1Va por alto preço i recebi offiçioa 
de juizes mun1cipaes que mandavão pedir gralificacões; 
porque ni!o podião viver com os vencimentos que lhos 5ão 
marcados. 

.. os prccos erão do uma diJI'erenca immensa, em relação ii 
Jlorto.Aiogre: como podia ou saber os precos dos .generos o. 
dos transportes em Corriontes, no Paraguay, lá no inferno? 

Comprehcndo muito bem um comrnismiatlo, mas não como 
S. Ex. o Sr. ministro, quo não ·queria pôr juntai duas auto· 
ridades superiora!, pon1ue choca vão-se ; eu não com11robendo 
~ssi , o comrni.sariado : o commissàrio fó se entende com a 
l'oparticão da guerra, o gcncml só tem quo dizor: " Quaro 
o forneêimento em tal ou t;tl parte. " Gcneraos fazendo con
tratos I l'resirlentcs fazendo contratos 1. Contrate quom esti: 
ver habilitado para _iaso, quom conhece dos preços dos gene
ros o do turlo o ma1s. 

Ora, o Sr. ministro da guerr~ n fazer contratos e apre
sonlendo amostras de pannos á camara dos Sr,;. dopula
tarlos I,., Apresentasse-as ello a mim, eu lho diria: eu sei 
lá quaos silo os pannos bons. l'ois, sonhoros, a camara dos 
Srs. deputados conhece 11andQ.S i o mais que póJe fazer ti 
nomear uma commissão e essa commissão nomear pessoas 
babililadas, ou peritos, que pudessem proceder a semclbanta 
oxamo. Eu· ministro, n;lo aJirosentaria amostras de pano os á 
camara dos Srs. dopul\dos ; nunca o faria. 

E• verdade que o nobre ministro queria justificar· se poranto 
a opposiciio i ruas, senbores, ha cousa alguma que satisfaca 
á uma op'posi2ão? (Apoiados.) • 

O Sn. SouzA FnANCO : -Não apoiado, 
0 Sn. VISCONDE DA ÜO,l; VISTA:- Por melhor que {OSSO O 

panno a opposiçilo havia de dizer:« E' ruim. " (Apoiarias ) 
O Stt. SouzA FnANCO:- V. Ex. está om opposiçuo agora. 
O Sn. ~ISC~NDE DA DoA·Vli~A :-Não ostou em op'posiçilo1 

·estou me JUStificando, apenas fiz uma ou outra r~fiexilo; utlS 
·V. lix. dos~ja saber qual a minha posição? E' a mesma quo 
já'foi ~qui definida, estou no mesmo Jogar, não sabi dolle, 
nã'o sou amigo quand m~me do miuistorio, sou um amigo 
livre . 

.O Sn. SouzA FnANao: -Amigo livre? 
. pr,o~uzirá tal desfalque, que não comprohenr!o com·> o Sr. 
i nunr!tro da guerra so poderá dis(Jensar do recórrer a um novo 
, recrutamenlo, O Sn. vrs·coNDE DA DoA-VISTA :-Sim, tenho amigos po 

Domais ha outra ra1~o: será bom ouvir a palnvra do go· mini,lerio, a quem desejo sustentar, concorrendo ~ara quo 
voroo no parlamento, porque o que dizem os que vem da I se saião bem i sentirei que não seja isto possivel. Tambom 
campanha ó muito rlosagrailavol. O Sr. ministro já avançou niio rO(Iillo os homens que ostdo na. o~posicilo, 'não, seuboros, 
que os que fali~ o de modo a dosmoditar o nosso oxorcilo estou no mo>mo Jogar om que sempraestivo, sou o mesmo 
silo os q~o dollo fogem ; nào sei se ó lauto assiin, ó preciso Francisco do Rago Da1·ros, barão d~ Don-Vista, que j;l,mc· 
ver. ta111bem a razão porque muitos fogem; ou tenho ouvido receu os elogios do Sr. Aut:tlo 1\loniz da Silva Ferraz, sou 
mutta cousa, ató de pessoas que merecem conceito, o nilo ainrla o mesmo cm tudo. 
deve is~o que te~ho ouvido ser des~onhecirlo a S. Et., que ll esta lembrança, Sr. prtisidonlo, basta para me prender 

, tno ncttvo ó. v~JO mosmo que S. Ex. tom procurado tomar complctamonto, tenho este deleito, n;to ó possivel que cu 
''· c~rlas providencias i portanto S. Ex. não pó rio oximir-so rio ataque o otrcndn n quem uma vez me defeudeu. 
r.,·~ dtzor .nlgurn~ cou.sn nesto sontirlo ,no parlamento, P.ara quo o Sn. llsnnEIIIA l'ZNMA: -E' um BD)llimonto muito· 

so ~Bilrua .a má 1m pressão que vn1. calando no Jlrasll. nobre 
::: Sr. pros1donte, pouco mais direi ~obre o contrato. A con· · 
!': s~ra ó feita no contrato do 1 G de janei1·o que celebrei, mas o· Sn. VISr.ONDE DA DoA· V1su : - Talvez que já não seja 

dtgo quo foi o do Uruguayana que deu lo~nr a l!1uo isto. isto proprio da opocha, mas ou sou da escola unllga i tal voz 
l'or estes motivos dou razão ao deputllrlo, que na outra ca- que na epocha actual soja muito ortlinnrio, muito commum 
mara, dizendo algumas pnla.vrne om minha dofo~tl, taxou rocoborcm·so bojo boncficios o amanhã atirar-se lama na· 
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quelle que os fez ; mas cu aborrece este procedimento. Eu 
acompanho os meus amigos ; !~dos nós temos desvios, quem 
nffo os tem? O amigo dnve desculpar o amigo, o ainda mais 
defende-lo, c por isso muito me queixo do Sr. ministro da 

" Por nvi>o do minislcrio da guerra, do lii de janeiro deste · 
nnnn,foi nomeado commandante interino do brigada o tenente• ' 
coronel João Nunes da Silva Tavares. (Cópia n. 4). ' 

" E' o que consta a ro;Jleito da nomeacão dos filhos do 
'barão do Serro Alegre para officiaes: • • guerra. · . 

E demais, como ministro, S. Ex. tinha obri~acilo elo de· 
fender o delegado do ~overuo, c quando o prostde"nte tivesse 
procedido mal, o ministro devia ter exigido' a demissão des
se prosidc'nle, o nfio ab·andona lo sem dcrr.itti·lo. 

l'or estes p~peis vil se quo Facuodo não foi empregado em 
fins do novembro ou princípios de dezembro, po.r causa do 
q~o dispila o ;~vi>o de 1G de julho do 18~8, e que depois o 
!ot, ó verdade, mas cm outro emprego em que podia ~t\·lo, 
!ando isso Jogar a 9 de (OI'ereiro. 1\hs demos de barato qug 
elle fosse chamado a· serviço a 14 do dezembro, como ello diz 
em sua famesa carta, c de que não tenho a menor lembranca1 
ficava ellf privado por isto de encarre~:ar a algum seu pro· 
curador do tratar do SCUô negocias ? 

Eu, no cilso do Sr, conselheiro Ferraz, em vez do lrlllar ao 
dolegndo do governo, como cllo n foz, teria dito a meus col · 
Iogas do ministorio cc 011 o Jlrcsideute ou eu •, Isto seria ..... 
seria mais curial. · 

Apezar do Sr. Fmaz confcssar.sc meu ~migo sempre, 
poz-me doente por mais do uma vez na presidencia, Pot• dua; 
vezes pedi do Rio-Grande a minha demissilo, mas não m'a 
quizerão d~r I v~mos a outro assumpto. Eu ji\ di>so que 
tiuba de pedir explicacões ao Sr. ministro a respeito de um 
documento que cllc apresentou a meu respeito na cumara dos 
Srs. deputados. S. Ex., não satisfeito cnm a muita c:orga que 
já se mo havia feito, apresentou Iii um papel muito apreciado 

. par S. Ex.· · 
. Era uma carta em que um Silva Tavares dizia no S1·. mi· 

ntstro que tendo sido proposto pelo pai, que ó o barão do 
Serro Alo~re, para nao sot que Jogar, eu n:io o havia appro· 
vado, mas que deP.ois o nomeei para commamlar um corpo, 
e qu~ isto aconteceu justamente 110 dia em quo se fez o an· 
nu neto da arrematação. 

0 Sn, IIINJSTDO DA GUERDA: -Nilo é exacto. 
0 Sn. VISCONDE DA BOA· VISTA: -·Oh I senhores, os lá no 

seu discurso ultimo ua camara dos Srs. deputados, 
I) Sn. liiNISTno DA auilnnA : - Li!a ; não é exacto. 
O Sn. VISCONDE DA BoA-VISTA:- N:!o trouxe eslo dis· 

curso; mns appellc para o senado, muitos dos Srs. senadores 
fazem collccções do jornacs, eu não as faço de jornal ne· 
nhum. 

Uu Sn. SENADOD: - Vem nos Annacs. 
0 Sn. IIINISTUO DA GUERRA : - Ni!; é exacto i~lo que está 

dizendo. 
O Su. VISCONDE DA BoA· VISTA: - Se h a alguma cousa de 

dill'crcnça ó mais contra mim. Ora, senhores, quando cu li 
esse discurso ilis!o comigo " E' o Sr. conselheiro Ferraz, ó 
o Sr. ministro da guerra quem apresenta isto I " 

nlandei busc·lr a Pot'IC·Aie~re, c felitmcnle chcgar;lo hon· 
tem, estes papeis que vier~o muito a propos'i!o; pedi que mo 
mandmcm o que ali havia sobro Silva Tavares, eis aqui 
tudu que de lá vciu: (Lendo.) 

" Informação ácerca d~s propostas, que pelo barão do 
Serro-Alegro forão enviadas ao Exm. Sr. visconde da Boa
Vista, c da soluçil_o que ti verão. 

« Por officio de 30 de outubro do 18GB(cópia n, I) instou 
o Sr. barão pua quo fosso encaminhad:1 a prosonc~ do 
governo a proposta quo clle fizera do tenente Joaqmin da 
Silva Tavares para major ajudante de ordens do commando 
sup~rior. Este officio n~o teve resposta; mas anteriormente 
ltaVIIl o Sr. visconde declarado que não podia encaminhar 
tal proposta, porque nella não se observava a ordem gradual 
dA accesso, como· determina vão os avisos da justica de 2i de 
~etembro de 185G o de 18 de janeiro do lSGO. • 

"Por ~meio de 29 de novembro de 1865 (cór,ia n. 2) pro
paz o barão que o major José llacundo da Silva favarcs fosso 
nomeado sou ajudante de ordens na qualidade de comman
danto ~a fronteira. Respondeu o Sr. visconde, declarando 
quo a Isso so OJlpunba a disposicffo do avi10 do ministro da 
guorra ~o 16 de JUDbo do 18118, "que só pcrmi!lia a nomon· 
ção d~ cfficiaes, su~altcrnos para ta os oxcrcicios, 

Entretanto, Sr. presidente, Silva Tavares vai ter.-se com o 
Sr. ministro da guerra, para dizer-lhe que não· era capaz de 
formar juizo temorario, mas que aquella coincidcncia de ser 
cb:1mado (se ó que foi) just·1montc no tempo da arrematacão . 
poderia prc!lar-se a isso. • 

0 Sn. IIINISTRO D~ GUBRnA : - Não é isto O que cJie diz j 
diz que só soube dcp1•io. . . 

O Sn. VISCONDE DA Bok· VI> TA :-Eu chamo a allencão dos 
meus nobres collegas para esse documento apresentado pelo 
Sr. ministro d:1 guorra,o que me demoveu ~pedir uma expli· 
cucão .com ~uo fim apresentou S. Ex. esse documento ? . 
Coino cavalhmro deve dize-lo. 

O Sn. MINISTno u ouEnnA:-Para mostrar que 0 aDnuncio 
!o i publicado a lü, o que sómente depois de 4 de janeiro 
houve noticia nos diiTorcntes Jogares. . 

O Sn. VISCONDE D,l BoA-VISTA: -Só para isso I .. , 
0 Sn. MINISTIIO DA GUERRA:-Sim Senhor. 
o Sn. VISCONDE DA BoA-VISTA:- Pois não viu s.' Ex. 

quo apresentando-o se tornava cebo de semelhantes in· 
sinuações? 1.... - , 

O Sn. liiNisrno DA ouEnnA:-:-E' impossivclisso. 
O Sn VJscoNnE ~A BoA-VISTA:-Bcml ....... , ... ac~ilo a 

oxplica~ão o terminarei aqui. 
O senado de!;culpe·mo ter-lhe tomado tanto tempo; se 

alguma cousa disso, que pudesse o/Tender ao Sr. ministro, 
não foi intencionalmente, devo merecer desculpa; quem se 
rlc!cnd0, naturalmente póde dar um ou outro bote para do· 
render-se. 

0 Sn. IIIJNJSTRO DA GUEURA :-Os botes ~110 tantos I 
O Sn. VI>CONDE DA Bo.l-VISTA :-E' conrorme ás forens do 

quem se defendo; e as minhas não euo do grando vafia, já 
!OU velho. . 
· N:lo tenho mais 6Ipli~açõos a dar ao senado; se bom ou 

mal em todo o meu procedtmonto, o senado que o julgue .. 
O Sr. Souza Franco :-No ponto a que cbc~ou a dis

cu>:ão encerra· la agora, sem deixar o Sr. ministro da guerra 
occasiào do responder ao nobre senador pala provineia de 
Pernambuco, ~cria deixa· lo em falsa:posição : eu entendo, 
portanto, que, tomando a palavra, Caco o scrvico de habilitar 
o Sr. mini~tro da guerra para amanhã respondilr ~o discurso 
que o senado acaba de ouvir. . 

llontem S. Ex. fallou por tros Iteras seguidas, principal: 
mente sobro contratos para fornecimento do exercito. Senti 
vér que S. Ex., no estado de sua saude, que é vbiveltnento 
fraca, fosso obrigado a usar da palnvrn por 'tão largo tempo, 
o isto por que nenhum outro membro da casa a tomava para 
dc!ender o governo. 

Nilo era minha intenção tomar parlo neste topicG dos coo· 
tratos; IlilO tom~i a!ó agora, nilo a tomarei daiJUi cm diante, 
o do~do quo a dtscussão esta encetada entre o nobre senador 
por Pornamhuco e o Sr. ministro da guerra cu lhos deixo a li· 
quidaçi!o desta questão om quo estão mais informados do 
IJUC DÓS. 

" Em 24 do Janotro deste auno (cójJia.n. 3) pt·opoz o barão, 
entro outros officiacs, para um corpo provisono ao major 
Josó Facundo da Silva Tavares pat·a tcncnto-cor~ncl com
mandante do mesmo. O Exm. Sr. visconde realizou ossa 
nomeação cm 3 do fevereiro deste nono. 

Em minha opinii!O, na redncci!o dos contrúlos nllo é que 
eslil a maior importnncin; ó nâ sua .execução, ou antes na 
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sua ínoxocuç~o.- Il qunndo ou ouvi no' nobre ministro da ma ri 
uha dizd, aqui n~ casa·, q~o tinha contratos para o forneci· 

.ciruonto do curvno para o llro da l'r·nta em quo lho da vão por 
2HN 11. tonolnda do corvfio que, dis;e ello, custa ~ló ~~$ no 
ltio da Prata, o comturlo estou persuadido, o publico estir 
convencido de que principalmente no fomocimonto do carv;lo 
ó quo tem havido maiore> botes contra o thesour·o publicu; 
quando ouvi quo o nulu·o ministre ria marinhn faz rolar de desta 

· vantagvm, nin~a mais mo convenci do que nas c:lipulucõc; 
dos contratos nito e,t;i 11 importuncia quo so quer· dar. Éslli 
sim na execução dos contratos, cu antos na F.ua int•xecuc~o, 
altestada pelus queixa; a respeito do fornecimento para o 
exor~ito, · 

Senhores, n~o disso.ainrla un;a pulam sobr·e fornecimen
tos e despozas excessivas que tenha propo>ilo irrdivj, 

. dual; entrtotanto pó:Je-so porvcrrlurir negar quu, conheci rio o 
excosw nas despezas que se estM fazendo por parlo rio lho: 
souro, ba, n1lo motivos pessoa no, mas louvavel patriotismo 
em .vir discútir estas que>l~os? E' forcoso a.credit:•r que h a 
scntimontos muito nobres lliiiJUellos quê vem discutir os cõn
tralDs, discutiras grandes despczns que p~são sobre o tilo· 
souro, e que ó sem· razão que se lhes quer allribuir sonti
menlos pessoaes, desejo sómcnte de accusar os Srs.mirrislros. 

Dizia cu que senti vêr o nobre mini>tro da guerr·a occupar 
bontem por trcs .horas a lrihurr~; li nba-o sentido rm allcnção 
á sua saude, e o ·senti lambem portiue hontem mosmo ó lJUe 
era preciso dar immcrtiata, resposta a S. llx. pondo a dmo
hcrlo a posição eslt'nlcgica que tomava, fligo, posição es 
trutogica de ·tribuna, nffo me refiro á posic;lo eslrategica 
militar rara não dar a S. Ex. occasião de rc"petir o rlito que 
Nicoláo 'l'olentino applicou áquel!us que do alto do menticulo 
de S. Pedro do Alcarrl•ra cm Li,boa, onde se rounii1o todas 
as tardes, davào e tira1•ão·reiaos sem terem um podaço do 
terra. .. 

Fnllo da ostrategia do S. Ex. quantia lendo h ontem do 
demonstrar. a procedeucia do credito, que ó n questilO impor
tanto do dra, saltou para o exame da letra dos contratos; 
quando, repito, não ha grande importancia na letra dos 
contratos, . 

O Sn. ZAcoAmAs:-nias foi accusado, devia dt'fünder io. 
O Sn. SouzA FnANco:-Era defesa pessoal do Sr. ministro, 

que admiUo que a fizesse; não o censuro porqu.1 a fez; entre
tanto não deu Ioga r a que se mostrasse hontem mesmo que 
a eslrutegia de S. Ex. ~irigia-se a evitar alé certo ponto a 
discussão do credito. 

O SR."MtNrsTno D! our.nnA: -EstA enganado; a discu!sito 
continúa,1lilo tenho medo de discussões. 

O Sn. Souz.\ FnANco:-la dizer isso mesmo. 
0 Sn. MINISTRO DA OURPOA:-Nilo lancei mão da estratcgia 

nenhuma;. o nobre senador me cuubece muito. _ · 

receio de que S, Ex. não quitesso erytrar no exrom.e espcci~l 
ela sua proposta, para n;lo pronlincrar-so n rcsperlo dos da· 
rrbeir·os que drz o seu colloga que S. Ilx. ainda precisa JJCdir 
para sulisf,zer as despczas publicas, 'durante o oxorcicio do 
1SG1i-18G6. 

Senhores, o nobre ministro da marinha o linha dito, não 
sei so S. Ilx. o repelirá" E' muito difficil tmzcr ao certo os 
algarismos das despezns da 181Jii'-18GG.• Nirrguem, porém, 
exige do S .• Ilx. o algarismo exacto, oxigo·so o ~lgarismo ap· 
proximado, pedo·so, a eu poço, aS Ex. declaraçilO ~athc_go• 
ricasobro se os G3,000:000N votados para n guon·a, mclurdos 
nestes os 20,210:000,$ do que agora ~e trata, são sulijcientes 
rara todas as d~spezas dooxercicio de 18G1i -!SGG, ou se 
S. Ilx. entende que nlóm dns 63, 733:000H' ;ri nela ba do ter 
de pedir ma i> credito, segundo o seu principio, de quo os 
meios se pedem depois que as despezas· est;lo JeilitS1 e, por 
cuuscquoncia, quo abrira creditas, ilepois que se encerrarem 
ns camaras, •JiiLra o paga meu to ainda de despoZilS do excr· 
cicio llnanceiro do 18G5-18(lG. . 

O Sn !fiNISTRO D.l ourmn.1 : - A ~reposta o diz, tanto as
sim que manda fazer as dcspczas conforma os anno:i á que 
.dizem raspei to. 

O Sn. SouzA FnANco:-S. Ex. fnz-mc desviar do proposito 
em quo estava de deixar pnra o legar pr·oprio a discussão 
de>S•\ clausula, não da proposta, mas apresentada. na camara 
dos deputados ... 

0 SR. MINISTRO DA GUERR.l :-A pedido meu. , 
O Sn. SouzA FnANco·:-••• a seu pedido, t:wto melhor 

para meu proposito. 
O Sn. m~rSTRO DA GUERnA :- Pedi ao Sr. ministro da fa

Z·'nda para o fazer, o a prova é que Ira verbas para obras 
quo não podem estar ft!itas ag-ora cm 186li-1800. 

O SR. s~uzA FnANco:-Serviços do annos posteriores I 
. 0 Sn. MINISTRO DA GUERRA: - Obras e quantias para a re
muneração dos volunlarios depois da guerra. . · 

O Sa. Souz,\ F11ANCO:- Jlem, discutirei desde já as duás 
questões. As dcspezas decretadas nesta lei de credito sorão 
levadas á conta dos exercícios em que ellas so elfecluarcm, 
disse o nobre ministro; mas, trata. S. Ex. dos exercicios an
teriores? Se o fizesse citaria quaes silo os serviços, deveria 
iuformar ao senado quaes são as quantias que são apelicadas· 
a l•xercicios anteriores. 

0 Sn. MINISTRO DA GUERRA: -Não Ó possivel,porque é cre• 
dito cxlraordinario. 

O Sn: Souz,\ FnANco :-Então ó pariidespcias do futuro? 
Bem ; cu tinha dito quo S. Ex. podia estar habilitado para 
ncs dar informações, o o senado sabe que tratamos de um 
credito para dcspezas do exercício do 18G1i-180G. que j;l está 
conclui do, não encerrado, mas findo; logo· S Ex. pódo ter 
boje conhecimento de todas as desrrez~s, no menos· em grande. 

O Sn. IIINrsrno· nA aur;nRA :-E' um engano, és te·. credito 
n~o ó só para 186l.i-18G6. · ; · 

O SR. Souz,\ llnANCO:- Il' mais uma nova pratica, mnis 
uma addiçilo ao principio que S. Ex ncabou do fixar; á. quo 
cu rcpolirci,quo não admillo que o minislerio se julgue nuto
ri•ado para abrir cm 'lei separada credito para oxorcicio 
financeiro posterior, quando se está discutindo a lei do orca· 
monto dessa exercicio. Serão despczas impre1·istas ? • 

O Sn. !IINisrno D.\ ouEnRA :-1m previ; tas nnturalmento, 
porquo são cttraordinarias. 

O Sn, SouZA .FRA!'Ir.o:-V. Ex. os til antecipando o que cu 
ia dizer. Se se tratme ~o .Sr. ministro dn marinha, que 
não disso uma palavra em defesa do credito pedido; se cu pu· 
desse. euppor, o que nunca acreditei, que S. Ex. tem tam
Lem horror aos algarismos como tem o seu colll•ga, cu diria 
que S. Ex. rccciava discuti-los; mas S. Ex .. é lào conhe
cedor destas maiorias, tão vor;ado nos alguismos, quo -eu 
não podia acreditar quo os evitava com receio, mas sirn por·· 
t{UO S. Ilx. sabe os· espiubos a que, ainda com toda a sua 
lrabihdad•J, não. pódc escapar na dcmonslracno do credito e 
clospbzas. dá roparligão d~ guerra. 0>. mais "valcntos gcno
raes rocorwu a ·csLtategra, quando .o campo uilo lbcs ó f•L· 
voravel. 

Foi .ou não ostralegica a posiçilo que S. Ex. tomou? lloi 
em mais de uma occasião : S. Ex. insistiu, firmando-se cm 
mais de um precedente, em que os crcditos silo qunsi semror·o 
ou tOm sido quasi lodos (croio que ruforiu-io a ü2 cxornplusl 
aprcscnta~los. P,ara le~nlifrrr d~~pezasjá feitas: c quando c~, 

O Sn. SouzA FnANCO: - Eu croio que S. Ex. não póde 
classificar como dospozas imprevistas a~ucllas pura que dcsdo 
jil lixa quantias. S. Ilx. diz quo o crethlo é p~ra juntrls mi· 
li.tares, serviço já provi~ to; arsonaes ·uo ~uerra, serviço pro· 
Vl8lO, 

a este prrncr~ro do :S. Ex., lrgo a asscvoraç;lo do nobre nu· 
nistro .dn marrnha, quo disse aqui na cnsa quo aind 1 havião 
muito mais dospotas para vir trodir credito, fico com gl'llndo 

O SR. lll~lsrno DA nusnr;A:- O quo digo ó unic.1mento 
qilo não é pa1·a o anno do 18G1i-18G6 sómcntc, ó para ou· 
tros. 
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O Sn Souz.1. FnANCO:- E' o que estou repetindo; as funde, pergunte qual das duas quanli~s que, do credito d~ lei 
despeza~ que não silo fiara o exercício de 1861!-;-1866, ma~ de 20 de junho de 1M61i ficou para 1861i-1866 é a verdadorrn? 
que são para 0 de 1866-!8~7 de~em ~er autorrsadas na ler Eu me vejo ind~ciso pelas dilfer~nças que encontro nos P,npel; 
do orçamento, '"o se es!á mnda drscutm~o. . officiaes : encontro na tnbella JUnta ao dicroto n. 3,fi_77 de 

O SR. !IINrsrno P.l ouGRRA: _A lei do orc.amento. ó n.ara UO de dezerubro do. 186ti, que· do crod!t~ de Si, 7~9:817~ 
• (deixo as fracciles), ficou para o exermc1o do 18Ga.,-1866 dospezas ordinnrías, niio ó.pnra dsspezas extraordmarras, 27, 157:6391), téndo-se despendido. 7.59~207&6 por c~nta do 

que nem se podia prever, porque podia dar-se a paz.. exercício anterior. Encontro isto mesmo repetido amda no 
O Sn. Souu FnANco :-Creio que toda a quostlio do relatorío de S.Ex.,assignado em U de maio deste anuo; mas, 

S. Ex. está na íntelli~encia da palavra-=despozas e~trn~r- sovou á !ynopso 'do thoaouro;vejo della que a quantia despon
dinarias. Deve-se entender como dospe~as oxtraOl'dmams di da com u oxercicio do 186i-18G5,tirada 'do credito extraor
aquellds que, se não contando na ordem dos serviços, sur- dinario de 3i, 749aOOOH é do f,401:Hüfl,ditrerenç.a 8, 190:7D2H. 
gom repentinamente, extra ordem. Nilo pense S. Ex. que eu faço a perguu!a uurcamento para. 

O Sn. •rNISTRO nA ouEnnA:- Temos credito ordinario e descobrir orros nos papeis officiaes;. minha razllo é_ outN : 
credito extraordinuio ; credito ordinario é pela lei do orça- no primeiro caso, segundo as tabellas do nobre mhnstro da 
monto, o oxtraordinarío qu!Uido ba circumstancias extraor- guerra,ficárrro daquello crorli!o ~ara os sorvicos de1861i-1866 
dinarías. 27, Hi7:G39H; no segundo caso, ficárão 30,3ÍB:i82H •. Eu, que 

S E b d r preciso argumentar com os recursos que o governo tem para 
O Sn. Soou Fn.I.NCO:- • •x. ila e que, apezar e raco 0 ~xercicio de 1865-1866, devo saber exactamente o saldo 

orador os apartes não me perturbão i mas podem ter um que lhe coube do credito do 26 de junho. 
resulta'do-fazer alongar-me demasiado-e na hora adiantada· Tambem dá-~e a necessidade de outra pergunta &obre o 
em que estamos, faltar me tempo para discutir a ímportaneia quantum despendido no mrcício qe !~61-1865_, sobre o qual 

·das despezas. ba variantes nos documentos officraes .... De1xo-o, porém, 
O Sn~ !IINisrno DA guEnnA: -Quando V. Ex. perguntava, para outra occasíão para poupar o tempo, ·que a~:ora me é 

cu respondia. escasso. · 
O Sn. SouzA FnANco :-A dospeza de uma guerra que esta S. Ex. teve para o exercício de 1865-1866, votado pela lei 

travada com servicos que S. Ex. póde ter todos il sua vista, de 28 do junho, 13,17ti:OOOS, e, segundo os calculos do tbe· · 
calculai-os quanto'ao exercício ji\ lindo de 1865-1866.... sour·o, 30,318:000H do cro1ito oxtraordinario .de 26 de juube 

dej8Gü: somma ~3.ü23:000U; pede agora ma1s 20,2JO:OOOU; 
O Sn. IIJNrsrno DA ouEnnA: -Isso é impossível. total pedido 63,733:000S. S. Ex. devo ter pedido toda,a 
O Sn. SouzA FRANCO : - ... não póde ser considerada somma precisa para liquidar o exercício, por.Juo está babi

cxtraordinaria, e mesmo a despoza que tem de fazer-se cm litado para o fazer approximadameote, e no-lo dizer agora. 
1860-1867 deve entrar na ordem da lei do orçamento, por Trata-se de exercício já findo, por conta do qual oito se do
que a lei do orcamento é feita para exercício em que se está cretão mais servicos .. Não deixe S. Ex. o paíz e o senado na 
vendo quo ha rio continuar a 'j!uerra. Mas, permitia S. Ex. incerteza das quaôtias que calcula ter gasto o exercício de 
que eu deixo por hoje este topico, para discutir o credito no 1865--1866 .. 
pouco tempo que ainda temos dá sossllo do dia. Eu noto que S. Ex., fallando do exercício de 186i-1865, 

Eo disse que S. Ex., como que quer evitar declarar, se nos disse que nell~ se tinha despendido na raziio de 75:39iS 
este credito que pede lhe ó bastante para o rostante das des- pOI' dia; 00 exercício de 1865 -1866, de que se trata, S. Ex. 
pezas do anno de 1865-1866, o agora não o parece evitar, calculou que até 0 fim de marco a dospoza diaría era de 
porque. disse-nos: oPoder-se-ha gastar, até no exercício quo 156:747$. S. Ex., co!llo que se feficítaodo de que a despeza 
vem. ll seja menos considera vel do que aquella que no· publico ~e 

Desta declaracão de S. Ex. póde entender-se, que tanto assoalhava, declarou: • Não é a quantia excessrva crue so 
estão pieenchidâs as pràcisijes do exercício do 18Gií-18G6, diz de 500:000$ ou mais por dia; ilÓ se despende t56:747S. • 
que o credito póde applícar-se, em parte, a exercício futuro. s. Ex., que já em margo podia calcular quanto se gastava 

O Sn. MINISTRO P.l gusanA:- N~o disse tal; pód.e ser, foi por dia, pódo lambem calcular agora quanto se gastou por 
o que eu disse. dia no exercício inteiro. Se o fizer o limitar-se á quantia que 

o Sn.Souu FR.I.Nco:- S. Ex. está til'o habilitado para pede de 20,210:000S, como suficiente complemento da des
dizer agora ao senado, que não precisa de tanto di· peza do exercício de !865-1~66, nos habilitará para saber· 
nheiro para o exercício de !865-186G, que, já sob sua pa. mos quanto gastou o exercício inteiro pelo que pertence á 
lavra, ou por ordem sua, se dif;e na etposiçiio da proposta: repartigão da guerra. 
«A somma (de 20,210:000HJ é talvez exagerada.• Se a somma E S. Ex. póde limitar-se ás quantias pedidas porque se o 
é exagerada, quer dizer que ella 6 superior á precisa: e. se senado votar os 20,210:0008, terá o exercício 63,73S:OOOH, 
ó superior á precisa, o ó para o exerc1cio de 1865-1866; e, e, pois, meios para a despeza diaría, de 171:610$, que . 
pois, póde ·applicar-se· parto· della a exercício posterior. é perto de 17:000S diaríos, mais do que a quantia que se· 
S. Ex. nos dirá se nada mais virá a precisar para aquolle felicitava gastar por dia ató o fim de marco. ·E estando assim 
exercício. habilitado para fazer todas as despezas do exercício com a 

Vamos examinar o credito cm suas verbas; como é quo somma de 63,733:000H, que, ropíto-lbc, dá para todo o exer-
S. Ex. drz em sua proposta, o ainda o repetiu ha pouco, IJUO cicio mais 17:8G3H por dia do que calculou precisar,· não 
nos está pedindo meios até para as sratilicaçcles que so lião deve deixar-nos em recoios de que a despeza vá a muito mais 
de ~agar no fim da guerra, c como ó que dospczas que tclm como o disse o Sr. ministro da marinha. · 
de licar a cargo do exercício de 1866-!867, silo já incluídas Eu não censuro, acho antes admissivel quo S. Ex .. ee de· 
~m crodilo de meios precisos para o exercício já findo do fondesse, mas desejaria que .alguma parto das trcs horas, 
186ti-18i6 ? S.Ex., om Jogar de pedir os meios necessarioa com que ainda cada vez mais aggravou o estado de suuaude, 
para pagar servicos que cst1lo já feitos, porquo os ogvos fosse omlrregada cm demonstrar ao ·paiz quanto é que o go
sorviços pertenceêácl a !866-1867, como óquo vem nos pedir verno ca cula ter-so despendido no exercrcio dotsBfi-1806. 
dinheiro para pagamento de dcspozas quo só se terão de fazer E por esta·occasiilo. como ó que S. Ex, que aliás 11 homem 
no fim da guerra ? · hnbil nestos maiorias.. • . · 

Em todo o caso para o exercício de 1866-1867, que se o Sn. IIINrsrno DA GUERRA: _E' honra quÕ V, Ex. me 
está discutindo, ó para onde dí!vo ser reservado ou para faz. 
exercício posterior. 

Roentrcmos no exame do pedido, c, parmi!ta·me o nobre O Sn. Soun llRANCo: -Somprc o disse, nno cori1o honra, 
ministro- que ou, para poder escolher as bases cm quo mo runs como reconhecimento da verdade. 

J 

' ' 

r 

i? .• 
~ 
I 

,•. 

f 

• 



SESSÃO EM 19 DR JULHO DE !SG~. ltiã 

o Sn. IIII"IS1RO DA GUERRA:-: Muito obrigado. O Sa. Souu FnANco: -Perdde·me V. E1., deixo tirar as 
minhas conclu!l!es, nKo me interrompa. · · o Sa. SouzA FMNCO:-Mas, como é. que S, Ex., que E' justamente quando se tem já gasto consideravel somma 

sabe destas matarias e conhece ~s perrgos das despezas com afretamento do vapores. quando o carvão que se gasta, 
excessivas; que deve estar. persuadido que a letra dos cen- que se queima (que111 sabe se se queima}, mas que o lhe-

. tratos nno ti a q~est4o prrnc1pal mas a &ua exoouç~~; que souro paga par~ 0 serviço dos vapores todos d~ armada e 
deve estar convencidO', que o que está estragando o parz silo transportes, var a sommas que eu nem ser ~alcula~, 
as doapezas considoraveis dos for~eciminlos e oncommendas, 6, 6, ou mais mil contos; quando despezas consrderavers 
admitte. que o senado possa oum som assombro que o I!Q· destas se diz que se estão fazendo sem necessidade, S. Ex. 
verno não Iom -in!ormacões dàs despezas que se fSIIio fa- responde: " Já forão .ordens para despedir Ta pores •, isto 
zondo em Londres por éonla do !besouro do Brasil! Quo o é, forilo agora I Assim S. Ex. o Sr, ministro da fazenda 
ministerio da guerra não as sabe senão até agosto do anno acaba do dizer: " Estava atrasada a · escripturaçiio de 
pmado? Como se póde admittir que o senado ee dô por sa- Londres, porém já forllo or~ens para que ella te.nba a~da
tisfeito de que fazendo se em Londres despezas muito consi· monto. » E' tarde, Sr minrstro, as despezannars consrde-
deraveis 'o lbe'venba dizer: • O ~:ov1rno n1io tem balancete raveis estão feitas. - ·· 
de Londres senão ató agosto· de 1865 •I Se s·. Ex. appJi-:' · ·Deixo de partG muitas observaÇjles que tinha a fazer, 
casso um pouco da sua actividade e conhecimento ao exame para encher mais uns. quatro ou cinco minatos que falt1io 
destas questoes.... para o fim. da sessão com obsorva~Oes que dizem respeito a 

O Sn IIINISTno DA auEnnA : - At6 me consta que a es- fazenda. . · 
cripturaçllo de Londres está muito atrasada. O Sn. UINISTRO DA ouEnRA:-Entllo deixo-o com o meu 

O Sn. SouzA FRANCO_: - O Sr. m!nistro da fazonda veja~ collega. 
denuncia ••• A palavr~ não ó proprra. • • esta tremenda de· O Sa. SouZA Fn~Nco:-Slio lambem a certos respeitos 
elarnciio. · , applicaveis A repartição da guerra. · 

O Sn. lliNIST!iO DA FAZENDA: - Já se tomárão providen- O SR. IIIINISTRO DA ouERRA:-Então fico. 
cias • -O Sn. SouZA FnANco:-Senhores, invoco o patriotismo ~os 

O Sn. IIINJsrno DA GUERR.l: - Foi mesmo de Já que veiu. nobres ministros da guerra e da fazenda para na pri!Derra 
o Sn. Souza FnANCO: _Isto ti, yv. EEx. éstão ba li occasião que tiverem de 'fallar informarem o senado, mfor-

mezes no ministerio,·e agora é que drzem que estão tomando marem o paiz, com o calculo approximado das despozaa dos 
dous exercícios de guerra 186i-1865 e 1865-1866. Não 

providencias. peço-lhes milagre. Estando findo o ulti11o dos dous exer-
0 Sn. IIINISTRO »!. GUERRA: -Agora é que se diz, mas cicios o os serviços decretados, e feitos, devem lambem 

esmo tomadas ba morto tompo. .. . estar avaliados, e SS. EEx. o devem saber. . -. · 
O !ln. PAnANnos: - No ielatorio ~o nobre ministro da Mas nesses dous exercícios tor-se·ba ~asto todos os meros 

guerr~ ba declaracl!os que devemos louvar. · que estalilo á disposicão do !besouro para as despezas pu-·. 
S F • E · ó ã h b liiicas ? Peco a allenclio do Sr. ministro da fazenda. O lhe· 

I 
0

1 S 0' d 0fZA d .~:Nd~p~i;-d~ uag 
00~~8 J:lf865~ue 0

' 
0 a a- souro, tondõ liquidadÕ a despeza do exerci cio de 186i-18~ii 

ance es e on ' . em que comecou a guerra, e tivemos a tomada de Paysandu, 
O Sn. PARANHoS:- Re6ro-me . á falta de documentos do a rendicãc de" Montevidóo, e o brilhante triumpho do Ria

Rio ~a Prata. cbueio,· sabe j;l quanto gastou e que além de sua rend~ de 
O Sn. SouzA FnANCO: -Eu poderia tomar como um pouco ~7 .~3:81 1fl e de creditas no valor de 5,609:3388 pedru a 

ironico o que acaba de dizer o nobre sonaJor pela província 1865-1866 22,189:400S e deu para a Jiquiflação de despezil. 
de !lato~ Grosso. do 1863 ·186i 2,486:1889. · · . . · 

0 s p s· _ Di&o sinceramente porque veio quo . Estes22,189:40DS.siio prodacto debrlbetes,quo,estando na 8
• . A.RANBO ·. " . ' . 'd 1 crrculacilo om 30 de Junho no valor de !13,61i5:000S, ficarão 

nii~ ó op!rmrsla i bc1 de notar rsto, porque VeJo que a ec a- a cargô do 1861i-1866. Todo 11 passado até 30 de junbo de 
ração ó 1m portante· . • . 1861i ficou liquidado sómente com o sacrificio de 22, 189:000S 

O Sn. SouzA FnANCO :-Tendo-se dr to na casa que ha dos- a cargo de 1865-1866 mais li,G09:ll38S producto de apo
peza muito consideravel com os afretamentos (e peço aos !ices, das qunes quasi metade foi para liquidar 1863-1861. 
8rs. tachigrapbos que tomem esta palavra como eu a ex- Os grandes· sacnficios Coitos e victorias ganbas dur~nte o 
primo; ) lifrctamentos, não são fretamentos, ~orque o go- uxercicio de J864-1861i custarão pois ao imperio a somma 
veroo não freta os soU!i navios, toma a frete navws estranhos; comparativamente diminuta de 2i,S 12:li50S que e o pó do con
quo havendo o -~ovorno afretado 18 vapore• por elios paga siderar gastos cxtraordinarios das roparti!jõea da ~:uerra e da 
no Rio da Prata 296:000S por mez, ou 3,iitl2:000S por anno. marinha. . 

O Sn .. IIINISTRII DA GuEnRA:- Este e eu calculo ó inexacto; Assim o deduzidos 22,189:400$! tod~s os mais recu~s~s que 
tom 11 pelo grosso, oito vê que alguns estilo só dous, tres o tbesouro obteve ficárão á drsposrção do exercrcro do 
mczcs, e que sempre não ba o mesmo numoro. 1865:1866. . 

OS S F Pód ·h 1 d'Jf VcJamos.qnaes slio ossos recursos: er-loii. a. ouzA •nANCo: - e avor a guma r ercnça, . . ,. 
porc1ue afrotão-so uns o despedem-se outros. A ronda do excrcrcro de 186~·1866 ....... liii,OOO·OOOS 

10,0611:800S 
31,1169:500$ 
60,000:000S 

I I Ó I , 1 d · , O producto da venda do apohces ••.•• , .• , 
O Sn. IIIINISTno DA GUERRA: - s o na ura a opposrçoo. Idem da emissão de bilhetes do thosouro ... 
O Sn. SouzA FnANCO:·...;. E' natural do ministcrio n_ão dar O omprostimo em Londres li,OOO:OOO ;e,,, 

informacão nenbuma. Entre os meus calculos approxrmados 
o liS informacõos 'do rninisterio, que não ~~o ncnlrumas (o HG,G31i:300S 
Sr. ministro da marinha não as quor dar), podem admillir se Deduzido o omprestimo a 1861-1865,, .... , 22,189:400S 
aqucllos. · 

O Sn. IIIINJsrno DA GUERRA:- Pois se ou as dou, so V. Ex. 
as tem, so á vista dellas faz es1o calculo? 

O Sn. SouzA FnANCO: -Refiro-me á tnbolla dos v~ pores 
arrotados quo li, o os meus culculos não podem estar longe 
da 'Verdade •. 

O Sn. IIINJSTRO nA ou1mnA:- Ahl. .. 

Ficarão á disposiciio de 186ii·1866........ 124,Uii:900S 
J'orguntaroi agora a S. Ex. o Sr. ministro da fazenda: 

Estão esgotados estes fundos? Tem o exerci cio do 1861i· tRG6 
despendido sómonto na guorra c marinha 84,H!i:OOO;S, 
·separados 40,000:000~ p'ara as dcspozu des cinco mini~
torios, do imperio, jusllca, estrangeiros, fazenda e a.;n
eultura? So como infornia no sou rolatorio o Sr. ministro 
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da guerra, n sua roparticiio rlospondcu cm 186i-18Dti na ra
zão do 71i:l:l7fl por dia: e ato fi111 do março do oxorcir.io 
de 18Gti-18G6 na r•z~o do HiG:74iH, os rocurõos lho dornm 

nos dizer so os 63,733:630# fJUO lho têPl si~o succossiva· 
monto votados, inclui das as sommns que podo rfindn, por/cm 
liquidar cornplctarnento as dcspezas do sua roparticão no 
cxnrcicio do 1866-'1866, ouso aiudn ó proci1o mrjis. • . bastar, o aló 1110 de sohrn, porquo deduzindo rios Si,Hõ:DOOfl 

os 18,481i:~1i2R que forão votados à da m•rinha,.mtfio 
6ri,060:HS;)l. que dão para a dospeza diaria de 180:7!0~, 
superior .a ·que parece precisa a S. Ex. 

'l'~lvez que S. Ex: mo responda com as palavras quo cu 
tonbo ouvido ftquellcs que não olhão cem todo o cuidado 
para estas questões: • Gastou-se com os oxorcicios.anlo· 
riorcs. » Eu, poróm, recorrendo a ~ynopso de 186i-f86ti: 
nolla vojo quo sórnento 2,48G:OOOH for:lo diopo;tos para CXI'l'· 
cicios anterior áquollo, e que já deduzi do; recursos prLra 
1861i-18G6 gs 22,189:000& gnstos com 1864-18G1i. 

Por conse~uoncia os txcrcicios anteriores não tôm que 
haver com os 12 i ,Hã:900H postos intoirinhos n rlisposiçilo 
de 1865-1866, todo ria" gcrencia do actual gahinoto. · 

Dizem outros: " Haviuo dcspczns considera veis orn r.on· 
dres, quo era preciso pagar qu~nclo so.foz o emprostimo. • 
]las essas dosp9zas 11 que nonos pcrtcnciilo ? l1ertonciilo aos 
dou~ oxercicios? O do 186i ·-1861í ficou fóra de ~ucstiTo. 
desde que so lbc transferirão os 2l,OOO:OO'ofl.O rio 1865-1866, 
se exigiu adiantamentos cm Londres, essas sommas, toma,Jas 
a credito, tendo pago dcspczas. não tornárrlo n~cessarin a 
duplico ta do pagamouto. Era como so tives1emos romettitlo 
dinheiro flill'a ilS dcspazns, romeltêmo·lo pnra pngar os 
adianlnmcntos, ~uo alias so rliz nilo terem passado do 
.t liOO 000 ou 5,000:000fl. _ · 

Repetirei a pergunta: os 12!.,Wi:OOOn que S. Ex. tinha iL 
sua disposição, sr1o bastantes pnra as despezas do exer-
cício do 1861i -1866? · 

Autos que m1 rosl'onrliio poJa negativa, accmcenl< rei ~ue 
nilo slo só os 121,HB:OOOR que o thosouro tem reuniuo do 
recursos. 

S. Ex., como cu acabo da dizer, inrormou fL cnmara dos 
deputados qno astavão elevados a tr·iulrl o s<Jis mil o tantos 
contos os bilhetes do thcsouJ·o, s;io pois ma i; ü,OOO:OOOH do 
recursos. S. Ex. tom retirado em OUJ'o rio naucn rio nrnsil 
cerca rlo reis mil contos. S. Bx. vendeu mais npoliec.; no 
valor d~ 4.600;000~. S. Ex. tem ainda mais omillirlo notas 
no valor rio 6,413:000/l fJiletcm sido omprct;adas rws rlcspozas 
do tbcsour·o. Srlo mnis vint~ o dous mil o t1ntos coutos para 
jlil~ar rlcspms do 18Gii-IS66 : cslanio rlo,pcnrlidas torla> 
o; ta~ som mas, o ainda 11<10 clwgariàu, para so 1·ir pedir mais 
!25,000:000H d~ w~ito 'I 

Sonhoro~, quando ouvi ainrla ba poucos momentos qu11a 
cscript.uraçtlo rio Lor11lrcs está atrasarla ri estio ~gosto do anuo 
lJro:irno passado, fazendo-se ali ha mais de. nnno rlospezns 
consirlcrnvcis ; ~uanrio ouvi dizer que agora so tom<lo provi 
dcncias para mantliir adiantar a oscriptUI·acão rio LontlroJ, fi. 
quoi rtssustadis;iruo, porque no mesmo tempo n<lS quizonlo 
fazer crer que a somm<l considera vel tio cerca rio Gü 000:000,~ 
que so póz um !,nHdres esta cs~:ntada, tendo-se trdvoz já dis, 
JIOS!o ria parte rio ernprostimo que ainda niTo roz cntr,ula na 
oo~l · 

B S. Ex. devo ler cm nttençiio que, om Jogar do nos· vir 
podir meios para oxorcicios que ainda nponas comcciio, o 
antes de nos vir falla1' om· dosp~zns que so bão ·do 'fazer, 
Deus sabe quando, com o pngamento das gratiücncõos quo 
tcrlio do ~or pngHs no lim da guerra, devo primeiro procurar 
baLilitnNo pnra liquidnr o ![UO se tom gasto. no exercício 
fin<lo .do JSiiii-1866. . · 

!lu p•rnrei aqui,· rlrplorando quo ns nossas contas osltjrlo 
cada vrz m~is •lrnpalhnd~s.; quo cada vez saiba monos o· p<IÍZ 
os sncrilicios qu11 cstri fnzondo; que em Jogar de explicar as 
.lcpezas qno .fe 16111 foi to o que ~rlo aiucla precisas laxor no 
exercido dos crcditos pedidos,, a~resenta'ndo os algarismos 
sxacl·•S ou approximn~os, nós ouçamos ao Sr. ministro da 
marinba : rc Ainda ha muito que pedi!· para pagamento elos 
smiçus já foilt:s,, ti!'" do!pCZilS já devidas. " Sobre tudo isto 
eu conto que ouvirei amanhã os nobres ministros da guerra 
e da fazenda. 

Tendo dado a l10ra, ficou adiada n !li&CUisno, retirando-se 
o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que foi ro· 
cehi,tlo, o o Sr. presidente dou 11 ordem do di11 seguinte: · 

Continuação da 1• rliscu;s;1o ela t•roposta do poder execu
tivo, com a> emendas da camara dos Srs. dopuliidos, conce
dendo no ministcrio da guerra um credito cxtraordinario. 

Continur.ç:io da 8• discuss<io ria proposição da eamar~ dos 
Srs. deputados, com as emendas das commissOes elo m:mnha 
o guerra o do fazenda, nutorisando o ~ovcrno para remune
rar eerviços militar~s relev~ntes pre;tados nas c,IDlpanbns do 
Uru~uay c Pnrar,uay. 

3• riiscussrlo ria proposição d~ mesma cnmara, concedendo 
j;cnçiio rio todo e qualquer rlireito rio import~ção para os 
objectos urcessarios á companhia do oucan<•Qlento das nguas 
rio CParit. · . 

2• dita da proposicão ria mesma cnmara ~uo autorisa 
o govmo n mandar Ítl!onnr n D. Joaquina VeridianrL de 
Fnas o Vasconcetlos o meio soldo de seu finado pai, com o 
Jlitrcw· ria comrnisirlo de r~zerulit. · 

'2' dila da proposimlo ria mesma cnmara concerlonrio ist>n
C<ill de lo :lu c qual<iu'er riireito rio importanrlo pnra os ohjec
[.,s nP.rcssarius ri cm preza rio illuminaçrlo a ~tn7. da capital rio 
t:oará. com u rCtfUerimcnto rio udirunanto do Sr. Dan tas. 

1' rlita rias ~oguintcs prOJIOsições ela mesma camtLra, con-
codondo 1~urd isoncfVJ: · 

1• Ao ho;pir:io 'uo Nfl'sa Senhor~ ria Piedade da_c<Ipilal 
da ll>dlia; 

2.• A' rmprcza da cstradil do ferro do nccifo :í povoaçfio 
d11 Apipucos; . . . 

3 a A' emprez:1 rla·eslrarla tio ferro ou de rodagem no ter
mo do Santo Arnnro da Jl, h ia; 

.J.a A' companhia byJraulica l'orto·Alo;rcnso, na provín-
cia do Hio-Grandr.1 do Sul. · 

I" rlbcu;s;io rlils 'cguiutcs proposições ria tne.sma c•inara: 
Se o nosso paiz ó obrigado a fazer despezas tão consi

dcmvoi~, snerificios !<lo pesados, oniL<L ao menos que o ~o· 
vorno t~m as vistas lixas um Londres tom o mais esc1·u,•nlos<J 
cuitlndo emliscnli;ar as rl~spezaõ; tem qnom cscriplure,quern 
tomo cont.1s rias despczas. considornveis que so tem ali foi to, 

I.' Autori;nnrl•• o g<mrno a mandar matricular o cstu
rlaulo Andró l'o~ulino tlu Corquoim Cald~s no 1• anno da fa
culditrlo rio mcdir.in'' rl,1 côrte o outros; 

o so v;io fazendo. 
!lu tinha obscrvac1ios n fazer no noltro ministro ria gnorra 

sohro n remos>a de ·corças; sobro o numero .do voluntario~, e 
sollro o quo so dit. lor fornecido c~rla un·.a ri<ts provincins; 
sobro as diiTorcnç~s qno apparcccm rntro o calculo dos nlis· 
tarlos o ~omeltirlos; .figurando a pro.vincia ,Jo Rio do Janeiro 
commnrto menor numero do que deu; >abi'C diversos outros 
objectos; mas não tomaroi tempo no senado fóm ditS horas 
quo costuma a traballw. · 
. O nobre ministro da fnzenria ha do amanhit naturalrncotc 
tomar n palavra o mostmr como ó !JUO so tom gnstu· as nvul· 
!adas s~n!mns quo o tho;ouru tom tido A sua disposição. O 
n~bro muustro da guerra bn do nos minisll'itr calculo appro
XIUlado do montante da• .despozas da tiUa ropnrli;iio; ha do 

'2.• Concedendo lotcriils p11ra o recolhimento do Santa Tbc-
ros:l rl11 côrte, o outros c.,l<•uulccimllntM. ' 

Levantou-se a so:sJo *' 3 h' f'iJS o 31i minutos da tardo. 

NOTAS 00 DliCUOSO DO SO. 1'!SCONDE D,\ DO,\-VISTA. 

(1) Provincia do Rio Grande do Snl.- Gabinete ria prr.õi· 
d~nciil, cm Porto-Aingro, 12 do outubro rio 186ii.- lllm. Sr. 
-Devolvendo a V. S os Jmpeis rel<ttivos á arrcmr<liiÇilO rio 
f•.:rnccimcnto de vit•eres piir<t o exercito, o que acumpanliAr:io 
o il'U utncio n .. 3:1 I rio 1' do ôCtombro proxim•1 passnrio, lo· 
11ho n signific:tr·lho !JUO approvo n propnsttL rle Wcnccslúo 
Joaqnirn Alm Leito, que, cm vi;ta dns informnl'Ocô do V. S., 
ó a uwis vantajosa, o rnnnditriÍ lavwr o compotônto contrato, 
coru todas as scgurauQaS cru direito oxig1dns1 admiUidu o 
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SESSAO EM !9 .DE JULHO DE !866. 

nlvitre pelo dito Alves Ln i to proposto, de que o preço no ler· 
ritorio da republica do l'arnguny scjn o quo e; ti ror contra· 
tado com o exercito do gnncral Osorio, cnso n;to· soja os to 
superior ao do 1~300. é-1$100 proposto; com n condi~;to do 
que, no caso. de CCS!fiO parcial ou geral, será o contrutador 
rosponsavel pelos se~ subrogados ou cosshnarios, o que, RO 
caso de !alta~, não provenientes de torça maior, sará o lo r· 
necimonto f01to á sua custa e por soa cont•, por ordem da 
autoridade militar competente,. alé111 das mult<ls reSJlectivas. 

Deos guardo a V. S.- l'isconde da JJoa Vista. - Sr. in· 
spcctor cla !besouraria do lazendn. 

RemetiNe ao Sr. Dr. procurador Oscal, para orgauisar o 
· contrato. Tnesouraria de S. l'o~ro, 12 do outubro fie 18Gü. 

-Moura. - Coulorme -Josd Candida Rodrigues Ferreira 
Peres. 

forcas militares cm opcracõos na provincin o fóra rio imperio, 
por' lhe constar q11e o Sr· ministro da guerra iá havia con· 
tratado osso lornocimtnlo por quatro mezes, cumpro que 
V. S. iniliquu o meio mais co.nvoniento 11 uvitar qualquer 
transtorno que possa bavor no lorneciruonto •los corpos do 
exercito. 

Deus guarde a V. S.-Vjsconde da 1/oa· Visla.-Sr. ins· 
pector da thesuurarin de fazenda. , 

Responda-se que a não I e r o Sr. ministro feito o contrato a 
que Alve.r Leite se refere, o unico meio p"rompto 6 e[octua-lo 
provisoriamente com .quem o possa desempenhar. Tbesou· 
raria doS l'odro, 28 de outubro de 1865.-Moura.-Con• 
lormo.-J•mi Caqdirlo Rodri(lues Ferreira Peres. 

N. li37.-l'orto·Aira-ro.-'fhosoHraria de lazend~ da pro~ 
vincia de S. Pddro do llio-Grando do Sul, 4 do noTombro do 
18tiã.-lllm. o Exm. Sr.-fiespondondo'.ao officio.do V. Ex. 
n. 2073 de 26. de outubro ultimo, cumpro·me declarar a 
V. Ex. que a não ter o Exm. Sr. ministro da guerra IP.ito 
o contrato a que Wence~lao Jo~quilll. Alvos .Leite se relere 
o unico meio prompto 6 ctrectua-lo promoriamonto com 
quem o possa desemjleubar. · . 
. Deu; guarde a V. Ex.-lllm. e Exm. Sr. visconde da Boa
Vista, tlr•sidcnte de~ ta província.·- O instlector, José Fran· 
cisco de .IJioura.- Conformo.-José Candido Rodriguos Fer· 
reira Peres. · · 
[ii) Parle da condiçiio terceira' do contraio de Uruguayana. 

(2) N 507.-Porto-Alegre.-Tbesouraria do lnzenda da 
província ·de S. l'edro do Rio-Grande d~ Sul, cm 23 do 
outubro do 1'865 -111m .. e Ilxm. ~r.-Cumpre-mo levar ao 
conhecimento do V Ex. que touilo sido chamado Wcnr.esláo 
Joaquim Alves Leite para assignar o contrato do fornecimen
to do etapa ás forcas milit~res em operações na província ou 
fóm do imnerio, ·cuja proposta loi recebida cm sessão lia 
junta desta tbcsouraria de 30 de agosto ultimo, o approvada 
por V. llx .. , ·c~ mo so dignou co111municar mo por r.fficio do 
12 do corrente, declarou o mesmo Alves Leite não poder 
assignar osso contrato pnr lhe constar que o Ex1n Sr. minis· 
Iro ela guerra iá havia contr~larlo esse fornecimento por • • • • • • , • . . 
q~tatro mezes, 11'11 vista desta cirr.umstanc1a extraordinaria, O presente cor;trato sérá co;sid~rad'o p;ovi.torto e durará 
que nullifica todo o procedimento anterior a respeito ila unicamente emquanto dr!Onitivamento não lor e~so serviço 
arremalaçcio do mencionado fornecimento, a~uardo as o r-· contratado, na lórma das ordt•ns do governo imp~rial, com 
dcns V. Ex. , tanto qu~ o tempo 'JUO tem de decorrer d~ data do presento 
. Deus guarde a v. Ex.-IIIm. 0 Exm. Sr. visconde da atti a definitiva solu~~o, n\\o >oj~.m~nor de tJUntro mms. 

Boa-Vista, .prosidento fiest;1 proviucia.-0 i>np•ctor, ./osé Se, poré1n, a~oles deste pra:o for resqlvido.qúe este c~ntrato 
Francisco ele Aloura.-Con!ormc,-Jusé ca 11 di<lo Rodri!Jues não tenha v!gor, o go~erno I'Ccebera torto,1 os generos cm 
llerreira l'eres. deposito, q11C I'S coutrataáores tivcrem,pcfo 11reço do presente 

contrato, 011 conforme o preço elas /abel/as. 
(3) Termo ele pro rogação até 31 de outubro de 186il.-

Aos 1G dias do rncz do aJlo>to de 181i5, na >ecçilo do (G) Contrato com Sal/es para o Eslarlo·Oricntat. 
contencioso da thP1ouraria ih 11rovincia do S. l'ctlro do Cópia.-G!lbinete do mini;tro. ftlinisterio dos negocias ria 
Sul, peranto o Sr. !lr. José Alfnnso Pcroir,,. procur:lllOr· ~uem. Itio do Janeiro, cm 7 de ~bril do 186ii.- Sua Ma· 
liscal, ch~fo da mesma secc;1o, compareceu Jo·ó Luiz C·Jr· gesta do o Imperador, tendo cm consideração que nas actua os 
doso do Salles, reprosontario por >eu bastante procurador condirí13s .do exercito, tanto o>tocionado no Estado Oriental 
José lnnocencio Pereira, cuja procuração. ;~presrntou, o fica como 'no !li o-Grande ,Jo Sul, não é poss1vcl proceder-se á uma 
nesta sccc;in archivada, o pelo dito procurador foi declNra~o nova arrematação rio 1•ivcres; porq1\e seria exp6_r as torças 
qu~, por \•ir·turlo rio di~posto no L•ITicio da presi,Jcncia da quo se acblio ~~~~ movimento a sollrmm nece;sllhHles em: 
Jlrovincia, n. 1, de 11 do corrente, vi••lta as.1ignar termo de ljUanto outro qualr1uo,r lornocedor ~o prcpamso· para ~atis
prorngaciío ele contrato, pelo qual seu r.onstituinto, o relo· law ás exigcnci:is do serviço; attcnrlon~o que o·actuallor·. 
rido- i:iuilcs, 1e obriga a continuar a fazor o fornecimento noce'l"r, na rerwvaç;lo do c'Jntrato, apresentou grandes me
rias forcas militares drlra11le o mez de outubro proa:imn vin- lhoramentos nas tnbcllas do viveres c, econo·mia ria fai·nrla · 
d~urn, 'o na lórma rio seu contrato celebrado em 2í do lo- publica nos preços do lurnecimr.~to; attcndrindo mais que a 
vmiro ultimo, na vill~ da Uoi;lo, do 'Estado-Oriental, não nov~ç;lo do contrato tem mer ·CIIIu a approv.1ção do Feu aR· 
obstante findar este a 30 do setembro dosto anno, se porven- teccssor no commanrlo rio exercito, do prosirlento da pro· 
fura· o individuo que contratar o fon•ecimento que se acha vincia doS. Jlorlro, .rio fiicol da f,,zcn~a JlUhlica junto do 
cn1 prncapara o dia 80 d:J corrente nrin puder comera r o exercito no Eotado Orienllil. e 1• dircctori:l ger.11 do mini~-· 
ijlesmo 'fBrnecimeJita 110 primeiro. dia do 1'cferirlo 1111~ de !l-rio da guerra, e finalmonto quo V. S., cm seu nillcio rlc 2i 
011/ubro. Declarou mais o sobro dilo Jnsó lnnocencio Pereira, do mareo. ultimo, dcclnrn que a nlimontacão do exercito ao 
que se rospons11bilisava, por· sua pes;oa o bens, o como sou mni1do é boa: lia por bom determinar," ttuo o ultimo con· 
fintlor de José Luiz.Carrloso rio Salles, ao fiel cumprimen!o tr;JttJ leito no Jlstado Oriontnl pelo marochal do campo barão 
do mcncion.~~o contrato durante o citado nm de· outubro. doS Giibrid. com JMé Luiz Cardoso do Sulles, vigoro ató 
E para constar, o.em cumprimento do rleiJIHCho da thcsou· o ultimo do scte.mbro do comuto ;mno •. tanto no Estndo 
rnria do 12 deste mcz , o portaria n; ·27 d~ H. man· Orirnt;il, como nn provincia do S Perh·o. O que communic•J 
dou o Sr. llr. procurador flml lavrar o JITOionto termo. á V. S para fiua tlxr.cu~;lo. · 
l'aj:o o compotento sello, na lórma do nrt. 13 do dtcroto Deus gu3rdoá V. S.-Visconde de Cam1mú.-Sr. ntanool 
n. 3,139 ·do 13 do agosto de 1863. Eu, Joró Cnndido fio· Luiz Osurio. 
driguos Ferreira l'ores, fiz os to termo. -Josi A(fnn.rn Pcrei- (Exlralliclo do annexo 2• do minislcrio ela guerra.) 
ra . .:..Josr! lnnocencio l'ereira.- Conformo.- ./o.1d Candido 
/toclrigues Femira Pcres . ..:Con!nrmo.-0 ofiicial do gabi· (7) Cnntr~to clo Osorio desligando-se de Salles. . 
nele, Antonino José de Aliranrla Falcão. , . Cópia . .:.... Aos ,!. dii1s do nm do. julho tio nnno .de 18Gii, 

\
t) N. 20i3.-l'rovincia do S. l'odro do Rio-Grnndo do. no quartnl-goncral do Ct>mman1lo cm cheio do exercito braei" 

Su. -l'alacio do governo cm Porln·Aio~:rc, 26 do outubro loiro em opom\tlcs, om JUIJUory. comparecôr;lo os Srs. Jlran· 
fio 18G1i.-lllm. Sr.-Sciente peln ofilcio do V. S. do 2:1 do cisco XaTicr IJrubo, Apollinarin llenitcs e ~larinno C~bal, e 
corrente mcz, sob n. ü07, do que W11ncosláo JoaiJUÍm A,lvos presentes o llxn1. Sr. gcncraUianool Luiz Osorio, comman· 
Leito recusa us1ignur o contruto d? fornecimento du etapa áJ danlo eru chcfo do mesmo exercito, os Srs. cheCo da reparti-

/ 
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g5o fiscal Leopoldino Joaqúim do Freitas, e major deputado 
do quartel·mostre general Um bolino Alberto do Campo Lim
po, para o fim de contratar o !ornecim~nto do ~tapn.uo exer
cito brasileiro, por não ler passado o Uruguay o fornecedor 
rio mesmo exercito Jose Lui: Cardoso de Saltes, ficou ajus
tado que aquelles senhores. acima mencionados, ficfio sendo 
os fornecedores deste exercito com as mesmas condi caos 
exara>ias no contrato com o dito Sallos; com'a clausula,· po
rém, de que cada uma das etapas fornecidas lhos serão pa~as 
a raziio de 800 rs.; moeda corrente brasileira. Das quantias 
que se tiverem de pagar aos arrematantes se lhes pnssaráõ 
letr~s por 1 • e 2• vias,, á ordem de Benilos o Comp , e 
qualquer dos Ires arrematante& fornocodares é competente 
fiara receber estas letras e passar recibos dellas; cuj•J docu
mento valerá como se fosse por todos assi~tnado. 'rendo este 
contrato vi~tor sómrnte nas provincias de Entre· Rios e Cor· 
ri entes, da Confederação Argentina. E para fsrmeza . do que 
Ec passou dons de igual teor cm que todas as partes contrn
tantes assignárão. - (Assignado~J Manoel Luiz Osorio, bri
gadeiro . ...:o fiscal da fazenda, Leopoldina Joaquim de Frei
tas, vencido ·quanto á 2• via das letras. - Umbclino Alberto 
rle Campo Limpo, major deputado do quartel-mestre general. 
-A. Denitcs.-FraJJci•co Xavier Brabo.-M .. Cabal. -E>tá 
conformo. -Francisco Bibiano.rle Castro, capituo secretario 
militar.-,-Conlorme.-0 tenente escripturario, Joaquim José 
rlc Araujo Oliveira Lobo. · · 

motivos que passo a bi&toriar, c os quaos são muito· bem 
conhecidos do V. Ex. 

Quando na provinda achava-se ·em praca o fornecimento 
para o exercito que nolla oper~va, realizando-se a pnça em 
30 do Agosto ultimo, provendo os prejuizos que· á fazenda 
publica resultari4o do um contrato, cuja ori~em lasse uma 
arrcmatacao escandalosa e contra todos os princípios, de 
concurreócia, niio quiz aceitar nenhuma das propostas, pelos 
motivos expandidos em .meu oficio reservado de 3 do Setem
bro, e submctto ess'o importante·, neRocio á illustrada apre
ciaç;1o de V: .Et., para dliliberar a respeito. 
. Por aviso do 28 de setembro, V. Ex. autorisou,mrí a 
aceitar a proposta mais favoraTel, de Wencesláo Joaquim 
Alves Leito, o que fiz, tomaudo a respGnsabilidado desse acto, 
visto V. Ex. ter declarado que era urgente a nceitaciio .do 
um~ daquellas propostas. Tendo or;lenado ao inspector da 
thesouraria do fazenda que firmasse contrato com o dito 
Alves Leite, declarou-me a' lo, nos ultimes dias de outubro, 
que este se recusava assigna·lo, .sob pretexto de lhe constar· 
ter V. Ex. celebrado outro por quatro mezos. O moth~o real. 
ilo procedimento daquelle arrematante que, segundo é pu· 
blico, figura como representante de uma sociedade, ~que o 
contrat11 tljlprovado por V. Ex. foi colebrado com outro repre
sentante da mesma socie1ade e sob .condicOes muito mais 
lavoraveis aos fornecedores do que aquclhis a que elles· se 
sujeitarião, as,ignando o contrato perante a !besouraria. 
Aquelle contraio, alem de ser oneroso á fazenda publica, n~o 
tom sido cumprido, sogundq me representou o coronel Hy
gino José Coelho, commnndante de uma das brigadas, 56-
gund~ o IJUal o fornecimento é mal feito, não .so observa a 

(Extrahido elo annexo 2 •) 
(8) Gabinete do ministro -Rio de Janeiro. Ministcrio dos 

negocies da ~uerra, em 18 do novembro do 186ii.-lllm e 
Exm. Sr.-Convindo que o governo imperial tenha certeza 
do que as forgas em operações tém segura a sua subi;tenr.ia, 
quer cm serviço, quer nos boopitacs, haja V. Ex. de infor
mar se já foi assignado novo contrato pnra fornecimento do 
viveres e dietas, e se, cm virtu lo do mesmo cont1ato, o exer
cito sob o commando do tenente-general bariío do l1~rto-Aio 

- g1·e :orá pontuulmen!e forncciilo quando passar a fronteira 
c operar em paiz o1tran~eiro, e, no caso contrario, rru~es as 
providencias que V. J~x. tomou para asse~urar tão impor· 
tanto ramo de serviço de campanha. 

Daus guardo a V. Ex.-Angclo Moniz da Silva Fcrraz.
Sr. presidente da provincia rle S Pedro do Rio Grande do 
Sul. Conforme . ...:./1/ariano Carlos de Souza Corria 

(9) Província doS. Pedro do Sui.-Gabincte da'pre~idencia, 
em l•orto-Aiegre. 20 de dezembro do t8G5. 

111m. e Exm. Sr.- Em aviso do 18 do mez passad•l 1 expe 
dido pelo gabinete, diz V. Ex. que, sendo conveniente qu1l o 
governo imperial tenha certeza de que ag forcas em ope
raciles tém sogur~ a sua subsistcncia, quer em· servico quer 
noi bospitacs, OSla presidencia informe se já I Li assignado 
noTO contrato para furneeimonto de Tiveres o dietas o se, cm 
virtude do mesmo contrato, o exercito sob o com:Uando do 
ton~nte-gencral barilo do Porto-~ logre sr.ri1 ponluolmonte lor
ncculo, quando passar a frontwa e operar em paiz cstran. 
geiro. c, no caso contrario, quacs as provid~nc1as que esta 
pres!dcncia tomou para assegurar tilo importante ramo do 
scrv1ç~ de cnmpauba. . 

t••holla dos genPros, c retarda a marcha da rhta brigada. 
O dito coronel oão tem podido chamar o arrematante a seus 

deveres, por mlo se lhe haver romottido cópia ~o contrato, o 
que agor~ façJ, recommcndando a imposição das multas, nos 
casos de lllfracç110. Quando eu suppunba que todas a~ forças 
sob o mnndo do b~rão do Porto ·Alegro ·erão fornecidas Fa
gundo o contrato por ellc celebrado, e por V. Ex. approvado, 
rccebocommunicação d~ brigadeiro Portinbo, commandan te 
d~ uma das divisões, de haver celebrado com o negociante 
Alves V;Jlonca Junior um contrato p:1ra !orneci111ento de sua 
divisão, dizéndo-mo que· se acha para isso auloriiado por 
V. Ex. Não sei se h a outros chefes com idenlica autorisacão; 
mas, confesso a V. Ex, qqe acho inconvenicuto.que·uni só 
exercito seja fornecido de dilferontes mo•Jos por fornecedores 
diversos. _ 

No estado cm que se acha este importante ramo de servi" 
co de campanha, que ó o mesmo em que V Ex. o deixou, 
Óilo posso informar, como quer V. Ex., se o exercito em ope
rações na provincia será pontualmente fornecido, e menos 
ainda •Juando passar 11 fronteira e operar em paiz e1trnngeiro. 
As providencias que vou agora tomar spbre este importante 
objecto não poderão ter Jtm resuttarlo e (fica: senão em r vc
reirg; porque só então terá expirado o 11ra:o do contrato ce
lebrado por S. Ex., c pelo qual é fornecido aquelle exercito. 
Estil annunciada a arrematacão de viveres e dietas para~ 
dia 2 de janeiro. Depois da arrematacno ó quo poderei dizer a· 
V. Ex. quaes as condicões desse novo contrato, e que gnran· 
tias r.fferece. - • 
· l'areco·mo quo o contrato que rira vigora, celebrado na 
Uru~uayann, o 110r V. Ex. ali approvndo om ri de outubro 
findo, segundo so vô ,Ja ordem do dia n. 22 do commandnnte 
cm chefe do exercito om operacilcs na provincin, ten sido o 
exercito regularmente fornecido ; porqu~nto, ri oxccpçao d11 
:represcnta(fio do coronel Hygino, nenhuma outra tem· mo sido 
presento. · · 

Deus guardo a V. Ex.-fllm. e Exm. Sr. conselheiro An· 
Rô!o Moniz du Silva Ferraz, ministro o secretario de estado 
dos negocies da guerra.-Viscondo da Boa Vista, presidente 
e commantlante rias armas interiuo.-Conlormo.-Mariano 
Carlos de Sou:a Corria. 

V. Ex., melhor do que eu, conhece o que tem occorridu 
i\.ccrca do fornecimento ao cxerc!to ell) operações na provin
Cia, e se terá sc;:ur.L a sua suhs~>tenc1a, !JUer no nosso paiz, 
quer no estrAngeiro : porquanto .v. Ex. esteve junto ao dilo 
e~erci!o, e ali tomou as provulo!Jcins nccessari~s. Esta pro· 
suloncm tomar;\ as que !orem ox1gidas por novas circumstan
cias e a~ontocimentos. Uma das providencias por V. Ex. to
mada !01 a approvaçfio do contrato para fornecimento do 
exercito .cm operactles nos ta provincia, pelo general bar5o do 
l'orto-AicRre celc!Jrado, segundo ordcn; desse minisiCrio 
CO!II Josú Luiz C'1rdoso do Salles. Esta presiclcncia ignnr~ 
quacs as garantias q11e o/{erece· esse contrato, q11~-conhece 
por va-lo tran.1cripto na ortlem do dia daquel/c commaiulanle 
cm chefe n. 22 de 5 rle outJtbro ultimo. Ji\ võ V. Ex. quo 
nrro po!so dizrr mnis do que aquillo quo V. Ex. melhor sabe. 
!'ião cx1stc celebrada novo contrato para foruecimcuto, Jlelos 

(lO} Rcservad·!.-Gnbincto do ministro.- Rio do Jnnoiro.
Ministerio dos negocies da guerra, 21 do dezembro de 18Gtl.
lllm. o Exm. Sr.-l'or parte do um dos concurrcntos no for-
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necimenlo do exercito em oporaç~oa MBSn província, a quem do 1BG1i. - 111m. e Exm. Sr. -A u do corrente .escrevi a 
foi adjudicado o mesmo serviço, ma foi verbalmente ropre· V: Ex; sobro os fornecimentos do exercito ern operações 
senllldo quo a !besouraria de r~zonda niio !(Uaria que ella nom província, e lbe expuz, o que ,V. Ex. por .certo ono 
asáignu;o o con!ralo, senão vigorando desde o momento da i~nor:1va, que o moamo exercito, tendo missão de passar 
assi~nalurn, sem embargo do contrato provisorio celebrado Cmientes, o operar sobre o tecritorio do raraguay,:nno o 
em trruguayana para. o servico do dito fornecimento, om· poderia fazer sem que o contrato para sou. fornecimento cm 
quanto por V. Ex. não (!ISso elfe d~finilivamonte adjudicado, pniz estrangeiro estivesse .celobmdo, o que eu conOava tanto 
u manilestou vontade do abrir-se novo concurso. no sou zelo e providencia, que suppunba tudo feito. 

A' vista desta occurrenCJa, cumpro ponderar â !besouraria Hoje soubo, por uma carta particular, que .me commu-
de {atenda : 1•, ·que o contrato provisorio 'do Urugúayana nicou o marechal· visconde do Camamli, .quartel-mostro 
preveniu a by~olbese da demor:t da celebran~o do contrato general, que tudo eõtava por lazer, e· que so tinha ar.nun
dcfinitivo que V. Ex. mandasse celebrar, ilitabelecondq a ciado para 7 de janeiro novo concurso para fornecimento. 
regra que vigoraria, emquanto este nffo fosse celebrado; ll(nerava tudo sobre e; to assumplo n rcparliçiio que dirijo. 
o, para evitar prejuízos, se estabeleceu, segundo minba Iom- So tal demora se der, V. Ex. sabe avaliar qual o resultado 
brançn,~ que o serviço Dilo poderia jám~i; ser por tempo e prrjuiio para as operacGos da guerra, o a grande respon
menor do quatro mezes, e, no caso contrario, que o governo sabihdade que pesa sobrÓ mim;· mas eu espero que tal noti
t maria á sua conta os depositas de gencros que tivesso o cia seja .falsa, convindo que v. Er.:. officio ao barão de Porto-· 
contratador i 1!•,. que o re(orido contrato provi>orio não Alegro, noticiando o que houver e o que se pó de esperar •. 
abrange o serviço em territorio de Corricntss, do Paraguay, Deus guarde n V. Ex. -Angelo Moni: da Silva Ferra:.
etc. ; 3•, que eosc mesmo contrato provisorio termina no fim Sr. presidente da província de S. Pedro ~o Rio,Grande do 
de janeiro proximo. · Sui.-Conforme.-Mariano Carlos de Souza Cor.r4a. 

Assim que, cumpre flUO o contrato definitivo sPja assigna- . 
do desde Jogo, ain_da quando corilece :~. v1gorar na part.o com -
prehendida pelo contrato provisorio, do fim de janeiro proxi- 58' aessiio 
mo em diante. · 

Isto, tanto mais mo parece indispensavêl eurgento, quanto 
o mencionado exerci lo jã devia ter passado !orcas para o 
Corrientes em. direcção de ltapúa, ou do outrô qualquer 
Jogar, c ainda muito mais porque, pelo desejo que mostra .o 
concurrentc, a quem foi adjudicado o servico, não lbe é ello 
vantajoso, e eu o creio, prmcipalmcnlo na "parte relativa ao 
~erviço fóra da província, contra o qual ~eclamavilo alcuns 
mteressados. . . 

A' V. Ex. não passará dcsaperccbi!lo a necessidade de ter' 
minar este negocie. So é corte que o concurronte, a quem se 
fez a adjudicação, não deseja, por ser contrario a• s seus.-in· 
leresses,. assignar o contrato, cumpre que a tbosoumria de 
f;1zenda nlio o obste o'faça opposiçi•J ou reparo algum ã pro 
tençilo da assignatura com a·condicão sómonto do vigorar do 
fim de janeiro em diante. Se, assistindo a mesma rcpnrtigão 
a essa coMicilo ou oxi~.·;enci11 1 ainda o coneurreute não o 
quizcr aisignar, fica á v. Ex. livre o tomar dos deus se
euintes arbítrios o que m~lhor lho parecer, probibindo e1n 
primeiro Jogar que ao novo concurso, ou a qualquer outro, 
possa esse individuo concorrer, o q uo lhe deverá ser logo 

"!ledarado . pela mesma !besouraria. , Estr e arbítrios silo os 
seguintes.:· ou chamar aos diversos concorrentes o lhes offo
rccer pelos me'smos prccos e candicões do concurrenlo ex
cluido por Mo querer assignar o contrato, havendo já neste 
caso um ~oquor1mento de Facundo da Silva Tavares, que 
enviei â !besouraria do fazenda, o qual se propõo . com me
lhores condições ou com as mesmas do adjudicatario; ou, se 
o tempo o permillir, visto que sómente resta monos de um 
mez ·ao recebimento deste, 111andar proceder a novo ()()D· 
curso, niio. devendo jamais V. Ex. esquecer-se do que o 
termo do contrato provisQrio está proximo, e que lambem 
ba instante necessidade de decidir-se semelhante questão, 

Ao fazer. este não tenho informa~ões officiaes sobre. sos
melhanle assumpto, as quaes já cxigt de V ·Ex., o portanto 
o pmcnto aviso assenta sobre as unicas inlormogões que 
pudo colher do Balduino José Coelho, que se me nJirosentou 
por parle do concorrente a quem loí adjudicado o smico. 

Este negocio é' bastante importante. O exercito não pÓ do 
passar para Corrientos e para o P.1r:1guay sem esse contrato. 

Espero que V. Ex. , previdente como ó, independente 
desto meu aviso, terá dado Iodas ·as provid·Jncios, evitando 
demoras· sempre prejudiciaes. Nesta confiança commclto a 
V. Ex. sua rosoluJtliO. 

Deus guardo a V. Ex . ...;..A11gelo Muni: da Silva Ferraz. 
-sr. presidente d11 província do Rio-Grande do Sui.-Con· 
formo. -Mariano Carlos de Sou:a Corrva. 

(111 Con{ldcncial. - Gabinete do ministro. -l\linistorio 
dos nogocios da guerra. -1\ío do Janeiro, 27 de Lczembro 

EM 'iO DE JULHO DE 1SGG. 

PRESIDENCIA DO SR VISCONDE DE ADAETÍ.' 

A's 11 1/2 horas da manhil, achando-se presentes os Srs. vis· ' 
conde de Abneté, Alafra. Femira l'cnna, 'feixeira do Souza, 
Almeida Albuquerque, Cbichorro, Souza Franco, D. Manoal, 
Mondes dos Santos, Dias Vieira, Araujo Ribeiro, Oantas, 
Fernandes Torres, Vasconee!lo~, barão do Pira~ama, Jobim, 
Nunes Gonçalves, Rodrigues Silva, m~rquez de Caxias, ~:1-
rilo de S. Lourenco, Paranaguá, Zacbanas, barão· de l\larOJm, 
barão do MuritiLa; Eusebio, Dias da Carvalho, Paranhos, 
Sá e AlbuqucrtJUO, ·Visconde da Boa-Visb, Pomp;u, Silva 
Ferraz e Souza Ramo•, o Sr.' presidente abriu a sessão. 

Comparecerão logo depois os Srs. marquez de OlindJ, 
visconde de Jequitinbonha o Silveira da Alillla. 

Faltárilo com causa participada .os Srs. Siqueira e Jllello, 
bariio de Antonina, barão do Qnarabim, Candido Borges, 
Carneiro de Campos, Furtado, l'àula Albuquerque, ·Paula 
l'essca, Sinimbú, Piment.1 Bueno, Nabuco, Souza e Mello, 
m~rquez de ltanbaetn, Ol!oni, visconde de ltaboraby e vls
con~9 de Sapucaby; e sem participa~ão os Srs. )arilo d~ Co· 
te~1pe, Souza Queiroz, Fonseca e vJsccnde de Suassuna. 

Foi lida e apJlrovada a acta de 19 do corrente moz. 

EXPEDJENTB. 

O Sr. 1• :ecrelario deu conta do seguinte: 
Quatro officios, de U do corrente, do ministerio da (azen· 

da, acompanhando os autographos das seguintes reioluci!es 
da assembléa geral legislativa, nas quaes Sua Magestado o 
Imperador conseRto: 1•, 2• e S•, que autoriiilo o governo a 
conceder um anno de licenca, com vencimentos, ao inspeCtor 
da al(andega do Pará José" Joaquim da Gama e Siln e ou· 
tros ; ao chefe de seccão da alfandega da côrte Bento Jo&ó 
Fernandes do Barros, ê ao 4• cscriplurario da aiCander:a. do 
Alaranbão Odorico Serra Cardoso; o i•, a conceder Ires 
annos de licença ao corretor geral da praca do Recife Aalo· 
nio llotelbo Pinto de Mesquita Junicr.- For~o a archivar, 
participando, se á outra eumara. 

Officio, de 18. do corrente, do ministerio da ~uerra, 
acompanhando o autoRrapbo da resolu!)ão da assembléa ge
ral logislativa, na qual Sua !lagcslado o Jmperddor conson· 
to, que dispensa o capitão Francisco Antonio do Carvnlho 
do embolsar ao !besouro a quantia do 7iiOH; que recebeu 
quando loi mandado para ~lalo·Grosso.- ~'oi a archivar, 
parlicipandc-sc á outra camara. 

Officio, de 19 do eorronte, do 1• s~crotnrio da camara dos 
deputados, participando quc·nns •mondas approvadas pol:1 
dita camnra, á proposta do poder executivo quo abro um 
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credito extraordinnrio ao ministerio da guma, deixou de sor que .n despedida, embora já resolvida, tinha encontr.:ado diffi· 
contemplado o art. 3', que foi npprovado o assim deve ser cuidados na sua execucão. Alguom entenderá, p01s, que o 
comidorado.-flemollido à mesa. honrado &onador pela't,rovincia da Dnbia vem como.~que ro 

Officio, de igal data, do mesmo secretario, acompanhando fôrcar os motivos !Jue podem dar Jogar ao plano de allJameuto 
n seguinte proposição: . do 'nobro mini•tro da fazenda. 

ccA assomblóa ~mi resolve: O Sn. ZAcnAnrAs:- Declaro do novo que sou estranho a 
ccArt. t,o As irm1iS'Soltcirus dos officines da armada, que, (udo isso. 

por morte destes, cntrilo no gozo do boncllcio do monte-pio, 0 Sn. SouzA Fn.ÍNCO :-Senhores o barco faz · a~ua, esli\ · 
continuariaa a porccht\·lo depois de casa~as, do mesmo modo prestes a afundnr·se ; tendo ·SO já uliju~o um ministro quor· 
que as filha~ dos mosmos. se ~lijal outro. . . 
· ceAr!. 2.• O monte-pio o meio soldo dos officiaes dn arma- nlas. por vent~ra, !la roziTo para acreditar quo, se. o bar~o 
da o do exercito serão considerados bons pcrsonalissimos, vai corron~o pct'l~os. n cHrga posada é s6mento o nobre ma
compelindo cxclusivtlmenle, na qualidade de alimentos, ils nistro da f11zcnda? E' S. Ex. a causa unicn dos perigos que 

· pensionistas, que as rcc~bcr~il por si ou seus procuradores. corroulos todos? · -
, ccArl. 3' F1c~o revogu~as todas as disposiçõos em con- Eu, 1onboros, 0 que lenho admirado ó, perdoo-me o nobre 
trario. ministro da fazenda, o sacrificio que elle está fazendo, ••. · <cPaco da comara dos deputados, em 19 de juiJJo do 1860. 
-BarÍio de Pradus, presidonto.-Anlonio ela Fonscca.l'ian· O Sn. nAnlo DE S. LouRENÇO:- Apoiado. . _ 
na, 1• secretario. -José Fclicia11o Horta do Al'aujo, 2• se· O Sn. SouzA JlnANCO:-:... , , , , de nutorisar, ;oh oua pro. 

· eretario.u-Foi a imprimir. · pria responsabilidade despCZfiS considera veis, superiores á 
Acb11ndo-se na sala immediata o Sr. miniitro da fnzonda, aquoJJ1as que de curto sno necessari~s; superiores ás que 

forão sorteados pura u deputa cão que o d<via receber os exige o serviço rublico. Nesta~ qespezas, qu~ são o maior. 
Srs. Souza Franco, barão do ~la,·oim e Sá e Albuquerqae; perigo da <actualidade, o Sr. m1mstro da fazenda é agente 
e, sendo introduzido no sal1io com as formulidados do esl)IO, passivo. Nns oJ-ros r. demo1·as da dirccç<1o da guerra, a->ua 
tomou assento à direita do Sr. presidente. rcspon<abilidade lambem não é a priocipai.,O seu alijamento 

l'roseguiu a 1• discussão, que ficára adiada na sessão an· sena, pois, além do até certo ponto injusto, ineficaz á salva· 
tccedento, da proposta do poJe r executivo, com as emendas ção do barco. O romedio ó outro ••.• 
da camara dos deputados, abrindo um credifo oxtraordinario O Sn. DAIIÃO DE S. L(lUnENÇo:- E' Encalhar. 
ao mioistorio ~a guem. O Sn. Souz.l lln.INCO : -,,. de1pedir a me1tranÇa prin· 

O Sr. mlul~t1•ó dn fllll:tmda pronunciou um díscuroo cipal. "l'ilolo, outra gente ao leme, dizia o poeta, com esta 
que publicaremos no appens~ a este volume. vamos ao fundo. " · 

O Sl', zaeJ!IIrlns pronunciou um discurso que publica· O hourado senador pela Babin tirou motivo para sua de· 
remos no appenso a este volume. claa·acão contra o Sr. ministro da fazenda de principio, de 

que e'u tiro cor.sequencias diverras. Dtssa que assim como . 
O Sr. nll11htro d11 rnzent111 pronunciou um discurso ao Sr: ministro da fazenda servirão as circumstancias extra· 

que publicaremos no npponso a este volume. ordinarias de motivo para entrar para 0 gabineto com um 
O Sn. PIIESIDE~TE.: ..... Previno nos nobres senadores quo o collega com quem tem divergencias, ou as teve, em questões 

que está em discussiTo ó o credito do ministerio Ja guerra. linanceir.ls; as mesmas circumstancias extraordinarias auto· 
l'ua·ece·OlO que a diticus1no · tom estado fóra inteiramonto do risiTo a elle, nobre senador pela Bahla, para separar dos seus 

- seu terreno. A questão do quo se trata, Stndo um credito con- collegas o nobre ministro da fazenda na declaração. do O(lpO· 
cedido ao ministerio dil guel'ra, parcce·mo de muita im!JOf· sigilo <JUe lhe começa a fazer. 
tancia e realmente não convtím trazt!r para a discuss~o anle· A minha conclusão seria, ou poupar a ludos os Srs. minis
cip~damente uma ma teria que ain,da nno foi dada para ordem tros, em a !tenção ás:circumstancias extraordinarias, quando 
do dia. · jul~asse que a direccão dos ne~ocios publicos era supertn vol; 

O Sn. SILVEIRA D.~ nloTTA: -li' n questão dos meio~. ou involvc-los a todôs como sohdarios qae são.nma mesma 
o sn: ZAcUARJAS : - Questão do finanças. direccão dos negocies da fazenda, que o nobre senador de· 

monsirou ser pessima ; direccão que é lambem pessima nos 
O Sn. PnESIDENTE : - Deixo ao criterio dos nobres sena· outros ramos da admioistraç~o publica. 

dores tomarem na con~ideraçilo que merecerem as palavras Se o ma.l vem da direcc.no de todos, se as circumstancias 
<JUe acabo de pronunciar. 

do paiz a exigem melhor, venha quem a d6. A opposicllo o Sr. Souza Franco'- Tendo ouvido as ob>enaçiles parcial não tendo seniio a diminuir a forca de ar.ção que o 
muito :1justadas que acaba de fazer o nobre presidente do ~:ove~ no deve tor. Eu, no caso do nobro sênador, seria mais 
senado. eu peço-lho licença para ponderar que hontem, fnl· f:anco; doclarar-mo·iá contra todo o ministerio. 
!ando aliás no fim da sesiào, procurei trazer a discussão pnra 
a quest;lo do credito. No entret1nto 6 ínnegavol quo, nessa O Sn. VI5CO~DE DE JEQUITINno~nA :-Não, isso não lho 
mesma discuss4o, se os algarí~mos do credito silo a parte convem. 
mais importaR te, ba lambem a respeito do modo de obter os O Sn. ZACRARIAS:- Nilo convem I Nfio 11rocedo aqui por 
meios pecuniarios e das. diiDculdadcs que se possa encontrar convenieacia. Já pedi a palavra para respogder a esse- niiu 
nos erros da actualidade algumas observacaea que tem todo Jbe convem. · 
o cabiment&. Eu, 110is, hei tio faze-las, 'mas muito ligeira- 0 Sn. Souu FnANco:- Ha outra ohsemção a fazer. 
monto attl porque protendo deixar tumpo a um nobre senador 
que quer tomar aind<L hoje parto. na discussão. O Sn. ZAcnAniAS:- Não convoml E' por conveniencia 

Senhores, o discurso do honrado senador poJa província da que faço isso 1 . · 
Babia, quasi doclaraçiio, ou completa declaraç<lo do oppo· O Sn. VISCONDE DG JRQUITI~HO~Iu:-Uma simples palavra ... 
»icão ao ministorio da fazenda, sena pensamento momontanco? 0 Sn. Souu FnANco: _Não sou dos quo votno com 0 mi· 
OÜ seria muito do proposito o caso pensado que, homem l<lo 
habil como 0 honrado stnador pela província da Bahia, voiu · nisterlo, nno lbo tenho dado' o meu apoio; na maior p:~rto 
fazor essa declaração 1 !lentem esp;albou·se nos círculos IJUe dus medidas entendo que o Sr. ministro da fuzenda não tem 
se trutnva do um novo alijamento do ministro. marchado bem; mas ninguem pó do deixar do reconhecer que 

quando S. Ex. entrou para o ministorio d.\ fazenda tudo .iá 
O Sn. ZACIIARIAS: - Doolaro que sou estranho a isso. ia tão mal, t(Ue querer Juncar todas as cul~us sobro clla 
O Sn. SouzA. FnA~co:- Dizia-se que mais um ministro novato o considerar immuncs 'toJos os outros Srs. ministros, 

ura dos»odido do gabinolo do J 2 do maio, e utó constou jil rosponsnvois poJa anterior dirccçfio das finanças, ó injus· 
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ticn revoltante, o do rosultado ineficaz para a melhor di: 
rccçilo dos nogocios. ' . . 

f•llava de 200,000:000,~ gastos cm um annc,quando fallei das 
dospczns de dous nonos financeiros. Cbcgou o nobre ministro 
.da marinha no ponto não ·digo, que por desrespeito ao scna1lo 
mas per suppOdqdjfferente as informacGos que; dizendo ter 
à mão a tab1·1la r.om informncões do num'cro dos vapores afre· 
lados c das despezas que raiirro, tendo-se-lhe pedido ffillitus 
vezes que ~s.désse, S. ~x. nffo as npr~sentou; nãotive~cs 
do nobre mm1stro da mar111ba nenhuma wformacão a· respe1to 
do seu credito. • · 

Senhores. ou tomei o elogio. nlirls morccido,,do nobroso
nador pAla 11nbía, ao nübro miuütro 1a guerra como lendo 
alcance diverso daquello que o noLre srnado1· lho quer dar. 
O nobre ministro da guerra ó homem tUo inratigavcl, que 
veio discutir o crorlilo para sua reparti cão, estando doonto; 
o notei um verdadeiro milagre que no discurso do Iro; horas 

·não doixnsso se o li r em sua voz signnl al~um do münor solfri 
mente (lhiaico. Qual a conclusão que so tira dabi'l Sendo Arave 
a molestia do nobre ministro da guerra, contra n qu;.l luta a 
sua energia, se lba é grande iacrificio vir fnli'ar três horas 
seguidas ao serrado, maior sncrificio será trabalhar as 2I ou 
í!O horas do .. dia, como .ó preciso que unrininistro trabalho, 
Logg,nas circumslancias actuacs,o nobre iuinistro da guer.ra 
não pódo mantor·so na nltura da pesada tarefa de que está 
incumbido. • 

Esta ó a conclusão que tiro dos sncrificios que está fazendo 
o nobre ministro da guerra. São sncrificios que o bonrãe a 
elle individualinento, mas que podem Jlrejudicar o paiz, por
que um homem ~o eslarlo que com sacnficio trabi!-lha por 
tres horas não póde trabalhar por 20 ou 21, e os 110gocios 
soffrem cm sua ilircccão, 

Prometti, quando éomecci o meu discurso, I[UO havia de 
cingir-mo o ma1s posivel ás questões do credito. O senado 
comprebendc que rlá nprcciacào do estado do thesouro, feita 
pelo nobre ministro da razenda. repentinamente cu não posso 
ter colhido todos os dados precisos para uma cabal mposta; 
entretánto direi desde já que ha um pente t'm quo S. Ex. 
mostrou-se claramente dcfcclivcl. Um dos pontes principae! 
do meu exame foi a caixa de Londres, fazendo sentir 110 mi· 
uistario a necessidade que ha do tomar muito cuidado com 
as grandes despezas que se estão ali fazendo. 

O SR. MINISTRO PA FAZENDA:·- Responderei. 
O S_R. SouzA FRANCO: - Hontem, quando cu mostrava 

ndmirncilo de não saber-se de Londres nada ~cerca das con
sidcravêis daspezas da guerra que ali se tem feito senão até 
agosto do anno passado, isto é, ha quasi um anno · c de não 
saber-se nada das· avultadas despezas da marinhl senão até 
novembro, respondeu um d~s Sr s ;ministros : " Está atrasada 
a escriptur,1çilo.» · 

Desde quando está atrasada? Desde agosto. Quer dizer 
que quando não tínhamos dinheiro em Londros o apenas 
íamos remettendo·o daqui ; quando tínhamos chegado ás cir
cumstaRcias de não ter lá saldo algum, e liim debito, tinha
mos escriplurncão, balanceias, contas; mas C11z~se um em
pl·ostimo, erJt.·a'para a caixa de Londres 5,000,000 do libras 
cst~rlinn;, que ccntinúo a. avaliar em üO,OOO:OOO,p da nossa 
moeda, porque ó bojd o valor que actualmente tem no nosso· 
mercado, e 6 entilO quando com o muito dinheiro apparecem 
dcspezas considcravm, que cessa a cscri~turacilo, que não 
ha ali quem· a Caca I E quando so pergunta, ti resposta é : 
" Demos providencias agora.» Casa roubada, porta tran
cada I 

~las eu dizia que S. Ex., o Sr. ministro da fazenda, llcou 
defectivo! na questão de Londres. 

0 Sn, IIIINISTRO DA FAZENDA :-E' exacto, · 
o Sn. SouZA. FRANCO :-Dará cms ioformacões em outra 

GCCaSiilO, . ' 
0 Sn. ~JINISTRO rA FAZENDA :-Foi uma omissão que Ira· 

tarei de reparar. · . · 
O Sn. SouzA FnANco :-Bem; ·nrro nos declarou em que 

se tinha gasto a avultada som ma de dinheiro quo temos 
posto e_m Londres ; c, 'F~ ó cxac!o o 11ue disse o Sr. ministro 
da mal'lnba, havendo amda mu1tas encommcnd.1s para cujo 
pagamento ainda so precisa de fundos em Londres, quer isto · 
dizer ,quo o dinbci:o á disposição do !besouro em Londres está 
lodo gasto, o que ainda temes de fazer sacr!ficios para o pll· 
gamrntc dessas encommcndas. Lego, é obrigado o nobre mi- · 
nistro da fazenda a' nos explicar om que se tem gasto o 
dinheiro que fui pooto cm Londres. · 

E' corto que S. Ex. disse com muito fundamento: '' PaJto 
do dinheiro ainda não está cobrado_ .. E eu atil du memo
ria lhe apontei que cr.~o t 1,170,000 de cmprestimo as que 
faltava receber no dia 24 de julho c no dia 2!i de setembro, 
o S. Ex. acrescentou: " buo de ser lnncadas a credito do 
exercício de 1865-1866. "Do facto, ainda estamos dentro 
dos_ seis mezcs, cm que S. Ex~ pó de lancar. css1 quantia 
a credito· desse exercício;- .mas se t!mÔs ainda esses 
11.700:000H, como sa'vem pedir credito ao senado?. 
_Não pudo fazer á t• vista juizo exacto da demonstracão 

de S. Ex. a respeito das autorisações para a abertura." do 
credites, cm que procurou mostrar que ainda não os esgotou. 
Notei, poróm, que S. Ex., fallando das auterisacilas que tinha 
tido, omittiu a questão mais vital, de quo tràtei principal
mente, que é do emprego dos meios pecuniarios que realizou. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA :-EsÍá tudo bem declarado 
O Sn. SouzA FnANco :_;Eu não disse ainda que na rea

Jzação rios moics se tivesse ido alêm das autorisaciles; aliâ3 
podia estar habilitado para dize-lo, porque S. Ex: repetiu e 
tem continuado a ~er repetido por outro Sr. ministro, o da 
marinha, que, cm virludo do art. lii da lei de 28 de j11nho de 
186fi, podia usar do credito para todas as despezas do exer
cício de 1865-1866. Esse nrt. lã autorisàva para levantar 
dinbeiros ató a quantia necossnria para supprir a .deficieneia 
da receita dessa lei, comparada com 11 dcspeza dessa pro-
pria Ici. . · . . 

0 Sn. MINISTRO DA FAZEND.l:-Não é com essa intelligencia. 
O Sn. SouzA FRANco :-Mas S. Ex. sepnron; e eu_ lambem 

separo o exercício de 186i do de 1865 dm que ·se gastou 
oitenta o cinco mil o tantos contes. O senado dispense-me, 
porque quero concluir cedo, de ir aos algarismos exactos,· 
cite do memoria o als-arismorodondo. Gastou-se 8~,000:00011, 
emprestou-se no exercício anterior '2,.1.60:000~; logo nilo so· 
pó da dizer que os exerci os anteriores pe1árilo sobro es exer
cícios, nem de !86i -186ii, nem de 1861i-1866; alem da
quella scmma dô 2 .1.60:000$ cem os quncs ficárao liquida-
das as despezas ató 1863-t86i inclusive. . · 

E' como i1 respei.to das grandes despozns que se. estilo 
fazendo com o afrelamenlo de vapores; tendo o flSiado 0110 ou 
10 vapores seus de transporte gasta-se com os afretados 
lJuantla que nilo pt\de ser inferior a 3,000:0()0fl no nono, 
Jlcrque eu calculo pelo que gastn•sc por meE e deu 'O abati
mento de metade, visto que um vapor pódc descansar meta
de do tempo o trabalbar a outra metade. E se dcscansilo 
mais tempo .deve-se entender quQ não ó 'precise tantos. Gas
ta-se Ires m1! centos por nnno cem os afretamentos, e quan
do pergunta· se Jmra que são precisos. tanto r transportes, n 
resposta 6: a Já forilo- ordens para os clespedir » ; casa rou
bada, porta trancada. So s~o preciaos, para que se manda 
dospedir os vapores agora ; o se não crilo precisos, porque 
não Corão alguns despedidos antes. 

O no!Jrc ministro ·da fazenda ccmccou per fazer observa
ções que diziuo respeito, .creio cu, ao ·sr. minisli'O da mari
nha per vi!o ter dndo exphcnçõcs no senado. Senhores, não 
as deu nenhumas; ll'alando do credito nr1o omprcgou nos seus 
cinco ou veis discurses alsarismc ; só lbo ouvi dizer quo ou 

O que póde restar a pagar 11 alguma pequena quantia de 
exercícios fiados, sobre que possa appnrcccr roclamacilo. 

Quanto ao cxcrcicic de 186i·l86li, que foi exerclcio da 
guerra, teve ellc do exercido posterior· de 186~·1866 a 
quantia do 2!, 189:400$189, segundo a synopsc jil impressa. 
Nilo mo rofcriroi do novo ás inoxactidilcs o dilfcrcncn que hil 
entre os d+versos documentos ; S. El. ou alguem ioru occa-
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bl' d exercício de 180.!.-186~ os bilhetes do !besouro em circula· sifio de as explicar, qu~ndo nppmcerem pu .tca os os meus eno erno sómente 23,0G6:1iOO$. . 
discursos com os algartsmos ex~~tos dessa dtffercnJa·. • O· nobre ministro disse e com razilo: « De>ses recursos 

E' ·notavel quo até do exerciCI~ ~e 1~61.-186u atn~a o bilo do ser nnnullados os 'que procedem de bilhetes do tbe· 
nobro mini.tro da auerra ou o. !Jllntõterto da ft~erra.dtga · souro que tem do ser pagos. , Senhores, no estad~ actual 
«Eu dispuz em favor d.o exerctcto de_18G;i·18Uii da quan· da praca quan~o não ha casas que recebilo dep~Sitos, por 
tia de 7,505:281$ do credito.cxtraord!narto que 80 !fiO dou falta dÓ COUfiança nellas, O !besouro ~a rlo )JO!Ier conservar 
para 1865-1866, quando o !besouro di! que a rrparltção da por muito tempo grande. som ma em bilhetes. Tom. de os pa· 
guerr~ di~p;z sómcnte de 4,i01:41iiH _ ~ar 8 final, m,ts não creto que será chamado a f,t~c-lo, nem 

Nih lrage estas questões J!ara mostr.ar erros que na ova- ilnmedinttlrncnte, notn dentro d.e pouco tem~o; .ate porque o 
lcm a pena; seria até. puent descobm erros q~o qualquer nobro ministro nfio nos disso amda que esta dtsposto desde 
commette ; trago-os para podgr chc~ar no nlg_ammo exacto . 31 000 OOO" r 
dos recursos ·quo·· ficárão. do oxerciCIO antenor para o· do jú a fazer sacrificio~ para rottrar os · , : ·"i a azer, 
l8Gã-t8GG. por exemplo, empróstimo externo em que nos sá1~ a quantlll 

pelo duplo. . . 
O Sit. PAPANuos : -Isso ó importante pnra o credito E a pro poli to de emprcslimo externo, fique1 admuado d~ 

actual. · magniUco discurso feito na cama.ra dos deputados; fit)Uel 
O Sa. Souu FRANCO: - Deito, não só porque não tenho admirado eu que conbeco perlettamcnte o deputado pelo 

tempo, mas porque terei occasião !Dais apropriada na 2• di;- Pará, co~solheiro. Tito Franco do Alm8id~. Ello .desfez da 
cussão, quando so tratar do 1 • arttgo, de mestra r qu~ nunca maneira mais completa tudo quanto so potha. ter d1lo em ~a· 
se pediu um credito como agora so pede,. som oxphcaçõcs vor do ultimo omprestimo cm Londres. Depo1s .daquello d1s· 
sufficieotes, vindo dizer·s~ no fim .da expo~1ção da proposta: curso declaro que não me rest~ a me.nor duvtda de que o 
" A quantia 6 ató exagerada. » V111do pedlf·~~ sommus ~ara emprestimo foi o peior que era poss!v~l fazer-se. E tudo 
exercício~ po!tori.oros, ao p~sw que o Sr: !Jlln!SII'O d~ man,nba quanto disso, em seu favor ~ nobre m!n1stro da fazenda cm 
dizia, que ba multo qne paga~ do exerCifiO ~e. t8Gú-18~6. seu Nlatorio, tudo quanto d1sse o llahtl deputado o Sr. Lo-

Nunca vi que em um cred1to P?r:1 oxerCICIO determtnado pes Nclto ficou relutado, porque os factos sobre qno assen· 
viesse artigo dizendo: "As quantias hão de ser apphcadas tarão osargumentess:i~ quasi.todos~lloss~m dala,ooSr.con· 
;os exercícios tlll que se lizertm as despezas." De sorte que selheiro 'fito Franco de Alrne1da fo1 se~utndo d?ta por data, 
quando temos necmidade de saber exactamente o que se circumstancia por circumstancia, sit~ação ~or stt~.ação, com 
está fazendo, de liquidar nossls contas ~ctuaes, de evit:Jr 0 que tornou evidente que o empresttmo fo1 o ma1s desgra· 
despem excessivas no presente, já se está pedindo fundos cado que se poderia ter leito. 
com a declar:tcão do que póde ser tJara o passado, para o · ntas uo OOO:OOOfl com tm OOO:OOON são 1 Oii,OOO:OOO$, 
presente, e até parA futuro, mais ou menos remoto. lohabi· com SG.OOÔ:OOO;ii são HJ,OOO:OOO~. ·ora, admittamos q~e 
Jita-se assim o senado para sabor exactamente o que do~~ (os; cm só ostes 0 ~ items mas uão o são, e temos as apolt· 
votar para o presento, que é do que se trata. Aquollc artigo, ce;, qu,e, separadas da~' q.uo. forãu emitti~a~ por c~nta do 
porlanto, ha de merecer especial discuss~o. exct·c1c1o do 18Gi~186ú,l1qu1dado, prorluztr,ao 11~,061i:OOOn, Separados 22,189.000N dos recursos do exercício de elevando a somma da reoda e recursos a 1ul ,GuO:OOO!Il. 
t8G~·I8GG para o de 18Gi-18Gü, quanto ficou para as despe· Destes cento e cincocntn ·a um mil e tantos contos o exor
zas daquelle? Vamos a ver a questão do S. Ex. comigo a cicio do 1861-180~ absorveu 22,189:0009.; .ficando para o 
esse mpeito. Eu aceito a obsemçao de S. E.t. que temos exorcicio dei865-18G6 a avultada somma de 128:876:000$. 
Iiii OOO·OOOS sómorito de rend~ no excrcicio de 1865-1866. Gastou-se todo esse dinheiro, toda essa avultada somma no 
Aceito, podendo aliás fazer objecções, porque, estando exercício que acaba. do findar? Eu en!e~do que devo mani-. 

. no fim do exercício, S. Ex. jã deve ter noticia da ronda da restar meu reconbec1mento ao nobre mm1stro úa fazenúa,Jlelo 
maior parte das províncias. !lu já a tenho, por ler lido nos que acaba dP nos dizer sobro a limitnç~o das dc•peza~ ~a 
jornaes que a alfandega do Pará, a do Ceará, a das Ala· guerra no exercício do 18G5-18GG. Dizcndo·O nobre mtms
gtlas, a de· Pernambuco, a da Babia c outras rendérà6 mais tro ainda ha poucos momentos que todas as dospezas. de 
do que se ca-lculava, principalmente nos ultimes mezes do 1865-1866, extraordinarias nas repartições da guerra e 
exerci cio; no ultimo mez todas. ellas forao alem da apre· marinha, importárão em ü7,183:0008 que, com os r~cursos 
ciacão; tomos, portanto, já os dados para calcular que no ordinarios, apenas eleva as dcspczas das duas repart1cOes a 
I'Xercicio de1861i-18GG a renda foi além dos lili,OOO:OOOfl 77,875:000$ ; s. Ex. faz grande serviço ao paiz. S~ po~o
orcados, e talrez chegou a do exerci cio anterior i tomemo!, mos acreditar que na guerra 11ão se gasta tanto dmbeuo; 
porém os 55,000:000H. como se suppunba, deve resultar desta ~oclnraçfio (c aqui 

S. Ex. calculou a quantia d!J' ompreslimo cm Londres em esta 0 principal servico), quo os minister10s da guerra o da 
H,HUUN i porquo? Porque fez o calculo no cambio do marinha n[o podem p"edir mais do que essa sommn. Isto dá-
27 ; mas, senhllres1 quando pretendemos som mar quantida· nos argumento para· podermos dizer ao 'nobre ministro da 
dos denmos te-las nomogeneas, o se temos o.dinheiro aqui guerra: • Tendes dinheiro sufficiento para as dcspczas de 
a 101'! por librà, ·se 8 segundo este valor que dispomos dos vossa reparlicilo. » 
üü,OOO:OOOfl da renda, porque havemos de calcular a cam- ,. h d 
bio diverso o emprestimo? Os cinco milhOcs do libras cal- O Sn. nnNmno DA FAz~NDA: - E' compre en endo como 
coladas~ tON cada uma são tiO,OOO:OOON c não .f1,H~:l.l4S, votado csto credito; declarei o repeti multas vozes isto; ó 
como disse 0 nobre ministro da fazenda. Ora, liO,OOO:OOOH comprehondondo o algarismo do credito. V. Ex. Ycja minha 
com liü,oOO:OOO$ fazem 10ü,OOO:OOO$. · declaraç<1o quo está cscripta. · 

Os bilhetes do !besouro em quanto imporliio? S. Ex. que O Sn. SouzA FnANCO; - Pcrd1io ; nilo confundamos ns 
tinha dito na camara dos deputados que os bilhetes do lho· questões do crodit11 ou n1oios do haver dinheiro com a das dcs
souro já tinhi!o subido a 3G,OOO:OOOH, ainda boje tomou pezus já feitas. O conhecimento dos creditos ou meios de haver 
~6monte trinta o um mil o tantos, accrescontuudo que dinheiro não nos servem sonno pura dizer: «Se vós só gastais 
.f,i8I:Ooo'R pertencem n 1863-1801. ~las, so esse exercício com a guerra e marinha 77,88li:OOO,~ não precisais credito, 
cstu liquidado e resgalados, portanto, os bilhetes que lhe po1·· porque esta quantia já o thosouro reuniu.» O quo nos importa 
tonci:lo, os que existem não silo senão do exerci cio pos· principalmente conhecer agora ó o que se gastou, o S. Ex. ó 
1erior. , blslauto senhor d:1 maioria pnt·n sabor que se om fins do ju-

Sorão do exorciCio do 18Gi-18Gri ~ Tnmbom não s~o, por- lbo de 1Br.G não se pódo ter ulg~rismo por algarismo a quan
quc já liquidamos osso exorcicio dando-lho 22,18U:OOOU, tia exacta das despozas feitas no cmcicio Iludo no mez de 
como nccessarios para sua Jiquiduçilo. Logo o producto dos junho nhterior, púdc ter-se calculo approximado das dospezas. 
31,~GO:OOOH ou 36,000:0008 dcvom contnr.so como recurso E lwntom cu disse que o Sr. ministro da guerra era quem nos 
para o cxercicio do 1861i-IS66. Alóm de que no fim do habilitava (Htra dizer que não so (IO!Iia ter gasto ma1s do quo 

I 
I ,, 
I 

I . ; 
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calcula o 'sr. ministro da fazenda, porque disse-nos que se 
despendia só !57:000il por dia, creio cu, nffo tenho bem de 
memoria, diaria que não eleva a despeza nem aos 63,000:0008 
que elle pede, incluindo 11 credito que se vai vetar ngera e 
que o senudo póde dar-lbc eu nilo, segundo o quo resultar da 

. do111onstração que esperamos. · · _ 
Do facto, a guerra ~ue sustentamos contra o dictador Lopez, 

guerra ·na qunl, repilo a S. llx.,nilo aconselho que so poupe 
sacrificios, não poderá com tudo ser sustentada com vigor sem 
que os saciificios sej11o os necessarios e ~ómento os nccossa 
rios, para o que desejo que haja fiocalisação, e qKe em tempo 
destes não se deixo a caixa de Londres sem um cscripturario 
o çom cincoenta mil e tantos contos do róis para dispór ...... 

nlas, dados os 12i,000:0008, e quQndo as despem extra
ordinarias da guerra, cerno S. Ex. acaba de dizer (guerra e 
rnarinhQ)forão de ü7,000:000S pouco mais ou menos; quando 
as dcspczas ordinarias dos dois ministerios >ão 20,GSI:OOOH,oB 
recursos do exercício do 1865-1866,silo-lbebastantos.E peco 
n S. Ex.que aUenda ainda á uma obsorvaç~o: S. Ex. reforiÜ
so ás dospezas e[ectivas da guerra, despoza> extraordinarias, 
mas quando nos falia das ordinarias vai buscar os algarismos 
doorçumonto.e.~ que ha alterações a fazor,porque S. Ex. ha 
do, .por exemplo, encontrar na tabclla do Sr. ministro da 
guerra: •Sobras em verbas 18,281:500$, deficit 12,333:963#, 
resto ou sobra.real !i,9i8:536,iS. » Assim ha a encontrar em 
diversas outras verbas do orcamcnto sobras que tornilo menor 
n quantia total deapendida. • 

O Sr. ministro da fazenda deyia, porta'nto, referir se, ni'ío 
ás quantias, que está autorisado para tomará credito, c me
nos ainda ás votadas pari!' aS ,verbos, am que lia vendo sobras 
om umas, e deficit em outras, porém deficit inferior ás sobras 
segundo a tabella juntn á proposta, não ba conclusão possí
vel. O que é preciso saber si'ío as quantias despendidas, mes
mo approximadameote para as comparar com os fundos obtidos 

·das rendas, c dos meios da credito. Volva S. Ex. para este 
lado toda sua atlcnçilo. -

Creio quo já respondi á quanto me era preciso responder 
vor hoje ao nobre ministro, ficando o exame mais minucioso 
dos ~eus calcules para quando forem publicados : ostou a este 
respeito cru condições diversas das de SS. EExs , ·que tendo 
á sua disposição os documentos officiaes nos podem dar 
prom11IOS e immediatos esclarecimentos, o rosposlas. 

N1io entrarei na questão do bancos. Só quero lembrar ao 
nobre senador pela Bahia que S. Ex , tão lhlo como ó, quo 
naturalmente ha de cõlar cm di~ com tudo que se está 11u 
blicando. ha de sabor quo grande parte das idc•s restrictivas 
vai cahindo cm descrodtlo na Europa. Ali ha uma como que 
cruzAda ~oral contra ellas, as tolhas mais acreditadas do 
Londres dizem boje, sem rebuço, que a lei de 18H não ó seniio 
mais um embaraço pelas crises que occasiona, o precisão do 
su~ suspensüo para que cooscm. . 

A separação das tacs duas repart!çõ~s, uma só d~ emiss~o, 

suas vizinhas; quando nos sujeitamos n todos os sacrificios, 
aaibamos a fundo qual é o seu emprego. 

Levemos a fiscalisae~o· até suas ultimaQ consoquencias, 
não consintamos que um só real se gaste sem ser necessario ; 
e então não virá nmguem dizer : • São motivos particulares, 
são interesses indiTiduacs. que fazem !aliar em contra los do 
fornecimento. • Não, senhores, niio silo motivos particulares, 
ba' motivo mais nobre, o intere.ese publico; ha motivo 
mais nobre, a obrigaçilo que temos de sustentar os direitos 
dos nossos constituintes, de zelar suas bolsas. 

E se aiRuom disser nesta casa que o "nobre minislro da 
fazenda não est~ ao par da tarefa do que se incumbiu, eu, 
sem tomar a defesa de S. Ex., porque minha amizade fica de 
~arte em litígio tão importante, direi tão sómeute que mais 
do que olle são causa dos erros da administracão es seus 
collegns de gerencia anterior. A opposis~o á s: Ex. cabe 
com maior razão aos outros; e o aliJamento parcial repetiria _ 
a viagem de marco ate hoje. Para que o barco nilo encalhe, 
como já ouvimos rozes , outra gente ao leme, é o brado do 
pai~ inteiro. · 

O Sr. l'lleoude de .reqnltluhonba :-Diréi poucas 
palavras, principiando por agradecer ao nobre senador que 
acaba de sentar-se o dar-me ainda dous minutos para oxpli
car o meu pensamento relativo á lei que se discuto, e lam
bem informar ao nobre senador pela provincia da Bahia, meu 
dlrno collega, ácerca dil alguns topicos que S. Ex. parece 
-~-~r em duvida, ou não ler bem presentes. 

Nilo póde o nobre senador a quem tenho a honra de refe
rir-me agora esperar de mim que dê cabaes informações sobre 
os objectos em quo tocou, porque é isto impossivel,n~o só na 
minha qualidade de representante da nacão, mas ainda mais 
de empregado do governo na repartiei!Õ do banco. OJllcial
mente eu dovo dizer sómonte aquillo que f«lr exacto, e nada 
ruais. 

Sr .. presidente, antes de entrar om mataria, eu. não posso 
deixar de agradecer a V. Ex. a lembrança que lev~, cha
mando a aUencão do senado para o assumpt1 que se discute, 
isto ó, a lei de' um credito para a raparlieão da ·guerra. Som 
duvida a discussão tinha ido por tal fórma, que sahiu com
pletamente do objecto em discussão, o V. Ex., com razão, des
pertou a attencão do senado sobre esta materia. 

O nobre seuàdor pelo Pará foi aquelle que, tanto quanto 
pude ouvir os outros nobres senadores, tocou na questão, 
examinou a lei, e exprimiu sua opinião com a illustraçilo com 
que sempre S. Ex. falia. , 

E' verdade que deu de vez om quando algumas pennadas 
tintas, por assim dizer,com a c«lr que S. Ex. ~oje tem adop-" 
lado, isto é, de membro da opposiçiio ; mas, Sr. presidea&e, 
ó distincto o nobre senador, mesmo nestas condiciles, porque 
foi generoso, nfio hesitou, deu a saber ao sonadÕ que !aliava 
coma membro da opposiç11o, não sahiu desta posicilo e fez 
tal ou qual justiça aos.membros do ministerio. • , 

O Sn. SILVEIRA DA .Hotu. :- Dlesmo a respeito do alija-
mento? . 

e outra de oporacOes, ni'ío .tem sorv~ao senão para mentir re
ceios, para revclâr perigos que sem ella não ~e figurarião. E 
então comparando o banco de Franç~,que e aliás do imperfeita 
vrganisaç~o, o tem os iocónvenibntes do todos os bancos pri
vilegiados, com o banco de Inglatcm, dizem que'esto ó ainda 
do mais inconvoriicnte org.~nisacão. Dos ta' tem prcvindo, se 
não todas as crises, pelo menos 'a sua continHa da repeticão, 
os continuados panicos, que aliás, ou não so dal·i;io, ou 'não 
teriilo o aspecto assustador do que IMo Jogar cm Londres cm 
maio ultimo. 

O Sn. VISCONDE 011 JEQUJTINRONDA :-E' extraorBinario, 
porém, Sr. presidente, o proceder do meu di~no amigo o 
nobre sopador pela 11rovincia da Bahia •• , 

Senhores, quando nós vemos que a guerra se prolonga 
alóm do tem (lO que se devia esperar; quando recebemos no
ticias do fallocimento do tantos bravos, como o brigadeiro 
Sampaio ; quando nos sangra o coraccro sabor hoje quo osso 
bravo dos bravos do Dr~sil acaba do dar a vida cm defesa 
da pntria ; quando, em vista das circumstanci,,s, nn~ podemos 
ter outro omponbo senfio fazer toda a sorte do sacrificios 
para levar aquella guerra ao fim, e o nosso oxcrcito victoriooo 
aos muros do Assumpcão; lovn-la a fim sem a menor transaccão 
com esse inimigo do 'goncro humano, que so pudcsso ficar' no 
rio Paroguay aori~ amoa~a const~nte ao Brasil c ás potencias 

O Sn. Z!cnAmAs :-V Et. nam oaviu o meu discurso. 
O Sn .. VISCONDII De JEQUITINDONDA :-•• , tendo-se aqui . 

declarado ministerial, tendo dito que dava seu voto á admi· 
-nistraçlto ••• 

0 Sn. ZACITARIAS ;-Dou e TOlo pelo credito. 
0 Sn. VISCONDE DR JEQUITINDOIIHA :- , , , IIÍÍO Sé porque 

os principias da administrnr.ão não silo senão a consequencia 
d~ politica seguida pelo h01irado men1bro quando pmidento 
do conselho, como igualmente pelas doclaraciles aqui feitas 
pelo nobre sen~dor, rolativamonto a topicoi especiaos que 
fazem o caractoristico da a1ministraeão actual, o senado 
obscmn como S. Ex. hoje procedeu I • 

!las disso o nobre senador ba pouco, em um aparto : • Eu 
loto polo credito: » Quem nao ha do votar, sonhoros, no 
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estado em que nos achamos? Quem ó que rião quer n guer- cia, não ha aqui interesse.u II a um simples o innocenlo 
rn?. Quom õ que deseja quo ~lia acal•e ~om indignidade do a parle dirigido por mim a S. Ex. em uma occasiào tri. 
Jlrasil'/. .. Nilo votar pelo credito, Sr. pres1den.le, nas act~aos via!. 
cii•cumstancias, quando tal voz todos os crod1tos concedidos O Sn. ZlcoAnl.ls: .-Aqui no sanado não ha nada trivial; 
cstejilO despendido,, oil 'Iuanda possão ,existir contr~tos que por isso tomei muito ao sério o a parlo de v. Ex 
forcem o governo a pagar despozas, como ó posS!Vel que o Sn. vrscoNDE DE JEQUJTINIIONDA: -Sr. presidente, não 
haja brasileiro que tal penso, e quo tal obriJ? • • posso deixhr de dar uma o~plicação ao nobra senador, om 

Nilo ndmim, portanto, Sr. Pl'tsirlento, aquillo quo dis~o 0 vi>t·l do que. elle acaba do d1zor. · . 
nobre sanador·; isto ó,·que aclualmonte vota pelo crod1!0 i Sr. meu di~:no collega, as palavras nesta casa, .Já tenb'o 
sim, t~m cousciencia do que vota, o vota com conscioncm i dito isto muitas vozes, não tôm exactamente a.significacilo 
vo\;1 por dever, porque o nobre senad~r IÍ brasileiro, 0 ~ra·· de que gozão nos diccionarios, c nas conversações parliéu-
eiloh·o daquolle tomlo aben~oado que nunca desmentiu o lares. · 
seu patriotismo ... 

Sem procurar dar prcfercn~ia á parto de Br.asil n .que O Sn. Z.lcrrAnrAs :-Pois devem ter. 
pertonc.J, ·Dilo posso, Sr. pro>Hicnto, nesta occas1iio, dmxar I O Sn vrscoNOE OE Jr.QUJTINDONIIA :-Aqui sc·tem U!ado da 
de dizõr que se todos ~ós.somos amigos d~ Jlrasil, se t_odqs palavra tricz, c já se vé qiio, dita na sociedade, essa palavra 
nós temes inteiro e incandescente pntriolismo, il provmc1a é descortez; aqui ataca-se ao ministro dizendo: " Nlio lê, 
da Babia nunca desmentiú este sentimento. (Apoiado.!): O nlio saúe, ignora": palavras quo ditas fóm daqui 1111o Silo 
nobre senador, pois, n5o por! ia deixar do vot?r pelo cred1to, cortezos; mas nesta casa não se to mão nesse scntido,p.ort(ue 
quaesqucr que ·pudessem ser as outras consJder~çilos quo o nós falia mos aqui cm fami.lia. · 
forçassem ao contrario.. . . .. A palavra trivial lem sua significação pro~ria, segundo a 

Nilo se sabe, Sr. prOB1donto, o modo como. a prcvmc1~ da iulclligr.ncia dada no parlamento, isto é, significa que o ob
B~bia se declarou rclativam~ntc á form~çilo do ox~rc1to? jecto a quo se n•fero.ni\o teni aquclla altura, não está assou
Awda ha pouconão lemos nosjornacs nded1cação dos Jovens tado cm tno altu cothumc que na reaHrlfide mereça uma 
quo, ao primeiro aceno, ao primeiro aviso, á primeira de· expressão clovad;l; eis o que significa a palavra trivial. 
claração, á menor exigencia do governo, correrno todos elles 11 . , · ., · t IÍ • · d' - fi li 

offo cerem-so fim do marchar 1 ·1ru oshospitaes do cxer· 0! um~ occa~l·1° mnocon e, o que eu qu1z 1zer, • ln 
·~i to? rfApoia!los).a ' I< . . da nunha rns~.nu:dado, o o nobre senador se agas.tou, morll-

Porianto, Sr. presidente, dizer o nobre senador que vota ficou·se com ''to' 0 1fqe m~ foz crer que na ronhdade. o no
pelo credito não admira; estou certo que nem a illustraçilo, bre senador ~stava mehndrooo, porque ha um proverb1.o q~e 
rwm 0 patriotismo, em uma palavra, nem uma razão póde tod~s sabem .-tocar em balda ~e!ta ~o que fe~c a consc1enc1a 
existir para que duvido cu, duvide o senado, duvido c paiz, de • .Ig~cm. ll~ outros provorb10o qua eu pod1a trazer e que 
dessa I'Oiilcão do honrildo membro. . nUo sao propnos desta cnsil ; o no~rc ~onador os conhece ; 

Jllas pelo" que respeita á politica que 0 nobre senador tem mas. este, estou que acha-se nos ,ermos do ser proferiilo. 
manifestado, ·pelo que respeita ao motlo como clle tem rn· aqui. 1 . ,. . . . .· 
tendido seu ministerialismo, á maneira de c apresentar. O nobre scn~1• 01 .csl,l P~~vmul~ .• seJa porq.ue sente as>lm, 
do o expô r, de usar deli o, de oxorce-lo, ó sobre isto que o.u po~quo con~cm ' 0 que e verdade ó que não ouve com sa
existem as duvidas, c fui sobre este ponto que justamente o tlsfaç.LO. 
nobre senador pelo Pará começou s u di;curso, come que E!nfim, Sr. presid~nte, o que dis~o o nobr~ senador pela 
hesitando, não sabendo so dov!lra interpretar as palavras do nalm, o senadn ouv1u, c o tempo dm\ so ass1m é, porque 
nobre senador pela llahia, relativas a um alijamento que tudo quanto se faz neste mundo snbe-se depois .. 
tin,l!a do.tcl' Jogar, o que provavo~mcnle .te\ia log~r.. . . Eu, S1· presidente, nrro sou minist~rial do modo que saiba 

.Iodavl<l, o nobr~- senador p~la provlllcm do I ar,\ expn- tudo ,1uanto o g-overno f11z ou pretendo fazer ••. 
mm·se nessa occaslilO, Sr. prcs1dento, como membro da op- , . . 
11~sição, rogcsijando so, cnch~ndo.so do j~bil_o pel!l existon- _O ~n. Z~cJ~AnrAs :-Nc~ossanamento sabe ma1s do que cu, 
C!il do semoi!Janlo facto, adm1rando a co1nc1dencm do facto que niio sei n,Jda. · 
com as expressO os proferidas pelo honrado membro pela O 5n. VllCONDE DE JiiQUITINHJNUA: -Eu dirijo uma repar-
JI!'hia: isto ó,, com o modo co)IIO ~lle tinha entrelaçado_ o ~eu liciTo importante.,. · 
d1scurso a dc1xar ver uma espec~e do defecção, dofecçao 1m- • , . 
J!Ortanto, que não so r.odia dar senil O por motivos lambem O Sn. Z.ICUARIAS: · Como rcprosonlante do governo. 
importantes o oxlraorl!io;!r!os. OJ\aos s.~rilo ollos? Entiio o no- O Sn. vJ:coNor~ DE hQUITINIIONITA :-•. , quo ó o llanco do 
l1ro senador pelo .Para dllla: «E o ahJamcnto" o o srnador, Brasil Ora, dirigindo como delegado do governo essa rcpar· 
IJUO a os to r~spc.1to nada sabo, que nada conhece, roflocto ticilo, ó evidente IJUe devo sabor dclla tudo quanto é indis-
cm sua conscrencm. • • põnsavol, para poder conformar-me com o Jlensamonto do 

O Sn. ZAcnAnrAs:-Eu estou como o senado. governo. 
O Sn. VJiCGNnE ~E J~QUITJNIIONnA:-· •.•. assim ó, cm vir· O Sn. ZAcuAnJAs :-E cu nem isso. 

tudo da coincidencia ••• 
O Sn .. ZACDARIAS:- So eu soubera, não diria nada. 
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITJNDONDA: - Quem dou Jo~ar a 

isto? O nobre senador. :lo S. Ex. não tovo em vista tal ii li· 
jumento, se não .. pretende que clle tenha Jogar, so nilo ó in
teressado no aliJ~monlo ... 

O Sn. ZAcaAmAs:-Já pedi a palavra. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINIIONUA:- , •• .S. Ex. c ilirit, o 

melhor fará cm prova· lo. 
Ora, S. Ex., noto bem o senado, eslú intoil'ilmento mo

lintlroso n ln! ponto que não pódo ouvir a palnvra- con1·óm, 
tom interesso, 6 conveniente-som quo immedintame~lo di· 
ga: «Nilo, c protesto contra somolhnnte expressão." Ainda 
ha poucu o senado ouviu o modo como o nobre sonndor pela 
llahii1 declarou com uma vóz forte: rcNào hn aqui convcuicn-

0 Sn. VISCONDE DE .!EQUJTINIIONIIA :-A' respeito dessa COn· 
fol'macilo, o senado jil ouviu o que o nolJre ministro da mari· 
nha te"vo a bondado.do explicar aqui nesta casa; e na rcali· 
dado não so pódo ser prosidente do banco cu do qualquer 
outro cslabelecimcuto d;1quella ordem sem se ler ntó certo 
ponto uma ccrtalatitudu do accão que satisfaca a intclligon
cia o a conscieucia; ó preciso· niio estar cons"tantcmoute do
baho da pressão ministerial, porque a estar assim nilO so 
tem acçilo; u ó por isso quo algumas vcv.cs tenho ofiidado 
ao nobre minisiro da fazenda, dizendo : "Tomei sobro minha 
rospousilbilidado isto ou aquillo ; » o tenho procedido ilssim 
justamente nas oceasiõcs aqui lombl'ildns pelo nobre sena1lor 
nolaprovincia da Dahia, meu digno amigo ••. {Riso.) ~gora 
fico confundido pelo riso do nobre scnndor ... 

O Sn. Z.ICIIAnrAs : - Rio-me das risadas dos outros ; ri· 
rão dali, ri sympntbicamenlo. 
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0 Sn. VISCONDE. DE JEQU!Tl~UONUA: -E' o que [IrO· 
sumo... ·• 

O Sn. n!uÃo nE S. LounEN~o : - Mas a significação par· 
1amentar ó outra ... 

O Sn. VISCONDE DE JEQU!TtN,\ONU! : - Aqui está I ( Uila 
rirlada.) 

Tenho, pois, Sr. presidente, como ia dizendo a V. Ex., 
essa latilúde de acção indispensml, som que elta lenha, uma 
amplituda tal que CU faça SÓmenle ~~UitiO que quero, OU flUO 
entenda fazer; mas conduz-mo, gull·me t•ara obrar desta 
ou daquelta fórma, e o senado não se devo de a !mirar 
dis~. . 

Sr. prrsidcnto, ainda l•iloJi cscripto nenhum que trate da 
dirrceiio ou gestão de um banco nacional do emissão e depo 
si tos· que não reconheça essa tarefa como do mm ma· <lifficul· 
dado; c muito principalmente tem applic8Çi1o isto IJUC acabo 
de dizer n um estabelecimento banca rio de emissão c rio de
]Íositos, collocado na situação em que se ach~ o Banco do 
IJrasil, em uma praça I' I como a nosia, e baseado cm uma 
:oi como a lei do li do julho de 18G3. 

Todos os recursos, portanto, do que tenho podido .lançar 
mão, fique certo o senado que os lenho encontrado mw~:na· 
dos i todos os conselhos que o nobre ministro da fazenia tem 
tido a bonrlarl~ do dar-mo, todas as orJcns que tem expedido 
para aquelto estabelecimento, tll/n sido tão neccssarias que 
sem ollas mal podia ou dirigir mo, o !Jivrz o ~stabelecimcnlo 
estivesse collocildo oin uma situacão nbsulut:lmcnto liunen· 
tavol. . • 

Mas os nobres senadores perguntnr·m~·hiío: "Esse estado 
do banco ó devido á sua directoria ? " E' doviJo ao seu re
gimento interno, ás condicões do exi!tcncia em que elle tem
~e achado dr.sde que (o i creado, lia 12 ou 13 nonos, ató hoje. 

tro ; o quo oxponbo no senado s~o sómenlo ·algarismos rc· 
dondos, isto ó, goracs. 

llo'uvo um augmento de cmiss~o, dorão-so soc'corros a di· 
versas casas, c~tas casas, que os exigirão, tinhfio absoluta 
neccssidado i mas porquo? Porque, senhores, o estado ora 
porventura precano ? Não ; por uma razão muito sim~lcs, 
razão demonstrada bojo como om todas as outras opocbas, 
mas muito especialmente hoje, em que os nobres senadores 
podem for no Economist do maio deste anno, .quando tmta 
da criso quo ultimamente app~1·ecou cm Londres; cm um 
estado de panico, que não significa outra cousa mais do que 
a f<dla do confiança.universal, só ba confiança nos bancos 
do omissilo, todos concorram para cites, o se oltPs não Corem 
em uuxiliod~s casas que necessitilo desse. credito que per.: 
dérão, mas que perdór•lo accitlentulmonte por circumstancias 
aboolut:uncnto e~tranhas ao manejo do s~u negocio, o resul-
tado será a (atlencia do todas .etlas. · 

l'er~untar-mo·hilo: • Est,•viio citas (allitlas·? » Náo. cc Abu· . 
sárão do credito ? » Tambem não i o panico foi que lhos ti· 
rou o credito. 

(l senado sabe que rm tal situaciío lia muit~s casas que 
c; mo na raalidade filllidas, mas· a oslilS o flanco do' [n~la· 
terra não dá soccorro, a estas o Banco do flrasiltambom 
n~o deu. · 

O Sn. S1r.VEIOA DA Aloru: -O governo exige por um 
lado ~uo •o restrinja a emissão; e por outro lado man1la 
abrir os cofres do banco para o desconto de bilhetes do lhe· 
a•Ju;o illimitadamenle I 

O Sn. 'HCONDG DE JE~UITINHONUA : -Eu. responderei. 
Tonio outra_vcz a dizer: ii> casas que se acha1ilo em 05-

t~rlo de continuar, que niio dcvir1o a oua situação ao manejo 
do seu negocio, nem a abuso do crodito,'o banco deu auxilio 
e cootinui\rilo; á; outras, o banco niiO deu, nem podia dar. 
A prova ri isso é que sua ca1'teira torno u-so mdiS rica dos tí
tulos, rios meios ·commerciaes que podem existir na praça 
do 1\io do Janeiro, porque passárilo destas casas, que nor.ossi
tárão de auxilio, para a carteira do banco, por meio dos do~· 
contos. · 

Senhores, se alguma directoria tem concorrido para o esta· 
do em que se tem achado o banco é sómento por mero erro de 
intclligcncia e n1lo por vontade expressa; sem dutida alguma 
nem a actual, nem as outras merecem da menor !órrna que 
se lbes fuça applicação da palavra usaria em uma corrcopon
denci.l publicada nesta côrte " Saquear um banco " ; esta 
rxprossilo é excessiva, isso nunca foi (cito no llanco do Bra- Deu-se, portanto, auxilio, mas deu-se aiJxilio por meio do 
si!, cllo QUnca foi saqueado desde IJUO existe. ll' preciso que desconto, nos termos exact,mentc dos- estatutos do banco,· 
as nacõos civilisadas saíMo disto. isto é, i\ pessoas notoriamente habilitadas; nilo houve por 

A:ó'hoje, Sr. presidente, trm sido o flanco do flrasil o conseguinte, Sr. presidente, nenhum abuso, nem da parlo da 
auxilio principal do commorcio ; o para o demonstrar bas. directoria, nem da parle do presidriute do banco, que ató 
lava· mo sóm.ente lembrar aos Srs. senadores o seguinte, fa. certo ponto declarou ao nobre ministro da fazenda quo to· 
z•mdo-lhes a pergunta singela que vou otferccor á sua consi- mava sobre sua re~pousnbilidade de lor tanto qu.1nto era 
dera~1io, o vem a ser: um pniz cuja inrlu>tria EO acha ainda nece>sario augmentado a emissiTo para conseguir semo· 
no herco, cujo commcrcio ó til:o acanhado, como o do Brasil, lhanto fim. 
c ainda na sua maior parlo não está naturalisado, um paiz Dcsrjarei que e~tas ~alavras !JUO acabo de enunciar sej:io 
r1ndo a agricultura não tem scmio muito pouco avançado, um bom tom~das pol~s. Srs._ tachygrat>hos, porque nem quero 
Jl,liz, nmeaçado do uma grande crise intlu;trial, pódo dcixilf lJIIO na mwha admHustraçao du b 1nco cu de1xc de tomar a 
dri ter um banco de emissão? , rcsponsabl.lidade que me po1 tenco, nem quero lambem quo o 

Outra quoRtilo. e· te p·dz tc·nrto um banco do emiS5ão nobre m!u!>tro carregue com aquolla que não lho toca. O 
h d' · · ~ '. ' 1. d ~ nobre llllnlslro'·da fazenda 11110 se 1ulromcllcu nunca no ma· 

e~to ,anco e em1ssã9 ~!~o so 1·.1 c ver consl~nte~10 ~~te ne nojo cconomico, na ,::~stão administrativa do Ilunco do Ilrasil; 
Htuaçao em ,que se Iom \loto 0 11an~o docpra>~l 1

0 
~ a11'

1 0q~o ello nada mais tem feito do que chamar a allcnção da di rec
o~ nobres senadores tomem em cooSIIIer~. a~ 0 qu 'c,~ 

0 
to ria, por meio do seu presidente, para que encurto, diminua, 

rlizor basta oómcnte lembrar qno no dm • ou 3 .rio JUnb tanto quanto é possível, a emissão que está r~rn do triplo 
ch~gou a ~s!e porto o.paq~cte mgloz; 0 ~esdc 0 1 ~ 1 a 8, em marcado no decreto de 13 do setembro do 1861.· 
rjuo ns nolicms produmão completa prcssao no pm, ató o ' 
r ia W ou 20, a cmissi10 do banco elevou-se de 41i,422:3IO,l O Sn. Sn.VEinA DA MoTTA:- Recommenda isso, e no mos-
ii som ma do li0,8i1.8IO$. A sua carteira, quo ora 11pena> mo dia manda buscar dinhoiro. . 
do 79,287:9~3~793, oloVOU·80 a' 8':!,325:833;ilUUG. ' o Sn. VI'CONDE DE JIIQUITINUIJNU.\ : - nlns porque está 

Estes socoorros Corão axi~irlos pelo e;tado da praça. Se Cór,,? Pelas circumstancias que tem occorrido. 
um banco ri~ omissão não vi<lSSo rm soccotro rl,ts casas que Il' tempo jii, Sr. presidente, do responder ao aparto do 
se vil'ilo àtrectadas polas noticias vindas ria Europa.·· nobre sonarlor pela província do Goyaz i eu rlovo responder 

O Sn. SILVEIRA DA Dloru: ·-O hanco inglez .• , a csso apnrto, o V. Ex. Hilo I ove a mal que on prolon~unu 
o Sn. VISCONDE DB Jr.QUITIMO~IIA: _Não sei qual foi, discussão com um objecto que me parece IJUe não cstá'intoi· 

não estou rtcclinanr.lo nomes, nem creio que eojalicito nesta rumcnto ua ordem rio dia, mas que foi aceito polo senado, o 
casa rloclin~·los. quu, portanto, V. Ex,, con10 prosidonlo ·delle, não pórlo aló 

corto ponto deixar do nnnuir 
O Sn .. l'AnANuos:- ApoióldO, lla,·sr. presidente, pormitta-se mo a expressão, tal comi
O Sn. ''ISCONDI1 nE JliQUITINHONnA:- N1Io o faço, porque cb110 do lml;tr do nogocios desta ordem,· quo por demais ó 

niTo devo ; não declaro o que so deu a um, a outro o n ou· rlizol': " O rogimonto não permitlo isto, limito-se ao obj elo 
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em discussão, está-se desviando dnquillo que o regimento mente ao Brasil, se souber quo não temos onde" vá buscar 
manda, dosobodoco no regimento" i tudo isto ó por domnil, soldados, que O!tnmos áborda do uma bancarola, que já to·• 
ó &bsolutamonlo dcbnldo. A concluoão é, Sr. prosirlonto, qno mos 180.000:000$ para o deficit? . 
o sonarlo quer a discu!SiiO i. ns circumstancias do paiz !i1o llojo o nobra senador pelo Pará fez um calculo rio 
muito criticas, o por consegui o lo o senado quar saber do 100,000:000 o mais..... nilo pudo ouvir bom i o mais 
tudo. · . . • 36 OOO:Oooq do bilhetes do thesouro que se achaTilo em cir· 

O Sn. SILVEifiA DA !UoTTA:-::- Isto ó vordade, faz muito culacão, e m•is nilo sei quo quantia, do fórma que pouco 
~ ruais ou menos e>laviio absorvirlos uns 200,000:0008 I E se 

em. so di!sor, além dhso, que não ha mais meio do achar dinhoi· 
O Sn. Z.ICB.lnrAS:- A maioria é muito "imporlar;le. ro, porquo 0 nobre senador disso que o thosouro os lava var-
O Sn. VISCONDE DE JEQUrTINnoNUA : -Nilo sei se n enor· rendo tudo quanto havia na praça de capitaos nuctunntos 

gia com ~uo o nobro senador pela província do Hoyaz diz: por meio do bilhetes do lho!ouro ; que o fomento unico que 
" Jlaz murto bem, devo sabor"; ser.1 muito couformo o ba· tinha o commorcio para poder alimonlar-se e viver so lhe ti· 
soado cm todos os prccoitos da prudoncia que nestas occa· rav.1 com o dcscont~ doo billrotes do !besouro; se tiver oslas 
siõos nos dov~m inspirar as cxlraordwnrias dilllculdades cm o outras noticias más, pergunto eu. nilo poderia o diclarlor 
que se acl!a o paiz. · Lopez tirar o corollario quo tirei na hypotheso quo npreson-

0 Sn. SrLVEJRA DA DIOTTA:- Isto ó.o governo da publi~' to?, Som. dovi.d<t alguma. . . 
cidade. E aqut esta como cu poderra serm ... 

0 Sn. VISCONDE DE JoQUITINDONIIA: - Senhores, nós !O· 
mos tempo i a lei da responsabilidade ministorial do 3 do 
outubro .... Já nem mo recordo da epocha, porque ó uma 
lei que nilo tem tido ainda applicaçi!o .••• 

O Sn. SILVEIIIA DA DloTTA: - Está esquocida. 
O Sn. V!iCONnx UE JnQurrrNJJONrrA: -Isto foi um nrrarte. 

Creio rJUO ó a lei de 7 do outubro (,lo Sr. Silt>cira da Nutta). 
O noLro s~nador que está mais presento.... · 

O Sn. StL'I'IlliiA DA Moru: -·la mo csr1ueci tambtm. 
O Sn. vr:coNDE DE JGQUITINIIONIIA: -A lei do 7 do ou

tubro.;. 

O Sn. SrLVEJRA oA Moru: - Devia'SO entiio fechar as 
camaras i ora melhor. 

O Sn. mcoNDE DE JEQUJTINIIONIIA... como eu poderia 
servirá causa do dictador L~pez, sum querer, procurando no 
senado examinar miudamente as circumstancias de nosso paiz 
o ex~goranrlo estas circumstancias sem esperar por um 
tempo mais prospero, quo é depois do acabada a guerra. 

O Sn. Dus VmmA:- Quinze do outubro. 

Sr. presirlento, cu mo tenho comportado nssim, e louvo
me disso i tenho liravissimas cousas a perguntar ~os minis
tros que doclarári10 ~ cuerra, aos mini1tros quo fizorilo me
morandums o u/.timatwru, nos ministros que. recohllrilo a_in· 
tirnnciio do Lopez o·c1ue na~a fizerão a respe1to della , tenho 
muitâs cousas que averiguar que (permitia-se-me o tornio) ,,,, 
liquidar; mas ·hei do faze-lo agora? -'' 

O Sn. vrsco~DE DE JriQUJTrNnoNnA: - ••• do 11i do ou tu· 
hro do 1827, ou seja o que fOr, dá esr.aco sufficionle para 
so intentarem as acções de responsabrlidado, o por couso· 
guinto não ó preciso quo nos adiantemos cm occasiões Iaos. 

Qual é o resultarlo do exame ? N~o poderá ser, meu digno 
coltcga pela provin~ia de Goyaz, a dcsmoralisaçiio do actos 
quo porventura exrgem do nós c1uo lhus demos o maior pres
tigio o a maior força? Niio daremos armas aos nossos irri· 
migos para rlizerorn que nossa situa cão é tJo precaria, que no 
senado brasilo!ro já se achou quo ;Í bancarota era eminente, 
o por conseguinte, dcmorolntlo-so mais a guerra um anno eu 
seis mezes. necessariamente o senado, que niio ha do querer 
que um tal succosso occorra no paiz, ha do oppôr-se á 
guerra ? 

O Sn. Souu, FnANCO: -Aos dispcrdicios deli a 
0 Sn, VIFCONDE DE JEQUITINUONUA :- V, Ex. n.~o mo per

cebeu .... Nilo, ni1o pó do ser i V. Ex. Dilo me ouviu. 
O Sn. SILVEI~! DA ni&TTA:- NiiO soubo ouvir. 
O Sn. viscoNDE DE JEQUITrNnONIIA : - O quo ou disso nilo 

foi senJo que se poderia tirar essa consequencia; ora, muito 
provavolmonto, o nobre senador s~bo que nossos inimigos não 
tit·aa·á!l as conscqucncias da nossa eituaçfio com o mesmo es
pirito quo o nobre sonarlor· tira i não reaoctiri\rl com a mesma 
eonscioncia politica do nobro senador, hão do rcaectir guiados 
pelos princípios que os guiiio. 

Pergunto eu, ficando desbaratada, desmoralisada a nnss~ 
situacilo nilo ~carretaria isto para o paiz maiores damnos? 
SuppÔnbamos quo nóa ouvíamos dizer qurJ o dictado1· Lopes 
actualmente jil lir.ha e~golado todos os saus armazena do 
meios para a guerra i que n;to podia mais augmentar o nu
mero do seus soldados CJOO não tinha mais vintom para con· 
tinuar a manto-los, o que o seu commercio, a sua industria. 
Cjualquer que lllla soja, so acha na ultima prostrac~o; so nós 
não puJcssomos dar-lho uma batalha campal na i1u;d o dor
rolariamos complotarncnto, não era prudente sogúir a poli· 
tica do Fabio? Mas porquo a segUiríamos? l1ola noticia IJUO 
tinhamos do ·estado cm IJUO so achava o rlict~dor Lopes. 

Ora, es:a reflexão não podoril ser applicada ao Brasil? Não 
poderá tirar o dicludor Lopes a mesma consequcncia J relativa-

O Sn. ZAclÍAmAs: - Fez antes nos seus dons pampblelos. !§ ... ~( 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: - Hei do vir para o / •:i 

senado brasileiro dizer que lodos esses actos estilo dentro d~ \'' 
rosponsabilid;tde da lei, que garante ao paiz uma boa admi
nistracão? N;io. 

AlgÜrya cousa rscrovi •••• 
O Sn. Z.lcuAmAs:- ~luila cousa. 
O Sn vrscoNoE DE JEQUITINIIONnA:- E' verdade .... 
O Sn. Z1cnurro~s :-Na camara se disse que o escripto de 

V. Ex. nos enriqueceu. 
0 Sn. VISCONDE DE · Jr.QUINDONIIA: - , :. , , mas noiO·SO 

que, lendo eu oscripto isso que escrevi, não vim para o so· 
nado desenvolver o averiguar •••• 
. O SR. ZAcn.IRIAS: -Eu, como nilo escrevi, digo nqui. 
O Sn. vrscoNJJE Dll JEQUITINDONDA: - ••• 'porque, Sr. pre

sido o to? por uma razão muito iimplos : eu, repetindo Msla 
casa aquillo que dioso.aesses folhetos, sujeitava o objecto ;i 
consirlcraç•1o do sona.do, porque só podia sor osso o mou fim 
trazendo-o para afim. 

O Sn. Z,lcno~niAs :- Aqui tinha resposta logo. 
O Sn. v1scoNur. DE JEQurTrNrrONIIA :-Nesta casa eu dava 

áquillo que escroTi uma selemnidado que não devia d~r do 
lórrna alguma. • 

o Sn .. SrLVEl!IA DA nlorn: - Solomnidade sempre tove. 
O Sn. vrscoNoE 1111 Jr.QurTrNrroNUA: - Mas assim mesmo, 

Sr. pre;irlcnto, v<·j~ V. Ex. que o nobre senador, meu digno 
amigo, quando soube ria minha nomoncilo para prcsitlonto do 
Banco do llrasil, disso: " E' uma noniençi10 immoral.• 

O Sn. Z,lcnAnJAS : - Quem foi .esse son1dor? Quem disse 
isso? 

O Sn. VIECONDE DE .!EQUITINJONUA : - Foi V Ex. 
O Sn. ZACnAnrAs :- Aqui no senado? 
O Sn. vrscoNnll nn JuQUITINUONIIA : - Sim, senhor. 
O Sn. ZACUAIIIAS : - Aqui? 

: .. 



SESSÃO EM 20 DE JULHO DE !866. 167 

o Sa. 'I'ISCONDB DE JEQUITJNHONnA : - Sim, sonhar. lecimento de credito e do emiasilo o o poder executivo. Nem 
0 Sn. ZAcJURIAS: _ Immoral? Eu nllo disse isso. sei como pudesso ter vivido o governo, )e nao existisse um 

estabelecimento daquella ordem. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUJTJNDONnA: -Aceito a declara cito O quo disse o nobre senador por Goyaz cm sou aparte 

quo V. J\x. acaba de fazer. • « o governo impede por um lado o augmento da emissão, o ' 
O Sn. ZAcnAm.\s:- Nilo estú isso no mou discurso, nem por outro ladJ nbro o rolre do banco para descontar bilhetes 

0 Sr. presidente consentiria. do !besouro u não tom Jumbmento algum, Sr. presidente. 
O nob1·e senador conlunde duas cousas essenci~lmonte dis· 

O Sn. SILVEIRA DA AloTT.I.: -No discurso não está.... tinctas. Emissão, senhores, ó objecto muito distincto ~e di· 
O Sn. vrscoNDE D~ JEQUJTINIIONIIA (Ao Sr.'Zacharias) :- vida do ~overno ao banco · 

V. Ex. faz. lavor de ouvir ao nobre senador poJa p~ovincia do lla muito tempo quo a cscripturncão devtlra m r~ila dif-'' 
Goyaz? lerentomente; ha muito que essa chisse de divida dovêra ser 
o Sn. SILVEIRA DA MorTA:_ Estou perguntando.... _tirada ~a escripturação ~;oral, c collocada.om.um~ escriptu-

• . · . racão a parte, para por essa fórma fazer JUStrça aquelle es· 
O Sn. vrscoNDB DE JEQUITINDONDA: - Ent:ro onde !o1 que talieiecimento c mostrar que na roalid:1dO ellu tem trabalha-

disso? do tanto, quu'n_to ó passivei, para diminuir sua emissão e 
O Sn. Z!cnAmAs : - Se foi em outra parte, V. Ex. não colloca-la doutro do preceito da lei. -

' pódo ton1ar contas disso aqui. · O Sn. ZAcn.lmAs: - Isso não resolve a quostão, minha 
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITI~RONUA:- Nilo quero tomar asscrrilo ó outra. 

contas .. ,; O Sn. VJSCONOE nE JEQUITINIIONRA: -Quando o governo 
o Sn. Z!CDAnJAii : - o quo cu di~sc foi que a nemeacilO 

de V. Ex. niio recommentlára ao nobre ministro da fnzondâ a 
opinião publica. 

O Sn. 'VISCONDE DE JEQUITINIIO~IIA:- O nob1·o senador tem 
razilo, ainda mais, porque o nobre· senador é parte na 
quost;lo. 

O Sn. ZACUARIAS :- Como parte? 
O Sn. rnESIDENTR : ...:... Attonç~o. 
O Sn. VI!CO:VUE DE JxQUJriNnONUA : - Naquella questão 

ora. 
O Sn. ZAcnmAs:- Ropillo com toda a for·ça do minha 

voz. Parto não, perdóe V. Ex., nunca quiz ser presidente do 
banco. 

(O Sr. presidenta torna a reclamar atlcncáo agitando a 
campanl!ia.) • • 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINUONDA :-E' parte, Sr. presi· 
denle, repito; mas nilo ó agora occasião para examinar isso ; 
ha do ser depois de acahadn a guerra. · 

Eu disse: " O nobre senador ó parte, » sem duvida al
snma, porque dcllo proveio toda esta sitnaçilo ... 

O Sn; ZAcnmrAs :-Ab I bem, se ó assim ••• 
.0 Sn. VISCOND~ DE JEQUITI~UONIIA :-,,. como eu disso 

nesse lolbeto que publiquei ; lHas, eu trago hoje, por exem
plo, para a''casa esse ·oxamo? Não, porque não ó prudente; 
ó neccssario que cu exponha minhas opiniões de accordo 
com as convenioncias publicas, do modo que não venha aqui 
traze~ um archote do qual silhiiio centelhas que v:lo produzir 

Ó
no pnrz males incalculaveis. Este ó o meu modo ile proceder; 

assim que mo tenho sempre conduzido. Nilo censuro a 
quem obra de outra fórma,o que declaro, unicamente, é que 
tunho feito assim. 
. Quando o nobre senador pelo Pará disse, ha pouco • na 

s.rtuaçilo em quo nos achamos» c pintou-a com aquclla faci
l!dado de exprossiio e eloquencin de pensamento que o dis
trngue; qu~nde o nobre senador disso, ba pouco, que a situa· 
çilo ora critica, que tudo era medonho, o que, portanto, ora 
n~cos~ario que fiscalisassemo& o mais que f,sse passivai, rJuc 
exarn111assernos tudo, eu esperava que o nobre senador tirasse 
outra consequencia, porque isso não pódo ser feito hojo. 

'fendo olle nessa occasir1o tocado no Banco rio Brasil ou 
n~ seu estado, cu esperava que o nobre senador, tão cons· 
prcuo como ó.. • . 

O Sn. SouzA IlaA.Nco : -Nilo fallei no banco. 
O Sn. vrscoNn~ DE JEQUI'riNIIONIIA:- .•• dissesse: • E' 

tempo, sanhoros, uttondcndo ils circumstnncias om quo nos 
~chamo~, do não tocar no Banco do llrasil, porque na roa· 
lrrlado não ba outm fonte or11lo so v:io buscar· rocur·sos. " 

E note-se quo vão-so buscar roCUI'SOs,logahneato, basea
dos nossa communhfio cronda Ircla lei entro nquollo cstabo-

manda descontar bilhetes no llanco do llrasil, tom esta di· 
vida toda a analogia com aquolla, imposta.pela lei de .1~~3, 
relativamente no resgalo das notas do governo; ó uma drvrda 
publica que convem que seja tirada tia circula~ão; a. dividil 
dos bilholes do !besouro tem a mesma natureza na situação 
em que est~mos. . 

Senhores, uiio nos achamos em circumstancias or<!inaria,, 
mas nas de uma guerra atrocissima da parto daquelle que 
nos hostilisa; póile prolongar-se essa guerra, e o Brasil n:io 
devo recuar, li necessario que prosiga ató vencer, ~tá csma
g:lr o· inimigo. Nilo havemos hoje do acreditar maJS nas la
murias daquelle governo, como se acreditou em 18U6 e-181i9; 
ó preciso que a quest~o seja acabada para sempre, que nos 
colloquomos om tal situacão que eu o Brasil se veja sujeito á 
ilictadura de Lopez, eu que Lopez tique completamente in~a· 
bilitado do poder jámais incommodar o Brasil, como tem m· 
commodado atá hoje. (Apoiados.) 

O Sn. ~SrLVEIRA DA DlorrA? -Nisso estamo~ concordes. 
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-E entilo, Senhores, 

para· conseguir esse fim o que era preciso? Que o governo 
fOSie buscar !linheiro ? Dias ando? l'crrnitta-se·mo 'r1ue dig~ 
com lranqueza ••• cu 'tenho tido a honra de fallar sempre na 
tribuna com a ingenuidade do um representante da naç~o 
que niio duvida tomar sobre si a responsabilidade nccessaria 
para fazer bem no seu paiz : niio r1uero pannos ~uentes, não 
quero medidas medias; nem as quero, nem as provoco, nem 
as ~coito por couoa n~nhuma ; ó por isso, que muitas vezes 
tenho dito aos meus amigos e ás pessoas com quem converso 
que ó nocessario uma nova lista de impostos, a croacãe de 
impostos que não só prepare para o futuro uma renda quo 
nos salve das -consoquencias da guerra, como·tambem dê 
credito ao governe para poder teutar nlgumas negocin~ões 
favoraveis do emprcstimo. Quando so souber que crcamos 
alguns impostos,quando se souber quo os los impostos che~ilo, 
porventura, n 8,000:C00;!! ou 12,000:000$ de renda, que 
podem ainda ser maiores para u futuro, qual é a consoquen· 
cia? E' que achamos no mercado europeu o credito que 
parece ter sido abalado em consequoncia da guerra. 

O Sn.,Su.vErnA DA D!oTTA:- São inconvenientes do sys-
tcma representativo. · 

O Sn. vrscoNDE DR JKQUITINnoNnA : - São inconvenientes 
do systema representativo, quando a imprudoncia o dirige ... 
mns, pordile·me V. Ex., cu não queria dizer isto, V. Ex. 
crila que eu nilo disso,, •• 

Continuando, Sr. prosidonle, declaro que é verdade que o 
Banco do llrasil léz descontos ao governo, cst1i Juzcndo c 
fará, o que S. Ex. o Sr. ministro da fazenda o dil"!crminou ; 
quo csla determinação foi unicamonlo neccssnria, pOI'IJUO o 
flanco dollrasil se julgava sem margem, nttcndendo uouslado 
do 8un cmi~silo, I'Ura o poder far.or; que, o qu~ dis~o o .hon· 
rado membro, ó uma confusilo filha'· do estudo da oscrrptu
mçiio, 
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A cscripturncffo da carteira do Danco do Drnsil n~o dovllra 
ser feita como Ó actua !monto ; dorêra so descriminar nquillo 
quo portouco nns bilho!os do !hosouro, o então lovaJ'·Sn ~ 
conta· da carteira ludo o mais quo diz respeito a descontos 
o transacções da caixa. · 

a todos os devedores do banco, tanto os dovcdoros commor
ciAes, como os dovorlores quc'tilm os seus títulos fundados 
na lavouro. Ora, V. Ex acha que. na realidade, ó uln meio 
do arranjar os nossos negocies, dar uma moratoda de 20 
annos JJara liiJuiuarem as dividas do banco? E com que 
direito ? Assim, ficava a .Cal·teira dosigmlndo o estado da omissão ; 

ficava. a· cscrip!uração especial, dcsi~nnndo.a divid,, do go
verno. So se fizesse · isto, Sr. proõidooto, o nobre senador 
não teria occasião de oppOr·so; nfio haveria tanto clamor 1'0 .. 
lativamento ao estado da omissilo do IJanco do IJrasil. ' 

Mas, o quo ó mais -cxtraordinario, seja dito entra nós, 
porque não rlcs~jo quo os tacbygrapbos tomem, nom olles 
hão do tómar, provavelmente niiD tom:lo (abaixando a voz) ; 
O !JUO Ó oxlraordinario,é <!J1.8, ~~~ dias, Ji eilJ uma folha muito 
aCJ'oditnda desta c'Or!o, uma liota de pessoas que assigmírão 
uma manifestação em favor dessa proposta, e que sffo torl:~s 

Agora, digo cu a V. Ex.: Descontar bilhetes do thcsouro; 
creio cu, quo ó uma trausacçãt como outra qualquer. . 

o Sn. SILVEinA DA nloTTA:- Sem duvida nenhuma. 
0 Sn. VISCONDE DE JF.QúJTINfiONUA: - 0 banco desconta 

letras, quando assim entendo, nos termos dos seus estatutos ; 
o banco desconta bilhetes do !besouro, quando entende ; mas 
V.Ex. rocerdar-se-ha, Sr. presidente, que, porque o Banco do 
Brasil,· aqui h a mezcs, redescontou uns hilhotcs do !besouro, 
no valor do mil o tantos contos do reis, afim de com esse re
desconto collocar sua cmiss;io denll·o do proceito do lei, nes
ta casa FC fez um requerimento, tocou-se ncstll objecto, c 
quasi que so accusou o banco do pouco amigo da situacão, 
ou de pretender cencorror para augmentar a§ dificuldades do 
governo. · 

Eu desejo, então, que V. Ex. me diga o que ó que se rlero 
fazer? Quando o banco redesconta para entrar no preceito da 
lei obra mal, porque augmonta as difficuldarlcs; quando dos-
· conta bilhetos do lhcsouro, diz o nobre senador por üoynz: 
r•Obrou mal, cst;í obrando mrtl em descontar bilhetes do thc· 
souro ; porque; quando por um lado diminue a emis:ão, por 
outro lado augmenla. " 

Sr. presidente, cu nffo sei se neste caso .dova lembrar ao 
senado um proverbio trivial, mas muito familiar c do ap· 
plicação geral, quo diz:· «Em c;1sa do pouco p~o todos se 
queix5o, ninguom tem r.1záo• Eu creio que. ó pouco mais ou 
menos a nossa posiç:io. Nós não nos achamos cm casa de 
pouco pão; mas estamos em circumstancli1s penosas. 

Entno, cm uma occasião destas, o. nobre senador por 
Goyaz diz : «Não desconte; obra mal descontar bilhetes do 
thcsouro•; em outra occasiiTodiz o nobre senndor.pelallahia, 
meu digno amigo: cr O b~nco osl.í em um estado dcploravol, 
eu não sei o que aqui !lo é. • 

O Sn. ZACIIARJ,\S :-Eu não disse istõ. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINUONnA : -Em outro discurso; 

não foi bOJa. • · 
O Sn. ZACIIARIAS:- Sei o qÜe ollo ó perfeitamente. 

· O Sn ~lscoNoE DE JF.QUITI~noNnA:-V. Ex. snbo, mas não 
é cousa que valha a penna?... . 

O Sn. ZAci!ARI!s:-Tambcm não digo isto; isso diz o nobro 
ministro da fazegda. 

O Sn. VI1CONDE DE JEQUJTINRONIU.: -Agora é quo ou per-
gunto a V. Ex.: o que será ? · 

O Sn. ZAcuAnus:..:Està bem; direi quando pudor. 
O Sn. VISCONDE nE JEQUITI~IÚJNU.\ : ...:. Quando V. Ex. 

quizer. 

ellas dccioni;tas do banco, e algumas directores do mesmo 
banco. 

O Sn. SILVEIRA nA Mom :-Veja lá V. Ex. i .. , 
O Sn. VISCONDE DE JEQUirJNRONUA: - De modo que .... 

(Pausa) ó isto, •• Sr. praiidente... . . 
O Sn. RonmauEs SILVA:..:.. E' isto como pódo ser aquillo ... 
O Sn. S1LV1m1A DA blorTA :-E não disso o que ó, 
9 Sp. VISCONDE DE }EQUITINUON~A : - E alguns dos quo 

as;JgnariTo a rleclara~ao estilo ass1gnados tambom na repre
sertturiTo quo levilriio ao corpo legislativo; creio que mudárão 
de opluião .••. (ao Sr. Silvei1·a da !Jlolla1 V. Ex. assignou? 

O Sn. SILVEmA D,\ DloTTA :-N:Ío. 
O Sn. VJsco~nE De JEQUITINITONnA :-Os que assignáriio a 

docl:tração em favor do plano ·da reforma, lambem assignárão · 
a representação que trouxerão ao corpo legislativo •.• 

O Sn. SILVEIRA DA blorTA :-Representação para quo ?' · 
0 Su. VISCONDE DE JEQUITINUONUA: .:._V. 'Ex. não snba 

dessa representação? ... 
O Sn. SJLVE.In,\ DA .m.orTA :-:-Ali l a reprcsentaçffo feita ao 

governo? creiO quo o 1sto do que V. Ex:. está !aliando. 
0 Sn: VISCONDE DE JEQUITINUONUA. :-Foi UO·jlÕVC~OO OU ~S 

camarus? · . . 
. O Sn. SJL VEIIIA DA MoTT,\ :- Foi ao governo. 
O Sn. DhNISTno M FAZENDA:- Ao ministario da fazenda 

não foi. 
· 0 _Sn. VISCONDE Í>R J;:QUITINRONUA :-Yoi ás camaras, peço 

perda_o no nobre senador; ou não posso affirmar, porque não 
era amda presidente do banco, mas creio·que foi às camaras. 

Sr. presidente, o nobre senador pela Bahia entrou no exa
me de uma quest:lo, que ainda hoju ponde entre os ecriptores 
da economia politica, que mais so tllm.oecupado da sciencia 
monetaria. J'clo modo·como S. Ex. se exprimiu, pareceu dar 
a entender que o systoma da pluralidade dos bancos ora •• , 
S.Ex. não disse a palavra ideal; mas, ara umsystema.,, phos
phorico, sem fundamento. Eu não mo lelllbro bom do termó do 
quo S. Ex. usou; mas significava isto, pouco mais ou menos ; 
a, tomou por modelo do systoma opposto o Danco da lngln· 
terra, o BAnco de França, o fez grandes ·elogios áq~cllo . 
banco. · 
~u o quo peço ao nobre senador, é que .ollo tenha a.bón

d_alle do tornar a ler. outm vez, P,orquo Bel que S. Ex·. t~m 
h do todos os oconOil)ISias,. como Jil ~os ass~verou aqui ncSiil 
casa· cm uma. occas1ão om. quo cu !IVO . a liberdade de con-. 
testar prop!,BJçiles annunCJadas pelo nobre senador, meu 
dito o amigo, .poJa provincia da Babia. 

Tudo doponrle, Sr. prcsideuto, . da situo cão em que nos 
achamos, esta ó que ó a verdade; e se ncas'o lia algum erro 
~e uossil parto ó um pouco por falta do prudencia. V. Ex. 
quer que cu digo com ingenuidade o que cu Jonlio pensado 
a respeito dos projectos, das propostas aproseutadaj tanto 
dentro como fóra do parlamento otc.? Tudo iss() não tem sor
vido senão como a lenha sorvo para augmcnbr o incondio do 
uma fogueira; qualquer que fossli n siluacão do banco não õ 
aquolln que ve1u a ser d~pois do todos êsscs projocto's, de
pois do todas essas cousas que tem havirlo, tanto lá na ca
mam dos .Srs. deputados, como·aqui; tanto no parlamento, 
como fóra delle. 

Ató ultima01cnto V. Ex. viu que nppareccu nbi um pro
jecto relativo ao banco, !JUO nfio ú, nem mais nom monos do 
IJUO uma verdadeira ruoratoria por ospa~o do 20 annoo, dada 

Ora, o que cu peco ao nobre sonador,é que torno outra voz 
a r~pass.~r a obra célo~ro do M. 'fooko, na qual olle annlysa 
mullo mJUdamouto o b1fl de 1814, que roorgnuisou o Banco 
da lul'lolcrrn, que o collocou na posic:lo om que olle se acha 
actualmente. Eu creio que S. Ex. áchará que essa oscrir
lor niTo ó do numo.ro daquellos, quo o nobre senador clussi
llcou do pouco substanc1aos, ou romancistas. Tooko ó u1u 
.substancio! oscriptor do economia politica pratica, applicnda. 
ii pr?S!JCI'idudo das naç~cs, no desenvolvimento da riqueza 
pu!Jhca; ó homem class1co osso, e o sou continuador, o Sr. 
Normnnn. Nossa obra o nobre sonador verá, quantos orros 
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cconomico~ commo!!cu sir llobort Pool, adoptando o systcma 
quo fez n baso da ll'i de 18H, •ystoma que não foi inveuta~o 
por sir Robert Pcel, m~s que [(li examinado, estudado, cm 
uma palavra, cntrcgU:o l\quello i Ilustrado c muito digno esta· 
(tista pelo coronel 'forrens. Ahi se ~iz que a croacfio do Banco 
da luf;Jutorr!l nüo é boa; scrnpi'C qua ha uma crlso ó prociso 
1lltorur a lc1 do !SH; o nosso banco· não está nas mesmas 
circumEtancias. · · 

nl~s, c.nobl'e senador que tanto se cscandalisn boje com 
o systcma, aliás quasi seguido por todas as naçilos que 
tôm entendido que a lih.or~ade da industria ó a base do toda 
prosperidade industrbl, o nobre senador acredita quo o •ys· 
tema da unidade bancaria é o melhor, o mais congenito com 
o tlcsenvolvimento da nossa riqueza. · . 

o Sn. ZACI!lRIAS; - Unidade bancaria, p[o i unidade ae 
cmiss~o b~ncaria. . 

O Sn. vrscD!'iDE DE JEQUITINrrn~rrA : - V. Ex. bem sabe 
c, uo eU: estou me .referindo a b~ncos de emiseãa, por conse· 
quencia, quando disse unidade bancaria, é unidade bancaria 
t c emissão, de bancos de •emissão. Nem pori1so, porém, 
deixo do agradecer a V. Ex: a palmatoada que acaba de me 
dar; ella não foi dolorosa, foi suave, e ngradecó-a (riso.) 

Como eu já tive occ:~siilo de dizer, a unidade~de bancos do 
cmissã()< não ó se~uida por to•los; eu já nestn.ca!a declarei 
que ora desta opiui;Io, e na mesma occasião disse ao senado 
qu~ ou su.;tentnva a lei (le 181i3; orn, a lei de 1853 estabo 
Ieee a unidade da emissão ? A lei de 1i de julho de 1853 é 
uma lei mixt~ ; adoptou parte do systema unit•rio, e parte 
do ;ystoma da pluralidade do~ bancos do oini_ssão; não des
envolveu uns em toda a sua extensão, nem o ·outro .i porém 
tomou de uns e de outro aquillo que era indi•pensavol !6· 
~;un~o o juizo do legislador nessa occasiilo e do illustrado os· 
tadistaque propoz a lei,le que occupava, então; a cadeira do 
ministro da fazenda, cm termos taes que não ficou adoptado 
o· principio exclusivo ila pluralidade dos bancos de emissão1 
m~s lambem, não ficou adoptado o principio exclusivo da 
unidade dos bancos de emi;são ; ficou adoptado um e outro 
sy,tema ; é e.s te o que ~os rc~:e. . , 
· Esta tem s1do a razão, Sr. pres1denta, porquo tenl10 con
stantemente advogado a lei de !853; tenho declarado muitas 
vezes nesta casa e no conselho de Estado que defendo a lei 
de 1853; o que, porém, é verdade, é que isto nffo quer dizer 

· quo a lei Sfja eterna, porque a sociedade brasileira marcba, 
e se ella marcha é preciso accommodar a le~:islacão ao pro· 
~rresso que ella faz. Estar estatico em um só logár?l Como? 
Não é de homens prudentes, quanto mais ~e estadistas e le
gisladores. E' necessario reformar, retocar a lei d~ !8ü3; 
mas, querer acabar com ella, porque tem· apparecido abusos, 
Sr. presidente, é equiparar~se ao selvagem que, para apro· 
vcitar-~e do fntto mette o machado na raiz da arvore •• 

O Sn. S!LvErnA. DA Aforu:-Se nno dá frutos •.. 
O Sn. VI~CONDE DE JEQUITINU~NnA:-;- Os que ·querem, por 

consequenc1a, que o Bdnco do Brasil mude absolutamente 
~o faco, não comprohondem de fórma alguma. a situacão gm 
que está c Brasil. - • 

Senhores, não recoiu, niio tenho a menor duvida de avan· 
çnr a proposição que vou avançar, isto ó, no momento. em 
que se acabar o banco do cmiss;io no imperio, e que se con· 
stituir sómonte bancos do deposito, esli!s não podertlo durar ; 
porque não ó possível que os depositas sustentem os bancos, 
e faeito face a todos os panicos, a·todas as pressões. Ilsta ó, 
Sr. ·presidente, a minha opinião .. Que soja ella lancada no 
meu discurso para so!frer discussão. . • 
. o Sn. s LVEWA DA nloTTA:-lluvemos de discutir no pro .. 
JOCIO, 

O Sn. v!lco~oE oE JEQUITINIIONIIA :-Nilo no sonar! o, Sr. 
lll'osidont.e; tnlvez aqui nem umn palavra mais eu pronun· 
cio a respeito do taes objectos; por•JUO o nobre senador agora 
mesmo ncúlJa do diior implicitamBute que cu n110 devo dizer 
mais nudn úcerca disto, para ni'lo disv1rtuar o sou projecto. 

Eu deixo, Sr. presidente, o projecto á illustraç;1o do sonado, 

nos conhecimentos prnticos doi ~stadistas 9ue ornfi~ suai!' 
cadeiras; alies que consultem o p•1z e que d1gl\o se na rea· 
lidado elle·é possível cm um paiz novo, sem commercio, seJn 
riqueza, sem capítaos.accummulados, sem credito, e sem esrtl' 
credito sustentado por um estabelecimento de omi1s~o. O' 
caso, Sr, presidente, sabe V. Ex. qual bade sor. 'l E' o Se'· 
gui t!e: acabado e1to banco, daqui ba annos ha de se crsar 
outro. 

O Sn. SiLVEIRA PA l\loru :-Sim, senhor. 
o Sn. v1scoNDE DE J&QUITINnoNn·k :-A.h 1 ve ·v. lix.~ 

então cr4 melhor reformar. e, te que já existe, dar-lhe ii" 
oxistencia que elle merece. · · 

O Sn. Sn.vmnA DA DloTTA:_;,Não admitte reforma·. 
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINUONU.\:-0 nobre Senador nliq 

pódo sustentar esta proposição. 
O Sn. SiLVEIRA DA llloTTA:-Ilei de sustenta-la. 

. 0 Sn. VISCONDE DE JF.QUITINIIONDA:-0 nobre senador DiTO> 
pó de demonstrar a proposição que avança •... 

O Sn. SILVEinA DA BloTTA:- lloi de dcmonstra'la·, 
O Sn. PRESIDENTE (agitando a campanhia):-Attcnçi'io. 
O Sn. Vl:coNnE DE JeQUITINHoNrrA:-... que não é posei· 

vcl reformar da modo algum o Bunco do.Brasil. 
Sr. presidente, daqui ba poucos dias, tem o Banco dít 

Brasil de publicar o seu relatorio ; n;io são palavras que> 
ser.ão lá escriptas, são algarismos, e estes most·raráõ, SF. 
presidente, o ost;Ldo prospero daquelle o,tatielccimonto;: 
estes al~arismos mostrarili! que não é iÕ na capital· do iRlJJe·
rio que se tem tirado ··vahtagcns daquelle ostabeleeimeat()', 
mas nas províncias e muito. · 

V. Ex. compare a sorte das caixas filiaes, os aros lur.ros, 
os seus inture;ses, com os lucros que havia ba dous ou tr!!f 
annlls, o dabi deduzirá se na realidade o banco de emissã&, 
eh amado Banco do Brasil, não tem servido no paiz de UIR' 
elemento de riqueza. 
n~ pouco, Sr. presidente, eu já disse ao· senado, e o nobr& " 

senador ouvio, a diffilrcnça qu~ houve na omissão e na car· 
teira do banco para sustentar certas casas; ·e accrescentei: 
que o baóco não b01 de fazer, o que não quer fazer, n~m 
deve fazer ó sustenl:ar cada veres, porque estes religiosa,.. 
mente .... 

O Sn. SILVEIRA DA MoTT;t:- Devem Eer enterrados.-
O Sn. ''ISCONDE DE Ji~QUITINIIONII'A: - ... com todo o·r!l'

colbimento christito devem ser acompanhados atb a cova, 1t 
lá enterrados. ' 
.o Sn. SiLVEIRA lh\ !lorT'A:- Mas com fodos os sacra~ 

mantos. · . 
O Sn. v1scoiiDR D& JEQUITINno~n~ :.-Com tildos os s~

crnmentos; mas, direi Iam bom ao nobre senador que, se acon
tecer que nüo· possão tomar a ultima uncão, dobi não se se
gue •JU8 não tenb?o. s~lvação ; sou cal:bo'tico -~ Pei que Deu• 
tem uma graca mfimta· para soccorrer as suas croaturas. 
Portanto, podêm ainda sem o ultimo sacramento ser eulcr-
rados e depois safvos. . 

Aqui·, Sr. presidente, se fnz censuras ao nollre ministro· 
da fazenda de ter ollo d"ado aiBtilio a uma casa, e deixado de· 
dar a outra. O nobre ministro já respondeu victoriosamento' 
a essas censuras, mas eu sou ohrigado a solemnente decla. 
rar pela minha parte que, o que disse o nobre ministro, foí 
cxata.montil aquill() ~ue occorrou no banco. Perguntou-se, se· 
o nobre ministro darm um augmonto do omissão afim de au"" 
xiliar-so uma casa. O nobro ministro respondeu que não os· 
tava nas suas forca!l augmontar a emissão. Ora, cu ct•eio 
que esta respos1a está dentro dos termo~ da loi. .• 

So o Banco do Bmirtivesse sempre procurado com cncr;.. 
gia sustentar este principio, estou convencido do que nem 
uma censura po~cria ter pro~redido, como tom progredido 
até hoje contra n 1uollo ostaholocimonto ; ó som duvid11 a 
dosproporcfio quo tem havido entro o· disposto nn lei o ~ 
\•missilo, ticrmittn se-mo o tormo-na rua-quo frr. com I[Ull' 
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o Banco do Drasil tenha siJo censurado, e essa censura tom 
c;l!ado no espírito publico ; isto, porém, não é .razilo para 
IJUO so dig-a que o Jlanco do Drusiln;1o póde ser reformado ; 
n;1o, a refornm do Danco do Jlrnsil é muito por1uena, eonsis
tirá em· muito pouco, esta nas 1111!os iAteiramcnto, no juizo c 
na vontade do corpo logi>lntivo; uma vez que uno queira faze
la perfeita, porque o perfeito nilo é d~do ao homem fazer da 
nrmJCira vez, qu~ro dizer: se o corpo !egislntrvo crear um 

· banco torl'itorial, dor-lhe existoncia e este começar a emillir 
as letras hypothocaria: reconhecidas na lei das bypothecas, 
estou inteiramente co01encido de quo a reforma do banco de· 
emissão será muito facil de fazer, a situação mudará imme
diatamonto, tudo se arranjará. 

As dificuldades, Sr. presidente, de crear-se um banco ter
ritorial são exaReradas; presume-se que, para crear um 
banco territorial, ú necessario vencer extrnordinarias difficul· 
dados. Eu concordo em que essas diffi~uldades não sUo pe
quenas; mas é preciso comecar por um ensaio, e este ensaio 
será sufficicnte para melhorai- a situucão. 

Sem duvida alguma tal ensaio ·nilÕ tem de ser tomado já 
em considCJac;1o, ou posto em pratica actualmente, porque 
o senado se deve lembrar do que em situação. como aquella 
que atravessamos, nã~ se fazem reformas radiCaes ; trata-se 
de fazer.aquillo que é possível, e deixa-se o resto para dc
p~is, deixa ·so o aperfeiçoamento da obra para o tempo que 
VIer. 

Em Ut:J aparte dado aqui em outra occasião, nilo sei so 
foi o nobre senador por üoyaz, ou se foi algum outro nobro 
senador .... 

o' Sn. SILVEIRA DA nloTTA:- Havia de ser eu, ... 
O Sn. VJSCONDJ~ nE JJ~QUrTrNUONUA : -., .• censurou-se 

o Danco do llrasil por ter convertido o eeu fundo de reserva 
em apolices da di viria publica. Sonhor~s, eu creio que o 
nobre ministro do fzenda j:í fe~ vêr que nem um artigo nos 
estatutos marca o omprQgo do fundo de reserva; logo os es
tatutos deixarão á directoria o converte-lo como entender. Já 
se di:se aqui nesta casa, 01,1 fóra della já se fez vê r, que os 
.inconveniente> e eventualidades que estão ligados ao emprego 
da carteira, não podem sei' o~ mesmos inconvenientes e even
tualidades a que deve estar sujeito o fundo de resorva, porque 
c! lo ó estabelecido para garantir áqueliQ, logo: é nccessario 
que . nilo seja o fundo d9 reserva empregado em objectos de 
carteira; deve ser empregado em outros objectos mais seguros. 

pois limitasse lambem o tempo om que o troco se derúra 
considerar suspenso: · 

E"tou couverJCido do que esse decreto 'dovo ser por alguma 
forma modificado; nUo ú po!sivol que coutinue no eotatlo 
em IJUO se ;u:ha; é proci>o, sem duvi1la ulguma, modific,lr 
aquolle decreto, não PÓ pelo que tliz respuito ao tempo dil 
sua dura cão, como (Joio que diz respeito a 1Juanli1lade um que 
deve ser 'considerada à.omissiio do Danco do Jlrasi!; mas, 
tnes alteracila> não se podem fazor no momento em lfUC no~ 
achamos, porque n situaçno nã~ o comporta ; é necessar~o 
esperar algum tempo ; é necess:1r1o preparar o tbosouro prr· 
meiramonto com o producto de novas rrndas,nfim de quR fique 
habilitado para tor~ar-se alguma deliburaç;1o neste scn_tidn. 

Tambem nquelle escriptor· a que ha pouc(; me roforr, AI. 
Tooke,traz cxcellont~s capítulos, motrando que a emissão n:io 
é moeda. E, na verdade, Sr. presdiento, seria, n:1o digo um 
obsurdo, seria insustentavel uma opinião contraria, á vista 
do que acontece na Iugl~torra. 

Nos discursos qno eu proferi aqui, em outras occasiõ", 
mostre~ ~uo havia na Inglaterra;- assim COf!JO ~f!l todos os paj · 
·zes civlliiados, um fundo r1ue se cbam;tva rnvr.rvel, ,um Cilfll· 
,,,J chamado invisivel,e citei até UIJUi as palavras da obra que 
assim se oxprossava,~uc é uma revi•t:t puLiicada na Escnssiil 
e de muito aprece, urlitulada ll akwoods 11/agazine. Nessa 
obra se mostra a'importancia extraordinaria, por asoim dizer 
fabulosa, desse capital intitulildo invi8ivel. · · 

Ora, nesta occasi:io, eu perguntarei a~ nobre senador pela 
província da llahia, mou digno collega e meu amigo, se a 
emis~ão do banco, constituiria ella nas condições normacs é 
moeda o por consequencia não póde ser Coita senão prlo 
pod~r supremo do Estado de accordo com o parlamento, 
então o que são os cheques na Europa? O nobre ·senador, 
mio que sabe que os cheques que dão os banqueiros nilo 
são notas fiduciarias, mas fmm na circulação o mesmo 
Qffdto que o papel dos bancos. · 

Eu vou a mou banco 0•1 a outro qualquer, tenho do rece
ber din~eiro, ~, oro v~z rle re~eber dinheiro, recebo um tbe- . 
que sobro outro banco. Vou a este r.utro banco receber o va
lor rlaqucllc cbeque, se eu quero o valor, se não IJucro, ~e
cebo um cheque para outro banco ; se vou à Escossra, 
trago cheques para o Danco In~loz, quando volto para Lon
dres; e assim por diante. O nobl·o senador sabe que os que 
viajão hoje pela Europa não trazem "!Ui to rlinl!oiro, nem cartas 
do credito ; o que trazem silo os chamados brlhetes do n~nco 
Inglez timbrados ; estes bilhetes servem de moeda om Ioda Pergunto eu: qual ó o objecto mais seguro que nés tenha· 

mos do que na apolices da divida public~? Nem um outro : 
eftns têm até. a va,tagem de augmentar o fundo; e é um 
comprador que de novo vem auxiliar o prece das apoliccs. 

Agora, se acaso o nobre senador, além Íle todas estas Til· 
znes, quer uma outra que lindo, sem duvida nenhuma, fazer 
elfcito em sua conscicncia, ó a seguinte : E' que Napoleão 
assim o entendeu relativamente ao llanco do França, determi
nando que o Banco de Franca tivesse o seu fundo de reserva 
empregado. e11111policos da divida publica ; o llanco do llrasil 
não fez outra cousa mais do que (sto. 

parte. • 
O nobre senador sabe que, além dos cheques, ha lambem 

letras á vista, letras a 3, .1. e li dias, e todos esses papeis fa
zem o officio de numeraria. 

Sr. presidente, o nobre miniotro da fazenda já comb~teu 
a opinião do nobre senador pela ll<lhia, meu di~:no amigo, 
·quando disse que emittir era fazer moeda ; estas forilo ns 
palavras do nobre senador. Eu julg-o que cmittir bilhotos 
não ó fazer moeda. Não só o sustento bojo. como já susten
tei na scccão de fazenda do conselho do estado em 1861 ou 
181l!l; nem a constituição, Sr. presidcnto, falia em notas 
fiduciarias: a emissão do bancos não é outra cousa mais do 
quo uma promessa de realizar troco .em ouro ; o o~ro é que 
é.mocda, o billioto do banco não ó OQtra cousa mais do que 
n promessa feita, applir,nda a tor o ouro : logo, não é 
moeda; ncro pó_de ser do fórmil alguma. 

Actualmente as circumstancias são diversas; talvez que, 
se o nobro ministro da fazenda fossc:mini~tro cm 18Gi, nilo 
tomasse as doliboracõos quo tomou o ministro nessa épochn, 
isto ó, não redigisse o decreto de 13 do setembro do 186i, 
~o estylo va~o um que cst:í rodigi1.lo; pri.~ciramento dbtor
nrinas!c o quantum com I{UO so podm uux1har á praça, c de· 

Agora por~untarei ao nobro senador: São lambem moeda 
lodos eFtos titulo&? Dovom ser sómento elles omittidos pelos 
poderes do Estado? N;1o será absurdo dizer-se que as letras 
á vista, as letras a a, 4 e li dias, não são moeda, e que srro 
moeda os bilhetes do banco que ttlm de ser trocados? Se_m 
duvida nenhuma. · 

So o nobre sonad•1r examinar a materia,ba de ver que nos 
bancos do interior da Inglaterra 9tl0 do numeraria são os 
cheques, letras á vista, c que sómonte a dccima ~arte é 
constituída de bilhetes do banco, de moeda, ou de bilhetes 
do llanco da Inglaterra; porque na Inglaterra os bilhetes do 
bancos não silo outra cousa mais do que ouro, quando se 
quer receber; e o bilhete que entra não sai mais. 

Eis aqui, portanto, Sr. presidente, como palpavelmenle 
se demonstra que a proposicão do honrado membro não é 
su~tcntavol. Emissão. om geral nilo ó papel DJOcda do go
verno, isto ú que é moeda, c ó por esta razão que ou. n de
lesto, porque não mo representa mocdr1, é a raz;1o porquo 
me tonbo declarado, desde que sou representante da naç11o, 
contra tudo quanto é papo! nwcda,ou finge sor pnpol moeda. 

Alguom pórlo' convencer-me do · qL c o papol-mooda do 
Ilanco do Drnsil é bom? N<1o, senhores ; porque? Porque nrro 
é convortivol. nlns, nlguem pódo convencer-me de que o 
papel ineonvorlivel do !lance do Jlrasil ó melhor. do que o 
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PilliOl-mooJa do governo? Som duvida11l~urun; estou convon· 
citlo rtun o ó pur mil 1'111ôos, Sr prositlont.o; mas, entre estas 
miles basta sómento guo eu lembro a V. llx., primeimmonto, 
ctuo h a quem fi;culiôO o; ta emissão do pnpel do hanco, o nilo 
lia quem fiicaliso a cmissffo do chamado papP.I·I!IOeda; cm 
srgnndo logal', que o papel do banco ba 'de ser remido um 
dia, st•m-duviila alg-uma, o tem o rcprosontautc actualmente 
do 82. OOO:OOOH de cítrMra. .· 

se lôm apresentado para n reforma do lianco, que tom posto 
om completa suspcnsâo a cxistencia daquollu cslubcluci· 
monto. . • - . 

N11o'é, portanto, como acnboi de clizer,Sr. presiden\6, su:· 
tontavel a opinião do honra110 membro, meu digno collega 
pela província da Dahia, de que u cmiss~o é sempre moeda; 
nao ó moeda. lloje a emissilo serve do moeda, porque o; til 
equipar~da.a papel moeda; mas osta situação póde V. Ex. 
estar certo de que nno ba de continuar por m01to tPmpo, o 
eu espero que o governo, que tem-se mostrado o maid quo ó 
possível solicito a este resp~ito p~ra acabar essa anomalia, 
em breve tempo há ·de tomar medidaR, ufim de encamiuhar o 
baneo aos termos da situaç~o creada pelos decretos de 13 e 
li do setembro de 186i. 

' • Ne;tes 82.000:000,3 de c~rteirn, ·Sr. presidontp, eu posso 
as>everar a V. llx., que ontrão mais rio 4o,ooo.ooon d~ ex
Cl)l!ante carteira, tila bOi! como a melhor. 'fom de mais n 
mitio.o fundo díspouive-que e constitu!do do ouro e do papel 
do governo, papo! do governo em mUJto pequena quantia, 
JiOÍs oilo pa~sa de 182:000$. O Banco dG Brasil tem em ouro 
16.219:000fl, so aqui n<L caixa matriz, quantia que berá ele· 
vatla a 17,068:000,ji .logo que cho~:ue o ouro que tem com· 
prado em Londres, afóra cerca de 8,000:000$ que tem em 
motul naR caixils Oliacs: por cons~quenciapórlo·se dizer que 
tem 2i,OOO:OOO!'l de m~ta! para pagar o seu papel. 

On, 82,000:000H de carteira com 24 OO(}:OOOS de metal 
fazeni 106,ooo:ooos; tirando, supponl1amos, to,ooo:ooos. 
supponhamos õO,OOO:OOOU;· de prejuízos, niTo será o re;to 
Bufficicnte para pagar a emissão do banco, sem !aliar no~ 
outros ti tu! os que tem o D.tnco, nem cm .uma reserva segura 
em apolices do ~overno, nem nadivida do t;overno, que impor· 
tará hoje t•m cwco mil c tantos contos? A diviilit do govorno 
não excedo disto, J1110 chega a 6,000:000$; porque o governo 
16m cuidado com a maior solicitude cm dtmiouir a eu a divida 

· flnrtuantc com o Banco do.Drasil. Não será, pois, tudo isto 
bufficioMo para pagar: a emissiTo do banco? · . . 

Sr. presidente, se o n,t.nco do Drasil proseguir no systema 
que adoptou relativamente ao sou fundo de merva, se cnn 
tluuar constantemente a accumular os juros, á converte-los 
om apolices, 'egundo o oy;tcma de juro composto ó indu· 
Mave!, por,JUe é ne;:ocio de algammos, ossé (undo d~ 
li OOO:OOOS, que tem actualmente em apolices do governo, em 
18 ao nos, que á o termo do seu privilegiO, montará a quar
toze mil e tantos contos. E, não será de grande credito para 
aquelle estabel.ecimento, ter no fim elo sou pr_ivilegio qua~to.zc 
mil e tantos contos para pagar quaJ,tuer em1ss~o que ex1sta, 
juntamente com o haver da sua· carteira e as!im por diante? 
Sem duvida nenhuma. 

E se, segundo o quo eu entendo e o que lhe é licito, o 
banco continuar neste systema de augmentar sempre o seu 
fundo de reser•a com 300:000.!i em cada semestre, o que 
n~o ó muitq.; que1·o dizer; se todos os accionistas, cm vez d~ 
recuberem m is 300:000i!i de dív1dendo todos os semestres. 
receberem ineaos 300:000~, e consigu~rem esses 300:000~ 
para. fundo de reserva Mdiccional, o fõr este fundo de re· 
8Crva addicciooal posto a juro composto, quem tem fei!o 
ess,,s contas sabe perfeitamente que esses 300:000Jií, postos 
semestr~lmcinte a juros C)9mpostos, no fim. de 18 a e nos mon· 
lafiiil a 18,000:000$. -

llnl<lo , Sr. presidente, estes 181000;0009 com os 
1I,OOD:OOOR de que já fal!ei, fórma o capital .elfectivo do 
banco ou pPrto disto; prefmm 32.000·000$, o o capital é 
33 ooo·ooop : por consequencia ahi esti\ o capital indepAn· 
dente completnm.onte, Sr. presidente_, de tudo quanto. póde 
dar a sua carte1rn, quo ficará destmada para a em1ssão, 

. qualquer que exista ; indqpcndcntc do outros haveres que 
tem 11 banco. 

E'· isto, porventura, Sr. prcsi,lonto, uma situação qne se 
possa dizer anomnla? E' e; ta situação digna de so dizer, 
romo disse ha pouco o noLre St•nador 11cla província de 
U .. yaz em um aparte, quando,reforindo,me ou ao systomii do 
lHirllai'O ou do selvagem CfUO c01·tn n arvore para colher o 
fruto, disse S. Ex.: "Se ji\ Dilo tt•m fruto? ... " Jà'não 
tem frut.J, Sr. presidente, um cstabc!ocimento do; ta ordem I 
Ilo•ej;\ra cu, Sr. presidente, ter mJito, plra comprar nccõus 
do llaoco do llrnsil. • 

A dcprcciacfio dos"nc(iles do Ra~co do Brasil não provóm, 
Sr. pr~sidcnl", de modo algum elo CRiado do banco i provóm 
do I!UO Ec tem dito nns camaras1 dos divmos projectos t{UU 

Sr. presidente, eu· nilo posso responder a tudo quanto 
disse o nobre senador, e creio mesmo que s; Ex; nno esperll 
da mim uma vastidão tal de luzes -que ppssa, em um discurso 
inteiramente, iln~rovisado, responder áo i!Juslradas observa
cões feitas por S. Ex., senador pela, pro,incia da .Bahia, 
meu diga o amigo. • 

Terminarei o meu dis.curso com uma ·o]j:;ervaç1!o ao nobre 
senador pela pro1·incia do !'ará, rJalivamente às. despeza& 
para que so pede o credito. · 

O nobre ·senador 'pela provincia do P~rá ·disse que, pelo 
que constava dos aiscursos do honrado ministro da fazenda 
e pelo que constava ·dos dados obtidos do the5ouro e dos 
orçamentos oté., se via que na realidade as despezas tinbi:io 
sido1 excessivas, e quo ora preci&o pOr termo a isto, para nilo 
se despender senão o nccessario, e nàda mais do qu~ ó oeces· 
sario'. Eu acompanho ao nobre senador neste pensamento, 
mas não ~osso deixar de lembrar aS, Ex. que, antes que a 
~'rança ttvesso o condo Daru, as despezas da guerra rorão 
muito mais excessivas, .isto ó, houve maior prodigalidade, 
bouve uma extraordinaria prodigalidade, ape!ar do genio 
a lministrativo de Napole~o I; e só quantlll. appareceu o 
grande talento .do condeDar11 para a administração .da guerra, 
foi que estas despezas ficárão dentro de um certo terme, mas 
sempre excessivas. Nilo é vossivel, Sr. presidente, estou 
intimamente convencido, pdr cobro a todos os .desmandos, 
n toda a prodigalidade que de ordinario acompanha sempro 
uma g~erra, muito principalmente em l_ogn~ tilo longiq~o, 
cu mo e esse em que se aebá o nosso exercito. 

0 Sn. VISCONDE DA Do1-V1!TA :-Apoiado. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINUONJIA:- v. Ex desculpe, 

Sr. presidente, se acaso eu fallei mais do que a hora per-
mitti.1. . 

·Tendo dado a hora ficou adiada a discussão, P, retirando-se 
o 81·. ministro com as mesmas formalidades com que !Ora 
recebido, o Sr. presidente deu a ordem do dia seguinte: , 

Continuação· da t• discussão da proposta do poder cxe· 
cutivo com as emendas da camara dos. Srs. deputados, 
abri11do um credito extraordinario ao mioist~rio da guerra. 

As matcrias'jà designadas. · 
Levantou-se a sessão ás i 11t horas da _tarde. 

ACTA DE 21 DE JULIIO DE 18GG. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ADAETE • 

A's 1t 1/2 horas da manhã foz-se a chamada, e achá· 
rilo-se presentos os Sra. visconde de Abactó, llcrreira l'ennn, 
Teixeira de Souza, Chichorro,,nJcndos dos Santos, Souza 
Franco, bnrilo de nlaroim barão de Dluritiba,. barão de Pira· 
punw, 1\odrigues Silva, P.1ranaguá, Silveira da nlotta.,l'a
ranhos visconde da Doa-Vista e Zacbarias. 

F111l.1ruo com causa participada os Srs.Silva llorraz, Cu· 
nha Vnsconcellos, Si queira e !lcllo, Dan tas, Sá e Albuquor
~ue, Nunes Goncalves, barão de Antonina, barão do Qua· 
raim, banlo de s· Lourenço, Cand1do Borges, Carneir~ do 
Campos, Euzchio, Paula Albuquerque, Paula !'osso~, l•nr· 
lado, Almeida Albuquorquo, Sinirobú, Dias Vie1r.~. l'll!lcnla 
llueuo, Maujo l\1beiro

1 
Souza liamos, _lloruandos torro, 
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Jo'blm, Dias do Carvalho, nlalra, Nahuco, D.hl:mool, Souza 
~~ Mtllo, mnr~uez do Caxias, murquez do ltanbaem, marquez 
·do Olinda, OL!oni, Pompeu, visconde do Itaborahy, visconde 
do Joquitinhonba o visconde elo Supucnhy; o som participa\?! o 
cs Srs .bardo do Gotogipe, Souza Queiroz, llouseca o vts-
~onclo do Suassuna. . 

l'li'io havendo numero lognl de Srs.senadores, por torem-se 
Jeunido sómonto lli, o Sr. prosidonte cloclarou 9uo não podia 
ltavorsossilo, o, convirlundo depois os Srs.scoadoros presentes 
1WI'a occuparcm s·e cm traballlos do commissilos, deu para a 
.utdlllll do dia 23 a mesma jil designada. 

mi 23 DE JULHO DE 1866. 

·l'flESIOENC!A DO sn. 1'!SCO~DE)E ADAE'l~. 

A's 111/2 boras da manhã, achando-se presentes os Srs. 
'l'iJ~c.onde de Abaotó, ntafra, Fe•rcira Pcnna, Almeida Albu· 
qucrque, ~lendes dos Santos, Dias de Carvalho, Sã o Alhu· 
querque, Souza Rumos, Silveira da lllotta, visconde do I ta 
tJOraby, Carneiro do Campos, marquez de Caxias, barão do 
llluritiba, Cbicbot·ro, Souza Franco, Cunha Vasconcollos, D. 
l\lanoel, Araujo Ribeiro, Rodrigues ::lilva, barão do ntmim, 
ilernandcs 'furres, Zacbarias; I'aranaguâ Johim, barão de 
8. Lourenço. Silva Ferraz, Paranhos, Eo2~bio visconde da 
Doa-Vista, Dias Vieira e Ottoni, o Sr. presidente abriu a 
;;essão. -

Faltárão com causa participaria os Srs. Si~ucira e n!ello, 
Dan tas, Nunes Goncalvo>, bariio de Antonina barão de Jlira
pama, Candido llori:es, llurtado, Paula e Alb~querque Paula 
l'essoa, SinimLú, l'imonta lluono, Nabuco Souza e' Dlollo 
rua.r~ucz de Itan~nom, marquez de Olinda,' visconde de Je~ 
i!UIItnhonlia e vtsconde do Sapucal1y; o sem participacão os 
:Srs. barão de Cotigipo, Souza Qumroz Jlonseca e visconde 
~e Suassuna. ' 

Foruo lidas e approvadas as actas de ~O ·o 21 do corrente 
rnez. · 

F.XPEDIE~TE. 

O Sr. 1• secretario deu conta do seguinte : 
O!ficio do 21 do corrente, do ministerio do imperio, com· 

mumcando que nu mem1a data expedira as nccessarias 
~~·d.ens alitn de e!teeluar-se no dia 'l.G de agosto proximo a 
eletçã~ UO Um senarJor para preencher a V,1gll deixada pelo 
~all~ctdo senador visconde do Uruguay.- l!'icou o senado 
2nte~rnrio. 

O officio de igual data, do mesmo ministcrio remottoodo 
para completar as informaçõos requisitadas p;r ddiberacã~ 
do senado acerca do assumptos relativos á diocese do 1\io 
Grnn.do do Sul, a~. c.ópias do officio que cm 3 do mez 
proxtmo fic.do l,bo d1r1~1ra o respectivo prelado, o da rela· 
Çilo dos vtgartos cofiados o on~ommendados ~~~ mesma 
dioc~'~· -A' secretaria para ser presente a quem f<Z a 
reqUISIÇilO, ' . 

UlllcJO de 21 do corrente, do 1• secretario da c~mara dos 
dcpulados,dec!arando em adrlitamonto no do 19,o modo como 
devo ser classtücado o art. 2• .das cmenrl~s dn dita cnmara á 
proposta d~ ~ode~ executivo que abro um credito extraordi. 
nano ao mmtsteno da guorra.-Uomettido á musa. 

O Sr. 2• secretario leu o seguinte 
·' Parecer da mesa n. U8 do 23 de julho de 186G. 

Expilo que nas cm andas npprovadas pela camura dos Srs. 
deputados iÍ propo;ta do poder executivo que abro um 
credito ext~aordinario ao !;OVerDO, ~O dOVO ~llondcr ao q110 
so comtnumcou ao senado em officto do 1• secretario da· 
queiJa .camara, datado· rl.o 19 do corrente mez, consultao
do·a, outrosun., sobro a wtolligoncia que cumpro dur se a 
utua da3 referidas crucndas. 

. I. 
Por otllcio do 19 do corrente mez, communica o 1° sncra· 

tario du cnmara dns Srs. deputados, para conhecimento rio· 
senado, que nas emendas npprovarlas pela mesma cnmara à 
proposta do poder executivo, que abro um credito extraor· 
diuario ao governo, c que foi enviada ao senado cm 26 do 
jnobo proximo pass~do, não está contomplarlo o artigo 3 
d• referida proposta, que aliás foi lambem aprirovnno, o 
como tal considor~do nas emendas nos mesmos termos, em 
~uo o está n,1proposta, devendo por isso o art. 3• addilivo 
passar para i•, oste para fi•. . , · . 

II. 

Do parecer das commisscros de orcamcnto da camara dos 
Srs. deputados, que examiuári1o a_ proposta do poder oxceu·
tlvo (documento n. 1) resulta evidentemente: 

t.• Que a prOIIOSta, como foi apt·oeeutnda, abria ao gover· 
no, de conformidade com as dipostçOes dns arts. to e 2•, um 
crodito extraordioario da quantia de 26,~32:300$, sendo des· 
tioada ao mioisterio da guerra, n~ fórma do art. 1•, a quan
tia do 20,210:000$, e ·a resta'nte, na fórma do art. 2•, ao 
ministerio da agricultura, commercio o obras publicas. 

2." Que em virtude das ·emendas feitas pelas commissões, 
e approvadas pela camara dos Sra. deputados aos arls. 1• e 
2• da proposta, ficou subsistindo unicamente o credito con
cedido ao ministorio da guerra, e foi eliminado, coin audien
cia o annuencia do respectivo ministro, o que pertencia ao 
orinisterio da agricultura, commcrcio o obras puhlicaP, a 
saber: libras 700.000, que o dito ministro era autorisado 
para despender como emprestimo á companbia da estrada de 
forro do Santos a Jundiahy a 7 •;,, representando o capital 
addicional, que ella deveria levantar na f6rma do contrato de 
1859, vendo-se assim que o 'art. 2• da proposta foi substi
tuído pelo segniute: 

u As· despezas decretadas nesta lei serão levadas â cónta 
dos exet·cicios, em que ellas se effectuarem " 

3.• Quo por este modo o artigo, que nas eme·ndas, quo 
vierão para o senado, se denomina arf: 2• adtlitivo. nao 6 
addil!yo, ti substitutivo do art. 2• da proposta, coino ex-
pressamente so declara no parecer das commissiles. -

V Que o ar!. 3 da proposta foi ~pprovado tal qual, de 
accordo com o parecer das commiss~es. · 

l.í.• Que, alem .. rlisto, estandojfrem 3• discussão a proposta 
do poder execuhvo com as cmondns dus commissões, IJUO 
tinMo sido npprovadas na segunda, foi offerccido e apoiauo, 
e a fioalnpprovado o artigo ildditivo, quu, nas emendas que 
viorilo para o senado com a proposta, tem a designacão do 
ar!. 3 (addítivo). • 

Consultando-se o documento. n, 2, que foi formulado á 
vista das actas das sessões da camara dos Srs. deputados, 
cm que ·a proposta do poder executivo foi discutida e votada, 
recoobeco-so a exactidão do que a meslf acaba de expor. 

O documento, a que clla so relere, contém o processo, 
por que passou a proposta desde o dia em que fui apresen
tada na camara do~ Srs. deputados ntó áquelle em que foi 
appr~vada a suared~cção, e 11 proposta reme !tida ao senado. 

lJI 

Das obsemçil\S quo precedem, decorrem naluralmento 03 
seguintes corollarws: 

1. o O art. 1• da proposta do porler executivo aclta-so 
subst11Uido por uma emenda ou artigo approvado pela cn· 
mara dtJS Srs. deputados. 

2.• O art 2• da proposta acha so lambem substituído por 
outra emenda ou artigo approvndo pola mesma Ci!mnra. 

3,o .O at·t. 3' da proposta foi approvado tal qual pela 
cnmara do~ Srs. deputados. . 

t• A amendn ou artigo npprovndo pela cnmnra dos 
Srs. deputados, quo voiu para o s~nndo com 11 do:ignacno do 
<trl. 3• (ndditivo), devo ter a numorução de t• · 
. ti.• A cm onda, ou artigo addilivo upprovado pola camara 
dos Srs. doputarlos, quo vciu para o senado com a dosigna· 
~1io de ort, 1• additil'o, dovo tora nuuwra~ilo do ti•. 
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Como conclusiio do i!UO fica cxpo;to, a mesa ~Jforcco o 
seguinte : 

PADP.CBR. 

F;iltilriio com cau!a participada os Srs. Slqueira e l!cllo, 
Daotas, Nunes Gonçalves,. barão de Antonwa, bnrào de 
S. l.ouronco, Caodido llorges, Furtado, Paula Albuquer11Ue, · 
Paula Pes;oa, SinimM, Nabuco, Souza o Mollo, mar.,uez de 

"1. 0 Quo se mporidano 11fficio do 19 do corrente moz, do Caxias, marquez de Itanhaem, marquez do Olinda e visconde 
1° !Ccrctario lia camara d.1s Srs. duputados. quo o senado de Sapucaby; e sem participaMo os Srs. barão dd CotositJe, 
fica inteirado li !i communic1cno quo nollo so laz, c quo o to- Souza Quoiroz, Fonseca e vioêonde de Suassuna 
m111 à na devida cunsideração;quaudo tiver do votar sobre a pro- Foi lida e approvada a acta de 23 do corroo to mez. · 
posta a que ello >o rtlcro. N;lo houve expediente. . 

" 2 ° Que s~ love ao conhccimente da camara dos Srs. de-
putados, o modo como o se04do entende a emenda que (o i on- O Sr. presidonte disse : • ·· 
vi~ da com a dosigna~ffo de art. 2~ additivo, a fim de que • O dia 29 do corrente mez é o anniversario do Celíz nasci-
olla docluro, se mio é ·essa a vrrdaddra iulelligeucia que monto de Sua ·Alteza a Prinma Imperial a Sra. 1). Jz;,bel, 
dove dar-se á mesma emenda. . " Para o fim da felicitar por este motivo a Sua Ma~testude 

" PdÇO do sen;itlo, em 23 de julho de 1866.- Vifconde o Imperador, vai sortear-se a depulaçilo do serado, o o!Uciar
de Abaclo, · presidrnto. -Jose da Silva Mafra, 1.0 Eecreta- se ao Sr. ministro ..do imporio, solicitando a design~cilo do 
rio -llerculano Ferreira Pcnna, V secretario.- 11/anoel Jogar e hora em que Sua llagestade o Imperador .se dignará . 
Teixeira de Souza; 3. o secretario.- Ff'edcrico de Almeida de receber a mesma deputação. » 
e Albuquarque, 4.• secretario. Em seguida for4o snrteados para a referida depulacilo os 

· Srs. Paranhos, barão de l'irapama. barão do Muritiba·, Sii-
Documcntos a que o parecer se refere,· c ordem em que eslão veira da M"tta, Cbichorro~barão de S. Louronco, marquez 

· cullocados . de c~xias, visconde da Boa-Vista, Paranagul, Pimenta 
Buono, Cunha .Vasconcellos, Pompeu, visconde du Jequiti: Numoros. 

t.• Parecer das· commissões de orcamfnto da camára 
dos Sr.s. deputados ácem dá propost.a do podor 
executtvo •. 

2.• Tabella explicativa de processo da disc11s~fio e TO· 
'. taç:lo, sobre .a menctonada proposla na camara 

, dos Srs. dfpulados. 
O Sr. presidfnte disse: 
" Senhores Oito dias apenas Filo decorridos dPpois da

quolle, em que desta cadeira annunciei ao s~nado o passa
manto do nosso illustre collega o Sr. senador vi;conde do 
Uruguay, do saudosa memoria; e já boje tenho de commu
nicar a infausta perda de outro membro desta camara, fille
cido cm terra estrangeira.· 

" Como a morte ó insaciavel de destrui cão I 
" De uma parlicipnn1io, que recebi b.oniem a tarde, consta 

~uo o Sr. barão de Quarabim, senador pela provincia de S. 
1 edro do Rio Grande do Sul, falleceu em Piza, no dia 23 de 
)unho ultimti pelas 3 boras da tarde. 

• E' mais uma vida preciosa que se extinguiu, mais um 
antigo servidor do Esl.:ldo que desapparece da scena politica. 

" Curvemo-nos anle os decretos da Divina Providencia; 
mas, soja-nos lambem permittido exprimir ante o tumulo do 
illu5trc finado o natural e justo sentimento do nossa dor. 

" Como orgão desta augusla camara, não hesito em de
clmr que ·a communicacão. que acabo de fazer, é recebida 
polo senado com o mais profundo peza~. » 

Em seguida o Sr. Almeida Albuq11erqne requereu verhal
m~ntc, que, em domcnstracão do profundo pezar pela infausta 
·perda que acabava. de sor-lhe communicada, o senado cus
pendesse a presente sessão .. 

Consultado o senado, tissim o resolveu, e o Sr. presi
dente lovanlou immodiatanienlo a sessao ás 11 horas e üO 
minutos da manhã. · 

nhonba e Sà e Albuquerque, · 
O Sr. 2° secretario .leu o seguinte parec~r: 

• Parecer da mesa 11. li9 de 2l de julho de .1866. · 
" Expõe a materia de um officio do to secretario da'camara 

dos Srs. deputados, dalado do 21 do corrente mez. decla
rando como devo classificar-se uma emenda'ou artigo addi. 
tivo, approvàdo pela mesma camara, .á proposta do poder 
executivo, que atire ao governo um credito extraordinario, 
e conclue que a declaracão seja toniada na devida conside
ração, quando o senado ther de votar sobre a proposta. 

I. 
o t• fecrelario da C3mara dos'Srs. deputados, emofficio 

que ror ordem da mesma camara dirigiu ao senado com data 
de 2 do corrente mez, em additamento a outro de 19, com
monica que o art. 2• das emendas feitas e approvadas pela 
mesma camara á proposta do puder executivo, que abre ao 
governo um credil9 extraordinario da quantia de 26,i32:300b' 
ileve ficar classificado da maneira sPguinte: . 

Ar!. 2° (substituti.vo do art. 2' da proposta); As despezas 
decretadas nesta let serão levadas á conta dos exerc1cios, 
em que ellas se dl'ectuarem. · 
. n. 

• No parcc~r da mo@& o .. 58 de í!3 deste mez, jáa mesa 
tinha informado o senado de·que, consultando-se, assim 'o 
parecer de 14 de maio de.1866 apresentado pelas Ires com
missões de orçamento da camara dos Ses. deputados, que 
examinãrãe a mencionada proposta do poder executivo, como 
as actas das sessões em que 11 proposta foi votada em 2• il 
3• discussão, reconhecia-se evidentemente. que o art. 2~ das 
emendas, que veio para o senado · com a desiguacno de art. 
2• additiuo, não era, ~or modo. algum addilivo, ·mas, sim 
substilutivo do art. 2• da proposta, come eJf~ctivamete !Ora 
designado no parecer das Ires commissiies, o votado pela 

oo• sesslio camara do! Srs. deputados. 
E rr Portanto, sendo certo que a declaracao feita no oficio 

EM 21 DE JULI!O D ' 1866. de 21 do corrente mez do t• secretario dà camara dos.Srs. 
PRRSIDENCrA DO sn. VISCONDE DE ADAETK. deputados é inteiramente conforme á opinião já oxposta, o 

A.'s 111/2 horas dn manhã, achando-se presentes 'os Srs. domonstrnda no parecer da mesa n. !i8, datado de 23 deste 
visconde de Abloló, Rlulra, Jlorroira Penna, Teixeira de Sou· mez, a mesa olforoco o se~:uinle 
za, Almeida Albuquerque, .1\lcndes dos Santos, visconde de PADECEn. 
ltahoraby. Souza Franco, Curneiro de Campos, Jobim, Araujo 
Rbeiro, Cunha Vasconcellos, Rodrigues Silva, Ensebio, ba- 1.0 Que se rosponda ao officiodo to secretario da camara 
rilo do Rlaroim, D. Rhnoel, Cb1cburro, Fernandes Torres, dos Sro. deputados que o senado tomará na devida consido
l'ompou, l'imonla Duono, Souza Ramos, Otloni. Zac!Jarias, rnc~o a declaração quo nello se faz, quando tiver do votrr 
Paraunguá, visconde da Doa-Vista,' Paranhos, Dias do Cur· sofiro os artigos da proposta do podor executivo, o emendas 
valho, Sá o Albuquerque, Silvn Ferraz, harao dLll\lurilibn, · correspondentes. 
lial'ilo rio l'inqJama, IJi•s Vwira, visconde do Joquitinbonba « 2. 0 Q~o, A vista da declarocão feita no citado officio, 
e Silveira da Rlolla, o Sr. presidente abriu a sossiio. torna·SO dcsnocossario consultar à camara dos Srs. deputa-
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d1s áccrca do modo como dnve entender-se n emenda, ou 
urtig-o addrlivo, do que se trata, como so hiivia proposto na 
oe~urula conclusrro do pa1·eccr da mesa do senado n, ríS de 
211 rio corronto mez, formu!.1da antes de so ter conhecimento 
do ref~rirlo ollldo do 1° secretario da camarn rios Srs. r16pU · 
laoJos ·do 21 do julbo c01·rcnte, ~ue se leu, o Cui romuttido ;I 
mesa ua sessilo·da bontem, o sobre o qual versa o presente 
parecer. 

rr Paco do senado, cm 2'í de julho do 1SGG.-l'"isconde de 
Abaetr!,'prciidente.- José da i3ilva Mafra. 1' sor.retario.
/1. Ferreira Penna, 2• eocrotario. - Alanocl Teixeira de 
Sov.za, 3• secrotario.-Fredcric~ de Almeida c Albuquerque, 
{ 0 secretario. •-Foi a im~rimir. 

ORDEnl DO DI,\. 

O S1•. P:~:onulao~:-Sr. pl'Csitlen{ll, pnuc•r loncio'uo rhZtll' 
na pro,enle discussão, e esto poncu que direi, ha tio ser cir-
cumscriplo .1 mntcria do prnjecto, . 

As rcflexõos gornlis que tivo a honra de ofl'<roccr li pru 'en .. 
cin o patriotismo do gabinete quando se rlisculiu o crer! to •JX· 
trnordinario pedido pdo minhtcl'io d~ 111nr'inha. dispon,;lo m6 
~gura de novas r·tllexõos no mosmo sentido. O pcrr,arn~ntu o 
fim dnqucllns observações erilo a sãD concmcr pam <tu e o 
g-overno possa rcduzir,tanto quanto sejn passivo!, as, vu'l:orlis· 
si mas desp~zas da guer.ra, e accclerar ·O exilo desta. Se as 
observações foitus neste intuiio, não só pelu fraco ol'iirlnr q1:e 
ora pede 11 nl!ençào do senado, mas por outros orntlur~e do, ta 
e da out1·a camarn, nilo fort>rn ba>tautos, escusndo seria lam· 
bem 11gora prosoguir no mesmo tcrrono. . · - · 

Mas eu. creio, Sr. presi Jentd, que 11 .discussão oiTo tom sido 
inutil. E' impossível que os nobres ministros, nus observa-· 

Continuou a 2• discussão, que ficâra adiada na sessno do ções que lho; tum sido dirigidiis, !Ó vejilo os perkos que se 
nntolbán1o no nobre senador pela proviqcin da Balda, que 

1' de julho do 1861;, .da proposi_ção da cnmara dos Sro . depu· fallou na ultima sess;lo, o Sr. vi;cundo de J qnitiuhoriha ; 
tados, com o parecer da comm1so~o de fazenda, autom~ndo que só vejilo nessas observucões estimulo> á teuacidiidO do 
o J:overnoa·maodnr ~honara D. Joaquina Veridianadn Frias inimigo do imt•erio. • . 
e Vasconcellos o meio soldo do Feu finado pai. N 1 · · · 

Submottido à votac.ão o arti:?o unico da proposiCI.<1o, não foi o to q?e P0• ~ mlmstcriO da guerra se 16m tomado ~l.gu-
" mas providencias que podem, a meu vor, dar cm ro>ultatlo 

approvado, · 11lguma economia na considcrnvel, na muito consi.Jarav,J de>· 
Entrnu em 3• discussão a proposicilo da mesma camara peza que fazemos no fiio da Prata O relator! o do mini;tcrio 

concedendo isenção de lodo o qualquer direito de import~r.no ôa .guerra nãq inculca tambe;n o optimismo que notei o tom" i 
para os .j)bjectos neccssarios .á compaobià do encanamento i\ liberdade de censurar no nobre milli>lro da marinb~ ; 11,1 
das aguas do Ceará. · ahi declara~ões, rolativamont~ ás despezas d~ssa repurtigiio, 

O Sr. 't'errelra Penna:- Pouco de~ois de haver que me parecem nota veis, que s;lo, como eu disfo em um 
passado este projecto em 2• discussão, tr"tou-se ~e outro, aparte outro dia, dignas do louvor.! Ojiportuoamonto hei do 
que tem igualmente por fim conceder isenç;lo de direitos do cham_n~ a a!tençilo do senado para esses lr~chos do rolatoritl 

. impertaçao para os objectos necessarios á cmpreza. da illu- do rnlDI~tcriO da guerra: · · 
minacilo a gaz na capital da província do Ceará; c, ~onde- • Se v.elo ministerio da guerra se .tomári!o já algumas. pr~
randÕ então alguns Srs. senadores a conveniencia ile ser vulenc1as, ó do esperar que o gabwcte nãu· ouça com wrll(· 
ainda examinada a materia por uma commissão, visto que fercnça, e menos com re!entimento, ns observações que se 
não temes presente o contrato da mesma em preza, nem outros fizerem, nilo para croar-lbo. ombaraqos, não para esturvar a 
esclarecimentos que sno indispensaveis para votarmos com sua acç;1o, uão pura impclli-lo por uma· via perigosa, e 
conhecimento de causa, ficou esta questão adiada. · talve-z imcompntivel co1n a dignidade do imperio ; mas para 

Não pretendo repetir agora as reflex.ões que então furão que os sacrilicios extraordinarios, extraordmarios como os 
fe1"tas neste sent1"do mas estand· oco venc,·•o de que o e nobres miubtros avalião, ~ue se eotào exi•iudo e"duuo 

i 1 0 
" i · lllm de exigir do povo bras1" e1"ro, seJ'ào bem a"pr9Ve1"ta os.... '-nado, quando se tratar novamente da materia, não deixará 

de reconhecer quanto são ellas procedentes, e parecendo-me O Sn. MINISTRO DA GUEnnA :. - A.s suas Óbservacões serão 
que a respeito do projecto que entra agora em 8• discussão ·tomadas na maior consideracão. • 
devemos proceder do mesmo medo, visto achar-se em iguaes O.Sn. PAnANUos : _ Obrig~d() a y Ex .•• para ~uoessos 
circumstancias, apresentarei um requerimento para quQ seja sacrificlos! d[zia eu, nilo e~cedão os limi~e; do nilcessario, 
()Uvtda sobre a sua materia a commlssilo competer.te. senão do md1spensavel. Refiro-me ao sacnficio de sangue e 

11oi lido, apoiado; PPB!O em discussão o sem debate appro- ao sacrificio do dinheiro. 
v ado, o seguwto requerimento: . l'~ra governos bem intencionados, ns oh1crvaçil~s oppo>i. 

« Requeiro que o projecto em discussilo seja submettido CIOm.stas, mnda quando n~o tenlt1!0 sómente por llm o be1n 
ao exame da com missão de cm prezas privilegiadas. 24 do pubhco, mas tambem gumear as posições dos ministros, 
julho de 1866.-Ferreira Pcnna. , · muiras vezes silo inzlrumento utilissimo nas mãos dos mes

Acbhndo·se· na sala imlllodiata o Sr. ministre da razenaa mos ministros, slio argumentos vuliosos que elles pódem em· 
. forilo sorteados para a deputac&e que o devia receber os pregar contra os seus mais extremosos alliados e contra os 
Srs. Paranhos, Ottoni o Cunha Vasconcelloa, e, sendo intro- seusmn\s pr~dilectos agentes. 
dúzido no s&liiocom as formalidades.deestylo, tomou assento Antes de entrar na ordem do consirlcracões cm que ser;\ 
á direita do·Sr. presidente. opportuno mencionar as palavras, a que ha· pouco allutli, rio 

Proseguiu a t• diseussiio que ficára adiada na sessilo de relatorio do Sr. ministro da guerra, cu devo pedir nl~umns 
20 do corrente, da proposta do poder executivo com as explicaç!le, ao nobre ministro' da f•zonda sobro o quantu111 do 
emendas da camara dos deputados, abrindo· um credito extra· credito que ora se discnte. l'aroceu-mo, como ao nnbro so· 
ortlinario para os ministerios da guerra e da agricultura, onrlor pela PI'OVincia do Pnr1i, que 'llll 11lgurna cnntradicnno, 
commorcio e obras publicas. ~or vvntura apparente, entro os documentos officiaes. ' 

Alai n. 121 l do 21i do julho do nono passar! o concedeu no mi
O-Sr. Zacltnrlnl'l pronunciou um discurso que publi- nisterio d;l guerra o credito extrnorrlinario do 3 i. 749:8i7HJ80. 

carcmos no appenso a esta volume. ' . SH~:undo o relntorio do nobre ministro da f,rzenda, n jw!(. 4, 
O Sn. rnEsmr·:Nm:- Continúa a 1•. discuss~o ria proposta d.1quelle credito ;ó ~pplicnu se ao exercício de 18Gti-t~G6 

do poder executivo, nbrindo um credito cxtraorrlinario para a quantia do 27.914:üGii~i03. 
as de,pezas rios ministerios da guerra o da agricultura, com- o Sn.· MINISTIIO DA awmnA: _ 0 quÕ está Jiquirlnrlo. 
mareio e obras publicas, com as emendas !fn cnmara rios 
Srs. deputados: Lembro que ti isto o que eslá cm discu;s~o. O Sn. PAn,\Nuos:- Est11 ns~crcilo do rr.latnrio da fazond;l 

está do accnrdo,'com J!equona dilfÔrnnc.1 nos nl~arislllos, com 
O S1•, mluiHtro t111 rnzcncla pronuncia um discurso o tjUO. expõe o rola tu rio do ministcrio da guorm; segun•lo 

que publicaremos no appvnso a este volumo. este, do credito exlraordinario só coubo ao oxorcicio do J801i 

í 
/. 

\ 
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-1SGG a somma de 27, W7:G39fl937. lia alFuma difl'ercnça, do exorci.cio do 1863-ISGG, quo parto dello sorá ap~licada 
insignificante, nos alga.rismos, a quo nilo dou import~ncia. 'à algumas das.despczas do exercicio emente.· . 

Mas, so conmllarmos a ~ynop8o ou b:tiMco provisorio do 0 • 1 · 
tliCSluro, relativo 110 oxercicio do 186i-J8G'5, VOI'Omos que, Sn. MINISTRO D.l. GUERRA.!- Por CXOillp o, OS promtoS 

I aos voluntarios. do credito extraon ioat·io dtJ quo !alio, >IJ llpJJiicnu se ao exer-
cido do ISGí-18G5 a quaatia 110 ~.200:!JIB,)!H8... O Sn. t•AnANnos:-Isto é importante, conviriá que :1 lei o 

o Sn. rutNts1110 04 au~nnA: _ Funda-so iÓ!nonte no Ji.JUÍ· declara>so, porque, do 'modo como se exptimo a emenda, 
dndn. (lótf~ cnteotfcr· se ~uc o crorlitn ó destinado ás dospl:'lilS dus 

dou> exet•cicios de 1RG.f-!861i e 186a-1866, setu qúc o 
O Stt PAnANuo>:-.•. e quP-. portanto, dP.sto credito, ficou poder lell'islatívo tenh11 em vista que, vo!:tndo este credito 

para o exercício do 1863-1866, 30.lli8:982~J:J!. ba, pur- extraotdiNario, já vota despezas extraordinarias do cxor-
tanlro. nm;J rltlloronca not.,vel. cicio de 18GG-18G7. · • 

C<·mbinando·so á lei do CI'Odito extraortlinario do anno Não me recordo de lei algum~ em que esta deelaracão se 
pamdo com a synnpse, ·lemos para o exorcicío do •lnixnsse de fuzor, a nao sor a do anno passado. No c'redito 
J86l-18GG, 30,iH8.932;:5i32 tfll•iuella credito extraordin~· e:.traordinario do anno passaão a lei exprimiu·se, é verdado, 
rio, isto é, m;,is 8,.1111:366,$029, do quo ·a somma datla nos termos tfa emenda, mas então estava bem claro que o 
peltJs reJ,,todo; dil laz~nda o da guerJ'ii. · crer/i lo era destinado aos exercícios de !86i -18GS e de 

O nobre ministro ·da guerra p•1roceu-mo notar ba pouco 186ii -1866. Este credito, poróm, niio se refere eóm3nte a 
·que asynor,se ainda lli1o apresenta uon;1Jiquidação completa, .. oxorcicios pass~os,'mas ao ultimo exercício, e ao corrente, 

O ~u. llltNrsrno oA GUERRA: - Apoiado. · para o qual se esta discutindo a respectiva lei de orcamento. 
O Su. l'An,1~uns : _ ... mas eu ubsorvo qu~, se~undo as Convinha,. pois, repito, que n lei fosse e1plicita a 'esse res

dcclarucffes do !besouro, só lha lallav<io os balancos dil lho- peito i e l<1nto é assim, que talvez alguns: dos meus illus· 
suurari<Í de fazen<la d~ provin ;j;1 1J11 s. l'aulo do; mczes de lrados collegas, que não houvessem ainda refiectido bem 
julúo 11 dezembro ~u 1H6ii e 0 do dezombro da do l'ar~uá A sobre a disposição do artigo do projecto. actual, estivessem 
syoo,se, como se sabe, trata do c:.:ct·cicio do 1861 -!865: {e eu lambem estava em duvida, tendo aluis pensado sobre a 

disposição do arttgo) que este credito era deslinad~ sómon\e 
O Sn. MtNtsrno DA GUEDIU: - F•lla sóm~nto das tbesou· a despezas do exercicJO de !8Gã-186G. Isto é aulfta. mats 

rarias. N~o se relere ás, repnrtiçilas fiscaos do exercito. , para notar, porque o ministedo da marinha não pediu novocre-
0 SR. PAnA~Kos : - Mas então, a ser esta a explicarao dito extraordinario senão para aquelle exercício de 18Gii-

do facto, ·seguo-s'e que uma grande parte das dcspozas' do 18G6. · 
cx•rcicio de tgGI t86ü·oão eshva no conhecimento do the- Sobre a importancia do credito actqal. eu peço ao nobre 
souro em 30 do maio duôtc anno, quando cll~ concluiu o seu mi"istro da fazenda, ou ao nobre ministro da guerra, porque 
balanço provisorio. . ambos silo cgmpetontes, que attenia á seguinte demonstraçilo, 

Que nilo estivesse classificada uma pnrt~ da dcspeza ·desse pela qual me parece que o credito pedido é excessivo, a c~n
sidorarmos a despeza conhecida do exercício corrente. 

exercício, comprobendo i mas que o thosouro, aló á data ~~~ llm rela~ão ao exercício passado 0 rehitorio .do nobre mi· 
npt·osontaçilo dn synops~, qunn1lo nos declara que só Jbe nistro da guerra, sem que eu qu0ira rasgar sedas a S. ·Ex·, 
f;ltã~ aquelles documentos ofllciaes, ignorasso a existoncia contém m~is esclarecimentos do que 0 do seU' collega: da· ma
do despeus feitas por cont~ ~aqueliA credito ellraordinario rinba. Abi encontro uma· tabella por onde se demonstra que 
na. importancia de cêrca da i OOO:OOO;í, é cousa muito no- a dA>peza dos nove primeiros mezes do exercício de 1865-
tavel, e que pela primeira vez se dá. O caso ó trro notml, IS66 montou a i2,9i8:681$651. · · 
que eu espero ainda, para crê-lo,. que os nobres ministros Ora, otto será demasiado sup~Or que no quartel seguinte, 
confirmem a sua asserciio, explicando que, do leito, o tho· no ultimo quartel do aono financeiro desse exercício, as des
souro, apresentando· nÓs esta synopse em 30 do mDio deste· pezas não excedessem o• termo médio doa nove mezes antorio
ahno, ignorava, sem o declarar em nenhum dos documentos res, porque as primeiras despezas desse anno deviiio ser as 
parciaes da mesma synopse, a ·existencia de·despezas consi- rnnis consideraveis, visto·que .em• srande parte consi~tiri4o 
dera veis pHtencootes a esré exercício e feitas pelos ministe- em compra de material. Sendo.ass1m, tlfmando a ter9a parte 
rios da guerra e da marinha, ou sómente pclp da guerra, da queiJa somma gasta nos nove primeiros mezes, teremos 

A 1rnopso mostra, assini no ministerio da marinha, como H 3!6:i28S217, como despeza que ainda. pó de accroscer 01) 
· no mintsterio da guerra, uma somma de despezas ainda niio exorcicio de 1865-1866; e ·junlando-so este accrcscimo á 

cJ,,ssificadaa i mas, o menciOnar as despezas, contempla-las, quantia já conhecida de 42.018:68t661il, acharemos a som
declarando que aind~ ,niio estilo classificadas, ó cousa ma de li7.26i:9126868: comparando esta despeza total com 
muitQ diversa de nmitti-Jas, porque fossem íntoíramonte igno- a sommil dos creditas ordinar1o e extraordinario, que mon
radas do !besouro até á ultinm dat<l do.seu balanço provi- tiio, so~undo o rRlatorio, a 40.S82:8US05~, o deficit nal) 
sorio. Est~ lacuna na synopse deste anno seria, a meu vôr, excederá a 16.932:871H8f6; muito menos dti que agora se 
liio notava! e extraordinaria, que eu peco licença aos· nobres nos pede. •· · · 
ministros para 'duvidar ; creio ainda quê o resultad() que se Eu creio que os nobres ministros comprebendêrito a base 
tira da synopss ó o verdadeiro, que btl engano nas aprecia· do meu calculo. O relatorio da guerra apresenta-nos uma ta· 
çõos feitas nos relatorios dos ministerios da fazenda o d~ bella com a despeza total de nove mezes do exercício do 
guerra. O da fazenda sem duvida reportou-se ás informaçDos 186~ a 18GG i e11 tomo a terca parto dessa quantia, para 
ilo ministQrio da ~:uorra, que servirilo tambom de base ao achar· n despoz~ dos tres mezês quo faltilo, o da~ui resnlla 
rolntorio desta rep~rticúo. que, attendendo-se aos credit()s já concedidos ao·ministerio da 

O nobre mimstro • da guerra pode na sua proposta guerra, este ministorio só carece de 16,932:871"816, para 
20,2IO:OOOQ. Eu tonbo a este respeito a mesma duvida que liquidar as despezas do dito exercício de 1865-66. 
manifestou o nobre senador pela província do Pará. A pro- E isto, suppondo·so, como dizem os nobres ministros em 
posta do nobre ministro da fazenda, que na sua fórma tatn- seus rolatorios, e não conlorme a synopse do !besouro, que 
bom me parece ter·se afastado d() preceito legal da lei de 9 do credito extraordinario de 3~,000;000$, desprezada a frae
de setembro do 18ííO,como depois mostraroi,so houver tompo, çilo, eutorisado pela Joi do anno passado, só ficárão para o 
pediu osto credito para o anno financeiro, ontão corrente, de exercício do 186~-186G, 27 mil e tantos contos; do contrario, 
1861i-1866i mas us omondas da camnra dos Srs, deputados ·a provalocerom os dados da synopse, dovomos·ainda rorluzir 
supprimirao a doclarac[o t{o oxorcicio, o disscrão quo as o credito necossario eara liqu1dar os de!pezas do exofcicio 
dospor.ns docrotadus n'rista llli · serão levadas á conta dos de 1865-1866, na tmportancia de 3,304:3GG.l!029, quantia 
c:~:orcicios 1om que ellns se efl'ocluarom. Creio, portanto, que esta em que a syno~so calcula para mais a sobra daqucll& 
o~to credito nilo ó destinado sómonto a liquidar as dospozns credito exlrjlordwano .. Seguindo-se a synopso do tbosouro, o 
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credito nccPssario para liquilnr ~s dospozns d~ exercir.io de noza do exercito. Suppondo que :u;sim seja, temos m<d~ 
18GU-18GG, uo tocante ao minislcrw da guem, sena de 32:000H por clin, o quo dá a sornma do 189:000$ por dia, 
13,G28:üOii~i87. · . ou rôrca de S:onoH por hora. . 

·Esto calculo mo parc:c racional, .e.ni!o póde estar muito Fico, JIOrtauto entendendo que ca•la dia de demora, que 
longe da verdade, p1•r quauto o nobre mu.i>tro da guerra nao Sl'j' justificada pelas necessidades rllllcS 1la guerra, pola 
acaba de dizer om aparte que o presente credito~'"'~ tnmbom providencia rawavol e fundada doe genoracs, carta dia de 
applicado ás di!SpeZiiS do corronlu ~xcrcicio de 1866-1Sfl?. ilemor>l qun s•·j:1 resultado de 'tmprevi•lencia, de>cuido ou 
r.ogo, o nobro ministro da guerra rlilo carece p;1r11 o cxercr· quai!Juer outra falta, custa-nos 189:000S j11tó á li~ui•l;tçiio 
cio de !865-1866, de to~a a >ornma de 20,'2IO:OOOH linnl, que talvez olovc.estn somma), c cailn.hora ~~~demora, 

Conviria, pois, qu~ o senado soubcs~e. sen;lo exnctarn·entc, c;ula hora que so porca cu> ta-nos cllrca de 8,000$. 
porguo agom n<io ó ioso possível. no menos nppro~i~1ada· Creio quo é dcsncza consiileraveJ, c que somei banto d~s· 
monto, quanto será llPilhcndo deste credito ao cxercrc1o. ~e ]lOta justifica quanto so tem dito o se poss;1 dizer, guardadas 
186ti -1 SGG, e quauto restará para as d1spczas do ex~rcrcro ce1 tas convcnieuciils, que creio não têm sido ultrapassadas, 
emente de 18GG-JSG7. São esclarecimentos estes de al~uma para aju lar o governo, não digo ostim~tar, no int~nto·de ob: 
imporlancia.... ter qu~ a ~ucm culto o meuos possrvol e termrn·e IJUanto 
o s·n. SouzA F~ANco: _Apoiado. nntrs, salvos sempre os grandes fins que nos o~rigár~o a cm-

penbnrmo-nos ness11 luta. · . 
O Sn:·l'ARANnos •.• pnra que possarqos apreciar bem 'as Eu sei que, iufcliz!MR!&, o nobrn mii1Hro d11 guerra, a 

depezas de um e outro e~ercicio .; e qumndo partir do C?- rc>peito ilo nosso systema n~miubtralivo m1litar, pensa m~ito 
nbccido para prever e estimar o desconhecido, rmporta mmto diveroameute das peucaR uléa~ que possua a esse resperlo; 
sabor-se, senão exactamoutc, p~lo monos com a maior appro- parece-me que o nobre ministro está muito do accordo com 
ximação possível , qunuto se tem despendido nos exercícios o sou nobre cf!IJ,·~~~ da marinha qu~nto ao sy~tcma allminis
do 186i-186l5 e de 1863-1866. trativo que ali se t11m observado. Eu o sinto, porque o nobre 

O nobre ministro da guerra procurou no seu relatorio dos- ministro, quo tem introduzido máis de_ uma rrforma no mi
fazer a impressão que pud11sse ter c;lu>ado uma noticia exa- nistcrio da guerra, se quizesse memorar o no.sso systemn 
gerada sobro as despP.tas militnres, pelo que· respeita no seu a1hninistrutivo milit~r durante esta campanha, tomando por· 
ministerio; Com elftlilo. correu voz do ~uc est;mmos deSJicD· modelo o systema fraoccz, creio que seria muito bom suc
dcndo no Rio da !'rata 300:000$ por dra: o nobre ministro, cedido, pwtan·lo uru grande serviço ao púz na reducção das 
calculando sómente as despezas do seu mioistcrio, as d~spe- de~pezas militares, e no melhor· tratam1•nto de nossos scl
zas ordinarias c extraordinarias, reduz aquclte algarismo dados, ou estejão estes nos acampamentos ou hos bospi
á côrca de !li 1:000$ p~r di.l. Como apreciar est• calculo riu taes. 
nobre mini>tró, so não soubermos. quando não srj;1 rx;t,til· Eu niio sustento a i<léa de um commismiarlo tal qual 
mente, ·ao menos approximadameote, a dA!peza rei ta em houve entre nós, mas croio que o syotcma actual ó deficiente, 
cada um dos exercicros de !861-1865 e 1865-1866? é muito incfficaz. Sei que üoje o ministerio da guPrm c~tá 

O SA. MINJSTno DA GUERRA:- A ·demonstracilo eslá no organisado como não esteve em o.utro.lempo ... Pa!'ece-me 
mesmo relatorio. • que estas observações são bem.çabrdas. 

r. 
• O SR. PARANnos : -Ora, aqui têm SS. EEx. a razão por· O Sn. rnEHDENTE:-Está perfeilamenle na ordem o nobre 

que provoco os· esclarecilnentes que indiquei. A demonHra- senador. · i 
ciio está no relatorio, diz o nobre ministro. da !1Uerra, mas · O Sn. PAnANuoe:-0 minislerio da cuerra tem uma repar~ 
êssa demonstração assenta .sobre a despen conhecida, e o ticlto do quartel mestre geueral, lem outra do ajudante gene· · 
desconhecido, segundo os nobres ministros, '}lóde ainda avul- rár; uma relativa ao pessoal, outra relativa ao malerial. Des· ·· 
tar muito. aas repartições se dostacárllo omprecados para servire~~! ~oa . · 

Nós acabamos de ver qne os relalorios da fazenda e da exercitas em operações, mas estes empregados da admrms- t. 
guerra se exprimem, a respeito do credito que ora discuti· traclio militar, que se acMo nos dous exercites, uns· por ~-
mos,por modo ~ue ind~zem a crer gue o ministerio da guerra, parte da reparti cão do quartel mestre general, ou exercendo ~ 
SÓ para o.exercJCÍO de 1863 a 1866, carece de todo O credito funcciles. anaJogás âs f

181Sa rerartiçilo, outros por parte da 
de 20,210iOOOH i entretanto quo, examinando-se a .tabella repartic~o do ajudante genera, silo sufficientes para que a 

. anno~a a~ mesmo relalorio, ist~ ó,. considorando7se a des· fiscalisàcllo seja perfeita? . 
· peza Já.farta durante os nove. prrme1ros mezes, se deduz que Eu coinpreüendo que os ·empregados fiscaes {aparte o que 
as despezas desse ministerio, no exercício, de 1865 a 1866, diz respeito A pagadoria militar), comprebendo que os em
não podem ser ti!o avultadas, nilo:exigem credito t~o ele- preg-ados fiscaes que estejão no exercito poss~o prestar muito 
vad~; e esta deducção está confirmada pelo nobre !Dinis- bons serviços no recebimento e distribuir.ão do material que se 
tro da guerra, áparte alguma diiTerença nos algarrsmos, fornece ao mesmo. exercito em operáções, do ·mnt.erh~ em 
porque S. Ex. nos disse que, com eiTeito, este credito de geral, qualquer que seja a sua especie i mas, dado quB o 
2UIO:poon é de;tinado lambem a despezas. do exercício nobre ministro tenha dotado essas repartições dos deus exer
cerrente. · · cítos-Com todo o pe1soal que hoje· as circumstancias exigem, 

Espcra~do que algum dos nobres ministros nos esclareça ,pergunto; e quando se trata de comprar material nos mor
sobro a d11Teronca notada entre o documento do tbesouro e os cados vizinhos, quando se. trata de montar hospitaes, de 
dous relatorios, e bem assim sobre a distribuicilo n~proximada transportar tropas, do transportar enrermo1, de fornecer a 
deste credito de 20,2t0:0001i'l polos dous êxercrcios, o de e!ses· hospitaes, de fornecer aos proprios exercitoP, os om-
1861i-t8GG o o corrente, eu tomo o algarismo do nobre mi· pregados que servem junto ao quartel-general dQ exercito 
nistro da guerra sobre a dospeza diari• IJUO fazem as forças poderão desempenhar. estasfuncçiles a tão grande distancia? 
cm operações. Aceito o assignalo este algarismo, só para ro- Seguramente na(). · 
commenda·lo il consid~racão de nossos agentes crvis e milita- 0 Sli. MINISTao riA auRnnA: _ T~m outros dete~ndos. 
res no Rio da !'rata. •. · · " 

A despcza do exercito ó de 1U7:000& por dia, algarismo O Sn. PARANHOS: -Mas como se acha organisadõ esse 
redondo: quanto despenderá pela sua parlo a marinha? Não systama do delegados, que se devem .corresponder com aqucl
acboi esclarecimentos a este respeito nos documentos officiacs los o prestar o~ serviços que aquclles não podem J•restnr? 
que ató hoje tilm sido olfcrecidos á apreciacilo das camnras; Será perfeito o systomot,. haverá mesmo algum systema nosso 
tive, portante, do procurar uma base pará a despcza dia ria sorvico? 
da marinha. Scrvi·me da despoza conhecida nos exercidos Eu· vejo que os agentes diplomatices o.os consules (nilo o 
de l8Gi-186U e de 186li-1SGG; o pelo que el111 mostra,. noto .tanto a.rospoito.dos consules com? a r~speito d~s II!;CI!
calculo que a do.speza da marinha ó, pelo menos, 1/5 dn ~los- tos drtllomnllcos}, V~JO que estes funccronarws tilm. stdo o~n-

! 
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~ad••S n ingerirem-se cm do;pcza! dos düus exerci los, o aló com o5so modo do :ulrninislrac:io militar, ·c para não tomar 
11a Jlscalisação do sor.viç~ militar, n:1o accidu~lalmon~o, I!Or ·muito l<•mpo 110 senado o ·no 'nobre ministro, cu a defino ro. 
al"om caso cxtr:roJ·duJam, ma; como med1d~ or:IIIHII·I;J, pnrtun1lo-mo 110 Fy.<tema francez, qno dou oxécllontos rcsul
A~Jso ó funcc:1o propJ'iu do um agente diplomatico o occu- tatlos na guerra da Criméa, que causou invcjaJlOS in~lezes. 
par· se cllo dÜ !ao; sorvi~nô? Seguramente não. l'ocquo o Não ostú em mo~ pensamento que lá so constitua um com
filz3m? l'orquo o systcma administrativo do exercito o da mi:suJ·iado intairamouto indopendoulo dos generaes, o, menos 
nrma~a, para circumst~ncias como estas,,, , tim conuri~sariado que se v a pill' cm luta com alies, O que cn 
. o Sn .. MIN.rlTRO DA. GUERRA: _ E' por flllta de pessoal nd- quizCJ'U ó que csocs serviço;, lfUO exigem conbccimcnlos, pí,.o-

minislratiVO 1donco. . . fi~sionacs .• Cú~pra de material de gucrra,,organisá'çnodo bos-
. )lttao•, forncc1móntos o sua remessa, esiiVo>sem a cargo·dc 

O Sn. PAnANrws: "":'· .• não ó sufficienlo. 1,cssoas r.ompotoutcs, conslituidas 11ara osso fim os'po6ialmonlo 
Comprchondo IJUO os diplomatas requisitem o fornccão os JICio mini;lorio da guerra, (o mesmo digo a respeito lia ruari" 

fundos do quo caJ·e~ão a 1mgadoria rnililar o os. diversos 11ba), o qug lho prestassem ponlualmonle contas do que,fi-
agonles cnc.trrcgoJilos riJs ~osrozas do cxor·ciln; m.1s quo urn zcssem. · 
agonlo di)llomalico lenha do iutervir n.t org"nisacão do hos. 
pitat·s, ua fircaJi,açiio de SCJ'viços militares, i> to a incus olhos O Sn. VJSCO~DG D.l DoA-Ym.l:- Este 6 o grande ~Y~· · 
revela falta, o falt:1 muito sensivcl, 1111 organisaciio .militar, lema. . 
qu,cr do exercito, quer da 111'mnda.. • O Sn. PAnANnos: - Os generacs dcvi:lo superinlcndor 

o Sn. J~nur:- Faz tembrar os delc•gados ~a 0,111 vengiio esses >CI'vigos, roei:· mar contrn quaosquer f.11las dos agentes 
na•;ion:11 do l•'r~nça. . subalternos, devi;lo !UJ' a faculdade do resolvei', como julgNS··' 

sem conveuiento, o sem dil:íciles, quallfUOr objccMo dcllcs, 
O Sn. l'.lnAr;nos:- Eu vi h:1 pouco, o nenhum ilc nó> ;rm porque respourloriiio ~o1· i.iso";w 7overno impcriai; n quem 

duvida alguma deixou dnlcr ua ultima Ctll'l'llspondllncia do Rio tnmhem. a queiJes funccionarios d11rião lúgO conta do que fi. 
da l'rata,que o nosso cuviarlo exlraorrlinnrio teve do auxiliar o ze;som contra sua conscicncia, ou contra n lei, por .uma 
mnrêchull'olydoro nas refol'llla> IJUO este procu1'ou introdu- ortl•·rn terminante da auto1·idado superior. ~las, quando rlel· 
zir na adminiotra~ão do uospital militar do Gorrienlc~. p~zas tão considoraveis, c servigos t:lo importante;, qu:1es 

O Sn. !IINJSTno D! Gll&llnA: ...., J\';lo ó exacto, pOl'(jUC o os dos bospitaos, se rstrro fazendo fóra das vistas dos. geno
mnrochall'olylloro u;1o tinha ess:f missão i devo ler 'luando J'ncs, entregar essas funcnões singularmente ora a estes, ora 
for dcleRado do quarlol-mcsli'O general. áquellcs agentes, o agentes civis, não me paroco acertado, 

parece· me um múo ;ystoma. . 
O .Sn. PAIIA~uos:- Estimo o a parlo do nobre miuish·o, . Dahi resulta, Sr.p1·esidente, que o ministerio da guerra não· 

pOl'•JuC o lacto rovel:lva,. em maior escala do qun ou suppn- está comvletnmonlo ilúormado .a respeito das uespozas do 
nha, ;1 dcfl!cioncia do syslcmn . do admiuistraçi!o miJ.t;u· bojo cxcr~ito, e nw!105 pó do. c.star .o ministerio da fazenda i u. 0 que 
seguido quanto ao nosso exerc110 o quanto à armada. so diz a rosperlo do munstwo da guerra tem toda.a 11pflcac[o 

O Sn. IUI~Isrno DA GUEnJ:.I: -Eu explicarei isso... ao ministerio da marinha. Na synopso do 18G~-18U1i i1ó~ 
O Sn. I'AnANilOS:.:.. ~las·o nobre mini>lro; no seu a parlo, vomos IJUO uma parto da rle>poza,·IJUer da esquadr.1, quer do 

conlcst~ a cxnclidiío da noticia quJnto ao· gcnorall'olydoro exercito, não calá ainda classificada i .o o nobJ·e ministr-o da·· 
sómeuto, ou t•mbem quanto ao nosso envia!lo oxtraordtuario guorra.uos diz que no 9Xorcicio corrente as.cousas têm peio· 
em missão c>pocial? . r ado a esse respeito. V ê·so, pela tabclla quo se acha u pag. 

O. ~n .. 111· ÍN!STrtO .. D.I GUEIIR.I: ._Quanto ao Sr. f'olyJoro <!.ti do rclalorio do S. Ex., quo esWo por classificar, na data 
• cm que foi cscriplo ·o rcl~lorió [11 do niaio), rlespezas 11:1 

sómento. ' importancia do 12,973:1itlfli!H, E' somma'avultada,mas 
O Sa. 11AIIANUos:- Logo,, o nosso ageoiB tliJilomatico que aló aquella data, li dd maio, ncro .tinha podido sereias-· 

levo, com clfuito,· do intervir na adminislrncilo do serviço do sificada 1 , . · · 
sautlo ;1 cargo do; bospitaes militares de Cõrricnles. O miuislorio da ~uem ó a eslo respoi(D mui lo franco, e 

O Sn. ~11Nrsruo DA. ouEnR.I.:- Do .fiscalisar; c Iom pres- ó isto lfUO ou h a pouco louva v~: . o· nobre ministro, com~ : 
tado·neslo ponto os mais rrlovantes serviços. quanto parecesse nos ~cus apartes não adniillir milihas ro· 
o Su l'AIIANuos :-Estimo muito, 0 ai lida mais o.lest,1mu- floxuos sobre a ~eccssidado de·refurmas ~o systema admi~is· 

tralivo do oxerc1to u da arma~a, .todaVIa forneceu nos um:1 .. 
nho que a~aba do dar-lhe o uobro ministro ; mas isto confirma prova mui lo valiosa do f(UO as cousas como Jtlm 'ido n:io vã·o . 
o que cu acabo tio dizer: o a~ento diiJiomatico, o enviado (L d ) 
exlmordinario, que devo consagrnr-•c a dimcão politica da bem: C li 

0 
• ' . . . . • 

guerra, vê-se obrigado Jl IITCStar serviÇOi dass:i or,Jem... " NiiO doro deixar do dar-vos uma o'Íplicaçãô sobro ó ar- . 
· .ll V A · d · ligo que com esta rubrica. vem na tabclla acim~. ·. .. . 

O Su. vrscoNoE Do\ OA' ISTA :-· pola o. " A n1o1ior p:u·to da dos,leza urro classificada· provem do .. 
O Sn. PAnAuoos :-... a inloi'Vir no exame da adminis- pa'gamcnto do saquus destinados á manulençilo das forçns 

!ração militar dos hospitaes do oxorcilo.. cm oporaçõoo e do n~iantameutos aos corpos ,que chogiio.scn• 
O Sa. ·IIJNIITno·DA GUEnnA :-Eu o explicarei. Assim como guins o marchilo pa1·a o thoatro da guerra. · · 

· o nobre senador, se estivesse lá, ou quando esteve Iú, bavin · cr A fallil do clasJificnção n~o significa .que a do~pcz~ .seja 
do fiscalisar, ainda que fosse do p~ssngem. illegal, a pena! dono la carenc1a do documentos que habilitem 

o Sn. i'AnANnos :-Entendo que um agente diplomalico a fazer-se o lançnmcnlo ou.cscripluração;na ruhrica com-
devo ser um bom clheiro, já o dis;o om outra occ~!i:Io, potente. " · 
o iiJforum do tudo· discrolamcnto ao governo i mas cu O nübro ministro da mnrinbn, quando aqui discutiu com· 
pensai, c às folbas o dissor:1o, que as reformas quo ali se nosco o seu credito, dizia·nos quú eslava intimamcnto con- . 
rnlroduzirno for:1o nutorisadas pelo nosso enviado oxlr~ordi· voucido do quo as dospczas da esquadra não po!liiio ser la· .. 
nnrio, o que mesmo o mnroc~all'olytloro n:1o as J!Odia levar qh;~das do cxccs•ivas, pori(UO tudo eslava corroulo; mas cu 
a oll'cilo sem aquolla autorisacão do di~lomata. Neste Caio desde logo 'obôorvci que a liquidação não. est~va foila. 
pareccu.mn c parcco-mo c~trao'rdinario I{UO o genural m.un ·• O Sn. Mr~1srno n,l ouEnnA :-N:1o em possivol. 
d:Ldo desta cilrto om conumss,lo, para reformas nocossanas, '· 1 carcccsso-do autorisacão do agento diplomutico. O Su. P~lt.l~uos: -Agora nós sauomos,. po o orgão do 

• ' miui;turio da guerra, pelos documculos que ello nproser1la, . 
O Sn. IHNISTno n,\ ou~nn.\:- N;!o linha osia incumben- 0 pelo quo consta da synopso, QUO uma grando pn1to da des-

cia 11or ora i pó~ o-r. lot· <latiu pelo gencrnl cm cholo. puza 1los 1lous cxoreicios o IIi\ ainda por cl:~ssificnr, · 
O Sn. PAn!l1UOS: ~ 11. .miuh~ iaóa, pois, nüo so conforma No lo o ·nobre ministro q~o a falta do. cl~ssificncffo não so 
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dá sómento no ultimo excrcicio ; a synopso manifesta o .alguma cxplicaçfio sobre esto ponto, ~o valer a pena ; en 
mesmo quanto ao exerci cio do 1861-186~. noto, na tr1bolln quo tforuonstra ~o crcrhlo, que, trataqrlo-se 

· S .1 ·.1 de dospcza nr1o classificada, no cxercicio corrente, vém sa· 
O Sn. MINilT~o DA GUEnnA:- om uUVJua. quos da missrlo CSJJOcial no ,valor do 3,936:160$033. c ditos 
O Sn. l'AnANuos: -Alas ouçamos as palavras finacs do do consulado cm Alonlevitléo ·nte á som ma de 1. 797:872H938. 

nobre ministre da guerra: (lcndu.) , . Os saques da miss~o especial ou crdo sabor explicar, porque 
" O scrvico do campanba do corto não~dá Jogar a que as creio quo o nosso enviado extraordinario /J quo está encarro

pagadorias o· caixas militares remollão juntamente -com os gado do fornecer os fundos nocessarios p&ra o pag~monto do 
saques os documentos comprobatorios de cada um, mas os te exercito; mas o consulado do ntontovirlóo tem rguulmjssfio? 
argumento não so pólio ampliar ás legações, consúlarlos o O Sn. MINISTRO DA GUEIIRA:- Trvo, mas boje niio trim. 
outras autoridades no Rio da Prata, c mesmo na Europa. » 0 Sn, I'AnANIIOS: -Saques 11., impoftancia de 1, 797:000S 

· Estas palavras é que rara mim Silo de urna frnnqucza fizon1o·rno rQeoiar que a bUa somma avultada representasse 
muito· Jouvavcl, e cu acompanho complotamcnto o nóbro mi· .. . . 
nistre da guorra nesta sua observação. Não descubro 0 por- compras, afretamento do vapores, o uo,pezns do hospri~J mi· 
que esses funccionarios não tilm podido rernel!er documentos Iilar do Montevidéu ; mas agora creio quo, além dniJUellas 
de sommas tão avultadas. Isto só se OXJllica poJa crença om dcopezas, ba lambem o fornecímonlo de fundo~ ao ~· corpo 
que. muitos parecem os ta r de que, em tempo de guerra, o de exercito.... · 
~:ovcrno não .Iom necessidade de dar muitas sati;fa~ilus aos O Sn, MINISTRO DA GUERRA:- Não. 
rcprescnluntcs da nação... O SR. PARANnos: - .... porque a somma ó muito ele· 

O S A l · Vil/la. 
R. MINISTno DA. auEnnA :- o con rarw. Como o nobre presidente do senado não me pormillirá, na · 

0-Sn. PARANHos:--•. do que a guerra tudo justifica. A 2• discusiao, que falle sopro ma leria ·quu ruio soja muito li- .. 
não ser assim, como ó que os ministcrios da guerra o da gada aos algarísmos ..... 
marinha não podem ainda clu•sificar somrua consideravcl do o. Sn. MINiSTRO DA Guenn.\:- E esta ma teria /J da 2• dis-
dospezas do· exercício de t86i -18G1i? ' cuss~o. 

Não são sómonlo alguns funccionarios do Rio da Prata que 
incorrem nesta censura; a lt•gação do f,ondres, como já so O Sn. SvUZA FnA~co:- Esta ó de ·ambas. 
notou ar1ui em outra· occa·sião, e o confessa o Sr. ministro O Sn, I'ARANnos:- ... cu apro,·cito a occasião para di ri-
da ~uerra, larilbom não Iom podido romcltcr ao theseuro os gir umr1 pergunta ao nobre ministro da guerra. A· pergunta 
documentos de dospozas importantes quo por ali vfro cor- consisto cm saber so houve alguma convon~ão onlro os allia· 
rendo. . dos, a rcstwilo dos Jlrisionciros do guerra. O nobre ministro 

Ouvi que a cscripluracão da legação do.Londrcs, pelo que subo quc.osalliarfos na guerra contra a Hussia eolebrárão 
toca a dospezas, não 'estava em dia; mas porque está urnrt convenção dessa natureza, logo no C?meço da campa· 
atrasada ? nha. . · 

O Sn. MINISTRO DA FAZENDA:- Está atrasada a mais de O Sn. mNllTRO DA ouennA':- Convencionamos a divisão 
nove annos. dos prisioneiros cnll·o os alliados. . 

O Sn, PARANHos :-Eu peço ao nobre ministro quo mo O Sn. PAnANnos:- A convcnçilo é n;.cessaria, ppra que 
permitia duvidar da exactidão desta sua proposição -que os prioionciros, cm Buorra na qual somos parto, sejão.lrnta· 
haja na escripluração financeira atraso do mais do 9 armes. dos por todos os alhado>. ~o m_esmo modo, e para qu,c as dos- -

o SR. MINISTRO DA FAZENDA: -Na li•uidac.ão drs contas. pezas com os mesmos prrsroneu·os se ropartão lambem entro 
' os alliados. 

O Sn. PAnANiiOS :-&las o thesouro tem recebido os do-
cumentos rola ti vos ~os exercícios passados. O Sn. MINISTRO DA Guenn!:- 0:! prioioneiros é quo se 

O S F P·' 0 b . . f á repartem. n. ERnEmA ENNA : - no re mrmslro rc ero so . • . . · 
tomada de contas. O SR. PAnAN.D?S: :- Eu qurzora rgualtlade de tratamento 

· O Sn. MINJsrno D! ·mENDA : - Não bouve liquidacão 
ainda. • 

O Sn:PAnANnos: -Ah I rolalivamcnto á tomada do con
tas. ]l~s as déspezas estão lcgalisadas, os documentos !orão 
remellldos ao thesouro. ~ . 

para com os pmronerros, c 1guald~dc de tralamoulo entro os 
alliados no tocante f1 de!p·eza. 

l'rala-so de credito, e, portanto, não é fóra ~ri proposito 
notar mais ao nobre mini•lro da fazenda que, estando no ·co· 
nbocimonlo das camaras, e de toda a popu!acão ba·asileira, o 
tor-nos.imposto o tratado de nllíanca a obrigncilo de ,prestar 

0 Sn. MINISTIIO DA FAZENDA: -Não 5Ci SO as dosp07.aS CS· algum auxilio. pocuniario aos nossos~ alliados, todavia, O , 
tão logalisndas, porque não so foz ainda a liquidação. governo llilo julgasse nc~cssario pedir· credito ás m.maras 

O SR. PAIIANaos:- A oscripluracão -especial da legacão para essa dospe1.;1, qun não está do certo com[Jrebendida em 
pó!le deixar de oslar em dia, sem quótodavia a Jcgaçrlo tenha nonlmru dos credites que temos discutido. . 
tlerxado do romollor, desde data lilo remota, os documentos Não se trata do l'ovclar o loxlo. do tratado de állianca; 
necessnri6S. lias resta ainda verificar dos de quando essa fique 6 lraL1do de allianc.l como um mysterio imponclra~o I 
escriplurnção OSJIOCinl do Londr·cs não está em dia; ali estava para os reprosontanles dÓ Brasil. •• 
o Sr. Andrade, addido á legação.... o Sn. vrscoNDE DA BoA·VrsTA: ~Apoiado, 

o Sa. IIJINISTnO DA GOEUIIA ::.. Não era bastante. ' o Sn. PARANHOS: - ... já mo resignei a esta desconfianca 
O SR. PARANnos:- ... quo era muito babil c muito zolo~o; do governo ·para comnosco. . • 

podia não bastar, mas desempenhava optimamente ns suas 0 S . . • · 
funcçilos. Eu 0 digo por informaçào officral do sou cbcfo do . R .. MINI>T~o n,A auennA:- Nao.ó desconfiança, ó uma 
então, o Sr. barão do l'oncdo. So bom mo recordo como mi· obr~gação em ~lrtu le do tratado. . 
nislro dos negocias oslrangoiros, recebi do Sr •. ba~ão do l'o·, O Sn. PAnANllOS: -Já mo resigMi.A principio doeu-mo o 
nodo informnçilos muito favoravois a esse funccionario. sabe~ quo os roprosonlantos da nação argonlrna tinhào co· 

O Sn. anNrsrno DA GUERRA :-Aió certa cpocha assim crilo nhc~rmonto rlosse tratado, c quo os do Brasil não potlii10 
as informaciles. ior Informados, ~cm mesmo cm scssilo sec.rcta, como forfi.o 

• nquollus, a resp01lo do mesmo I ratado. 1'ode sor rruo o pa1z 
O Sn. PARANnos : - Unicamoulo pal'il confirmar as miith:ls nada perdesse com os la demasiada l'esorva do govomo im· 

o~s~rvnçilos •. Ji~lo .quo respeita ao sys.loma do adminislraçr1o pcrinl para com as camams !lo Brasil, mas, so cu não 
mrhtur, poi!JreJ arnda. ao nobre ·mimslro da guerra quo dê 'livesso conscicncia do IJUO as camarns hrasiloirns morocião 

• 
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mais confianca ao ~ovorno do seu paiz, cu estari~ rcscntido 
do somolbanie dcsigunldndoi minba conscioncia, porõm, di~· 

·mo ·que as cama.rns brasileiras n~o pordoràll na considera~1io 
· r1ue merecem, mesmo entro nossos vizinhos, por essa doma· 
siada reserva que o governo imperial quiz guardar para 
comnosco. 

0 Sn. IIIINISTRO DA GUERRA:-;- Ao COntrario, ganhamos na 
estima de todos, porque cumprimos nossa palana. 

< o Sn. PAliANIIOS :· -A condiç;lo da reserva podia ser 
mantida o era mantida, dando-ee as camarAR, em sessiio se
creta, conhecimento desse ·lr;stado, mórme.nt.o no que toca a 
estipulações que dependem da npprOVilÇil~ das camarns. Os 
argentinos nilo levárão. o tratado ao conbccrmonto do sou con 
grosso? Fizerào·o em sessão secreta, o os roprescnl:lntos 
dHquolla aacilo não foriio discretos, nilo guardarão segredo? 
Por guo razlio os do.Ilrasil não procederião do mesmo modo? 

nras o governa do Brasil entendeu que estava obrig~do a 
eFconder nos nossos olhos o texto do tratado da triplico ni
Jianea, embora esse texto fosse conheci.Jo dos representantes 
argríntinos i c o que resultou dabi? O negocio ficou em se
gredo? Desde logo' os·inspirados do Rio da Prata uos forão 
dando noticia de nl~:umas das bases, os factos foriio reve
lando mais, e mais tarde vimos impressos todos os artigos 
do tratado nas folhas européas I O scsredo, portanto, estil 
violado i não apuromos as circumstancias que derilo Josar a 
eola occurrcncia, mas o facto ó esse. . 

Nós,· do' quem o governo, recoioso de faltar ao segredo de 
suas estipulaçOes, cccul~ou a inspecção. dme tratado, agora 
quo delle temos conhecrmcnto a dos11C1Io do gove.rno, pode
riamos não julgarmo-nos obrigados á reserva prudente quo 
temos guardado e que em todo caso nos imporíamos. Nilo 
~uero, (lOrém, di,culir o h'alado da triplico alliança. O que 
imJlorla I• qui notá ró. que por esse tratado pres!;1mos sub
sidio a. um ou n ambos os alliados : n1io faço nenhuma ccn· 
sura n este respeito, mas ó uma dcspoza que o governo 
n;1o podia ordenar sem depondoncia de autorisaçilo do poder 
legislativo. As circumstancias·. cxtraordinarlai'O Jováriio a 
fazer osso cmpreslimo mas o direito do approva-lo ou cen · 
sura,lo, que compete ao poder Iogi>lativo, não ficou preju
dicado. O governo precisa de uru acto da nssemblóa geral 
que lesaliso essa despcza. · 

l'or que raz;io o nobre ministro não nos ofTcreco uma 
proposta de crodilg para log:alisar despeza tão avultada ? 
llecciará descobrir o sPgredo do tratado. ? l'j;io pódo haver 
segredo sobro isso. Antes mesmo da publicnç;1o quo nos veiu 
d~ Europa a prestaç;lo do suboidio rra facto notorro, tostemo 
munhado por todos empresados da contabilidade do ministorio 

· da fazenda. Desde, pois, que se deu 11ma dospoza !fio confi
deravcl o de tal natureza, um subsidio n~;ovcrnns cstran
~r.irod, o ministerio tinha 'necessidade de vir pcrlir um cre
dito r\s camaras ·para que fosso approvado o logalimdo esse 
mnpro&o dos dinb1Hros do estado. 

da guor~a. Votaréi pelo credito do i0,210:000t, se os nobres 
ministros ont.ondercm que ó indiopensavel esta aulorisaç4o; 
mas esporo que os noliros ministros demonstrem que esta 
somma ó Qcr.ossaria, e que nos digilo se ella será .Ioda appli
cada ao exercício de t861i-1866, ou se em parte, e provavel
mente ató que FoiÍlma, será destinada ao exercício corrente 
do 1866-1867. · 

Especialmente peco no nobre ministro da fazenda que·tenba 
rresente a di!Torenc;i que nolri entre a synopsc e· os relatorios 
~e S • .Jlx. e do seü collega da guerra i essa dillerença ó im• 
portante, porque, a serem exactos os dados da synopso, tem 
a nobre ministro da guerra maior somm'l .do que olle presu
mia ter, do credito exlraordinario de Si,QOO:OOOH votado o 
anno pmado. 

E' .outrosim preciso que a lei declare a. que exercício ou . 
exercícios ~o applica o noyo credito i pelo menos, se a pro
posta n~o tiver de voltará camara dos Srs. deputados,. por 
alg~ma emenda mais necessaria que se apresonte, convem 
que os nobres ministros , na presente discussão , tornem bom 
explicito seupeusamooto a esse respeita. · 

A proposta contem outros artigos de alguma impor'tancia 
neste caso está o quo diz respeito á fórma das apolices da 
drvida interna e ao modo de sua transfcrencia, e bem assim 
a queiJe. artigo que nutorisa o governo para operações· de cro" 
dilo. Creio que nesta parta o nobre senador pela Babia, que 
hoje I aliou, enganou-se, ou sou eu que •estou enganado. O 
i•rtigo da proposta, a quo referi-me Olll ultimo lognr, ó para 
operações de. credito den.tro ou fóra do. imperio , c mo pareco 
que esse artrgo não !or alterado pelas emendas da camara 
dos Srs. doputados. 

O Sn. SrLVSIRA DA)IOTTA: -Nas emendas niio está. 
O Sn. PAnANIIOS : -,\ proposta contem aulorisaçl!o p~ra· 

opcracões de credito dentro ou fóra do lmperioi as emendas 
não alterári!o nesta parlo, penso eu, a proposta. 

O Sn. SrLvmnA DA DfoTTA: -Parece-me que allerárito. 
O Sn. PRESIDENTÉ: -Não allorárlio i isto mesa1o ê q"ue 

declarou a camara dos Srs. ·deputados em um officio que 
bontom se leu, e· sobre o qual jil lambem e c leu um parecer 
da mesa ... 

O Sn. ZACIIARIAS: -Ah I não houve alteração. 
O Sn. rn&sJVENTE :-Houve enganos na rodaccão de al~u · 

mas emendas, o uma ommissilo a respeito do ari. 3° da pro-.. 
posta, que foi npprovado tal qual pela camara dos Srs. de· 
putados. · · . . . 

O Sn. PAnANrros :-As emendas, como vicrão, ollerecom 
duvidns i não se entendo bom n numoraçiio dos artigos. 

O Sn. rn&smENTE: -SobrQ isso h a dous officios da camam 
dos Srs. deputados, declarando en~tanos que se dor;lo, e ba 
l;1mbem dous pareceres da mesa, inrormando circumstancia
damcnto o senado i j;l se lôrão os officios da camara dos Srs. 
deputados, o jr\ se lorilo lambem os pareceres da mesa, que
provavelmente amanhã scriiO distribuídos jàilllpressos. 

O Sn. PARANnos : -Os artigos a que mo refiro encerrão, 
como cu dizia, ma teria importante, e n proposilo dolla, ligei
ras obscrva~ões que versem sobre a necessidade de alguma 
medida a respeito. do Banco do llrasil, cu do no~so meio cir
culante, scriiio sem duvida opportunas ; mas o debate jil foi 
larso a osso re•pcito, ·c me parece que não seria .preciso 
mnrs, nem para convencer o nobre ministro da conveniencin 
de resolver quanto antes n questão do' Banco do Brasil,· c n 
dos meios de receita do que ha mister o !besouro, nem para 
rosalvar a responsnbilidado das eamaras. Pelo menos o se
nado por sun parte Iom feito quanto era possivcl para fazer 
sentir ao governo a importnncia desse assumplo. 

E por que razão niio se tem feito isso, ou porque se não 
fará?. Em ·18ü2 lambem celebramos uma alliança, o pelas 
cstillUiaçõcs dessa alliança nos comprcmollemos a prestar 
subsidies:· .prestamo-lo~· antes da nulorisaçi1o das camaras, 
mas, loRO que oslas so rounir;1o, o RO~erno pediu !I n~prova
·Cffo do seu acto i ahriu·sc mn crodJio cxtraorrhnarro para 
ãr(nolla dospeza. N;1o vrjo, poi$, razão pnra que nesta 
RUorra tudo seja excepcional i estou convencido do que essa 
dr.speza devia o devo ser trazida ao conll('cimonto do poder 
legislativo, quo ha do a respeito deli~ proceder como Iom 
procadido a respeito das outras, concodcndo ao governo ludo 
!JUnnto cllc jul~a )locossario. E se isto é assim a respeito de 
rlosfliJzns arbitrnrias, do que n;1o podemos ler· documentos, 
quanto mais a mpdto do subsidies Coitos cm virtud~ do um 
trntado? Nilo haveria do corto duvida alguma, mas o go 
vorno por sua parto prestava homon~~:cm aos princípios 
constilucibnaos, o reconhecia o direito das camar;>s, vindo 
pedir o oh ler dollas • (1provuç;1o o logalisaç;1~ do s~u acto. 

São os las, Sr. prosidonto , as reflexões que JUiguor convo
nionto dirigir no nobre ministro dn f<lZOnda o no seu collcfn 

Eu espero. f!.UO osto anno não se· dirigiraõ ;is camnrns as 
palavras que ollas ouvirão da coróa em 1830 sobro a falta 
tio providencias rolativas ao estado do moio circulnnto. Se a 
corôa tiver do lamentar osto anno n falta do providencias 
analo~:as, não podcril atlribuir o facto á pouca solicitude da 
parto das camaras. 

; 
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: F:u n~o penso como o nohro ,cnndor pela provincia da Rorgos. C;uneiro do Campo~, Furtado. P11Uia Albuquerquli, 
Dali ia, 11ctual. ·. prosidcnto do Jl.1nco do llrasil, quando nos l'auli1 Pessoa. Sinimbli, Souza o lllollo, marquoz do llanhlcm, 
dioso IJUO a guerra nos imrcdo quo so tomem piovidenci~~ visconde do Itnboraby, vi~conrlo do Jcquilinbonhn, visconr!B 
ad1pwdns sobro ossa molindrosa ma teria; que devemos cm- do Sapnc~by; o Mm pmicip~çi1o os Srs. bàri!o do Cotigipo, 
JlOilbar to:los os nossos o:forcnB pí1ra concluir a gnorm, o Sonza Queiroz, Fonseca o Vlscon1lo do Suassuna. · 
IJUO só dopois ó qno poderemos examinar pausadnmento o llui lida IJ approvada a n~ta do 2i do corrente mez. · 
ostadó do Jlanco do Jlrasil, o tonwr uma medida definitiva a úrenmNm. 
fQ>peito ilcllc. • . S . .

0 
nio Officio ~~~ 23 do corrente, d,J ministorio do impcri o, pm-

Nfi~ penso ass1.~1, r. prts.~rl~nto, o.polo contrnrl . 11c~cl· tando iiS informaçilcs rc~ui:itadaspor dolibernç•lo do scna1lo, 
quo silo as p:oltn,ts ~occs51,d.'t~lcs da ~.~~erra quo ~~: ,/ lJ. a sobro n. licença podida ftclo conselheiro Pedro Autran lia 
lcm ~.~ncar.~t com cosa qt~c~t~o o ~~n!~,brcve poo;ll!c't o ii nlatt~ c AlbuqucrJ)Ue,-11icou sn~ro a mosa· pnra· se tomar 
r~soh c .!a do modo, que Jt.lrcç.t .~ai, JU.IO 0 0~ 1.11 0111 .11 ~ 11 om r.onsitlcraçno com a proposição 11 IJUO so refere. 
~.tb~don,l das c~m.11as. O c.ontrauo pó·lc trn~cr ~tavc~al·nc n Ofiicio do i~ual data, du ministcl'io da fazenda. remH· 
von~en~~s ~? !tnlz, .~~~ ~~. tr·'.z~-1~.5 •. :cm du_vlda ,dgun:' 0 ~ tontlu 11s inlornliiÇil·s rcl)nisi\>ltla~ por dolibcrii!J~O •lo som1'1lll. 
r~s.p~n .. tbtl!d,tde rcc,J!ura ox:tu,lya,12onte.'ohro 0 1l'01 ~ 1;' 0 • . a respeito da divida contrahida pelo thesout·o com o Biwco 
V•ll ~~~ulnrmonto _soJno ~ nob10 nun,l..lro d,1 f,tzcnd~, 1 c. P01! '1Jo n1·a,il - A' secrel11ria para fer 11rcscnte a quem .fet <1 
sab1hrJarJo QUC IIUO dCii'JO QUO S .. Jlx. iUpporte; niiO e doiCJO ··q .:jeiT~ 
como brasiJeir~, .o pelos sentimento; do cstim~ c c~nsidcra~i1o 1

" 0'Mc·,'~ ,j0 ~i do corro~ te, do 1' secretario da camara dns 
IJUO o n~bro mmJslro Bnbo quo sempre lhe ti'I!JUICI., . deputados, p<~rticipand~ que por offi'cio !lo H, do ministorio 

O Sr .. mlnb(i•o dR !uzendl: pronunctou um d1scurso da laz~uda, cn,nstou ii dila cam~ra quo Sna Mngestnrio o lm· 
quo ftUhlrcaremos no Dppcnso a este volumo. pcrndor consente na rc•.olull•lo 1h asscmblóa ,;oral qno nu to· 

Ninguoin mais pcdind•• a palai'Ta, e nllo so podon1lo vot;• r ri.sa o ~~v~rno a cunccdor a D. Bl.tria An tnnia da Conceiçflo 
por falta de quorum. ficou onccrrnda a di;cussao, o rctir:ut= P1~l'l LC!lao o gozo do monte·piO de sou finado pal.- A ar
do·so o Sr. miu.istro com as mesmas formalidado; com que cbll'ilr, 
fôra recebido, o Sr. presidente dou a ordem do dia seguinte : O Sr. presidente disse: 

1• parla.-Discussiio dos Jl"roccros da mesa n tiG o G7 fle "Tendo j;í communicailo ao senado o fallecimcnto do· Sr. 
19 do julho do corrente. · b1riln de Qunrahim, senador pela provinciit do S. Pc~ro do 

t• discussiío das seguintes proposicões da camara dos Sr; llio·Grando do Sul. cumpre· mo IH•jo informar que so .vai 
deputados: . • • • officiar ao Sr. mini;tro do imperio, afim do rruc possa pro· 

1• approvando a ponsiio concedida ao tenente reformado do encher-se, na fórma da lei, a va~:a quo se dá no senado cm 
exercito n!anocl Viri;:imo ria Silra o outras : consortucncia daqucllo fallccimento. » 

2•.aulorisnnd~ o. governo a ~unccdcrcnrlil rienaturali,ac:l" E, segnida nomoou o Sr. l'omvou para mPmbro dn com· 
1!0 Ciilndfio bras1l01ro, ao subthlo portulu;:uez Josó Lm do missão do cshti;tica, cm logar do Sr. Furtado. . 
Souza c outros. 

3.• Mandando continuar om vigor para a p1·oxima sa~uinte 
legislatura n lei 11. 672 ri~ 1!J do selomhro rio 1RU3, qua 
marcou o subsidio dos deputados da ils"semblóa geral; 

t• Autorisando o Rovorno a cnnccder tlrn anno 1/o licon1;n 
com todos os vcncimcutos ao feitor conferente da alfandega 
dii rúrto Joaquim Cliiudio ninntoiro. . 

Continuncãn da 3• di;cu;sUo da proposicão da mesma r.a· 
nwa, antui·isnnrln o HDVoroo a romunorar'serviçoo militarei 
rolovantrs pret!<tdr.s nos campanhas do Urugn;ty o l'araguay. 
com as emendils das commissiies. 

S" parle.- .A' clwg:uJ;\ dn Sr. tuiniôtro da faznnda. 
2' rliscussi1o da prn~osta do poder executivo cnm as emcn· 

das da· cilmara dos Srs. deputados conccdoud,J ao ~ovcrno 
um credito extraonlinario par'l os ministerio; di! guerra, e 
da il~l·iculturil, ·commercio c obrils pulilicas, \'OtiuuJo-so ai·t,·s 
cm 1• di>cuss:in, quo ficou encerrada. 

O rc:;Jo das m:t!l!rias jit dcsic;undas. 
Lovantou·oc a scss~o ás 2 horas e iO minutos d:1 tmlo. 

. , Ell ~ii DE JULHO OE JSGG. 

r!IESIOENCI~ DO sn, V!SCOM~ DI~ AD.IETil. 
A'ti 11 1/2 horas da manhã, achnndn-so Jll'esento;. os Srs. 

1·i~condo do. Ahaotó, n!afm, Fomim l'onna, Teixeira do 
Souza, Almcilf,, Albuquerque, Chicharro, Ottoni, Johim, 
Cunha Vasr.onr.ellos, l'imenta lluón~, Araujo Hihoii'O, barão 
lloi'irapami!, D. Manoel, Pompeu, 1\odri:;uos Silva, Fernan
des Torres, hai·ão do nlnritilt~, bal'iiO do nlaroim, J)j,s do 
Carvalho, S;i c ,\\bnr(ncrq•w, Silva Fmaz, 1\lmdos dos Ran
tos. Souza l'ranco, Sour.al\omos, l'arnnagun, Eu>cbin, )',,. 
rnnllos, marrJUOZ do Oliuda, \'iS!!Ondc da Boa- Viola, Zaclmrias, 
Silveira ria ntolla, llliii'I[UCZ de Caxias o N~Luco, o ::1!', [II'I!Si· 
dento nhl'iu a 1osscro. 

FalliÍI'ilO com CiiiiSil porlicipailil os Srs. Siqucira o ntollo, 
Dant<s, Nunes Gour:alvos, Lar<io do Antouith\1 C:•ndiuo 

1• PARTE DA ORDEM DO Dll. 

Entr;irão succc!sivaoicntc cm iliscussiTo,o sem ilelHtto forrro 
~r provados os pHrcceres da mesa ns. ü6 c ü7 do 19 do julho 
COI'I'OII~O. 

Srguiu-so om 1' ili>cu•~ão a proposição da camara dos -
dcpul<~~los, quo apprnv.1 a pons;io eoncodirla ao tenente re
formado do cxorcito ni >liDO! Verissimo da Silva o outros. .. 

O 81•. !Frl'''cli·R 1•énn~:-Sr. pre;itlcnto, ó bom iles
agnulal·ol fn~c;· qualquer ~bjcccao a acto& 1ksta natureza, 
quando todos 11ú; recouhecmnos: o tlcyrr o a necessidade. do 
remunr.rar lilo goncrosam~nto, quanto for po~sivol, os scrvic1•s 
l[,llllli'l!"s r1uo expõem a iua ví1la aos porigos da guerra em Ílo-. 
fes;t dos direitos o da digniilado do impcrio.l!a, porém, cusos 
em que uiio pó•lc o rel"·cse11lii!11e lia nação. suardnr silencio 
sem falt.ar a um dcvot·, o por li5'1 pedi r•gora a palavm para 
fazer •·l~umns observnçõo> sohro a pensão concedida ao t•i· 
ncnlo rcform;orlil filnnocl \'oriS>imo .da Silva, cr.meçando pela 
loitura dos documentos cm quo clla se bafóa. (lendo): ' 

" 3 • sccçno.-~e1;unda directoria geral da sor.retaria de 
estado dt:s nc~ocios da guem, 20 do julho do 186~. · · 

" O ton:mto do 12 'Jtatalhiio do infantaria nlanncl Vcris· 
simo ria Silva pede reforma com o soldo por inteiro, visto 
arbar-so incapaz do smiço, cm consequcncia do dous feri· 
mentes grnves que rccr•hou cm 3L do drzomhro-do onno pro· 
ximo passado, por occasi;1o do ntaquo do l'aysanihl·, o mnis 
uma ponsilo .• moav~l, a qual, junta ao soldo, possa acobcr· 
ta lo 1!0 lllillorcs III'IVilcOe;. 

" O peticionado con'la luo presento 21 annos, 6 mozos o 
13 dius do pra\'a, o 6 Ycrilntlo ter sido ferido naquollo ala· 
ltno, o, orn Ol'dem ~o dia do eomm~ndanUl om chofo do cxnr· 
cito do 7 do janeiro do corn1nto ·nnno, cnnst11 quo cllo nobre· 
mi,IIIO sustrntnu o son po,to, sendo por ioso nomeado caval· 
loiro da ilrdcm d~ !tosa. · 

·rr l'am bem so conhecer o rsl<Hlo ~anitario do supplicanto, 
dotorminnU·fiO IJUe fusEo c lia inspocinnado do ,,,udo, o achnn · 
dli·SO com1•lfoito inenpn7. do scrvwo do oxorcito·om consOIJIII'n· 
cia do~ fcrimonlo8 roccbiiJos,comô se vil do p.mcor,por cójtiil 

li 
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junto, onlenilo a ecc~ilo que o suppliconto, não obstante con· 
tnr monos' de 21i annos do serviço, se nchn nas circnmstancios 
drl ser reformado com o soldo por inteiro, cm visl~ das dispo~ 
sições da ultima pnrte do§ Jo do art,Oo da lei n.618,do /8 de 
a~osto de 181i2; c 111anto i1 pcns;1o quo imJielra, cómquanlo 
n;1o baj11 lei cspeci~l para o caso vertente, comludo tam· 
h cm julga a secção di~na semelhante pro tenção do ser consi· 
drrarla polo governo Imperial, por 1sso que o supplicanlo 
acha-se privado de ler accesso [10r incapacidade adtJIICrida 
no campo'de batalha. • · · 

"Na auseneia do cheCo do scce;1~.'-0 major, Francisco 
Josd Carcloso Junior. » · • 

PAnECER PA JUNTA DO SJ,UOR. 

1r Sossiro. n. 638:-:' A junta mil i lar do saurlo da r6rlc in· 
;pcccionou na pre!cnlo ses,;loo ir11liviri•!O abnixo menciona rio. 
que lbo· foi apresentado por erdrm r.lo Exm Sr. ;rjnrJ:wto ge· 
ncral, o sobre o c1tndo rlcllc pro(P.rru o parece~· qun rofPrcti 
v:rmcnto vai ~scripto: Tcncnto nlanorl l'rri%imo rl;r Srlvn. 

"H annos de idade, naltmll do nlarnnh;io Molcflins: Cicntr'i 
zes na parle supero anterior da coxa esquerda, vrovrnien/es 
1101' ferimentos de arma de (rrgo. c diffiCilltamlo os W•Vi· 
nrelllo.! lia articulactio coxo-,,cura!. -Parecer-· Incu.raveis 
lnenpr1z do serviço'du cxercito.-Sa!~ das se,iles. na HCro 
tari11 rio corpo riu s-.Jrlo rio r•xercito, ~m 2ii do julho rio 186ii 
-A!si~nndo, o ceneelhoiro lk Jlanoct l'c/iciano Pmim de 
Carvalho, cirurgi~o·mór do rxcrdto.- Dr. ~lanoet rln Rego 
Nacerlo, cirurgi~o-mór do divisão. - Dr. José Zaclt&rias de 
Carvalho, 1' cirurgiiTo. ;, 

O ajudante general, cm 1ua ii1furmaci!o. limitou-se ao se· 
suinto (continuando a ter): . • . 

• Secretaria do estado rios nc~ocios da guerra, 2• direc
toria geral, cm 2 de ago:to do 186U. 

" l'nra que se poss:t cumprir o dc;p~cbo rio Exm. Sr .mi· 
n1stro da guerra 'interino. proferir/o no parecer anncxo, é 
nrsla data transrnillído il1• dirccturia grral o requerimento 
inclu,o do tenente ilo 12• bat:r!h~o rio infilntarh nt.,nool I' o 

.Jiisimo rlil Sitya; CjUO: aiii.'RiltHio impossibilidade i•lrysica. 
rm conscquenc1a de fmmenlos rr·cchiilrrs r•m combalo, como 
so l'ê do parecer, por cópia appcn;o, da junt<l que o iuspcccio· 
r1ou, pede sun nforma, o ma i; ··unn pcu,;lo rnz.,avci.-
Jorclão. " 

A' vi>l~ destes documentos, "ro;olveu o ~rovcrno conceder 
no supplicanto n;lo 1ó a rer .. rma com o so!rlo por inteiro, 
;rlóm da coudccor;rçáo r/o cavalleiro da Hr1sa, Jllas lambem a 
JtCn><10 ·annua!.do :J60II por Oil~ décrclo '(eo11linuando a. ler): 

" Allcnd,ndu aos serviços pr·cstado; pêlo loncnlo refonriado 
do exercito lUaOOc/l'eri»imo da Silva, rtun, rm con~C<(IIOU· 
cia de fcrirnontos recebidos om comb~ln, ;~clra-so impo>srl!ili· 
ta !lo (lill'il o scn~o do exrrcit.o: hod por bem conceilor ao 
mc;mo loncnto 11 pen~iío nunual do :JGOH. ôCifl pl'rjui~o rio 
111/du que por' lo i lho coiiJpctr, fieandu c;ta mercô uupcn · 
dente do appr:ovnçiTo do coq<o /rgis!;diro. " 

Vejamos agora a dispo;iç<io rio art. oo da lr•i rio 13 de 
v~osto de ·f8ii2. n IJUO se rcforo a iuformar:;io da 2' ilircclo-
rra gorai. (Lcnclu): • 

« Os ncluacs rilllciaos da terceira clas1o, assim como o; 
ela primeira c s~gundn, ituo por le,õcs ou molcstias iucura· 
I'Cis se iubnbilitarom ele coutinuar a wvir. sor;io rrformndos 
srgunr!o O alvará do 10 do dl!ZOIIltiro do J7VO, Sll limem 2ü 
ou mnis anuos do ~oniço, o cum a 2Ü' part•.1 do rospcetii'O 

·Eoldo per cada' anno do sc.rviço, ~'e não tivurcm 2ii au:ros 
ccmplotos. Se ns lesões ou mo!oslins incuravcis prGCl'dcn·m 

·do feridas ou contusões recebi ria> na guen·;~, ou r.m qunlqurr 
. ncr,iio do mviço, a J'cforma com morros do ~li annos podcrii 
sor conccdir/:1 com o soldo pnr iutoiro. " 

Ora, sru:lo a rcform;1 ,com !1 soldo por irrteire a maior 
romuncrae;iu, doii~n.lrlil o taxadA pr1r tila !ri, pill'il aqurllo> 
quo por IÍisõos ou molo;tias incumveis, provcniorrlc; du (~ri· 
das ou conluiões recebidas ('III campanha, so irrhaLilitarcm 
para continuar a sorvir, n;lo londo cnrnplol~do ~:í.anrroJ 1 o 
wfcrirrdo·>O do proprio pnrccer· d,, jrmta r/o oanrlu quo cm 
cnnscqucnci.\ dos ferimentos recebidos lico.n este ofllci.rl inha· 
bililnuo, ~im, pi<rll o :crvi~o militar, mas uno trnra rtual•!ucr 

outro trnb~lbo do diversa natureza, parece· mo que, a n;To 
haver outro motivo, ltlórn dnqucllcs que conH;1o destes poJ•ois, 
n;lo nodera deixar rlo sor taxada de excessiva a porJii10 que 
lho foi concorlid;1 pelo governo. · •. , 

Se um r.,rimcrrto, jil cicatrir.ado, que npenas rli(ficulla os 
movimentos da articutar.ão ele uma cuxa, dà diroilo a tama· 
nha romunornçno, cómÔ rlcvoráii ser ro111unerndos os serviços 
rlaquollos que forem mutilados ona ii•mpnuha, IJUO perderem 
os braços, as pernas. ou os olhos, CJUO, om summa, Ocarorn 
impossibilitados do arlquirir 110r qualquer trabalbo os meio,; 
de suboistencia? Qual a pnns.:1o que rlovml caber ;is familias 
dos quo perdor~m a JlrO!IIi:l vi•la '/ · · · · 

O dccret~ do 7 de j:rnciro de 18Gli, que· crcou os corpos 
tio voluntar:os.nada m;lis PI'Ootellc aos officiaos.qno se ínuli· 
lisarom em campanha, o ás faniilins dos que f~llocercm, 
scn;lo o soldo do reforma por inteiro, o as 11nnsoo.; do meio 
~oldo na forma rln lcgi.<laç;io ;1ctrwlmcntu tliQ vigor; o pro· 
JCCto quo se ~cba peudcnto de 3• diicuss:io no senado tan 
do me~mo modo as rcmunt•racõcs pocuniarias; 1uas so o 
g01•eroo coi1tiuuar a afastar· só dcil·rs basos, conccrlenr'o 
pen,õcs eslraordinarias, rccoio IJUO as camaws.Jcgisl;~li•a; 
rcrrh;lo a achar-se na duloros:1 nccc.;.idarlr) do uc!(ilr a sua 
llpprovhç;io a tacs dmetos, 1•ara evitar a co/Íi<io rlc.uncrar 
o thcsouro nacional com oncargQs tal voz superiorc.s aos seus 
:ccursos, ou. do COI~ correrem com o seu voto para urna r!es
r~u;aldade, ~rnda m:us dolorosa, na remOJucracão dos scmr.os 
prcst1des cm c;<mpanha. . • . . . • 

So iO :rai•Sie !Óillonlo rlc um ou outro offir:ial, talvez cu 
naua di!icm; m rs, ucvcnrlo ser infeliz.rnen/o muito numerO$OS 
na quadra ~rctual os c;rws· do semclhanlo naturr·za, julgo 
devcr_.rcpotrr ;r gora estas r: nc.~õns, que já tinha feito ii 
rc>potl& d; outros decretos, nnuuado sómoutu pelo desejo rio 
concorror para quo ~o ndopto c se oliicrvc invariavdmcnt", 
?obro trro irnp?rt;;ntc assumpto, a regra IJUO parccor mai:l 
Jllola o convcmeutn. 
. So2 porém, houver al~uma razão especial quo jufti~uo a 
pcn;ao de quo agora se trata·; cu espero, pnt·a pronunctnr o 
rnon ,·oto, quo o nrabr~ minietro rJ,, guerr<• tcnbn a bo'ndadu 
d•J dar ao senado us nocemrias informações. 

O §r. l·'~x·rn:r. (mini.•tr·o da guerra):- O proccrlimcnlo 
dc;to ofllcial du1·antc o comb:1to do l'aysdndli foi digno riu 
lodra o elogio; tencnlo, tiulia direito ao posto rio capitão ; 
11slo p~slo n:lo so li! o púrl11 dnr, p~r•1ue ~eou inutili,A•Io para 
o semçu; era prcc1so, Jll'l'. conserJucncw, tJUalquor compcn· 
saeào . 

Alem disto c !la ó de costum~s os mais puros q:ro s~ perlr·rn 
ria r o tcrn rm111nurnorosa fnmilia, que sustenta; um rJos liilws 
acha-se. actu;dmuutc na campanha. 

l'ost.i 11 votos 11 proposi\·;io, passou para a~' discussão, na 
qual cntrtu, o art. !.' 

Finrla a tli!cU.'Siio, foi npprovarlo o artigo o p~ssou a pro· 
po:siçiio para a 3. n rlíscu.~s:lo. ., . 

Eutr;ír;io sucrr.ssiv;uncntc em 1 • rliicus;;io, p,1,SiÍfliO scrn 
dcha!li pam a 2 ' c desta para a 3 .. •, ;1s sv;;uiutes proposi· 
cões rla lllCflllll c;1marn: 
· 1.• Autol'i~ando o ~ov~rno a conc~dor caria rio nalurali· 
samio do cirlarl:lu hrasrleiro uo subdilo portuguoz José Luiz 
da\~louza, o a outros ; 

~.o àlaurl;rndo continuar cm 1·i~oqma a pro.xima scguinlo 
ll'gislalUI'II a lei 11. lii2 du I a da setembro do 18~:1, quo 
nmcou o sub~irlio rJns dcpulildos ia nssemblóa g~rnl.J~;;ida· 
tiva. 

2• PARTE D,t ORDE~I DO D11 • 

Achnnrlo se na sala immodiata o Sr. mini;tro da r.mniln, 
fnr1111 so/lo:.dos para a dr•putaç;lo quo o devia I'Cctibcr os 
Srs. Cunha VasconcollrJs, L11':1o do Muntiba o l'imr.ntallucuo, 
o, scndry iutrudu;drlo no sal;lo com as C rmalidadcs do ~stylo, 
tuwrru assento ú direita du Sr. pmirlcuto. 

Yutou·,o, ><•hindu do salilo o S. ministro,oml• discuss;1o, 
lji<O Hcilra oncorrad;\ na 'oss;To antccerlonto, pnssou para 
a 211 , a propnstll rio poder cxocutiro com ns cnl':nrlas d.l 
camara dos dcput.1dus, nbrinrlo um credito clll'ilordinariu uo~ 
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ministorios da guerra o da ngricullurn,commorcio o obras pu- quo doviiio ser ·realizadas no fim dn guerra i o di roi tnmbom 
lllicas o, yoftanrlo o Sr. mini~lro, entrou om discussão o quo Mslo pedido do ministorio da ~:ucrra so incluiu uíua 
nrt. 1' d~ proposta com a emenda da dita camara. qumJ!il para obras quo so .dovom fazor afim do ~uarJar o 

O Sr. Fc1•ruz· (mini.rlro ria gr1crra) : -Sr, prosldento, grande malorial que nós tomos 110 exercito, matorwt impor
~o ou não visse quo possoa alguma tomava a. dinnteim nos ta tanto do ~rando CU5to, o qunl não Jiódo ser recebido nos 
discussão, ou não teria podido a palavra, para evitar assim poucos e nci1nbados com modos quo tomos . .Eu creio. mesmo 
quo o nobre senador poJo l'ará considornsso este passo quo quo ningucm .podará contestar a nocossidado do croarom-se 
dou como ostratogia, aêsim como foz durante a primeira dis- novos com modos sob ponn do ficarem o;tqs matoriaes ao 
cussüo dos ta mesma proposta. · • relento snj~itos á chuv;a e no sol, o por consequoncia arrui-

Eu, por certo, me. achava o estou obrigado a dar explica- nados como tem acoutecido muitas vezes com outros, 
filos aos nolms senadores pelas pro1·incias do Pará e Mato- Jã se vil, portanto, que o credito tinha por fim mais de um 
Grosso; tinha obrir;aciTo de tomar para isso a p~lavra na dis- oxorcicio, o quando .cu apresentai an nobre miniltro. da f:l
cussão dos to artigo ; ·mas desejava quo ~ntcs ;dgumas refio- zon1!J os dados avisl;a dos quaes a proposta abrangia sómente 
xiles fos~om produzidas por outrem para que ou me livrasse o exerci cio do 181iii-18G6, reclamei em tempo o;ta modida 
da censura f~ita pelo IJObre s••nador poJo l'otrá. mas, emllm, ~uo passou por meio do uma cmonia. Eu entendo tambom, 
acho-mo na discus;iio, pois quo nin~ucm pediu a pialavra, :Sr- Jlrcsidcnto, qu~ os creditos extraordinarios· orn circums
nin~ucm m'o procc~cu no podidu p~1'a obto-la. tanCiiaS Iaos, como as om que nos achamos, nunca devem tor 

O nobre senador pelo Pará disse quo achava contradic;1o em vrila um exercício exclusivamcnto, ó prudente que pos-· 
entro as l~bellas aprosontadnll pelos ministcrio da guerra ê a silo servir para n111is do um cxorcicio. Aprendi isto de meus 
synopse apresent~da pelo ministerio da fazenda. mestres, e~btcm I'X·!Illplos disso na nossa legislaçlio, no

Já o nobre ministro da fazenda occupou-so deste ponto na nhum~ loi ou cstylo o dcfondo, o sua prohibigilo seria por 
corto Imprudente. . 

Fossão do l10nlem; eu, pois, pouco posso accrcsccntnr, cn- n1 Js, diss•J 0 nobre senador pelo Pará "Porque não in
tretanto ó sabida quo as synopsos são feitas om virtudo do cluiftos rstns dcspezns. este credito no orçamento que 50 
exame dos documentos de despcr.ns dó pois •tostas liquidnilas i acha cm discussiiO "? Eu ro;ponderei : por dous motivos 
rm rogra os oxamcs prccc•lem ás cynopses, o estas 5àu feitas ·prmcipaes _ eriio rlc'spczas urgentes necossariamonte antes . 
no thesouro om certa ópocha, o nessa mesma ópocha muitas da passagem da lei do credito, ou rcsoluçilo quo se discuto, 
despozas silo vcrific:ulas, conhecidas, o ató cerro ponto li qui ellas teriiio de ser foi las, nó> tinha•nos como fiz VPr a esta 
dadas polo mini:terio dn guerra, sem que o \besouro asco- augusta ca:•a om 3 do marco um saldo, mas postoriorm.ente 
nboça, - o:to saldo dosappnrecPu c lia um dc(têit que ató o presqnto, 

As dcspezas, cuja li~ui•lação corro pelo ministorio ria segundo os dados officiaos,, como cu disso na primeira dis
guerra, não podem sor logo presentes ao miniotorio da fa- cussão, já orça pot' mais do O,OOO:OOOH. Deixar uma tal mo
zenda, o processo rios exames dos. documentos demanda diria, a abertura deste credito, para quando so dosculir a Joi 
tempo; assim quo anlos rio cncorra:nonto do ex0rcicio clovo do Qrcamento ordinario mo (Jarocin quo não devia fazer, 
haver dHfcrença entro os trabalhos do minislcrio dia guerra c perquê a lei do orçamento sllmpre demora-se, e era precisl!_ 
a synopso. d não só aulorisar estas rlospczns, mas ainda approvar as quo 

Sómento depois rlil certa epocha, epois de ~preciados os so tinhão foi to, por meio da rcsoluçiiO 'lUO so di:cute. 
rlocumontos o rcmcttidos pelo ministcrio da guerra ao da 
fazenda. ii quo este pó do fazer um tr,Jbalho completo O Sn. Souz.1 FnANCO:- N;lo falloi do tempo actual, qua 

O nobre senador pelo l'iiriÍ tem dpcrioncia propria. ad· Aào podia prescindir do credito, fallei do outro tempo; Jle 26 
~uirida nos svus ministerios, o recordo-mo de qu~ ·lambem ~o junho do 1865, porque a lei do orçamento foi de 28 do. 
fO acoimou á synPpse do seu tempo como imvcrleita o incom- unho. · 
J•lo:ta. · . O Sn. Jlll~Isrno DA ouEnnA:- Creio qúe ain~a não era nas· 

!Jos~jV!., Sr. presirlcnto, ~uo a nossa arlministraçiio csli· ci•lo. 
vrsõo collocarla cm JiOSiciiO tal quo estes documentos rela· 0 Sn. Scui~ Fu.INGO: -Era, 
livos a orcamento do despczas fossem os mais perfeitos, 
qu.1nto fo~~o possivcf,,pa~:~ odcnlar o corpo logbbtivo, isto O Sn. ftitNISTno DA GUERnA:-Em junho não.· 
por ora so não pó lo obtor especial. onto t•m circumstancias ' O Sn. SouzA llnAN'co:-- V. Ex. "ii rio maio. 
e!cepcionacs, em quo do ordirwrio, quasi ludo é Imprevisto. 
nlit(las razilos cunc•mcm pilra r1uo 50 uão 1,055a dar esta per· O Sn m~rsrno DA GUERnA:-Eu não podia por mandra al- -
fdc:io, o uma'rlóllas ó sn!Jrc ludo a granrlo distancia rio ponto guma tor parto neste cro~ito. · 
o érntr11l uo imperio para ilS rli!fcrcntos pr·oviuciiiS. Na pro- O Sn. DtAS DE C.1nm.rro :-0 .do anno pnssado. 
souto occasi:io militilo om maior escala estas circumstancias O Sn. 111~r;mo o,t GUEilnA: _ N<io abri ncnhu.u cxlrarJi-
cm roloção as dilforcntcs repartições do fazonda que se achiin" nal'io, 
collocarlas ou no Coxin-1, cujas rcmcss:ls Silo som pro dilllcois ó 
tardias ou cm ~mbos os corpos. do exercito e por ditrerontcs O Sn. DIAS n~ CJnVAI.ne:-0 do ai,OOO:OOOH. 
outras razões, c muitas vczc~ pnr inexactidões dos cmpmga- O Sn. ftiiNISTno 11.1 ouennA:-N;io foi ·abPrto por mim,. foi 
dos, por sua nrgli~encia, ou ainda por quilli[nor outra rwl<io, pelo corpo lcgi;lalivo. nlus mio porccbo o argum~nto tfo 
o a ró P"r impos;ibilidarlc, ntns o quo jii disso o nobra minis- nobre senador,., , 
tro da fazenda csclarrco bastnnlo rsle ponto, demonstrando ii O Sn. Souz.1 FnANCo:-V, Ex. combalo o que ou não disso, 
vi>ta dos dados o quoera nccosmlo. diz que cu havia am:mado quoagora não era preciso abrir 

Perguntou o nobre sonarlor "o cr~rlilo podido ó destinado crod1to, quando ou d1sso quo agora o orn, o cnt;lo não o era, 
no preenchimento do rlospozas já ctrccluadas no exerci cio do 
1865 a 1866, ou ó cxclusivamonto para o seu immodiato?" O Sn, ~~~~ISTno DA GUBnnA:-Nilo comprcbenrlo o argu-
O nobre sanador poJa il•lra da emenda da camnra dos Sn monto do nobre sanador. O credito concedido pelas cnm.uas 
deputados t•órl•1 o devo reconhecer que 0 crodilo n11o tem legislativas era sufficicnto ou não? Scrii esta a quost:lo? ••• 
sómonto por limo exercício do 18G1i ·lHGt;, mas tem t;unhcm A lei do orçameuto rio nnno quo flnrlou eslava cm dis
por fim defpczas do anuo financeiro pros~nlo. Mas, per- cm silo m sln casn desde a sessão anterior, 
~unta-se " B porque Iliio lthr;mg.J um só oxorcicto "? Eu Entendi lambem, Sr. prcsidonlo, quo não devia abrir credito 
responderei: quiiiHio est•J credito-foi apresentado tinham os nupplomentnr, queria. quo houvosso homogonidarlo; o credito 
toda esperança do vea· lcrminadii dentro fie exerci cio a guerra concedido pelo corpo ~~~islativo antoriormcnto, para ns dos· 
com quo lutamos (o neste. sontido eu dos~>jo quo o nobre pezas rxtraordinanns da guerra, foi oxtrnordinario, rsto quo 
sanador pelo l'arii accrosccntc n suas nota; o sog-uiut,•) so repousa sobi'O iiS mesmas necessidades devia sor do irlon!tca 
!•edirao fundos para gratiricaçüos devida~ aos volun~anos, natureza, o demais, cu não posso comprohcndor como so 
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pl)1lo cm regra pedir credito supplomontar quanilo não· so tem 
podido cla1sificar as despezas, quando ha uma quantia nilo 
pequena de saques que lorão honrados c JHlgos, aos qua,·s 
não acompanbár:Io os documentos. · 

Jlu nilO sei se terei respondido bom ao nobre senador, mas 
estou prcmpto para-prestar todos os esclurecimc~tos quo cllo 
QUIZOr. 
· Quanto ao atraso da cscripturaçcro de Londres o nobroJni

nistro 1la fazenda já dou.as explicações: consta quo a escrip
turcçiio ostilltlrasada ba porto do nove armos como nos disfo 
bontcm o nobre mmistro. Direi Jlorí:ln que dá se -um grande 
inconvonientcno processo que nellas se segue. Os documen
tos vêlll unicamente dirigidos ao miuisto1·io da fazenda·; e 
ouando muito, yilm algumas pequenas tabollas ou- balanceies 
dirigidos 110 minislorio da guerra. O ministerio d~ guerra 
não 1illo instituir um t·xnmo sobre a moralidade das despo
zas e dos documentos, p~rque estes lhe não são remottidos. E• 
sobro este ponto quo eu disso ao nobre senador que era mis
ter q1ío se tomasse uma providencia, porque, segundo a nossa 
legislação, o ministcrio da guerra devo instituir um exame 
moral sobre as dospez~s f~ilas, o, depois deste exame insli· 
tuido, passar os ducumonto> ao ministerio da fazenda. Disse 
no meu rtlatorio qua faltavão alguns balanctlos o ainda bojo 
falhto, devendo notar quo existem de mms posteriores, fal
tando de algulll mcz anterior : om conso<(Uoncia disto fori1o 
rortuisitados da legação em Londres os 11uo /alt::o. 

O nobre senador fallou nas avultadas dcspczis do 3 mil 
e tantos contos com o fretamento de vapores. 8r. prcsideitle, 
0310 calculo pela 1naneira por que foz o nobre senador não é 
exacto. Em Ulll aparte ou lho JlOndoroi, e creio que o_ nob10 
senador rccoulleceu que ••• 

O Sn. Souu FnA~co :.-Não, senhor, ncro reconheci. 
O Sn. llliNrsrno DA GUEnnA: - . , • para verificar-se o cal· 

culo do nobrescnndor ora preciso que o numero de vapores 
fosse sempre o mesmo cm todo o anno ; em 2° Jogar quo 
todos os vapores fossem os mesmos, o pelo mesmo preço, mas, 
como o nobre senador viu· da tabella,· que cu apresentei, 
muitos contralosdo afretamento desses vapores findarão-se 
e se dcrilo ordens para que cJies fossem despedidos : alguns 
o têm sido, outros vão sondo, ·e se não o Corão ultimamente, 
!oi.isso devido á circumstancía de serem necessarios em um 
momento dado lO vaporo~ para conduzir carillhadas, o isto 
pela autorisação quo têm os nossos agentes no Rio da !'rata 
de tomarem as medidas que sfjão convenientes para o liom 
andamento dos negocies da guerra. 

Sonlioros, ou não-sei se os nobres senadores se componc
trão da.neces1idade desta dospeza. No rolatorin do marechal 
Vaill:ínt, em rolacão à guerra da Ct·imón, so vil quo a dos· 
per.r1 com. vapores foi lambem grande i das noticias quo te
mos, dus documentos que fonio im11rossos em relação à 
Inglaterra durantll"tlssa guerra, o mesmo lambem se verifica. 
Eu pedirei sómonle ao nobre senador que veja a grandd 
l(Uantidade da. vapores que para a couducr.i10 do material 
do guerra e do pessoal foi empregada pcÍil ad111iuiitracfio 
frànceza; além das ombarcacões da marinha do guem, ilos 
lrMsportes, cujo numero t1t~l foi do 13~, o governo inglez 
poz á disposicào do governo fr;,ncez oito ria vi os da marinha 
roa! e ~2 navios do COJUIOercio fretados pelo nlmiran!ado i 
nlóm disto a propria adminislraÇi10 franceza frwtou GG vapo
res o 22 clipors, além do serviço das omburcacilos perton· 
contes á grande companbiá dcs Mcssagaries. • 

-Se, pois, computarmonómônto osto movimento d~ ombar
c~çiles tJara a 1da, som lovaiOPl·SO om conta para a volta, 
nus veremos que ello excedeu a 311í embarcacões. ·As neccs
slllades da RUerta de um momento p:1ra outro' nugmcut:1o-so: 
a França, ,quando emprobchdcu a guerra da Crimila, mandou 
collocnr d1sponivel cm Tuulon um corto numero do bocas do 
logo, creio quo sómento GO de cerco, mas ao depois viu so 
ainda na necessidade do transportar !J.lra mais do 250, o isto 
demandava grandes meios do transportes, alóm dos que crãu 
nocossarios para u conduccão do cavalhadas o animacs, parn 
a conducCiio de gonlc1 do liHtlcriul c Irem do guerra do toda 
n qúalidàdo. 

O 011bre senador pelo l'ará, creio que mo dirigiu a scguinto 
perguuta, não Citou bom certo nolla: "so o oxct·cici6 do 
ISGi-18Gii. encemdo cm marco dosto anoo, demandará 
mais rocut·sos do que aquolles qúo lor.~o conlomplados tia 
tabolla,, Creio que foi osl:l a pergunta, cu não a tomei bom: 
so mo era nccosoario mais recurso> alon1 daquclles. 

O SR. SouzA FRANCo : -Sim, senbor. 
O Sn. ÍIINrsrRo DA GUGRnA: - Eu nno posso dizer calbo

goricamoRte quo não demandará m~i; recursos, tenho a 
osporanç~ c· me~mo. a convicç:1o do que não demandará mais, 
e o quo demandar Já se vil que ontru nos exorcios lindos e o 
crodJio será podido em tempo. N~o lenho noticia disto, n~o 
ten~o mo~mo até este n!omento suspeita do quo sej~o necos
sarws mais fundos. mas Jblo póJo d:ir-so. 

" Toda esta despoza, creio que o nobre soRador o disso, 
podia ser provista 110 anterior credito u. Sr. presidente rios. 
ta; materias todõs os calculos Silo mais ou monos apprcxi
mados, mais ou menos prova veis ; nestes c.1lculos nós n~o 
estamos muito versado;, porque as circum_st,\nci~s silo esliC
ciaes; são circumstancias novas. Nó;; nunca·cmprehondomos 
uma guerra como a cm que est:unos envolvidos, nós nunca 
tivemos {t disposin:ló rccur;os t~o vastos; ninguem'poderia 
pensar que nesta cpochil fosso neccsiario manobrar 40, iiO 
ou GO mil homens. Nossos lmbitos de paz, nosso systema 
governnm~ntal, llio bem guhdo por csse5 priiiCillios, pdnci
pios luminosos, ~os quaes depende o porvir do nosso imporio, 
por corto deixa vão o coraq:1o livro de Iaos '(ocoios,· a· mente 
intdramonte dosem pecada 'do quae>quer cuidados, e do s~mc· 
lbantes neccssida1lo>. • 

A a~ministração, ·pois,· devia rosontir~so 'do dados e~po
ciac~. p~ra bem avali~r semelhantes procisõus, e ·a guerra, 
conforme .a 4ualidado do terreno, conformo a ·qualidade do 
ioimi~o. demanda do um momeuto para outro, oull·os recur
sos, mais ilo quo aqucllos quo podem ser previstos: é o quo 
nos tem sempr~ succedido. 

N;io sei so mo escapou alguma cousa que deva res~on!ler 
ao nobre SOFador pela província do !'ará, o pmtcsrando-lhe 
IJUU não o Caco do proposito, que SHá islo sómeuto devido á 
fraqueza da ininha memoria, ~u poJirei ao nobre senador 
pela província de Dl<tto;Grosao liccnca, para responder a ;,J. 
gama cousa do seu discurso, agradoc'ondo-lho do modo o m~i• 
significativo, a maneira JIOr que se dignou tratar mo, 

Senhores, o nobre senador peJa·provincia de Alalo-Grosso .. 
su;tentou as mesmas duvid ts 11uo o nobre senador pela pro
vincid do l'arà, om relação· à eipecie de. cofttradição entro 
os trabalhos da guerra o da fazenda. ermo que tenbo dado 
a explicaÇão natural, nilo JIOdondo sor por maneira alguma 
respons~vcl senão ·p~los meus trabalhos. . 
· Sobro as despezas do Rio da !'rata o nobre senador fo1. · 

algumas observações por corto bom cabidas i mas é á sua 
propria exporioncia que neste momento recorro , p.1r~ que
ella .. mo auxilio a demonstrar que a guerra nos apanhou do 
improviso, c qu~ nós lancúmos m11o il~ todos os meios o do 
todos os cmprtoga :los para os dilfercntcs misteres que olla 
dom anda v a. · 

Quando o exercito paira Ta nos· arredores do Sorrilo, as 
do>pezas dovi:1o ser feitas por Dlontovidéo ; não sei, não lenho 
certeza se o ·fonlo pela lo~:acilo ou pelo consulad.,, mas o lias 
furão foit~s. Quandg o exercito passou para a Salto, parto 
dessa despoza era fdta 11or intormodio do nosso consul geral, 
a cujo ca1·go ostnva tnmbcm directamente a despoza dos hos
pitaos, a dospoza do movimento das tropas o do material, 
alguns fornecimentos quo or;io exigidos ,,elo commundanto om 
clwfc do exercito, o lambem, sonhoro>, o afretamento 'do na• 
vi os rmra a condução. do t~opa, o atliantnmonto do soldos .às 
praças .. quo licavilo nh ou llnbão do marchar, etc. l'or mu110 
tempo osto r .• cto se deu i vendo, 11orém. cu quo as sommas 
despendidas jil nvultavi1o, c1·eei umn ropartiçilO fi'cal e uma 
pa~adotia rm ~lontovidóo, o o>la crcnç;1o /oi sem duvida do
vida <i~ rofloxllos quo fiz à viola desse computo do despuzas 
quo o nobre sonadol' notou. 

Mati o uobro senador parocou querer tambom roforir·so ll3 
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modi~as novamente tomntlai poJo nosso minist1·o cm miss;lo cmpr••ga,Jo por cllo nomoai]o, da sua confianca. nlas a parto 
f'SJliiCial, o discorrendo sobro cslo ponto, censurou a ndminis- ·relativa uos lio!pilae; eslava oncari'Oii<Hia a uni.1outra pc•s;on, 
tr~IÇ<1o 1111 CJUil toca 110 scrvico !II'Opl'iamonto 11 cargo d:t ro· o que ou ngora unicamente soubo: porSUJilli-mo .,ornpi'O f{UO, 
Jlarticão do material do exercito, e paroccu-mo quo confundiu como em nloutcvi,Jén, tudo ostav;t a cargo fio urn runcciona!'io · 
u quó ó d:1 compc'tcncia desta com o que ó [II'Oprio da rc{mr· supel'iol', llsso comma'ndnuto (o do Corri entes). fui pelo gone
ticil.o fiscal ou cummissariarlo. r•.J cm chcfd u)tinuuncnto, segundo. so mo affirma, di;pcn-

'::ienhoros, o que na Franca so diz intcadcllcia, qno tom no saflo dcs;a commissão. 
esta!IO-Hlaior geral do um corpo !lo exercito, seu ch11fo 1•rinci· Quanto nos hospitaus ou n:io (lodorei deixar de confessar 
pai o diJt'urontes sub-chefe; do !• o 2• cla;so, o ajudante>, o c:n quo pel~s iufurma~ões IJUO touho bouvo descuido o gran1Jc dos
cada uma divisão um ou deus delegados, <tlóm do Ulll [Jossoal cUitlo. Eu enloflllia quo tudo quanto dizia resrJcito aos hospi· 
nuJnoroso; COI'rospondo entro nós ao quo so chama roparliÇiill Iaos, excepto os furuccimon.tos, devia estai' a cargo do'chefo 
do qual'icl-meslre ge•wml. Nu nosso exorcito existo tumbom do corpo fio saudo do cxci'CIIo.... · · 
isto, Iom a~ontos c tem flclegados; n:1 Franea tem um sur1o- 0 Sn. IIIAIIQUEZ DE CAXIAS:_ Som duvida. 
riur cm cada divi>iln. em cadalog:1r: tom tâmbom um <lju-
danle on2' ou suh·inlendcntc.ctc. A Jlrança nosto ponto prima O Sn. !IINJsrno DA GUEIIIIA:- ••.• official fJUO tem dnaa 
!Iorque tom a lição da e:qJCritincia do longos annos o ~or con- as maiores provM de uma 1lc~icaçiio nào conunum. ' · 
Hcquencia tem pessoal id•u1co; ó a o; to pessoal i donco quo O Sn. !IAIIQUF.z'nE CAxiAS: - Com muita pratica disto ... 
so deve toda~ perfeição do serviço respcúlivo, o t unbem a 
S~Ul rogulnlllêlll•IS, quo não SO improvi;àrilo, S;1o obl'a do (} S,n. !11:115'1'110 11.\ GUEnllA : -Dias O chof~ do corpo do 
tampo, silo obra da cxporioucia, s:lo obra do g1.,1nJo 05 . sau1lo nvançou com as amliulancias; da h i a disl!·iiJUi~iio dos 
tudo. . galpDcs,,das casa.s mal feitas,: barrr.cilus havia ou.r:alpilc~, 

O nobro senador comparou a nil,ninistraciio franccza neslo como IJU!zerc•nl d1zcr, quo nstavão colloc,1~us cm d!ITerentos 
ponto com" a ndministr,rniio ingle1.a, o p;ir·oceu , 1 ue~·or ti1·a1· lo);:ms, muito. distantes uns dos outi'Ol. 
argumantu da ll~l;vantngom contra a sogundil. Dl.r' o nobre O Sn. "i\LinQur.z nr. CAXIAS: -ll ínsalubrol. 
scm11lnr pondero que o sy;l"IIIJ iu.glez ó IJIIIbi semelhanlo ao 0 Sn. I!INIS~"o UI omn1n,o.: _Já 50 vtl ·. · 0 1 a v· · 
~r,stem~ r;mcz •.. t~m commlssal'lado! ~~:n o qu~ 50 ~h ama nesm distribuiç;io f . .Jt:r fio economia o J/~~·s's~~; dir~l · 
r lanilvnaw, doh.uxo 1!o.outra_~on.oH!IIIoi!)1~. etc. •. ma, pnr- mo!lno quo wa distribuiciio difficullava o d'ffi I! · d· 
IJU~ o J.J,es~ual dr~ ilUIIIIIIJStaapao wgl~~~.~~a~. e:a lr!O!ICO.: ~~z a iurlispeusavcl fi;c;dis~~<iÔ Foi preciso, Sr. p:csf~o~o~1~u~: 
um.1 li" ma 1~ 1111~ 50111 ~ 1!0'\, em r..I~.~ã.'!. •1 1111 1111111 '1 1 • 1 ~· 10 a vista do cst.1do cm quo cbogou a parar com os .ultirnos' 
f1:t11Colll 11a 0 uer1a !la Cnm~.1, o 11 Jllli\Cijllllmcnla do! cm· 'ICOIJlcc1·1118 to· 0 co111 • entra·'·• q ·s· elo 0 . :. ·'o 0 l 
I r

·'"a·' u " . J · ·,1 .. - • . , 1 1 . ,, • ·' ,, " , u., u .. 1 r ma11,11 u p r o 
' "" uos fJ o n.s al.mllllo 1•1gue, PI OVem u 0.•. Ji101"1!l ~ Uil 2,000 [cridos, alguma cou.;a so proviJencinsso; o nosso . 

llu1~1. c pr.:vó!l!. o m,1J.. O quo ~~ deu ? Dopot, de muJla• miuistro, cvm um louvavel zu!o, não obstante seu cst~llo do 
JJOtdas, clcpob do mu1tn coufu,,(o, rcconhccon~u-so que "ludo n·,·tiu para "li· 0 0 afi· 0 t r 't t ·' 1 mesmo nos depositas ch C1·imóa h:~vi·r om a!Junu·rncia ·1rli- '' \ , .. 1 · ' ' ' uI wnç? qu cm. 0' o uuo quan o 
, · · J';. , 1

• 1 d 11:,. '.,,.' 1 
1

, óposSJVcl, tu!to quanto ó ~c~ossal'lo, por rumo do seus consc
~os g~o so P01 11 com 1 ~,,ro~e~~ 0 e "'· 0 cx:.wto, I OUI 0 ~ · lhos, jiOr melo do >ua actmrlado o do seu genio, para CJUO ·as 
~~~d1d.r quo o nobre SCJlad;11 .,~:tbo, 0 ill!J~el ~to pcJIJo P0.1 I cousas so colloquem no melhor pó possível. Foi um grantlo · 
I,,,, Jo!H' 1\ussoll, ~.dilUI. oiTo do llllliiS!Jo .d.l guem ·ervico ctuo pro,lou o creio que to ·(I do t· · 1~ · 
·o a parl1da ~o no.vo m1n1stro d:.t guo1·ra p~ra a Cr11!10a, afln~ ~utrus conformo 'so dcha auto is~ lo. p~' que prof ur ~ ~~ns 
de melhor orga11r<ar este .sci'VIÇO_. que auula as; 1m não foi dor a~ lcvor u 0 t . r 'Ih 1 r 

0 
ndo Iro~ na. or , .•• ~ 

C'iiii.IIJict~ pOI'i!UO conl a •ncxponciJCia fio,· Clll[li'C"ado· lu· c I q o ~ma orla some ante nem lo os s.oaptos 
• ~ • • I ' • • r. ;, para dar um;\ so1ucao. ·_. · · · · 
tava a adnumstraç:io. N:1o obstantu, por01n, as refurmas quo A . 1 1 1 · · t ã . ó t . · . • · 
ont:lo se opori11'i10, n allminis!J'acilo rr .. ncc.~a wnpro foi su- r.c? a ~ 0 a· ~.lnls rnç. 0 que.~ s em~s no exolCllO MO. 
pcrior ;\ inglcz,1 ; pela expnriencía 0 pessoal que reunia. ó uma ~~coJ, sufficwnt~. Un~ olllc!.rl superiOr pódo tor todas k 

Entre nós t~mos 0 doputa~o rio ajudante general: quanto as h;1hd1taçõcs para bem dc,ornpenhar os. icus d~v.cros como 
ao pessoal funccion'a esta ropartiçào plausiVi·lmente. Tomos soiJ,,~u P. ~orno colrmandante, !lóde,, dc.1.xar! porem, do. ser 
o do[JUtado do quarld·mcstro-•unonl. direi que ba muita bom admlnl;lro~~lor por ~alia fia neee,"ana hçilo, por f,rl!a 
cousa a dusf·jar; 11orquo? l'o~tuo ;,,1 ~ temos homens, n:i~ :ta ncccs~nna tlxpcncntt:l O que cabu ~o· ge~eml e~1 cbc(e, 
tolllos lido pos,oul inloiramenle cxpcl'icntc c lançamos mão ~·~ 5,11 !' 0 r10 ~· •11 vo~ nquell.e q.~0 tom ~a1s .gCJto c 1nqumr, 
do qualquer oJllcial que nos parece mais ou monos intolli- o~perunc~tar, o a, ."~pcncu~ms do ordlll.arro nilo sffo sem pro 
gente, o f[Uill lod!l V iii -não Iom a expcrioncia. nliis esta l'e• felizes .. I ~rtauto, llln•la ~u!rndo so. qUJzmo esta~eloccr o 
llartiçiío do Ciuartd me;tro-gonoral tem llologados, estes do- sy~tem,r rrancoz, ollo f•l~ana por falta de pc~soai •Jonco •.. 
legados são do ordinnrio os encarregados do dr•po>itos, e Quando di~o pessoal irloneo, nilo ó o que se suppõo, o 
obsorvarci aqui que C01·rientes tinha um oOicial quo por iUil que um corrcspondiJillO do Rio da Pra!.l deixou entrever 
honra ó di~no dea maioroJ oncomios, mas ttunbmu lho ral- -falta do lli'Obirlado-; não. nluitas vezos, St·. prosidonto, 
taltava a oxporiooci t, que ó essencial om maioria tilo trans- so dil quo um homem muito probo, 11iio tendo a oxpcricnci~, 
ccndcnto. : . commotto mais faltas, faz mais maloa do que aquello quo, sus-

0 nobre scnatlor cm rdaç;io :'1 Corri entes tratou de duas peito d~ falt;l do .probiuade, tem todavia a cxpcrioncià ncco;
cousas, fio material do guorm o d •s hospitaos. N11 ~dminis· saria. l'ilroco IJUO esta opinião, que ó compartillmda pelo 
tra~;1o.franc~za o fiUO porton~o aos1hospitnu> corro pnr. uma meu nobre c~lloga da jusliç~, cn~ rol.agilo á magistratura, 
ropar!Jc;io flilforcnto, o tudo JS lo domanda um gr:mJo poiioal: ach;t conlrad1tores , mas a cxpencnc1a moslm que olla .il 
ha iulcndoucia quo 1!iz respeito vrincipaimonlo ao matel'ial vcnladojm. com quanto mo pareça q~o os suspeitos de falta 
do guerra; ha rcpurlic;io do fardamento e equipamento ; lm do prob11Jado nunca devem sol' aprúTO.tados. · :; 
npa1·ticàfi do sui!Sistcitci•l ou dos TiVQI'Ci; ba repanicão de QuM1t•1 ao conunis>ariado, cu promolli à casa que bayi11 
snudo ô dos hospitaos cm nrnbulaucia ; roparticito do farda- do :qmsentar a or~anisaciio da rcpartic:1o fiscal. Esta org;1- . 
nwnto, c lambem, como o nob1·o senador s~bo, n;1o lm ~cam· nisaç:1o niio óluita por mlm, achei-a f/ila, o.salbfaz a tudo, 
pamcuto, niio ba diviii1o quo'uilntonha o sou prcvost, isto ó, quai•Jucr quu >uja a hypollmo: (Lcadu), 
o reprcso11lanlo !ln jlolicia com a forca necessaria c r.,rca sem· " A' r~partiçãs fi;clil com\1cle:. , 
11ro experimentada, a ganrfarmet'ia.' • " 1.' llxorcor &cvora fisca isacão sobro o fornecimento ao 

Cumo so acbav;1o o; IH'gocios do Corri entes? O nobro se exercito, liiiCf sejn sêmclhanlo soi-vico feito por arromaliir.llo, 
narlor deplorou. O general cm chuf~ nomeou fiara ali um com- quol' por arlminislração. • • 
mamlanto quu su encarregava do pessoal o do matul'ial; o " t_<l No pl'imdi'O caso doverá aquolla rcparticiio. est•bo
minislro dn guerra n:1o podia duixar do Jouvnr-so nil nomoae:lo lcca dciJOsitos do viveres nos lo~aros ma1s. co'nvoniontus, 
do gwer,JI om choro, o cu ponderarei Iiii O wio (loderoi uni1ca abnstocol!uo os do mo1lo quo nunca faltem os uccossarioH man
diji•onsur1 sem ouvir o couunuuJauto o1u chofo1 n ljUalijuor \imontes 11ara o munidamonlo Ju tro1m. 
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" 3.' Provideo.ciará a mosrn;t repnrllmio do sorte que, nlóm h a superiores a !oi!03 os clogiu3, mas lambem o numero · 
duquollos depositos., t~mbcrn nunca fuluim viveres nos Jogares destes n;1o ó li1o ~rnndc. O facto 6 que sobre o cornmismiiulo 
cu1 que os forças ac.1mparcm, ostando emmnrcha. tum-se Jcvantndd c sempre se levantou grnndc celeuma i u 

" 4' No ~ogundo caso, ou I(Uando .tiver Ioga r o forn~ci- facto ó que ainda r.:1 ultima gucTa elo 18U I o governo impo
mcnto (IOr administração, celcbrar-se·bilo contmtos com for· ria! viu-se n<tnecessidado do dcmillir alguns de seus ClllJII'e
neccdorcD. gados, porque se dizia;. com verdade ou ruTo, que tinMo illi

(Já se vc, pois, diz o orador, que eshs instruccões.attcndom citamente, o com g1·nndo nuuso, obtido vastos lucros. 
ao que so deseja eutro nó>). • · Ma! v~ jamos ainda, Sr. prcsidouto, a oxporiencin dosfran-

(Ca~linuando a le1·): cozos neste ponto. N11 guerra da Criméa bouvo fornocimonto 
1101· ádministraçilo; menos a respeito de ~ado vivo, e os rs. 

cc li.' lliscalisará toda a clcspeza de transporto o material. criptures todos, os empregados d~s repartições, cujo> nome~ 
" G.' Ajustará contas dos for·ilccimonfos om gon~ros, quer são bastante couhecidos, doc!aráriio quli ora irupossivel qulf 

com os lornocodoros, so os houver, ou quer com o> encar- esta p1u·to do fur~ccimonto, .c?z1sistenf! ont (fndo vivo. pu
rogados de viveros, quer com os corpos, destacnmcutos ou dosso ·ser bem fc1t.n por: adm1nrstragão. As razões que 50 pr·o· 
IJUaosquer forças. volant~s. - · duzom são do ovruencra: o os lado perde com as opizootias, 

" 7. 0 Passará conhccmrentos dos ajustamontos de viveres Mm 0 cansaço, com 0 ostravio; e isto Já, que 0 gado ú 
quo lrouverom de ser pagos pela caixa militar. · manso i entre nós, além desses males, perde-se com liispara· 

" 8.' Or~anisnrit pr·cts das etapas das pracas que as li v o~ das, com o' furto, com tudo. E' tamhem ponderado por ossos 
rem do receber em dinheiro, ii vista !los que furem remctlidos autores 0 seguiu lo inconveniente:-Quairdo ó feito 0 forneci
pelo> cor~os ou out1·as qu~csq~er Corças. 11 • • meato poi"adminislração, se falia alguma cousa, o esta,Jo.ó 

• Além diSto ba nas.mesmas rnstrucções um cap1tulo reht!r· rcsponsavol, acolliscro é maior,a celeumaó maie for!~. Suc-
vamonto aos fornocm1cntos por admillis~raçilo, IJUO dispií~ o cede 0 mesmo que entre nó>i o min'steric ó sempro o bóuii 
seguinte: (Lendo) , expiatorio, quer chova, quer f<~ça sr,!, quer os rios se asso-

" Compete ao cornmissario : bcrbcm, IJUOr a socca estrague tudo, q_uor os pastos defl-
" j,o A compra e aCIJnisicão do viveres, cavallos, besta!, nhcm o se atrazom, qunr os bomen> nlnndonom os serviços 

bois, po1· si ou por seus adjuÍJtos o delegados. cm que esliio empregados, ou mal o di1·ij~o. E, além disso,-
cc' 2.° Fiscalisar a r,ualidado, quantidade e os precos, nos de{,os!tos ô !acil o extravio,- principalmente entro nós, 

quar11lo forem as compl'ils feitas por a!iontos seus. • onde se drz que os bens d~ na cão a ninguom port~ncom, são 
cr :1. o l'rovcr á guarda o conscrvacão das municüos por dos primi capien!is. • 

qualquer titulo, o ,bom assim a de todo o matcriill·a sou Eu tenho uma obra muito modema (E't11de sur !'arlminis· 
car"o. · · tation militaire en campagne), ó do Sr. Sanson, que foi om-

rc0 4. 0 Alugar, precedendo ordem, .ós nrmazons ncccssnrios pregado na administraçilo franceza. Della se collige estas ver
para arrocadacão e deposiLo, nos poriLos e logarcs que lue dádos, o ainda pondera outros muitos casos. "Alóm disto !Ja 
forem inuicadris. • o seguinte: na administr;tç:to, diz ello :-:" ó preciso.Jirovar-so 

" 1i. 0 l'rcvidenciar sobro acqui>icuo de vehiculos para a morto do boi, a perua do genero., -Como se póJo Caiar um 
transporto ou sobro o respectivo aluguel. · processo especial do cada boi que mme, de cada boi que 

rc 6.0 Assistir por si ou por seus delegados á distrihuicão dispara, dg cada Lo i que é rurtauo otc.? E' preciso além 
de viveres. • · • disso a escripturaci!o e verificação das contas, o sua· uifficil 

Se comparnrenl-Se estas disposiçõas com o systcma franccz, liquidação, e isto a c manda um tempo enorme, quasi nunca 
v~r-so,ha que, mudado> os nomes: ns_instituições se appro- se pódo obter. , 
xrmilo; mas, porque n:lo se tem for to rsto? !Iorque esta ro- !'eco no senado permissão para lôr alguns trechos da mcn • 
tlarlim1o não' tem 11restado os scrvicos que o nobro senador cionn'ila obra do Sr. Sanson. (Lcnilo :) _ 
11cscjâ? Elia os tem prestado, o ilo'uma maneira Vitntajosa cc Scgurtdo Odicr o Vancbello, o scrvico dos vivoros nus 
para o estado; mas esta ropartiç•to, como cm Fra~rça, oxCl'Citus não admitto mais do que um módo,-a via ccono-
t;lmhem está dcpeodento do general cm chefe, o ató nos não mie~ directa. - · 
podemos constitui-la indopendentO' do cue!o do exercito, por " Nos contratos, ditem aqucllcs autores, a administra
IJUo soria um tropoco constante à· boa· adminislrdcào do Dlilsmo ção, priva!a por {orça das cousas do !odas as garantias 
exercito c â boa niarcba das opmnões. . • que c/./ a. pode ter cm estado ele paz, su tem a alterrlativa 

Dias, senhores, cu crciÕ que ba entro nós uma idõa orronen, de ttm serviço DIJ~ilo caro Gil um serviço mal {cito. Os con
quanto aos for.necimcntos feitos por. administmcão. Estes Cor- tratadores >i! o gcràlmcnto homens aventureiros, tendo pouco 
uecimentos feitos por adminis!raçi!o· bão de Gear a cargo de ;t perder c muitJ a ganhar; clles olforecem por consequencia 
individuo·s i estes indivíduos devem, ató certo ponto, ·ser da poucas garantias. Os nccidentes da ~uerra podom tirar tod~ 
inteira confiança do governo·i no momento dado, rebentando a soguran•la aos contratadores para fazerem compras o asso .. 
uma guerra do impr.ovrso, n.iobavendo uma instiluiçiio per- ~urarom ci sorvigoj os litígios apparecom ~m gran1lc numero; 
mancnlo, pódo o governo com seguridade fazer semolhanlas emlim, as probnbilidados silo tão onconlradas e !fio ~rave~ 
nomeações? O que tem succedido ó manuarom.sc paraostas que os ~ou tratadores tilm direito de exigir altos prelJOS. 
repartições fiscaos pr~ticantes, 2" oscrip!Mrarios, 1" escrip- rc E.•tas ccnsums, cm certos casns, são (undadas'i todavia 
turarios da ndministraçilo ccnLral, da directoria fiscatj muitos julgatnos que o sarvico da fornecimento de viveras Pon CON· 
destos tilm prestado relevantes sorvicos, mas olles lut1io tam· TIIATO d ainda o syslc'nra o MAIS VANTAJoso E!l CAMPANHA, !em
bem com 'a falta da experiencia nocossaria. pl'e que fur possivet achar wn conlrataclor· que t•etma as ga-

Vojamo·~ a~:ora por outr·o lado. Se nós temos de lamentar rantias de intelligczrria, de credito e tle lealdade nacessarias 
que a administração em Corriontes e em alguns outros pon- cm tacs negocias. 
tos não vai bom, nfio vemos que estes inconvenientes s:1o "'i' ara provarmos o quo fica dito, propomo-nos a compa
inhcronlos á toda n administracão? nilo vemos que õ um raros dous'syslcmas postos em jlratica, dos l[uaos um, o da 
principio reconhecido por todos os economistas, de quo a via tlirecla, foi empregado na Crrméa, o outro, o ele conltato, 
administraciio do estado é sempre a peior? Eu; 81·. JH'csidcn· foi escolhido na ltalia.· 

·to, podia nírui aprosenlar os dados que colhi do thosouro so· "A gest•io directa do <erviço de fornecimento do viveres 
bro o anli~o commissariailo; mas'todo o mundo sabé a h isto· comprohondo nurnerosns.opc·raçõcs, que exigem um pessoal 
r·i;1 de Albino Gomes Guo1·ra, todo o mu11uO sabe a historia consirlomvel o dotndo do umpla~ babilitaciles. · 
dos commis1al'iados do 1\io-Granilo do Sul. cr Quando os gados siTo compmdos, qu~'r por meio do von-

Argumenta-se, poró1u, que certos o certos individues, quo das parciacs, quer por commiss:to, 1levcm ser roccbidos por 
viorilo do Portur,at, fizeriio boa administrncilo._ Sim, cu não agent,es da ;~ilmini;traç:io, que os posem o os marquem. 
posso deixar do roconbocor quo ow ·toda a parto empregados " E pruc1so ostnholocor curracs para guarda-los, censor 
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v,,.Jos etc, cuidar do sou nlimonto o n1uilasvozes alugar ct•m· forlo do sua conscioncia, do c~colhor entro to tios os concur. 
110s etc. rentes o lliiJis capa~ c o Jll11is digno. . , 

"Depois, oslos gados devem ser dirigidos do um pam ou- " Terminando, diremos, o prerJo do Iaos contratos ó goml· 
Iro curral, ou puru as divisões activas, dundoostasoperuçõos nwnto ullo; comtuuo, soo sorvi!JO ó bem feito, ollo nàosor:i 
Jogar a uma inlinidudo do pesos. caro; pois, bom quo u gestão !Íirocta, como diz Vunchollo, 

cr E' nocessario consorvur os· miurlos dn rez dopoi9 d~ .ma- ollorena a vuntugoll\ dá Ullll siluagiio VOI',Judeira, olla ó para 
tanca, dar-lhe ou achar-lhe emprego, dtu· conta da carno o serYJno do fol'llecimenlo do Cill'lteS a causa do fro~uontos 
dUribuida o fazer muitos ensaios para oLtot· a cifra ropro· coinplicanuo;, o muitas vcr.es a origem do muito; erros. " 
sentada nas contas da adminiotracilo. Ora, so isto succodo nn Jlranca, onJo ao mol~s ria machina 

« Quanta cscripta,. quo numcro~o pessoal para I antas opC: da admiuisl!·acão o~ tão l10m propamdas o som pro com n no· 
rt!Çiles ui versas, quanta vig1lancia a cmpregar·so I cessaria g1·.u:a'para que fuucc10no rogularmcnto, quanto mais 

" Os gados"sfio conservados liUr agentes guardas·curraes: entro nós I . · 
- stlo processos vorbaos para documentos as perdas produ Vamos a ver a opiniiio do gorcrno fr:wccz cm rclncilo á 
zidas, tanto por mortandade como por outras causas. guerra da ltaJia cm 18UD, qua1ulo admilliu. o forneci1Í11'nlo 

''Os gados so nchiio rm marcha:· novos processos vo,·baoa . por contraio, o foi fdiz. Uizi11 nquollo que dirigia 11 ndminis
pam os . casos do evasão, do perdas do qualquer natureza,. h'a\'ilo (o Sr. tio llollardiul'l!) o seguiu to: 
som contar as poças a cstabolccllr pal'il os auimacs quo por " Por estes processos muito sim pios (os dos contratos) o 
1uagreza ou abatimento ficilo na cstradil durante 11 marcha. serviço foi hcm feito c 11 tropa bom oC\Vida. A adminbtJ·açiTo 

"Todos osto3 actos, por rtuem, as mais dn~ vezes, são lkou livro das consequcueias ileploravéio ria go,t;lo dircct~, 
dirigidos? N;lo por funccionarios da iutondoncia, cujo nu· ao mesnw pa»o quo clla fll'<lpamva po1· esta despr.za, quo 
mero ó tis vezes limitado om campanha, o quo nilo pod11m so n110 elevou a monos do :!milhões por mcz, uma Jiquidacào 
achnr-se om toda a parto, mas por autoridades Jocaes, que facil, rafiida o isenta do dilllculdadco c suspeitas.» • 
assi~:não, sem tomar couhecimcnto, todas as JlOças quo lheo · O exercito francez foi bem municiadJ, [ui 'bom sus
são apresentadas. tentado durante ~,guerra d~ ltiliia, por. fornecimento por 

cr Quo garantias pó<ie üiTcreccr scmclhanto omipturit~ão l cont1'.1!0; o quo é nocessario ao fornecimento por contrato 
Quanto abuso om um lid syst1ma! vem a ser a liocalisn~t1o, e eS!iJ lisc~lisa~tTo tambom falha no 
. "Para o exercito do Ononto, alúm dos parques o~tubcloci· fonwcimento directo o cuin maiu1· prollabiiidado: os empr~

rlos na·Crimõa sob a immodiah vigilhueia tios luucciun1irios gados congrassão-so, co!Jigiio-so muitas l'ezes, o qu;Jl ó o 
da inlondoncia militar, forilo outros or~anizados na mnrgom rúsultatlo? Vt•j<lmos aind11, l'5r. prosiddllc, so isto nilo se dá 
do llospboro o do Dlar-Nogro, 'contendo cada mn dciles um com a urlministraciio directa. 
numero considoravol do cabaçaB de gado. O commismio ·compra directanionlo ao iudivitluo, sem 

cr Como vigiar tantos ostnbolecimuntos, tão nfastarlos uns· outras fo1·malidados: já se vô quo dahi pó:Jo result.1r 1riuitos 
dos outros, c dirigi-los complables na escQiha ria collocação abusos ; vamos a vor aindà alé quo ponto esses abusos se' 
dos parques, das pastagens, etc., no cuidado dos animaes podem dar. Dovc-so comprar no exterior o o transporto ·devo 
cm casos de epizootia, etc., olc.? ser feito ou por agua ou por torra; pam colA fim são lll'oci· 

"Do mo>mo modo, quant~s perdas a certific.1r, quantas rlir- soo dill'oronles dopositos; ó preciso pag~r lambem a com" 
flculdarles a vencer, quantas su;peitas levantadas, cmam, míss;1o du compras, do remmsa, omb.rquo, otc.,como o risco 
IJUnntas justificacõos a produzir! · • do ava1·ia, do naufragio por conta d~ é,tado,como tambom o 

" A guarda dós gados foi no comcco da guerra da Cri· risco de arrebatamento por sua conta, c asóim o risco do 
mea confiada a um agonto, ao qual, 01Íl remuneração do seus desvio, do corrupciTo, etc etc. · 
scrvicos, so lho dava os miudos das rezes. Quando o transporto ó feito por agua, ha a ró~ponsabili· 

" !1nr este meio, sim1rles na apparencia, a administraçtto da rio do commanrlantc ; no tmnsporto feito por terra, por 
parecia livro dos cuidados quo occasiona a gestão directa mo1o do carreteiros, ostos abandonilo do um momento plll'a ·· 
desta parte do serviço. out1'o, o depois doso satul'lll'Clll, ns carr~tas ficão abando-

" Nunca uma convenc<10 foi do tiio longa o mais cemr•lexa nadas o· perdidas. Nilo ó só isso f)UO ó graildo, mas lambem 
liquidação, nem exigiu· mais processos vorbaes, mai> justi· pelo monos domol'<lo as carretas, a ponto do exercito padecer, 
1lcações,.para constar as perdas, as entregas, as rocopçõos, o muitas vem os nossos gencraos vercm·so na necessidade , 
durante as marchas 'dO exercito o os divor;os movimentos de lancar mão do violonci as o do amoucas para conseguir 
das tropas. quo o sorvico seja b~m foi to. - • 

" Que a administração da guerra não adopto a gestão di· Diz o Sr 'Sauson cm seus estudos sobro a admin istracão 
recta para o sorvico das c:1rnes frescas om campanha, se não militar cm campanha: (Lenrlo) • 
quando, como na trimóa, as diiliculdarlcs são tacs, quo el11t " Geralmente as primeiras provisiius de um exercito que 
8ó, com os poderosos meios do que dispõe, ó capaz de as entra o1n campanha t:lo ropontinamonto como om 185i o cm 
vencer. » !S~D, lho são fornecidas pelo> cuidados da administração 

• • • • • • • · • · • · • • • • central ; mas depois, sall•o o caso de operar cm paiz imJiro-
" A administracão, so diz, privada das garantias que po- ductivo, ou de occupar terreno pouco extenso, sórucnto al

derá ter no intoriõ,·, w·á mal servida. Não são as ga1·antias gumas lt•guas, como na Crimó<l, um exercito dovo prover-se 
eontra o contratador quo faltilo geralmonto aos cxorcilos, o lie viveres no proprio paiz IJUO occupa. . 
quo falta ó a vigilancia. cr ll>to principio, que cm todos os tempos tem sido posto 

" No interior, como cm campanlw, o serviç~ ~lo forn~ci- om pl'iitica, ach;1 sua ~azãO do sr.r assim nos alto~ pr.eços dos 
mente por contrato ó mal foi to quando niio ó VlgJUdo. Com transportes, como na mcorto~a das chegadas, CUJ'l UTogula
um livro do cargas bom ostabelocido o um n.umcro do func- ridado póds compromcltor a subsistoncia das tropas. 
cionarios encarregados de registrar, quo não devo cxcodor " Quantas vetos, no começo da guerra ua Crim6a, com 
do nocossario no caso da gostilo di1·octn, condi~iles estas que ancirlllauo so alongavfio. os olhos no horisonto procurando 
nem sempre sM preenchi dás; o sorvico será bem executado, doscobrir os navios impacientemente esporados I 
~c o contratador, honesto e loal, tiver além·dcstns qualiJados 
a aptidão oocessaria para os nogoi:ios. • ".N1l~ h;11~ Ci;m1;anh~ s'enã~ ·d~us 'mo;los'do ~dmlnis: 

ir Dias, para achar-se um tal homem, ó preciso não tratar traçiio: a via eco no mica directa o a cmpre:a . . 
por adjudicanrro publica. Este systcma doscarro~:a, ó vcrda- cr Al~umas vozes so tem tmtado com um/iwneccrlor geral 
do, a ndministrH!l~O do qualquer suspeita, mas pódc lambem cmpreuuio de lodos os servú:os de mn exercito. 
dar-lho um contratador aventureiro ou inepto. O melhor ó " Este modo pólio sr.r bÔm na falta do adminis.tradoros, 
!azor o negocio por concurso, quo pcrmitle ao auministrudor, l)uando ,1~ finanças oboradas tem destruido o crodito; mas 
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bojo, cm Franca, C(Ue o dinlJOiro não deixn n guerra corro r Ayres e, ou Siio Já pagos, ou vem ·para aqui quando ha falia 
i\ revelia, ao oxo~c1to nilo faltilo administradores, já prova- do dinheiro; ó dinheiro necessario para o pagamento de 
dos em c.1mpanhns memora veis. Domais, cm 1823, na prets o outras dospezas. Depois do pagamento é que a~ui se 
guerra da Ilospanhnpagámos caro o emprego que se r~z de apresentilo e a reparticilo fiscal, depois do examina·los tem 
um fornecedor geral para agora voltarmos iíquollos tompos obrigaç;lo do rcmoto-Jõs; esta remessa tem sido demorada, 
do erro. · ' · mas tnmbem ou direi que a demora nrro ó Ulo longa como 

" A via economica directa consiste, cm parte, cm. tratar nos parece. , _ 
com negocinntus, que to mão então •O no mo de. fornecedores, Os trabalhos ali são imm~nsos, nós temos 32,000 e tantas 
n entrega, cm tempo c Jogar prefixo, os viveres ou gcneros prnçns entre promptas e doentes, !ómonle no t• corpo do 
nccessarios á alimentação do exercito. · exercíto; ó csl<l a cirra que dá. o mappa que recebi no ultimo 

" No systema de cmpreza, a adrninistrnr.ão trata com um vapor. Como todos sabem, a liquidacilo é um pouco difficil, 
negociante,. que ·se cbama om/Jrezario, a ·um preço conven· demnnda muito cuidado, porque é preciso descontar o tempo 
cio~ado o servi~o cm todos os oqmos cm que Côr neccs- em que o officinl ou o soldado está nas nmbnlanciaF, nas 
sano. .enrermari~s, nos hospitaes,o ver o tempo que tem estado em 

, • • • servico; tudo isto ilemnnda pessoal e devo dizer ao senado 
• (C 'Qualqu~r que sej~ o syst~m; do' ad~linlsti'~Çã~ cn;pre'. que o pessoal dns reparticiles fiscaes, quer dii pagadoria, 
Radn, I'CSuinc-so, pelo facto, na rodaccão das condiccões dos quer da outra reparticão su'perior, tem sido lambem sujeito. 
contractos (caldcrs elo charges), e e! ta rcdacciio núo ó sem á> enfermidades: do ordinario ~quellcs que são mais aptos o 
difficuldadcs. . • mais idonoos, abandonando os seus Jogares cm conseq'ucncia 
. " No iutcrior sempre que Iom Jog-ar um negocio abracJndo de molestias, vão abrigar·se a clima mais bondoso, m~is 
todo, o pniz, ·!lá aclministra~iio central que compete Càzer a suave e salutar. · 
cscr~ptura do contmto. Dias o nobre scnarlor·parecc ter cm vista principalmente es 

"Se se trata unicamente d3 um contrato rel:.ttivo a uma despcr.as feitas polii Ieg,1ç~o. Eu posso lhe affirmar que a 
divi5<io militar, ou mesmo a uma praça, o livro das cargas ó estas despczas foi tas direclamento pela legacão, o que -tem 

· escripturarlo ou dirigido por um funccionario da intcnrlencia; Jogar cm casos muito cxtraordínarios, acompanbilu sempre os 
como o mais das vezes· ni!G ha urgencin, este tem todo o documentos após os saques, mas não acompanb~o quando os 
tempo para estudar a matcria, c corca-so de documentos ti· saques SilO cm consequencia de dcspeza feita no exercito, 
rndos dos archives da praç~. dos conhecimentos que tem dos porr]ue os documentos lá licão. . 
Jogares, rios usos commorCiaes, dos preces dos gonero>. etc., nle pnrece que a chamaria i11tendcncia ou a1lministracão 
etc.; muitas vez os nada mais h a do que· seguir os modelos jã da guerra em Corri entes deve ficar mui brovemonte cm um 
tra'çados pela adrniniRtraç~o central,. c, o problema acban- esratlo regular; om 1\lontevirlóo está em um estado de muita 
do-so resolvido tle antwliio, seu trabaltJO só consiste cm dar rogularHI;tdc. A vista dos boatos que por aqui npparccôrão, 
urna formula,, rlosses dizem que fazem o maior mal possível a torlo o mun-

E>tas rcOexiles não rlovcmos jilmais despraza r, o sobretudo rlo,o rp10 silo empregados sempre para tisnnr a rcputnção dos 
rlcvemos attonder o seguinte conselho rio Sr. Sarrson, antigo empregados publicos; á vista dollcs eu tonbo pedido as mais 
irrtcndouto gornl: que peco liconca para de novo repetir: minuciosas ,informações, e posso ~ec.larar que semelhantes 

"O melhor ó fazer o "nogocio" por concurso, que p~rmitte boatos são mfundados, niío poderei dtzer, por· exemplo, que 
no admini>trador, forto do >ua consciencia, rle escolher ontrc não s3 prctonrla cobrar uma quantia saperior aos serviçcs, 
torlos os concurroutos o mais capaz e o mais digno.. mas assa quantia superior. esse documento, entra na lloira 

"Terminando d1rcmos, o proço do taes contratos ti geral- ria fiscalisaç1o , ó impu~~ado o paga!Jiento o dopo_is da im · 
. mente alto, mas so o mviço ó bem feito oiTo não serit caro; pugnamio ó que os novcllenos aprovmtão ria occas1fio para 
pois, bem que gestão f!irecta, como diz Vauchcllo, olfr1re~a cscrevércm nas suas correspondoncias ou suas .cartas aquillr> 
a vantagem !lo uma situa~ão verdadeira, olla iJ para o servi- rrue nós temos observado. 
ço rio forneeirnerrto de c~rncs a cnuBa do rrequr.rrl&l compli· E cu peço aos nobres senatlnros que ostejão snmpre de pro· 
caçóes, e muitas ve1.es a origem do muilos erros." vençiio contt'<l os noveleiros, contra certos corrosponilMtes 

fibs tilm·s~ dito aqui, ni1o foi o 1111bro senador por ftlnto- particulares, que ontondem que Qstiio collocados em uma po· 
Grus;o, quo o cxorcitrJ ora mal ruruucido. Scnhor·es, sobro siç;io tal que poden1 tirar a;sim o credito aos militares, como 
est(l 11onto cu tonho ou vi dada toilits ii.S minhas for(l·l>l para ii OS empregados, c que poJem da-lo áquellas que não o me· 
colher lnformnnliel as nrais cxactls, o estou habilitado para l rocem, que pretendem ostahelcccr uma clientola que sempr~ 
dr!clarar que o 'o~ercito tem sido som pro bom fornecido. Os' ó prejurli~l ao c:mnito. Quantas vezes ou não tenho lido aqui 
ofiiciaos supórioros ljUO aqui lôrn c,lwgado ("u nomeei j;l c Cactos lfUO nilo se derão, elogios superiores a quem niio o> 
t"ncnta-coronol Cmmsiio} o tenente-coronel de voluntarios rnrrcce I l'nrocc mesmo quo alguns se querem colloca1· em ·. 
l'into, ul-tcdormento o coronel Eval'isto Ladisl;ío da Silva, o urna (H<Sição sobranceira para d~minar, ou ao menos para ga
maj.,r llat·t·os quo I'CÍil ferido o está aleijndo, todos dizem bnr-so quo úomin;lo a admirristraç;io. Quantos de nós nfio 
CJUO o exercito é bom fornecido. tôm sido victimas de tacs cousas, mesmo em documentos 

tUas podorà sor sempre bem fornocirlo, om todo o tempo? officiaes? 
Na p:1s;a1;um do l'arnrrlt rleu·so o seguinte: N;io so podia , Eu referi nrrui em un~ dos meus discursos, croi'o'quc n~ ul· 
carncar do la~lo drJ torrítori:> parauuayo, carneuu-oo rio lado ruM, o facto do extrav'10 do poças de rardamento.,As u~llmas 

· rio tcrritol'io ft·onteiro rio Corrie~tcs, o n carno ia dirigiria notieias officinos que tenho silo do qno o conselho do mvos · 
Jilll' Hgua para nqu~llo ponto ; naquolles primeiros dous ou tigaçi1o >A terminou, o que ia entrar im~edintamonto om 
Ires dias necessariamente aquolla carne iicaria com nlgum<t conselho do guerra o ollicial comprometlldo; cspem~do-so 
chr1va mais ou menos lavnda: ois-nrJUi a f!'rilllrle quoim. unicamente o auditor, que ou mandei com anteccd~ncm quo 

E qut•rn tom oxpodencin do campanha pódo dir.or que com vio~se para Dlontovirlóo: • 
o melhor fornecimento rio corniisariarlo cm certas opochas Quanto aos prisionwos cu lenho de Informar ao nobre 
niio so soJfro, crn uma marcha rapida, no momento cm quo senadar que cm vista dos compromissos intornacionaes os 

'so rl01·o combater? E' por isso que muitas vezes os Ronornos pri~ioneiros são repartidos igualme~to pelas tres potonci2s 
rnandilo cus(• r nos llorJr,,os bolachas, ou outros {icueros somo· alliitrlns, cada urna dollas tolll<l a SI n dcspcza da sua sus· 
lhantos pnrn quo os soldados nrro soll'nlo as domorns do ror- tontacão o vestuario ; mas dovo declarai' hmbcm quo con
necimento. furrnri tQrlos os principias, estas despezas nilo são mais do 

O nobre senador dt'plorou o cu lambem do pi O I'? que aos qun a.d~ant.~rnent_os que ficilo n cnrl(o do j1~iza que p~rtonce1~ 
S'1r1ues n;io acompanho logo os r/ocumcnlos, ma~ ISto n;lo ó os pr·rs1onou•os, 1sto ó, llcilo a cnrgo do Paraguny .. Enl,re nós 
JIIIStiivr:l No momonto em quo ó uocossnrio fazt'l' o pagnrnon· esta sustcntnçi10 ó basourla nos ostylos dns naçilos ma1s cul· 
to ii~ tropao, ó proci~o fazer dinheiro, usto dinilciro so faz tao, ?S ~uaos so IJase;lo cn! uma anliga Io1 ria assomblóa 
pur mui o do snrruus, os saques são rnanrbrlos para Iluouus- ,consii!UIIIto rrancoza,ao dopo1s om regulamentos do Napulo1io 
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i, o do Navoloão III, datado oslo ultimo do 1859, quo so 
acha cm 'igor: os vencimentos das pracns sffo equivalentes 
aos das prar.ns do exercito, os olliciars p'orcobcm tamltom os 
''Oncímentos dos oJilciaos do oxorci!o, isto ó, os Vdncimen!os 
gcraos. . 

Os calculos feitos pelo nobre senador ató corto ponto so
duzcm ; mas, so o nobre senador applica-los bem, voril IJUC 
pelos dados do que ello.lançou miio tal voz haja deficit. 

O Sn. PAnANnos:- Rorcri-m'o á tabclla ~o relatorio 

isto um verdadeiro improviso, contestado assiín ~elos docu
mentos officinés, como pelo tostem unho gorai. 

'furlo se improvisa, Sr. presidont~, o quando me por~:"tfn
tito pnlas legiões, força ó .rospondor: "Li\. cstcro.bem in· 
stt·uttlas, bem disciplinadas, triumphantos, fazendo a honra 
o a gloria do imporio. " (Apoiados). · 

l'odirci por ultimo ao nobre senador toda a sua indulgen· 
cia ; nfio sou profissionAl.,, 

O Sn. PAII.INHOS: -Oh I 
. 0 Sn. IIINISTRO DA GUERRA ; - A força quo ·temos bojo 0 Sn. MI~ISTIIO I PA GUERRA; -- , , , a necossi~ade me COI· 

om·todo o imperiu, a qual ctoio quo-cstú diminuiria orn co~· locou nos ta posiç:io to~a do espinhos; não aspirava ao minis· 
scqrtoncin de cortas rcducçõos que cu orrlcnoi, porqun dovo torio; cir·cumslilncias, poróm,. poderosas ma obrigáriio a 
aqui muito camarariamento declarar quo tenho lutado cõrn condescen~or, o a tom" r sobro meus rracos hombros um peso, 
os presidentes do província, quo querem lfUO a força destacada com qu9 cu nilo.podia. Sou censurado, sou accusado; mas 
sirva para a policia, o alguns dcllos o tem fui to sem ou sa- o sr.n:ulo acrejitll qun tenho envidado todas as minhas forr,as 
bor, som participaç:io, collucaudo om cada urna povoaç:io. (apoiados), tc11ho feito os maiorrs sacrificios para bem dcs· 
uma osqua~ra, uma companhia, ele.; a forca, di~,,, ó do empenhar o ~argo quo occupo. (Muitos apoiado!) 
~í,898, entrando recrutas e soiJados vuluntarios em depooi- · 
to, quo não so pó do nunca coutar como forca ofl'ectiva, o O S••. Sonzn IFrnnco:-Sou pouco amigo das viagens lon· 
outrnnrlo lambem diversas clas:os inactivas, c·orno invalides, gi,1u:1S para que mo decida n acompanhar o nob·ro ministro 

, rlos quaos ainda h a pouco tempo eu tinha aqui nesta côrte d;t ~;uerra, na excursão quo lez pela Italia, Inglaterra. llrau
seisccntos o tantos. p, Grimóa, ·etc., etc. Creio mesmo quo !ta tanto rl11 impor-

Se o nobre senador calcular bom as dcspezas entro nóa do tanto a tratar .dentro rio .nosso pniz, baliio granrlos intomsos 
um soldado prom~to o municiarlo, inclusive o que pódo cus- a rliscutin zelar entro nós que, ainda quando cu pud•sso 
t1r om sua doença, ou dofpczas do hospital, obterá urn re· fazor pmg~ .'~o crudi~ão, que m1o tenho, niio a empregaria 
sultado maior de 3ii por dia, termo módio, cm rolamio a ne;ta occaswo. 
todas as .rraç~s cm serviço, !luor noo exerci tos que opên1o, Quero mesmo obedecer esirictamenlo ao honrado presidente 
quer no mtonor; calculo, pors, o nobre senador o vorà que o do senado, que por mais do uma vez, ainda na 1' discussão,
rcsulrarlo ó igual ou quasi igual, àquclle qno se pede. Mas eu nos disse quo a ques!:1o de que so trntava ora a do crerlito. 
JJedir~l ainda ao nobre sonarlor que lance m:io da operação Vou, portauto, examinar o ct·cdito pedido pelo nobre ministro 
invor?a, calculo as despozas conformo os dados, divida pelo da guerra, a respeito do qual não !ó notei inexactidões, quo 
numero do praça~, incluindo mesmo como praças officiacs, c n!ri certo· ponto podl!lll ser relevadas, em razão do ter stdo 
lerá o mesmo resultado, em. ma:ç~ deste anno q~o foi apresentado; mas..tonbo bojo 

Antigamonto so dizia, o ainda cm 18.19 acl1ei cm ::lgun.< mm drrcrlo a podtr oxpllcnçiles dos factos que ntó onliio so 
oscriptos, quo um soldado fratícoz custava 371 fr. 2:1 cer,l dizião desconhecidos; mas na o o podem continuar a ser, por 
com o sóu sustento, fardamento, bospil11l o quartel; mas 10 torem llllssado uns poucos do mezes. llaltavão documentos 
o nobre senador computar as despozas da guerra fm relac:io que agora devem ter cbe~ado; o ó·-1m occnsi:1o desta discu;
ao numero das praças verá quo s,o ap~roxima muito a este são'11uo devem estar ii vistn, o sorvir-so o nobre ministro dos 
calculo, o prinerpalmcnto so attcndor aos escriptos do Emilio esclarecimentos obtidos do marco ató bojo. 
Girardin o aos seus discursos em rolac:io ao celebro con· Senhores, lllliliHio vemos, por exemplo, na tnbella apre· 
grosso da paz universal, reconhccotá qÜo custan,Jo ~li7,88l scnt•ul:l com a pr!>postn, a somma considcravol do 9,6il3 00011 
Jtomens ~30,707.1iG fr., a rlespeza tola! (termo modio) de como despeza niio cla;;ificada. o podemos ndrnittir e relevar 
cada bom1·m eleva-se a 9í0 fr. Gli c. a!ó corto ponto, cmb0ra sentindo muito, quo cm março, qum· 

l:u creio ainda aquom d.t verdade o calculo do 3,~ por doso nos apresentava n propoHa, houvesse som-ma t:io con· 
pra9a, porque d11 um momento 1mra outro as dcspezas sobem, sirleravcl do deopezas n:1o classificadas, de dinheiros gastos 
n:lo s~ conta a rlospcza dos prisionlliro,, niTo so conta a dos- sem quo ogovcmu soub~sso, nem o nobre ministro da guor· 
peza quo so rlá mom~tntunoamonto, a !lento o nosso modo de ra, nem o thc;ouro,. qu:•os. as verbas cm que tinh[o sido 
sn>!outar,os animaes proprlos para o cx~t·citu, attcnta a sua cmprogadas, porque tsso óque quer dizer despczn ••ão classi· 
perda o noc.essidado rio remonta •. Ag-qra mesmo cn mio sei ficada; Ijucr .rlizer rliubciru quo so eníprogou, quo so sabe 
os.sa dcspcza a quanto se olevaní, quando a per! ido rio llr.1sil ostnr de;pcndrdo, mas quo wlo so sabe oxactamento- cm que 

. o do commum :recordo, se manrlarii•l desaproJJri<lr auimaos do verbo~, s-e com o t·xcrcito, so com os arsenaes, so com dos-
serviço rlomostico para o serviço do exercito. prz,ls oventuaos, etc. • 

O Sn. Jonm: -0> lom!Jilhos ó quo siio pcrsimos: So-nós, sentindo quo fossem !iio nvul!arlns, porlinmos rele· 
. . • · . . . var que r.nliio honves:.ern rlesprzas !iio considera veis por cl~s-9 Sn. n!l~t;Tno nA auEn~A :-O, pa~tos a roda sao pmoros; silicar, n:io podamos admittir quo essa falta de classificaciio 

a~11nao~, g~rUos do ur~1 rl~a !~11·a outro on~raqu.oc:m, -~ilo só tenha dur:ado aló hoje. llojo podem lmvor ainda dospci:a·s 
1rclos (hlofo: r.omo pel.t cota\·•10, o o rcs.ult.lllo o nilo f<~zerom n:io cla!!rficadas, mas nilo devrm ser oxactamonto essas que 
p_or 1!ra mats do uma lc~ua qtli~tulo murto. So~ro os.to ponto I como taos 50 aprcsen!àrilo em marco deste nnno. 
srrn, o flUO cu convenho que ó nuolrt· tomar provulcncws; não . , • . 
10 pódo pormanvira nlguma !or um exercito sem os nocossa- O Sn. MINrsTno ,OA ouennA :-1om alo augmcntado o nu· 
rios meios rio mobilidade, 0 os neccssarios meios rio mo!Jili- mero das nilo classificadas, os saques, · 
lirlado niio dovom depender nem da estaçiio nem rb 110breza O Sn. SouzA FnANco:-E' o quo estou dizendo; porl~m tor 
dos pastos. · nugmeotarlo por um lado, nws dovcm tor diminuiria por ou·, 

Senhores, ó verrlatlo, as horas do cada dia cu:IITo muito; Iro. Novas o morlernns. de>pczas pli1lo·so adrnittir qno n:1o 
ns dcspezns são gr~ndiosas, mas não silo superiores ás quo c;tojão classi!icadas; as antigas o rlovi:io ostat· -scnrlo o á 
fazem 11s domais n1:~õcs quando es~ilo orn I{Uorrn, o rlovomos proporrfio que fosseHJ vindo as cxplicncões, do 'fórma quo, 
ponderar quo nós trnhan:o 1 necesstrlade do tudo, n:1o o.;t:t· desappareccudo rla·voJ·bn das não classificarias, tomassem o 
vamos preparados, nu o tinhamos nnrla, falta vn·n~s 111'111'1· seu Ioga r proprio. 
mrnto, faltava-~os muniçõos, raltava-nos a necoosario1 arti· O quo m•J parecia ag-om oxi:;ivel do nm ministro ria 
lha ria; tudo so. '!nprovisou, e coruquan!o ainda !tojo algucm habili!nrlo nestas mator·ias, era quo S. Ex., pondo ru rra 
di~~~ que o lllllll:tro ac.tual cnc~utrou 30,000 homens en1 do parto. as tahelhs o ns explicações npt·osonladas r:m 
rovtsta, quando nau haVIIIuem. lh.OOO, .couformo tiS !abolias mart:o, vrcsso fornccor-uos !abolias mais eJ;J;licarlas, viesse 
11110 nudiiO nnnoxas ao rola torto do mwi~tro ria ~;ucrr11; ó fornccor-nos docurucntos, informações do da!•1 mais moderna, 
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Eu n~o posso ndmillir nuo S. Ex. tonb~ consentido quo to
das ns duvidas que prcvaloci<lo no seu espírito cm marc?, o 
podiilo sor explicadas rlOJIOi~,provalcção ain~a hoje em jÜibo, 
o quo ollo n11o tenha para dar no r.onado no fim uo julho 
sooilo os informacõos que linha cm marco. ·So nova1 in
formaç~e& não viorilo, e/la; .nilo vi:ilo; Fo ililo vieril~, o não 

. virilo,~lli quando havemos do ficar na duvida a respeito .das 
dospczns que so tem foi lo ? Nilo ó ~ssim que c corpo lo
gislalivo póJe decidir negocies l<io grave~, como ó avo
tacão do som mas liio avultndas. 

:Senhores, vamos examinar expccialmonto a proposta 
aproscnladn por S Ex. O f(OVorno 11ediu novos meios para n 
f(Ucrrn cm sua proposta do 9 do <•bril, o a c:•mal'a dos 
dcputadol os votou toes o quaes furão pedidos, segundo so 
vó do FUil communic,,çrro ao senado eru 2G do junhõ, dos/e 
nono. O senado ha do desculpar r1uo cu n;lo leia todas as 
verbas; vou ler as de maior importdncia a rcspeitu das ~uaes 
podem ter cabimento algumas das rcfirxilos que mo funio 
suggeridas pelo discurso do nobre senador mini;tro da 
guerra, porq~o declaro, não viuha preparado para a dis· 
cussão, e;perat,do que os esclarecimentos. do S. Ex. me 
fornecessem r.10ios de discutir a sua proposta. 

Toda o qualquer duvida. todo e IJUalqucr' exame, toda 
o crualquor obsorvacão que cu trouxesse, tirados com ante-

\ ccdoncia dos osclárrcimeutos preilndos em marco, do
vcrião cTesappareccr á vista das .novas. informações· que rln 
S. Ex. cspornvumos. E por consequenCJa era trmpo perdido 
tirar dados pam a ar~umontação de documentos jà tão 
anti~os como eãe os dil ma•·co. r 

Para os arsenaos de ~uerra a lei do orcamento de 28 do 
junho de 1865 deu 2,23~:011iS; a loi do 26 de junho tinha
lho dado o crotlilo do.fi.323 OOOfi e estas duns snmmas rliin 
segundo a addiçiio quo faço agora mesmo, 7,U02 000,9 ma i~ 
ou menos. A~ora pede-se mais 5,000:0008, ou pediu·sc na 
p• o.pos\n de 9 de abril. Com que bms, . porem, so podo 
ma1s ú,OOO:OOO,j? Vamos ve-lo d~ cxpos1ç~o rh propos
ta: (/,cndo) " § G Arscnaos. Estando Já do~ pendidos 
7.032:722fl·W~, fallaJldO ainda pagar as cncommcnrlas rla 
Eui'OfO., o tendo do reformar-se inccssnntcmcn:o o ve;tuario 
do exercito, pelo cstrngo que solfra o fardamento em servico 
elo guerra, niio se póde podir monos ílc 5,0IIO:OOOH. u • 

Noto o sonarlo, quo.é uma proposta preparada em marco 
rrfcrindo-so i\s uespczas do semestre passado o que o nobr~ 

- minislro· da gucr1·a tendo lido selo mil quinhnntos o sessenta 
o tantos coutos dizia tn1' gasto 7,032:000,), faltando ainda 
paga v as encommeudas I Como so J·Ó lo calculai' quo, fal:ando 
pagar as cncommenclas quo, pelo que se tem dito,. import1o 
cm·sommns ·muito con,illoravds o tendo-se nos sois mozes 
~;t;lo ji\ 7,032:000S, embora qu:l Ires mil o t~ntos contos com 
o cxorcicio do 18Gí.--'-l8G1i, po>são 5 000:000,~ ser sunicien
tcs pura todos os-restantes SPis mczcs do oxorcicio, c para 
jlilg,u· as cncommenilas, o nindit occnrrcr iÍqucllas despozas 
IJIIC escapassem ao pagamento no to ~omcstro? 

Oaqui til'n a conscquencia ~110 o pcdiiln ú feito a como; é 
feito sem base· nenhuma corl;1; ó feito do fórm~ quo. pr11':1 
vota!'mos, prccisnmos ler plena o implicita conliança na ro· 
parliçiTo da guon·à, o onlilo nes!o caso ora mc:lhor Yolnrmos 
uma somma redonda do IJUO suppô1· qu'J ó cm fells pormo 
noros, quo estamos examinando 11 crrdito, tendo i\ Yi;t;t ln· 
formações sufficientos prestadas pelos Srs. minbtros da 
guerra o da fazenda. · 
. Vamos~~ 2·' .verba, tamb~m importRnto- Q:1adro do.rxoc·

Cilo. A le1 do orçamonlo t111ha vot;ulo 7.3GUJ82;), a loi de 
credito oxtraoruinal'io do 26 dn junho do l~U1i; essa lei a 
quo S. Ex. pareceu estar estranho... · 

O Sn. !IINISTno nA amwn.1: --:-N;io, senhor. 
O Sn. SJuz,\ llnANCO :-.•• essa loi cxtraOI'clinÍirin, ares

peito da q~al já observei íjllO as qu<ntias podidas pnra dos-

llews provistas o om occasnio (:CU que io ost:tva di;cutindo a 
oi do. orç.;monto, mo pnn·.ci:t dovcl'<'m tor .onll'ildo anles na 

llropna lo1 do orc.1monto, llllha (;1m bom dosllnndo nesta ver· 
1.1 mais 11i,:JI7:3Jri,Y. Ora, ti. llx. pareceu inmpar-mo do 

IJUO cu viesse ctitmuh<•r rJUO so pcdiôôo crudilo 11gora. Eu 

tinha-mo rercrido n quo ns quantias então votadas na lei do 
26 do junho do 18Gii fizessem parto do um credito oxtraor, 
dinario quando podião fazer parto da lei·do orcamonto que 
cnlão .se '!iscutia, nãú sendo então preciso. pedir credito ex· 
traordmnrw. · 
~hs o ministerio da guerra lo1·o· 1U 317:7HiR om virluda 

desse credito, u eu sei quo na ta beiJa apresentada com a 1110· 
p~sta do 9 do .a!1ril se ~iz que al~uma parto dollo foi despen
di elo no exorcwo nnlenor; são pequenas somas de quo Dilo 
valo a pe~a estar fuzendo ~gora men!ão, c nem a ·pos~o fazer 
oxact~ 1 v1sto n. d1vcrgencm entro a tabella da rC(Iartl~ão da 
guma, o a Eyonpso do thesouro. 1 · 

1'mhn-so, portanto. pam o exercito 22 682:397S. l'ode·so 
a~:ora mais.G 000 000fi ; vamos ver como ó IJUO so justifica 
esto novo credito: (Lendo.}'" O considoravel numero devo
luntnrios que tem concorrido ;\s armas, elev.uá a despoza 
dc•sto paragrapbo, quando for classificada, ao dobro da já 
coohecid11, o addicionando-lhe a que tem do corroi' ntó o fim 
do excrcicio, exige o augmtnto dp G,OOO:OOOH. » · ' 

A dospeza conhe.cid•t do exo.rcito ató o fim ·do somo;tro ora· 
dn onze mil quinhentos o tantos contos, som incluir a quo lho 
c 1bcria da não clafsificada. Como se pódo suppilr que hnj;1 
alguma approxinuçrro; porque S Ex. nem ninguem ~o per· 
suada C(UC eu exijo, quando so trata do cr~dito, cm matoria 
de guerra externa, pe1-feita oxnctid;!o, quero apJiroximacão ; 
como so pódo suppilr, digo, quo os G,Ooo,ooo~ sofão a 
quantia prcci;a para comJ•Iomcnto da dospcza? 

Eu creio !filO o meio de orçar essa quantia, seria antes 
iHJuelle ~lo IJUO lançou m1io o nobre ministro da guerra, 
quando a1nda ba momontns fez o calculo ílo quanto se suppõe 
cus/ar uma praça cm· tempo do guc_rra; ou qunlcluor outro 
cnlculo quo 59 baseasse na despeza fCJ!:t nos seis mozes ;mlo
riores pac·a sobre cllo se poder fam o calcule da quo se !criá 
do fazer nos seis mezos posteriores. · 

Cnntiuunntb a examinar a proposta, encontm este .para· 
gr1pho: "A som ma é· talvez·oxagor;ula mas, sob pena do 
deixar o governo cm emb 1rn\:os por f<~lta elo erudito, julguei 
indi>peusavel fatcr csto podido, que niio nódo ser molhot• 
justificado por não haver dados para isso.• Quando yejo esta 
dc.clllfnÇiio, julgo-mo autoriiado para ~izer que tal ~odido ó 
f01to a esmo o tnnt'J a esmo que, se d17.endo quo siio exage
rada> as quantias podidas se diz cm outra parto que as cn
commondas estilO por pagar,. quo f;ilt<lo ainda despczas quo· 
so ignor;io, as quncs so tem de pagar no 2° semestre do exer
cício. Log11, pelo menos, sendo precisa qunnlia equivalente il 
do I" scmc;tro, a dc;poza h,, di\ ir a muit•J nwior som ma do 
cruo esta quo sn calculou. 

O nubro mini:tro da guerra devia, poi>, dar nos, como ou 
pedi.calr,ulos npproximados quo nos pudessem habilitar para 
tcrnios os pcclido; ató certo ponto justificados. . ' 

S. Ex., n;io so importando muito com as minbns obscrva
eõcs, explicou-nos o que to tiuha feito JJa Crimóa, as'du;. 

·jJCZ:tS IJUO fez a Jo~laterra naquclla guorra, AS quo f1•z il 
França, etc., cnusns do que jilnilo mo_jr.mb1'0 mai8. l'ai'O
co·me que a gr:~udo guw11 da Cl'llnóa custou à Fmoç:i cerca 
de ~OO,OOO:OOOH, o so chegou a esta quaulia mio 1i do admi
rar, à vist~. do immcnso jJC~SOill. o JUatcrial 11Uo·a FriiiiÇil 
empregou alu.... • _ 

O Sn. I'AII.\Nnos:- Gastou 1,600,000,000 do francos. 
O l:in. Som FnANCO:- A França? 
O Sn. !IINJSTIIO n.~ our.nnA:- A como s~bili cada praça? 
O Sn. SouzA }1n,\NCO :. -Eu não o vi scniio examinando 

j;\ lia algum tempo o qno os francrzes chnmilo-balanco do
llnilivo dos exercícios; ahi_ó quo encontrei mais ou incnos 
a somma das dospczas, porque dcclill'O que não lenho tempo 
pam ler o!Jms militares sobro a /ji\Orra dil Crimóa. 

0 Sn. MINISTnn DA GUF.IIDA : -Nom Cilroco. 
O Sn. Souz.\ FnANuo :- Ficn-mo mais·tempo para poder 

occupar-mo dus COUSiiS d11 mou fHIÍz, uão ostundo com a cn· 
b~c.1 cheia deo~sas, IJUO se pnssilo fóra dollo o quo muitns 
voioB uos inllilhilitão pum tomarmos um pouco mais do cui· 
dad~ das nossa>. 
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O Sr. MINisrno n.l ouEnnA: -nlosmo cm economia polilica? 
O Souz,\ fonANco:-nlns não nos distraiamos. 
O Sn. T. 0TroNI:-Vamos aos algat·ismos, deixemos a 

Crimóa, 
O Sn. Souz.1 FnANCO:-,« Diversas dcspczas ovonltlaos. " 

O governo tinha tido 181:671U pela lei do or~amonto: ora 
quantia diminuta, bastante ~am !Pmpo fio paz; voiu a guerra, 
o a lei rio 26 do junho autorisou a despoz~ do mais 
7,t.lO:OOM; agora&.- Ex. podo mais 2,000:000~: para filiO 
os por! e? Voj~mos na t•xposi_çffo da proposta: (!.cm/o.) "As ro
clamacilcs que ti!m ncCt1ssarmmcnto do appnrocor pelos riam 
nos o" prejuizos da guerra. " Ora, Fonhbrcs, 1iiio ó tempo 
ninda de pensar nas roclamaçilcs inrlividuaos, sobre os pro· 
juizos da gu~:rra; rne5mo cu creio ~uo. se o corpo legisht!ivo 
não tiver a caulclla que !ovo, determinando no art. 31 da 
lei de 21 de outubro de 1832, que nenhuma dcspcza por in
demnisacilos do thimnos causados cm guorra (osso Ceita 
ocnão vôtada por ollo, havemos de tor despczas considera· 
''ais. ·Para as evitar, n;1o votemos desde já quantias para 
pagar tacs indcmnisaçilcs. 

O Sn. !IINISTRO n,\ GUERIIA:- N'ão são estas indcmni
saçõos; cu·cxplicarui. 

(J Sn. SouzA fon.1NCO: -Então não sri quaos sej;lo os 
damno~ e prcjuizos d;t guerra, IJIIO cxij;1o indomuisação. 
{Lc!tdo.) 

" ()cspoza do transporto no rrgrcsso do exercito. » 
ll' o que cu dizia ainda ha poucos momentos ; o credito 

foi preparado cm março, e S. Ex., que vciu 'hojo discuti-lo, 
deveria, deixando do [Wflo ns rnõos quo o fund;~mcnlikril<l o 
<JUO podião sor cnl;lo justificaveis c pelo merios crilQ as pos· 
si veis de obtcr-sc,substilui las pelas que se pudem apresentar 
hoje em quo o ~ovcrno d<!VC estar melhor informado. liste 
credito suppunha-se IJU'J seria discutido logo que se a pro· 
scntou,o cnt;lo ar,uclhts razões ponii1o >crvir: discutido hojo, 
o melhor ó ab;uulonar !ao> motivos para dar os mais exactos 
tfUC o Sr. ministro devo ter obtido nas inlormações poste
riores .itquclla data. 

O uubro ministro, em nm credito para despczas do r.xcr
ciciu de 1flGií-18611, cujos ~crviços estão feitos, nilc se po· 
demrepctir mais, não se dctorminão noros, pag;1o-sc sirn
plesmcnto os .iá dccrelitrlos o feitos, vem perfi r quantias 1mra 
o !r;<nsporlc do t•xcrcito p;1ra oimporio quu; graçr.s a Deus, 
espero t{UC possa m feito no exorciciu do 1~GG -1~67. 
mas não c Jlótlc :cr no •de 1SGii-J8GG lindo cm :10 do 
junhQ ultimo. Na foi do orcamonto que so eslit discutindo 
teremos occasi;lo para votilr quantias para osso servico: 
vr•ta-las jú, no credito qur: ó para o cxcrcicio de 18Gü-
18GG, nüo tem cxplicaç;io possircl. · 

O Sn. NlNISTno D,l auEnnA :- Jil dei a ()Kfllicnção. 
O Sn. !louzA Fn~Nc,,: - 1\opito, Fnppunha qnn V. llx. 

viria hujo, o com todo o funrJarnonlo, rlizr:r nos: "Parle dos 
motivos já 11110 prevulocem ; as quantias pedidas tm marco 
mio suo as meômas ~J~ hojn sei qun s;1o {ll'r~cisas; m"i' cin 
tacs I'Orbas,o menos nesta; outr~s, o totnl ó c;le; » Er,1 corno 
<tuo um novo credito que ninguam lcvnria a m:tl, po•·rrnulo· 
dos subom quo o Sr. rnini~lro da guerra tem Gulros dados 
quo n;lo tinha rm mnrço. 

(Cuntinuanda a lc9) "Soa guerra terminar h•·ovcmonto, 
accnsolhiio que so peçJo mais uns 2 OOO:OOOfl para os te pa
r;tgrapho. " Ora, scnllorcs, cm quo so do>pcndônio os di
nheiros. da verba rc Jlv~ntuacs, » 8,000:0110/l cem mais 
2000:000fl que se pedem, perto do liLOOO.OOilfl? Eu 111io 
ache. ::lo vou à t!lbolla d1t proposta ···llcspews rlivcr~as c 
cvontnacs-vejo: "))csp~uts no muuicipio da côrte o na 
le~tncito de Londres 2,2W:21i~,p. » 

Unia das cousas que dcclnro mo causou cslranhrza ó fJIIC 
cm uma mesmól colnmna eslej:io envolvidas as dcspezas do mu
nicipio da Cilrlc com 11s de;pezas da legar-fio do Londres ; as 
dospczns do municipio dn crlrto, sabidas, do quo ln rlllcumrn
tos, foitas ~ l'ista ~o ministerio c r1uo comporlilo muitas ox-

plicaçiles j as rlospezas do f,ondreR, do f(UO não ha dados, nilo 
ha balancontos, n~o h a ~xplicnrilos, não sabemos qua~s s;lo. 

Ao menos snihamos quacs sno as quantias gastas em.Lon
drcs, o nno tenhamos dons vrr assim englobadas nus diversas 
despczas o cvcntuacs no valor de 2. 2i9:000H; nns dospezas 
111lo classincadas 9,Gii3;33iiH, total porto do 12,000:000H, 
como ~astos na crlrte e em Londres sem classillcaccro, sem so- · 
paraçilo, som qun se possa saber cm que for;to "dop.~ndidas, 
n;tn só estas, poróm um total englobado do 19,367:3o7$, se-
gundo a tabella que acompanha o credito. · 

Senhores, continuo a repetir : muito cuidado com as dcs
pczas de l.ondros: O Sr. ministro da guerra rlisoe-nos_ainda 
h;, duus ou Ires dia>: "lia nove annos que está atrasada a 
cscl'iplur;1~ão do Londres " I 

O Sn. MINISTnc n,\ ou~nnA : - Disse o Sr. ministro da 
fazenda. 

O Sn. SouzA FnANCO:- Sim, V. Ex. repetiu o que dis· 
sera o Sr. ministro da fazenda. Pois ndmillo-se que a os
cripluracão de Lonrlros esteja atrasada por tanto tempo quandn 
(azcmos ·ali tantas dcspézas? Deste atrase rcsulla que cm 
alguns dos calculos que temos visto se notem: "Dospozns di
vmas no nwr. do ••• 2.000 :!!. ; despczas diversas no ·mcz 
dr •.• 3,000 .:C I O senado sabe o que podem encobrir estas 
ch;unadas dcspczas diversas, feitas em Londres, sem explica~ 
ç;lc do emprego rios tas som?Jas. _ . .,. 

nJas OU lli10 lr,J!O proprwmonlc r)o.ssa cscnptura!)i!O·quc, 
cotando atrasa~a. abandonada. p1r nove nonos, agora ó que 
veio a lembr;1nça mandar rcstabolcccr. Tratava, senhores, de 
dospczas cxtraorrlinarias feitas cm Londres, nestes . ultimos 
tempos em IJUC eocoav1io-sc os dinheiros cm sommas ccnsido
''ttvc s, e n;lo reiu' á lcmbranc;t dos l:irs. ministros que era 
preciso mandar te•· cm dia a r:iscripturaçrro, e que balancotos 
mcnsioes fos.,nm remo !lidos ·E' deste~ que fallo, 11110 mo refiro 
á CSCI'ipturaçiio antiga; rcli•·o-mc á oscripturaçilo moderna, 
indispensavcl para rp1o as·n:partiçõos do fa1.0nda, d~ guerra 
o da marinha não cstej;io sem balanceies ha porto do anno 
c sem saber o que ali so liasta, o cm que. 

Creio que não havenl no nosso paiz espirita por mais dcs · 
cuidoso que sej~, por nHis inrliiTorcnto ás nossls cousas, por 
menos zelo>o tios rlinhoii'Os rio tbesouro que possa n~o sentir 
se imprcs>h,nado com a irlóa rle que cm Londres Go ~asli1o 
dezenas o dc1.cnas de milhares rio contos por conta do Brasil 
sem r1uo o ;ioverno saiba cm que são gastos. · 

S. Ex. fcr. ainrla h t poucos momcotos o calculo rio 3$000 
Cl/1110 dlli[IIZa que itpproxim;ufnmcnto devo f,zcr cada praça 
rio exercito. Creio que 8. lk •·eferiu·sc às pracas cm 
campanl~n, porque das pr·aças em serviço rlo puz a tlcspoza" 
n<io )JÓ lo ser tüo arullada. 

Quando S. Ex. nos deu o numero de Gl,89S praças, relo-. 
riu·sr, Fcm duvida, t~nlo ;is ~uc estão cm campanha como ás 
pr.,ças lúra fia c:wJpanha. Sr~ dcssemos (ou fiz aqui o calculo 
muito ropr.ntirlilmentc) :!ii a cada uma prnça ainda. assim o 
total seria 71 OG:l 310U; mas corno tal voz 11U Ms praç.1s 
ost;'t fóra rio acampamento, cm sc•·vico do paz, n;1o pod~mos 
dizer scrulo qno a do>JWZil ó inferior; o que, segundo o cal
culo arrterior de S. Ex., h a rio crcar por pouco mais da quan
tia quo !Gmos calcuLulo do 10sserita o lrcli mil o lanloR contos. 

Pergnnlarei a S. Ex , senão suppõo quo satisfaria melhor 
a o;pccla\~ilo riu sonarlo, · so a>Sirn como se referiu om seu 
•·r.latorio ao calculo rio. 7ri:!l!liH f!iarios como despendidos em 
t81ii-186ii l'cla repartic;1o da gucr•·a, o nos dort lambem 
o calculo da r espeza por ilia aló o fim do março ultimo t{Ue 
avaliou cm HiG:7l7,!l, rcctincafsc osto calculo, cxtondcnrlo-o 
ntr\ o fim dó exerci cio? listando nos cm fins do julho c cal
culo do exercício to:Jo ri l;io posoivcl como os antcriornronlc 
feitos. 

'f(Hnhem o nnbrc miuislro da fnzenrla procurou dar notici~ 
ao sonar! o ria •·ceei ta· e dospozrt rio ultimo oxercieio ; fô-lo, 
porém, de modo inconvunicnlc, relorinrlo-so il rccci1;1 orçaria 
c ;\s autori~anuos pam credito quan1lo dcvôra rcfm·ir-nos 
u;l,, a rocülh t'l'l'arla, poróm a arrecadada; 11110 os CI'O· 
ditos volarios, ptiróm as rrunntias realizadas 11 crorlito 

.v ü todas as dc'pondidas. Os orçamentos c crotlilos votados 
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nós os sabemos; o que precisamos q•1o SS. Ellx. nos informem 
ó quacs as som111as arrecadadas, IJUaes as tomaúJS a credito 
0 qual o sou ompi·ogo nas dospezas publicas. 

Eu portauto t111ha esperado que S. ·llx. quando veiu defen
der sua prorosla, não só nos fornecesse dados mais modor: 
nos ;1 rCS!JOito do cada uma das do;pezas o su11s verbas ; mas 
quo ;tinda mesmo nos fizesse o calculo das qnuntias diarias 
11uu ello suppunha que so tem gasto om todo o exmicio •. 

Tinha assim o nobro ministro da guerra mais uma vanta
gem, 11 do desmentido ~ue prtltondeu dar no seu ruf~torio ás 
noticias do que so gastav<lo liOU:OOII$, GOO:OIIOfl por dia; c 
0 seuado leria um approximado calculo das despozns diorias, 
e como quo, a esperança do que nã~ ~o vi1·ii mais pedir quan
tins'a titulo do despezas desse oxcre~cw; e do •1ue encerradas 
o1 éamaras, não so ahriráil credi!oo pal'il o mo•mo, augmou
tundo assim suas do9pczas além das calculada>. 

S. Ex., comecando a discus:iio pelo exame do al~urnn; 
proposições mi alias, disso:· « A :ynopso é feita e cm· 11uo o 
thosouro tenha presentes os ·tr:1haJIJos 11ue a repartiç~o da 
guerra tovo presentes " Sonboreõ, torun a ropeti1·, IJUO nrro o 
comprchcndo; nao coniprohendo quo a synopso. IJUe em todos 
os nonos' apresentad;1 c~m alguma dili'orença, porque é um 
resumo, mas tilo npjJroxunado ... , 

O Sn. !IINISTRO n.1 ouannA : -Só por ser Sl;nopse? Isso 
não é coilCorme a ctymologia. 

O Sn. SouzA llnANco :- N;to trato agora cla etymologia 
da palavra·: synopso é um resumo approximado que so apre
senta emquanto na o se faz o balanço dcfiniti ,.~. O facto é 
que so compararmos todas as synopses antcl'iol'es córn us ba
langos depois publicados, havemos de achar grnndo appro:.:i
maçilo. Ih arJOiliiS do ordinario a falta dos dados do Mato
Grosso o outras províncias long:iltuas que não tilm mandado 
!la lancetes; quantias pequenas a incluir, quo hfinalnilo f~>zorn 
grande dilfcronca nas som'mas lo Iaos; do fórma que tendo-se 
a synopse, já sõ ·saho~ pouco mais ou menos, a receita c a 
despez11 do exercício Agora cm tempo de guorra convcn~o 
cm t]Uc é mais dillicil chegar a esta Ul)!ifOximacão, mas lam .. 
hum !leste tempo é que é nlilis nocessario do quÍl nunca o co
lihocuner:to das despezas; entretanto, é om tempo do ~uma 
IJUC a ropartiçitO da guerra recebe seus documentos c guar
d:t-os, a marinha recebo os seus o guill'lla-os sem os comrnll· 
mcarcm ao \besouro, se· ó corto o quo dizem SS. EEx. 

0 Sn. MINISTRO DA GUERRA ; - 05 do~umentOS CnH(Uanto 
estão sujeitos a exame não se remcl!em. · 

O Sn. SollzA Fn,1~co : - So n;lo os guarda, communica
os ; se os communica o sorvo-se dcllos o thesouro, como é 
que ba di!Terencas entre suas tabcllas e 11s d;t gucrm e 111\ 
l~iu·inha ? Ecn iodo o caso, !O a roparticiio da fazenda nilo 
linha da guerra os esclarccimentoR precisos, não .devia a pro 
son.tar synopse cm que ba dilforença tilo.grande com o~docu· 
mentes ajJroseotados pela roparlic;io da guerra ; om todo o 
caso, a culpa, so S. Jlx. o Sr. min'iltro da guerra truer, ó do 
lhesouro IJUO nos illudiu aproscnlando CiSO documento, por
que e li e uilo estava· habilitado com os parciaos nocossarios 
para formar 11 synopso. · 

" Não ha pclofoiciio possível quando as di;t,1ncias não doi
X;io v}r_os documentos cm tempo. " Eu não exigi a ab5~luta 
OXllCtulau dos documentos; 'fallo dr. comparaç;lo entro diver
sos propar.ados aqui mesmo na .cOrto. As distancias são lon
gas· dat(UI para muto-Grosso e mesmo para o l'arnguay; 
mas n;io hn distancia entro o Campo do Snnt'Anna o a rua 
do Sacramento, que ohste a communicacão dos documentos, 
P,~ra que as !abolias da guerra combinein com a syn0pse do 
tuosouro. 

" O credito abrange mais de um excrcicio, porque se pen-
sava quo a guerra devia acabar. • 

0 Sa. MINISTI\0 DA OUE~!l.\ :-Não foi isso o quo CU di!SO. 
• O Sn. ·SouzA FnANco :-So não ó essa a razilo, que outra 
~ildo havçl·.para que o credito que so discuto a~om vil alóm 
~,exerCI CIO do 18GU-1SGG? l'ara ~UO ostondo-Jo no cier• 

CICIO de l8UU-18G71 quando OS(Ú·SO diSCUtindo a Joi do orça-

monto p~ra osso exerci cio? Querer-se· lia ir ató o ~xorcido 
!I'Js!el'ior, ntó ·JSG7-18G8? !'cnsão porventura que niio 
teremos mais cumarns ? 

O Sn. T. OrroNJ:-Qtlom"sabe I 
O Sn. SouzA FnANco :-Sorá e.sto o pensamento ? 
O S. 'f. 0TTONI:-Assim dizem. 
O Sn. SouzA llnANco:-Sc temos camaras cm soslfão, ;o 

as havemos de ter, no anuo seguinte de 1867, c lias tomaráõ 
as provid~ncias nccossnrias pura os exercias posteriores a 
tSGG--1867 . 

Eu lliio co"mprebendo, como é que na camará dos deputados 
sa póJo ndrnittir, a podido do S. llx , quo as despezns dccrc
tntltts nesta ·Jei de credito sej:lo levadas á conta do excr.cicio 
em 11ue so elf~ctuarom som Jimitaci!o de 'Jlrazoa. Se 11 quilll
tia fusso considornvol,. cm vez· do 20,000:000R, fossem· 
l!IO,OOO:OOO;!l, lwbilitariamos o governo para não precisar 
de camnras no anuo 11ue vem. 

O Sn. T, O·I'!'ONJ-: - N;io precisa. 
.O Sn. Souz.t llnANCO:- Acrotlito que n;io precisa, por

que se precisasse teria feito passar a lei do orçamento, guc 
n1l0 p;ISSOU, nem jlllSiil.,., 

O Sn. T. OrroNI: -Apoiado, não quorcn1 lei do or~a
mctlto. 

O Sn. SouzA FnANCo: ,_:_ , •.• a lei do forcas de mar, que 
ainda não passou ... , • 

O Sn. 1'. OrreNI:- Não precisa. 
O Sn Sour..t fln,\NC~ :- , , . a lei de forcas d& torra quo 

tambeRJ ainda não p;\ssou. O ~:ovorno pare"co não p1·nci;ar 
mais das cama1·as, porquo prescinde até dostas leis, aliás 
indispeusa veis. 

O Sn. T. Orro~1:- N1io as quer. 
· O Sn. Souz,1 lln,\NCO:- cc NecQSSiuado do obras. "S. Ex. 
dá como mziio di\ uisposic[o excontrica, extraordinaria, fól':l 
do todos os principias, de' v o tar·so un1 credito, dizem! o :. cc ll' 
para quando o quizerdcs gastar; o, quando 11uizcrJos gastar, 
se lançará no respectivo cxorcicio. "S. Ex. dá como mútivo, 
o que? A factura do obras, do obras primeiramente cujas 
despezas dão tanto cuidado ao co•·po legisl~livo, quo para 
cllas uão admilto credites surptomontaros. A resposta li.B,te 
cuidado de não admittir crod1tos suptJlcmentaiO:! para obras 
ó dizer o governo : cc Quero credito ~xtraordinAriO, credito 
indefinido para obras publicas. u Sahe assim fóra Jos prin" 
cipios admittiuos na nossa h1gislacilo. . 

Que obras são essas? Na proposta vem a lista de! las; 
estão cm odificJção? O exercício passado tinbaverba para. 
ollas; o exercício actual a tem, o não sei se incorrerei cm 
ori'O,dizondo ttue,ombora nãu so possa abrir credites supple
mentaros para obras, podem-se tansforir quantias "do outras 
verbas; l'aroco-mo que ó permittiqo., · 

O Sn. 1'. OrTONJ :-Creio que não. 
O Sn. SouzA llnANCO :-N;io o ~osso afirmar, porque não 

examin~i ; cm todo o caso mio cre1o que as inculcadas obras 
cxijão providencia tão lóra dos principias. 

Vamos ver quaes são as obras que fazem prescindir do 
priucipio t;io essencial ao governo reiH'osentalivo, como il de
terminar O· exorcicio cru que so dovom g-astu· as quantias. 
(Lendo) : cc ll' a necessid:tdo indcclinavel do procauer u co1t· 
certos, o pintura om todos os estubolocimcntod o cdificios d11 
roparticão da guorra. » Eis as obras do pl'imoira Rec.essi~ 
da de I (Continuando a ler): «Do providenciar as obras noccs
sal'ias no a1·~enaldo guerra dll cilr!o •• ,»Estas o óutrns obras 
para quo lia vorba o so póde transportar fundos que sobrem 
do outrus, n;1o justi0c;1o a necossiilade do credites parn ex~r
cidos indotcrminndus. E :tssim.nilo v!'jo a ur~aucin ilc taos 
obras pnra, por motivo dellas, so sahir do pnncipio fuuda
mcntal, que a quantia deve ser lixada pnm os cxo1·cicios om 
qun ó.Jospendida. 

Em marco, n;io tinhamos sobrns: se ainda nilo estava gasto 
o dinheiro" quo o r iutlo para o. unuo inloiro, a i~so uuo BQ. 
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chama verdadoiramonto sobras; mas, so ilolilo ontilo já o Sr. 
ministro pil•lo calcular quanto . se podh1 precisar durante o 
.exercicio inteil·o, melhor o pólio fazer ag"ora, e o SCIHHIO 
deve esporar. que S. Ex. o faca com as novas informacõos 
quo devo ter recebido. • · - ·-

Jii fallei das cclebrcs,dospozas de r.nndres i dospozas on· 
globadas com as da ril1·to; dospezas-r;;lo cla!sificadas; dos· 
pezas para oncommondas,com as quaes já se tem gasto muito 
dinheiro ; o invoco outra vez o nobrtL ministro ~a fazond,t 
para nos declarar quanto so tem gasto em Londres o cm quo, 
porque so diz que o>l;lo esgotadas as avultadas quantias que 
nli se amontoou ; o tanto parece verdodo que n;lo ba ali os 
11re,cisos fundos, quo o nobre ministro da marinha aqui. de
clarou que ns encommendas uno estilo pagas. Podo so moda 

·dinheiro 11ara pagar encommendns. 
Veja o Sr. minist1·n da fazontla o que ó que so está fa

zendo, ou se tom feito em Londres com tantos fundos quo o 
!besouro ali to v e á sua. disposição. 

Vamos aos vapores. A este rolpeito S. Ex. d&u informa
ções que eu ouvi com a maio!' attençilo; disso S. Ex.: "Agora 
forão necess~rios tlez vapores para a conducção do ca.va!h;~~a 
para o oxorc1to, o quo sorá cnus:1 do não se despedir .nlii!OI' 
numero. » Noto o senatlo, quo temos arretados pelo governo 
18 vaporas: esses vapores crão, pois, jul~ados necossarios. 
Quando, porém, trilo julgados necesmios? Quando não h a· 
via- movimento, as forc~s tinhão atravessado o l';tsso da !'a
Iria, o municiamcnto Íinha quasi todo sido remettirlo; havia 
apenas pequeno movimento entre os· arsouaes do 1\io de Ja
neiro e o IIi o da l'mta, o, com tudo, conserva vão-se os 18 va
pores, alem ~e alguns tr~nsportes que pertencem ao Estado. 

O Sn. '!'. OTroNr :-E disso-se que era o Sr. visconde do 
'l'amandaró quem os retinha lá. 

O Sn. SouzA FRANCO:- Agora quo Ira gran~o movimento 
tlo cavalhada, a qual s:ibo·sc.quo exige muitos vap9res, por
que 6 carga quo deman~a muito O!(lnço; dez v.1pores siio 
bastantes. Quaudo não tmhamos que tJar-lhos a fazer con
sorvavamos 18 ; agora dez baslilo I 

llisse S. Ex. que calculei inexacta, ou cxagcratlamcnto 
(não sei bem a oxpressiio} a imporlancia tios fretes dus va
poro>. Eu semmei os preços mensacs : silo 29G:000$ por moz 
dos 18 vapores. Estes 2%:000$ por mcz d;to a tlcspeza do 
3,fitl2:000$ no anno. S. Ex, .disse-nos : onlas uom todos os 
vapores estivarão om serviço por todo os~o tempo. » 'l'eJlhO 
duas razões om contrario : a primeir~ razilo ó quo so .. n;io 
eri!o esses vapores, crilo outros a que estes substituirão~ 
Nós todos saLemos que muitos oul!·os vapores o:tiverão 
arretados pelo governo para o sorvico i não digo que ao 
mesmo tempo, basta que nos dcspedidos'substituissem muitos 
dos actualmente empregados, 11ara ter havido quasi sempre o 
numero de 18. E ó ·not .. vol que a maiiJr parto dos despedidos 
erão grandes vapores, pelos quaes o !besouro pagava ainda 
maio1· somma. · · · 

Segunda razão: so durmÍto o semestre actual, em quo não 
l1ouve gra111lo movimento do tropas daqui, quer para o Rio
Grande do Sul, quer para'Montevidéo e mesmo !la costa para 
o interior ~o 1\io da l'r;tla, tôm si~o precisos 18 vapores, 
como não tcrião sido precisos anteriormente que havia movi
mento continua~ o, viagens frequentes? Naturalmente houve 
nfrdado .maior numero do vaporo3 rio que esses que cousta 
desta tabellu, do fórma quo, calculantlo cu 3,'200:000H, 
reduzindo a 3 ,OOO:OOOfl, so pó de haver inoxaetidilo no mou 
calculo ha de ser para monos. 

O afretamento dos vapores ha ter cu~ ta~ o ao tbc>ouro mais 
do 3,000:00liH sómento no oxercicio do 18G~· ·1866. 

o· Sn. 'f. OrroNr : - Afóra o carvão. 
O Sn. SouZA FnANCO : -A respeito do carvão r~mbem 

S. Ex. o Sr. ministro !ln guOI'M tovo a bondade do fornecer· 
documento que o Sr. ministro da marinha annunciou por 
vezes truo twha, sem nunca o ~cixnr ver, ou tloclar:u· seu 
contoudo, 

O Sn. T. Orrom : - Eu não vi. 

O Sn. Soo7.A FnANco :-O Sr. ministro da marinha guar· 
dou sigillo que honra n sua tenacidade em negar informa• 
çoos ao soua~e. . 

O Sn. '1'. O'noNr : - E' vorJado. 
o Sn. SouzA FRANCO : - (( Gasto do carvão om 2i h OI as, 

361 toneladas "• diz a tahella a quo mo tenho referido. · 
ÜJ';I, 361 toneladas cm 21 homs d;lo 1o.sao om um moz, 

131,l6ti por·anno. Noto·SO que, além do car·v;lo gasto com os 
vnporcs afretados, hu o c;u·vão gasto ·com os vaporo3 do go
verno, o qual tem trar1sportos seus e tem os navios da ar-
ma~. -

Em togar de tomar todas ns 131,7Gri tonoladas, tomei mti
tarlo, dizendo: " c~ da vapor pó do na vogar melado do i tempo 
e cslarfundeado a outra metade_ Se eu pudesse suppor quo 
os vapores licavão parados mais do melado do tempo, deveria 
acreditar 11uo tautQs vapores n;lo oriio. ncccssarios. " Ora, só 
cm mctado do tempo o gasto do carvão com ossos vapores 
foi, na razuo !lo :wn cada toncllada, 1,fi47:062H1JOO. Jd a 
muito mais pelo alto preço que, segundo mo informão, se 
ostil pagando agora, du fórma que sinto nilo ostnr pro!Onle 
o S1·. _ministro da marinha, que tanto alindo foz de seus sor-. 
vict·S no fornecimento do mi r vão, portruo quoria perguntar a 
S.' Ex. como ii que nesta occasião, em quo se diz que o cnr
v;lo subitt n 4tJS o 1G#, o !I e deixou dosfornocidoo os dapo;itos 
nu Rio da Prata. . , 

O Sn. 'f. OrroNr : -Contava que a guerra ostivosso 
aciibatla ja •. , . _ ~ 

O Sn. SouzA FRANco : -Assim, pois, dizia cu : « Tendo· 
cuidado, Sr~. ministros, com as despozas que se faZOIU "i só 
os vapores afretados ll'astão quatro mil seis centos o quarenta 
e selo contos.o tantos mil réis com o afretamento e carvão, 
mais ou menos; Oi'.t, mais mil contos, ora menos mil conto&, 
ó sompro uma quantia considerava! .. 

N;io lenho a pretonção do, quando os Sr>. ministros di· 
zem: ;, Nilo sei nada, n;to tenho d~dos para calcular "• dizor 
que os meus calcules são exactos, contento·mo com apre
senta-los approxima~os, ·assim como me contentaria so os 
Srs. ministros apresentassem os calculas approximados dos· 
tas e outms despezas. 

"Na Criméa a f.olpeza fui grande: " Seria; o lambam para 
quo sabê-lo ? E' máo que a rã tenha os olhos sobre o lioi o 
queira imita lo inchan~o. . 

O Sn:'f. OrroNr:,-Apoiado .. 
O Sli. Souz.A FnANco:-Esquoçamo·nos por ora do que so 

passou-na Cr1móa .. : . · 
O Sn. T. OrroNI:-Tomo9 quo1·i~o àrrome~ar~ 
O Sn. SouzA FnANCo:- ... salva.aquolla paria em que a 

exporiªncia nos póde aproveitar; quanto ao mais, calculos, 
grandezas, tatica etc., tudo isto não nos. servirá ~e muito. 

O Sn. lllNISTno -D.\ cuRnnA :-Applicar·lhe-hei isto depois. 
O Sn. Sou!A FnANCo:- « Cincoonta navios .in~lezes de 

transporte, 82 ·navius france%es !lo transporte •• ,» Qué r1uer 
dizer tudo i> to? Ju~tifica o que se pnssou entre nós? 1'unto 
não justifica que S. Ex: acaba do dizer quo mandou dospcdir 
gran~o parto dos.vapores. . 

O Sa. lll~rsrno DA our.nnA :-Tambom n~o ó exacto ; cum· 
pro quo argumentemos precisamente. • 

O Sn. SouzA FnANCO :-So S. Ex. mo dor outros dadÓs, 
argumentarei com ollcs. Não se mandou despedir? 

O Sn. lf!Nrsrno DA ouRnnA:-0 senhor di~ todos. 

O Sn. So~zA FJIANCO:-'l'ando so mandou despedir que Cil 
CSIITO na tabclln OS vapores t]UO por aviso do 23 ~O junho 
V. Jlx mantlou ilospotlir (lcadoJ: Brasil, Suzan Bcirnc, l'i· 
per, Ellelin, Cha!'I'Ua, ll'ulgeon, Imperatriz, Diligente, h· 
paranli, Galgo, Gene1·al Flúres c l'edro ll. Todos mnndntlus 
uespedil· por avilo do 23 do junho ultimo, segundo esta 
!abolia oiTicial. 
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O Sn. MINISTn(DA GUERRA:-Logo não são lo~os, meu caro 
sonhor. 

O Sn. Sou~~ FRANco:- M~nilou ·Se despotlir tod~s e1tes; 
o pomntura só em 23 du junho ó'quo se ptltla ter noticia 
dc.,lc dcspordicio? 

P .. r~ !86·i -181Hi S. Ex declara quo acredita .não iCrem 
prcci>c~ mais fundos, mas diz : rc l'óclum ba1·er algumas 
ilespezas do exorcicios fiutlos. • J;to é o.tliCio, inesmo cm 
nnnos dA paz algumas despezas flcilo por pagar por diversas 
circumstancias; em um anuo de guerra, dobrada rnzilo ha 
para isso ; mas estes c:1sos nno :sno muitos, nem considera
veis as despezas. E daqui tiro a conc\u;llo que, se Sli Ollii:OOOH 
fori!o bn;t;lntcs para as dcspczas do 18Gi - 18GU, os 
127.000:000n ou. 129;000:000S que o !besouro levantou a 
credito o cobrou do imposlus, só para o exercício de 18G1i,;.. 
l81l6 lambem lhe devem ser bastantes. . . . 

E era por isso que eu pedia a dcclarneão do que os exerci 
cios anteriores csl:io liquidados Pura "os posteriores temos 
tempo do prover a cllos. o, lriltando·so de 18Gii-136G, teflloS 
os fundos necossarios. O Sr. ministro da fazenda não rlisc.1iliu 
comigo da maneira que cu espora1•a quo ello o fizesse, isto é, 
trazendo noticia da receita o dospeza verificada ; trouxe or
camcntos o calculos, isto ó, disse-nos o quo nilo precisava
mos que nos dis!esse, porque o sabíamos, as quantias quo 
estava autoris~do para arrecadar. e tomar por empmtimo, e 
as que se lhe tmba votado para despezas. Ató rno lemb,·o quo, 
tratan•lo da dospezn dwguorra c m:ariuba, envolveu dospezas 
e!Tectivas da guerra o marinhd cm virtude do dado3 apresen
tados pela repartição, com a quanti;i que tendo sido o renda 
se suppunha. que devia ter sido despendida. A quantia' or
cnda, pórém, nom sempre é drspeudid11, o de facto as tabellas 
ino>lrárão que houve deficit cm umas verbas o sobras cm. 
outras. ·sendo as sobras excedentes aos dc{lcits cm mais do 
6.000:000p. . 

S. Ex. dizia aind~ quasi no Om da sessão: « As dcspczos 
. directas a cargo 'ilas legaçiles sno sempr~ extraordinams o 

trazem documentos " Ao menos estas eu pediria que separe 
das que disso que vinhUo .do exercito som documentos. As 
que se pagão elfectivamcnto 11a côrte não ba razão·para quo 
~e englobem. Ha Ires itens diversos que podem bem ser logo 
SCJtarados : pa cOrte se pagão despozas do objectos compra
dos aqui mesmo; se pagiio despozas do objectos compmdos 
110 Ilio da Prata, peles quaes se saca contra o thesouro no 
Rio de Janeiro. 

O. SR. T. 0TTONl :-E ba lambem objecto~ comprados cm 
Paris. 

O Sn. Souu FnANCO : - Creio qao os de Paris pagão· se 
em Londres, e sen~o se pngilo, se as cncommendas com que 
se tem gasto a avul11da summa do dinheiro posta e1n Lon
dres s~o sómente as vindas de Inglaterra •.• 

0 SR, MINISTRO-DA FAZ&NDA: - Paga·se tudo. 
O Sn. SouZA FRANCO : - ... então maior cuidado more

cem as grandes despezns que ali se Iom feito. 1\las 'o que 
paga-se aqui na côrte, venha em columna ecparada do que 
se paga em L~odres, e mesmo do que se paga aqui por conta 
do llio da Prata. 

· O Sn. T. OrroNI :·- Uma columna para a; dcspezas do 
Paris lambem, · 

O Sn. Seuu FnANco: - ComÓ os esciarecimnntos que se 
nos tom dado não SilO nenhuns, não podemos saber quaes as· 
dcspo~as de Londres, do llio da Prata c do Itio do Janeiro, 
por estarem todas englobadas; o. para cumulo desta confUsilo, 
nem ainda ost1io classificadas. Nilo se sabe, pois, cm que so 
gastou o dinheiro, não estando lancadas nom na verba do ma
teriill, dos arsenaes, do exercito, ô nem ua verba hospitaos : 
em nenhuma verba. 

O ·sn. T. OrtoNr:- Se hfio do doscnglobar daqui a dou
annos no balanco. 

O Sn. Souz~ ·FRANco:- Eu cslou visivelmente impossibi
litado do continuar a díscutir; mas, tendo mos traJo que adis-

" ·' 

cussilo nlio foi trazida aos pontos da questão pelo nobre mi
nistro da guerra, que, nliá1, estou certo, poderia dar-nos ox
plicac:lo de cada uma das verb~s do' sou credito, exjllicaciles 
do bÔjo, com os dadt•s modernos; abandonadas as explicaÇões 
da pro(IOSia que ac.)ba dizendo: "P~co uma quantia talvez 
mgarada ·; .creio que dei cccasi~o magnifica para quo ello 
informe do tudo.ao senado, aliás lhe responda esta: rcSo pedis 
mais do quo 11recisaes, sou obri~ado a votar contra o pro
jecto." llu nfio voto nem mais um re~l.do que o indispensavel. 

Não ro~ateic os rocurso.s para a guerra do Prata, mas'se111 
eXjllicaçúes, sem dados, sem respeito á bol1a dos contribuin
tes, não (!OSSO votar mais credites, por~uo nilo vim para attui 
para votar todo quanto dinheiro. se pQdlr, e ainda os im pos
tos consideravcis com·quo se nos ameaça ir aioda nggravar 
mais a situacão do paiz. S Ex. ,ba dnonve:Jcer-se; o lenho 
a conscienciá de que q~om tiver ouvido as minhas. reflexões 
e os dados dO que me s1rvo, ha do vcr·se obrigado .a confes
sar 11ue tenho razão, concluindo .que ni!q posso votar. por 
quantias, cuj•• necessidade o governo niío justifica. · 

Ninguem mais poJinilo a palavra, e null.se podendÓ:vclar · 
por falta dd g1wrum, ficou encerrada a discussão, e, retiran· 
do·se· o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que 
fôr~ recebido, o Sr. prcsideuto deu a ordem do dia seguinte: 

1• parle.-!• discussã~ dá pror,osição ~acamara dos Srs. 
deputados, com o parecer dacomm1ssi!ode Instrucção publica, 
dispe:nsando da frCIJUCncia aos estudantes do medicina que 
segulriiO para a guerra contra o l'araguny. 

Continuação da 3• discussão da proposição da mesma ca
mara, quo automa o governo a dispensar as faltai dos es· 
tudantus das faculdades e escolas do imporio, que furilo 
como voluntarios á guerra .contra. o l.'ara~uay, com o parecer 
da referida ccmmissiio. 

A; matarias já designadas na 1• parle da ordem do dia 
ant~rior. 

~· parte, á chegada do Sr. ministro: 
Continunciio da 2• discussão da proposta do ~ovorno, com 

as emendas" da caman. dos Srs. deputados, abrindo um crc. 
dilo extraordinario nos minislerios da guerra o da agricul
tura, votando·SC primeiramente o artigo, cuja dioC[ssl\o llcou 
encerrada. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da !ardo. 

ACU DE 26 DE JULIIO DE. 1866. 

PRESJDENCI! DO SR •. VISCONDE DE ABAETIÍ, 

,\'> 1 I 1]'2 boras da manhã, fez-se a chamada e acharrrc
se presentes os Srs. visconde de Abaetil, Mafra. Ferreira 
Pcnna, Teixeira de Sõuza, Almeida Albuquerque, Cbichcrro, 
Mendes dos Santos, Cunha Vasconcellos, Eusebio, D. Bb
noel, Araujo llibeiro, Rodrigues Silva, ·Jmno de }luritiba, 
viscon1le de ltiibornhy, Carneiro de Campos, barilo de ~la· 
roim, l'nrnna~ui\, Fernandes Torres, Zacbnrias. marqucz do 
Olinda, Dias Vieira, marquez de Caxias, Silva Ferraz, Souza 
ltamos, e barão de Pirapama. · 

Falli\rão com causa participada os Srs. Si\ c Albuquerque, 
Si queira e ~lullo, Dan la i, Nunes Gonçalves, barilo do Ao to
nina, barão do S. Lourenço, Sonn Franco, Candido Do1·ges, 
Furt;irJO. l';!Uia Albuquerque, !'aula Pessoa, Sinirnbú, Pimont~ 
Bu 1110, Silveira da ~lo \ta, l.'iira~bos, Jobim, Dias do Carva
lhu, Nabuco, Souza o nicHo, marqucz do ltanbacm, Ottoni, 
l'ompcu, visc~nrlo da lloa Vista, visconde de Joquitinhonha 
e viscoade do Sapucnhy, e sPm p~rticipaeão os Srs. barão 
do Cotogi110, Souza Queiroz, Fonseca e Vlscóude de Suassuna. 

Não tia vendo numero lo~tal do Srs. senadores. por terem· se 
reunido só 21i, o Sr. pro>i•lonto declarou que não podia haver 
sessno, e, convidando depois osSrs.senndores, presentes para 
occuparem·so em trabalhos do commissiles, dou a ordem du 
dia 27 : A mesma já designada. - · 
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SESSÃO EM 27 DE. JULHO .DE !866. 

EM 27 DE JULUO DE 1866. 

PilES!D'EN.CIA DO SR VISCONDE DE ABAETri. 

A's 1t 112 horas da mnnbil, achando-se presentes os Srs 
visconde de Abaeté,Dfafra,Ferreira Penna, Teixeira de Souza, 
Almeida Albuquerque, Cliichorro, Dlondes dos Santos. Eu· 
scbio, Sá e Albuquerque, Ottoni, Carneiro de Campos, Pom
peu, visconde. do Jtaborahy, bar;lo do S. Lour~nço, Cunha 
Vasconcellos, Fernandes l'orros, Rodrigues Silva, Araujo 
llibeiro, Paranhos, marque! de Olinda, Dias do Carvalho, 
1J •. ~lanocl, Souza !\amos, Z>1charias, Souza Franco, Na
huco, barão de Maroim, Dias Vieira, marquez do Caxias o 
hari\o de Muritiba; o Sr. presidente abriu a sessão. 

Comparecerão logo do pois os Srs. visconde da Boa-Vista, 
Silva Ferraz, barão de Piraparua, l'n'ranaguá e Síi':eira da 
1\lotta. 

~'altárão com causa participada os Srs. Si queira e Dlollo, 
Dantas, Nunes Goncalves, barão do Antonina, Candido Bor
ges, llurtado, J';Julá ,\lbuqu~rque. !'aula Pessoa, Síuimbú, 
l'irnenta llueno, Jobim, Souza niollo, marquez do ltanhaem, 
viocondo de Joquilinhonha e vi:conde do Sapucahy ; e sem 
particip~ção os Srs. barão de Cotegipe, Souza Que1rox, llon· 
seca o v1scoode de Suassuna. 

Forão lidas o approvadas as actas do 2~ e 26 do corronto 

quantia de 80$ rncnsaos, som prejuízo do que por lei Jbe 
l!llmpctir. . 

«.Ar!. 2 o Esta.s pensocs soriio pagas desde as datas das 
r~spectivns concéslõ cs. . 

" Art. 3 o Fic;1o •revogadas as disposicõcs om contrario. 
" l'aco ela camnrn dos dtipu!ndos, om • de julbo de 1866. 

-BaràÔ de Prados, prosidento.-Antonio da Fonseca Vian
na, 1• secretario.- Jos~ Feliciano Ilorta de ·Araujo, 2° se
cretario. " 

l•'oi a imprimir. 
· " A assomblóa gorai rc>olve : 

" Arl. 1. o Scriio isentos de direitos de importa cão os ma·: 
roriaos importados para a construcc;io das duas pontos do 
forro sobre os rios Pnrabyba e Snnb:iu~, contmtodos pela 
prosidoncia da província da Parabyba com o barilo do Li na-' 
monto, ua fórmn estipulada nos respectivos contratos. · 

" AI'!. lo Ficão rotogadas as dispo;içõ;s orn contrario. 
cr l'uco da camara dos deputados, ern de Julho dó 1866.

Barão Íle Prados, prosidento.-Anlnnio da Fons~ca Vianna, 
to ~ecretario.-Josd Feliciano Horta da Araujo, íl• socre.~ 
t1r10. • · : 

Foi a imprimir. 
cr A ns>emblóa gífral resolve : 

mcz. 

" A.rt .. 1. • Fica íscuto do direitos .do importação todo o 
malenalunportado para a construccão do r;unal da e>trada 
de !mo do Valcnca, it estrada de fêrro de D. l'edro II. 

EXPEDIENTE Art. 2.o Fi cão 'revogadas as disposicilcs em contrario. 
l'aço da camam dos úepulado; oJÚ.dc julho de 1866.-

0 Sr. to secretario deu conta do seguinÍo: Bm·ão ela Prados, presidente. -Antonio da Fonseca Víam1a, 
Oillcío de 2G do corrent1, elo ministcrio do imperio dccla-· I o sccrc\;ll'io. - Jose Feliciano Borla de Al'aujo, 2• sccro-

b lario, 
rando que Sudlagcetado o Imperador se digna· da roce er lloi a iml'rimir. , · 
no paco da cidade, no dia 29 do corrente, á I bora da tarde, 
a deput~cão do senado que tem do felicita-lo pelo anniver- A Asscmbléa geral resolve: 
snrio natâlicio d~ Sua Alteza Imperial a Sra. Princcza Arl. 1 :• Ficlo isentos do direitos de importacno os ob: 
D. JsQbcJ.-llicou o scnado·inteirado. joctos destinados á ompreza de navegação por vapor no rio 

Quatro olllcios do 2~ do corrente, do mesmo ministorio, Macabú e canal de c~mpos durante o tempo do privilegio, 
acom~anhando os autograll~os das seguintes resoluções da Art. 2.• llicão rcVO!(adas as. disposicõos om controrio •. 
nssemblóa·gcriillegislativa; nas quacs Sua Mageslado o lm- l'aço da camara dos deputados em' de julho de 1866.-
~erador consente: 1• ~pprovando a pensão concedida n Barclo de Prados, prosidonto.-Antonio da Fonseca Vianna, 
D. Foliciana de Alencastro 1'itang.1 e outras; 2• a de HS 1• ~ecrctario. -José Feliciano Horta de Araujo, 2• soore· 
mensaos concedida a D Anna Joaquina de Carvalho l'~choco; tario. . · , 
H'• a de 120$ annuacs, concedida a D. Anna Tliorosa do Iloi a imprimir. ' 
Vassirúon, repartidamento com suas filhas solteiras; 1• auto- O Sn. 2• S~cnETAnro leu o seguinte parecer do1 commissão 
riftando o governo a conceder carta do naturalisacilo do ci- de r~zcnila, com 0 ~rojecto do Sr. Silveil·a da Jllotta. . 
dadão brasileiro ao subdito portugucz padre José Leite nten r -
dos do Almeida o a oulros.-A archivar, participando· se a "Encarregada pelo scnado.dc dar seu parecer sobro o pro· 
outra camara.. jacto oiTcrccido phlo Sr. Silveira da nlotta na sessão de 3 do 

Olllcio de 23 )lo corronlo, do ministcrio da justiça, con- moz corrente, ve1a a commiss:lo de fazenda cumprir este im· 
tendo as i,nformaçilcs,, requisitadas por doliburação do senado, porioso düvllr. · · 
sobro a llcenca ped1da pelo desembargador da relação da "l'rocurando o auxilio das luzes que lhc·fallão, convidou 
llahia, Antoníc Joaquim da Silva Gomes.-nlandou·SO juntar a rommissiio, para tomar pulo em suas discussões, o illus
lL proposição a que. se refere, para se tomar em conside- trado autor d~ projecto, o solicitou uma conferencia com o 
rac[o. . • .. . . Sr. minitlro da fazenda. Infelizmente nil<l pOde a commissão 

Quatro officios de 2~ do corrente, do 1• secretario da ca colher dest<l. coufcroncia senilo q·uc S. Ex. nilo approvara,· 
mnra dos deputados acompanhando ns seguintes proposições. nem o projecto como !Ora apresentado, nem com as modiOca· · 

çües pua suggerira a comrui!silo, e a que annuiu o Sr. Sil·. 
A: assembléa geral resolve: vcira da ntotta. . ·· 
" Ar!. 1. • llicão npprovadas as pensões conc~didas pelos . " O projecto tem por fim, não !Ó pôr termo. ás nllcriorcs 

decretos de !li de junbo do corrente anno a D. Emmcrenciana emissões do llanco do Brasil, e tornar mais regular e menos 
Azoilia Silveira de Carvalho, viuva do capitão do 1• batn· ruinoso o estado da circulação nionotaria com vanll!gem do 
lhão de inlanlaria João Baptista Lopes de Carvalho, morto publico o dos accionistas deste ootabclocimcnto, m•s ninda 
cm Campanha, da quantia de 3Qfl mCilSilOS 1 Sem prejUÍZO do .ministrar B0 governo InOiúS de acudir iÍ Olaxima parte do 
moi o soldo que por lei lhe competir·; a Feliciano José da doficil do 01 Qrcicio de 186ii- 66 ; ou antes a totalidade deli e, 
Cunha, praca da marinhagem da canboncira Mearim, muli· como se deve presumir,. se sfio exactos os algarismos e in
lado cm combate, da quantia de 12H monsacs; pelos dccro- formações em r1ue o Sr. ministro da fazenda se estribou ern 
los de 22 do dito mez a D. n!athildo Ermelinda llolena Itou· Eeu rclatorio, tmra calcular o referido deficit. 
linho Rabello, viuva do major do 3• batalhão de artilhari;i a « Com meio de molborar o estado dn circulaç~o monctaria, 
pé Antonio Alaria Rabello, morto em campanha, da quantia propõe o projecto que ;o reti:c no banco a faculdade do emis
do-42~ mon9ncs, sem prejuízo do moi o soldo que lho com- são do notas; o, diVidido este estabelecimento em duas re
pelir; a D. Maria ~lanoela ~lousinho,. vi uva do tenente Jo;io pa!liçilos, continuo a primeira dellas a lazer operações pro· 
Christovão Alousinho e mfii do capitilo do 1° batalhfio de prwmento bauc Irias, o n outra omp1·estimos sobro bypolhecas, 
infantariu Dlanool Jorge ntousinbo, morto cm campanha, da nn-fórma dos nrts. 2• o 13° da lei do 2i de sctombl'O do 1861; 
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SESSAO EM ~7 DE JULHO DE 1866. lOã 

o que, feito isto, se dt\ cur!O geral em todo o imperio ao A commissã~ julga ainda merecer a appro!ação do senado 
papel do banco. o nrbitrio indicado no projecto do Sr. SJiveara da Molla, do 

cc' Quanto aos recur!os que o projecto se propGe dar ao lhe- ministrar ao !besouro novos recursos para as despezas ~o 
souro, consistem cllcs em ceder c banco ao governo a sua exercício do 18G5-GG; mas não se conforma com 9 meto 

·reserva metnllica, e dar-se por pago._. tanto do,yalor dos os- que elle propõo do leva-lo a: ell'cito. . . . · . · 
crir•to; ou letras do tbc>ouro q~o ta ver cm C~!Xn,. co"!o do ~lotado pouco mais ou menos da actual emissão do Banco 
papel rcagutado na fórma dos arts. 2• e 4• da lea rio ü do JUlho do Drusil ficaria a cargo dos to ostabelecimentB; .pela outra 
do 181i3; ficando o governo subrogado nas obrigações con- melado nenhuma rospons;1bilidade teria clle d'ora em diante. 
trahidns pelo dito·estabolecimcnto_ para com os portadores de Esta metade represonlari4 uma divida do estado, nllo ao 
suas notas, al6 a imporlancia daqucllas Ires addiçiles i e do- banco, senão ao publico. 
v~ndo oútrosim resgatar no período de quatro nonos, á custa Assim, ficaria existindo na circulação uma grande po~ção 
do rmprestimos que fica &utorieado para contrabir, igu~l do papel moe.duob a fórma de notas do Banco do Brasal,.o 
som ma de papel do banco. . . . . representando indistinclamente empenhos contrahidos com o 

a A c.ommiss<1o concorda com as 1dóas·capataes do proJecto: 1mblico pelo banco, o empenhos contrahidos . do. ll)esm.o 
cslà e lia convencida· do que nenhum meio resta de reerguer modo pelo tbesouro; e quando fosse necessarw.dastang_uar 
o Banco do Drasil. como estabelecimento de circulação. ln· quaej os credoras· do banco o quaes os. do estado (e Caca III 
vo>tido, ha quasi deus nonos, do priviiP;I:io do curso loa·ça1!o, ,figurar bypotbeses em que i~to se t~rne indispensavcl),:a dia-
e, ú sombra deli o, e durante aquelle penado, elevando n omas· tincção fôra. absolutamente amJlOôsavel, . 

. SiiO da c;dxa matriz q•1asi ao duplo da que tinia~ no começo Domais, o meio indicado no projecto torna nec~ssarao, o 
do setembro de !66i ; com deus terços da cartmrc1 rcprescn· seu illustro autor o reconheceu_. que se dé,curso geral ás no~as 

. t;ulos por títulos irrealis;Jvoi~ cm CUI'lo prnzo, ou de h~uida- do .flanco do Drasil. Esta medada, porém, alóm _de oulfOS ln·· 
r.·To difficil e duvidosa, o Banco do llrasal não pó:lo ma1s.sa- convenientes ponderosos, tomo de tornar, senão amprallcavel, 
iis!azer ás condiciles essenciaes de sua croação. Se nilo se dispendiosa e extremamente difficil a. substitui~ão das notas 
lhe caslar o direfto de' cmiltir mais notas, continuará a ser dilncoradas ou falsificadas. 
como é agora, mera !abric.1 do papel-moeda, regida a arbitrio Entendo, pois, a cornmissão que a. parle da divida do· os
da directoria sem o concurso nem intervencilo da assembléa ta do, cm vez do ier representada por papel_ dQ Banco ~? 
gmllegislaiivn, o sujeita apenas à inspeécão do governo, llrafil, devo sc·lQ por papel do thesouro, adonllCO ao que Ja 
quo infelizmenle tem acoroçoad~, em vez do Ímp~dir, os des· existe na· circulacão. . . . 
regramentos qua levárão a mrculação monetana ao cstndo A unica razão plausível, com que parece impugnar-se esto 
cm que se acba. expediente, ó a do abuso que, a pretexto dellc, se poderf1 

•Concorda tambema ccmmissilo cm que o banco continue a commetter, lançando-se na circulação !nai~r somma de papel. 
fazer as operações propriame~te bnn~arias, desi~nndas ~os do q3e a autorisada pelo poder legaslallvo i mas, além do 
actuacs estatutos. Um dos elfmtos ma as deploravcas da cnse que omosmo abuso se Jlóde praticar com as notas do banco, 
que estourou sobre a praça do Rio do 'Janei~o ~m Eetembro c forca reconhecer que, se o respeito iÍ lei, o cunho do mo· 
do 186~, não foi o prejuizo cauEado a tantas vacttmas da con- ralida'de, c1ue deve distinguir os actos do governo, mórmento 
fiança que se depositava nos banqucir_os. O que nes_te p~nto em materm de tamanha gravidado, o severo cumprimento 
lo~ a manifesta cão da crise foi dcscortmar aos olhos alludlllos dos deveres dos re1Jresentantíis da nação, c finalmea!te a~ 
que "crnmos mei10s riéos do quo se _suppunfia ;_ quo muil~s m_i: providencias contidas em uma das emendas da commassão, 
lllilres de contos, em cuj~ cxistencaa se acrcd1hva, hav1ão Jil n:lo bastarem para cobibi ·lo, lambem não poderá ser. cohi
sido dissipàdcs de annos iltrnz. Um dos maioros males que bida a repetição do que já foi denunciado. na tribuna desta 
c !la produ!io, foi o perder-se a fó nos _hencficos resultados dos camara. . 
habitas do economia, o de parcimonaa dos clnssrs menEs n· A commissão não julga acertado que nos o~ri~uemos 
bastadas;· foi o espirita de dissipação quc_a desconfi:Jnça desde jiÍ a reembolsar, no prazo de 4 nonos, n dmda. que 
gerou o vai alimentando O Danco do DJ'aiil com uma ad- houvermos do contrnbir em virtude das disposições do catado 
minist~açfio prudente o mais economica, livro dos po_rigo~, a projecto. Nem se pódo asseverar·que estareJI!OS tão cedo ba
que o arrastou a falsa idéa de poder cr_car recurso~ allJmala- bilitados para realizar o avultado empresllmo de quarenta 
dos por-meio da emissão, oll'erecerá soladas g~raollas ao pu- mil contos cu mais, nem talvez convenha resgatar tamanha 
blico ; e, adquirindo a .confiança dos doposatantes, podara somma de papel moeda em tão curi•J period0; O rav.ido de
alóm de outros serviço~, dar novo alento á cro~çilo de ca- crescimento. deste funesto instrumento do circulacão lambem 
pilacs, elemento indispen!avcl do progresso e rHJueza dos produz males que cumpre evitar. A commissi!Õ substituiu 
Estados · esta por outra clausula; que lhe parece D!ais prudento e 

Julga· a commissiio ·igualmente aceitavel.o conven!wte a c cautelosa. . . 
idóa do se empregar uma parto dos valores, do quo d!spõc o "Prbpile ella ainda alguns additamontos ao pr~je~!o de S!· 
banco, cm operações hyr.otbeca~ias; .porq~e, ~orno Jâ pon- Silveira da Dlolla, que não so occupa agora de JUslaficar, J~ 
derou. srandü pai to dos htnlos do sua carteira sao rcahncnlo por lbe parecerem obvias as razões em que so .fundão, Jil 
do to I natureza i o ó melhor !JUC olle ~e entend_-1 çom sc~s ~ara não demorar mais o cumprimento de_ um dever quo, por 
~lovedoros directos, do que p~r Yia de a_nlormedaaraos, CUJa motivos alheios de sua vontade, não fo1 desempenhado tilo 
uatervenç<lo, alóm de . nugaloraa cm m_uatos caso~, tão caro promptamente, como e lia drsejilra. · . . _. 
cust~ ao lavador. · , "E por.rue, para ll)Bl!1~r ligar com as cme~das as_d!sposJ· 

Não_ó que a commiss~o acredite que 11 repartaçffo. dos em· cõcs do projecto pnmallvo, pareceu profonvel rcdaga·lo 4o 
prasllmos bypotbocarios po<m desde jã, ou mesmo d_entro d~ novo a commisscro entendeu dever submetter ao exame o 
curto lar•so no tempo, conv~rto~·so cm um v:nladcaro esta- delib~ração do senado o segui~ lo . . 
heloci_mendlo do c

1
redilo tcr

1
nt,or

1
aal : as 

1
cond1ções do nos_sn Projecto para substituir o do Sr. Silveira da Moita. 

propr1cda o rura , nossos 1av1 os e cos umes, o outras car- . . . · ó . 
cumstancias quo nos são poculinres, impedem que taes esta- Art. 1. • Faca o govemo autorasado, não ~ para J_nnovar o 
belecimontos se possilo jà aclimatar o medrar n_o nosso pniZi nçcordo, ·celeb~ado . com o Dn~co do Brasa!, cm varture da 
m~s ainda assim os omprestimos hypothocarao~, n que so, lea ~· GS~ de ·li do Julho de !81i3, mas lambem para a torar 
refere o§ tG ar! 13 da citada lei de 21. de setembro de 1861., ns diiposaçõos da mesma lo1, o as dos estatutos npprovados 
ser11o um bonefi~io para a lavoura. pelo _docroto n. ~2W do 31 de Agosto do mesmo anno, sob as 

--No entender da commissão, a ui lima clausula do§ 1• sc;:umtos condaçiles: . . . 
nrt. 1• do prvjecto, que clla olforece ao exame do senado, ó § t.• O banco cessará, ,desde logo de em aliar notas l1 vasta 
Euillciento pnrn ovitnr que as duas ropnrtiçõos do bunco o ao _portudor, mas podcra !amas ou~ras operações q~oslbe 
operem do modo que uma iuflua cu possa compromctter a pormattem os seus e~lalutos, o empr_o~lamos bypothocara~ · 
tcguraOÇU 0 solid~r. da iJutra, · 

1 
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dislinctns, posto que sob a mesma admini1lrar.ão i o nenhuma « Arl. 2.• Cessará o llanco do llrnsil de ser banco de 
parto do capitul, ou fundo de cada uma dolln5, poderá ser cmiss;lo, o se converterá em banco do descontos, de deposito 
applicada ás opcrncõos dn outra. . · o hypothccario. -- . 

§ .2." A repnrtiiiTo do bypothocns rcccbe1·n, como fundo " § 1.' Como banco du.emis.;io entrará em liquidação desde 
rxclusiv;1mcnle drstinndo. pura SUiiS operacões, 11 sommn do já,·obrigando-se a re,gatar annualmente pelo menos de 1í •;, 
nü,OOO:OOOfiOOO tm ti tufos dn carteira aêtual do Jlunco do da cmifsilo, cuja rc~ponsubilidade fica a seu cnrgo, e como 
Jlrnsil, quo mais p1·oprios furem para ser convcrtiJos cm banco hypothoc;1rio apr.licnr.\ especialmente para descontos· 
títulos bypotbccarios. de titblos hypothccarios dous 1erç1s do seu capital, actual· 

". As operaçOes desta repartiç~o scriiO re~uladas poJa~ dis· m •nto rrpresentado por acenes. · . . 
posJçõos dos arls. 2• o !3 da lei n. 1,237 do 21 de setembro "§ 2.• A naturou o direitos dos.titul.oshypothc~arios se 
de 1861. repul,uá nos no1·os cstntutos poJas di!pOSIÇOos dal01 n. 1237 

" Art. 2.•A deduccitn, do que trata o nrl. 10 dos estatutos do 2~ do setembro do 186i. arts. 2• o13.. . 
do banco, sorá elevada a 12 "/o dos lucros liquido~ i o nffo " § 3.• Oo novos c•tatutos orgauisarilõ distinctamento as 
cessará, fonilo depois quo o fundo do reserva attingir a 2U '/• duils repartiçOes do ~esc1•ntos ctirnmerciae,s o depoiilos, e a 
do Cii(Jital realizado do mesmo bnnco. · do bnnco llypotbecar1o, embora ambas as repartições fiquem 

• Ar!. 3.d O governo pn~ará ao b~nco não só a impnrlancia sob a admiuistrilcão commum. · ' 
do pnpcl-moeda ro>gatado na fórma dos nits. 2• o -1.• da ri ". § 1.• O governo autorisarii.a emissão dÓ letras bypotho· 
t11da lei de ti de julho de 18ü3, mas ainda a dos biliJole' .ou cariAs, na fórma do ar!. 13 da le1 do 2!1 do. setomhro de 1864, 
letras do thesouro quo uistirem na cartoirn do mr>mo banco. se nos novos rstatutos se accordar na emissfio drstos titulo~. 

" Paragrnpho unico. ·A SI-mm a rlostas duas p~rccllas, o do " Ar!. 3.• As nola8 do Jlanco do llrasil, actuahntnto t•lil 
producto dos mcllles que o banco tiver em caixa, será inte· circulacão. tcrüo o curso ,::era! no imperio, c serilo recebida:t 
gralmente empregada cm retirar da circulaçilo igual valor de em todiÍs as rstarilos publicas como moeda l~gal. , ,· 
suas notas. " Ar! .. 4.o O Jlanco do llr;1sil cederá ao govrrno, pelo 

" Art. · t• Para elfectuar o pagamento mencionado' no ar- prcco corrente, a eua reserva mtl·illica, e das suas caiXlS 
tigo antecedente, e bem assim o de outros bilhetes ou letras fili;Íes ; e o governo pa~ará esta imporhncia, o a das letras 
do tbosoui'O, que exisLilo na circulacilO, emitlirá o governo do thcsouro que e!tivorrm oa carteira do banco, assim coino 
uma somma de papel-moeda igual á:das notas ·uo banco quo a importancia do papel moeda re;~atado·na fórma dos arts. 2• 
til orem do ser resgatadas do modo prcscripto·no paragrapbo e~· d11 lei do ü de julho do 1H53, tomando a si a responsa· 
unico do ar!. 3.• · bilidade o encargo do rcsg~tar, na prazo de quatro ~nnos, o 

" Ar!. 1i.• As notas elo banco que restarem na circulaç5o, valor da cmisôiio do banco, quo fôr correspondente iiqu'ellns 
continuarào a ser recebidas, como ató ngora, nas cslaçõos tm dividas, ficando portanto, o b~nco obrigado sómcnlo ii 
publicas; e miTo rcs)!'atatlas annualmento pelo dilo estubo· retirar por anno 1i 'lo do rosto d;1 emissão actual, que niTo 

· lccimenlo na raz,~o do 1i a 8 •;, do sua importancia primitiva. fica a c~r~:o do g~verno. . 
Dcnlro destes limites o governo, ouvida n administr.11·ilo do " Ar!. !i.• O governo fica nutorisndo para fazer opporlu· 
banco, fixará cada anno ii quota do mgato. • na mente, dentro do prazo marcado no amgo antccedcnto, as · 

" Art. 6 • O serviço da cmis>ão do banco, o da guarda do opmções do c~edito ~uo forem nece~snri~s para clfoctu•r o 
muterial que lhe pertence, será incumbido ;i SCC(ão do sub!ti· mgate da cnussão do flanco do llraHI, que fica a seu 
tuiçlio <h caix~ da amorti:anilo, o os empregados di·lla, que cr.rgo. " . 
c mil tirem ou con;entircm quo Fe emiltão notas q.t~e mio srj;io " Art. G.• O governo, no sen regulamento: detorminnr;i o 
em substituição das ifUO, por dilaccradiis ou por outros mo· modo pratico do celrhr·ar·-so o novo accor_do com o banco 
ti vos, dcviTO ser rctirnd;1s legalmonto da circulaC:io. ·sçrão para so cumprirem as disposições desta lei. · 
punidos com as penas rio art. 171i do corligo criiÍJinal. Nas • FiciTo ro 1·o~adas,a; dispo;i~õos cm contrario.-8. n.-
me:mas penas incorror;iil os quo fizerem Silhir, ou cousontirem Silveira da Alotta. 11 que saia da caixadil nmortiza~ão qualquer 1omma do papo!· 
moeda, a nilc- ser por troco. ou por cifeciÍI'a substituição, ou Foi igualmente lido o seguinte parecer e voto separado: 
para ser entregue ao !besouro, cm virtudo do lei que auto- • Por deliboracão do ~onado, a·roquerimcnto do nobrncna· 
rizo tal entrega. . . · dor o Sr. Ferreira Ponna, foi remcttido ás commissõcs do 

"Art. 7. 0 A assemblóa geral Jegi;lativa, logo que cessar o marinha o guerra c ele fazenda o projecto da camara dos de' 
estado da guerra, vssignarà, na l~i do orçanw11to de ca•la pulados que concede aos ~mciacs da armada e do extincto 
exercício, a quantia que se terá d5 applicar ali resgate do corpo de artilharia ria marinha. quo scrvirilo durante 11Iuta 
papd mooda. da mdrpondrncia quer como officiaos,.quor.como simples pra-

" Art. 8 • E' applicnvcl ;i sub,tituiçiiO o ros~•tc rias li&lns cas dos navio> da r!quudra nilcionnl, um~ dia ria de mil réis 
do Banco do Jlrasil a disposiciiO do art. !i• da lei n, üi do· êOJrcspllndente ;i et~pa concodid;l aos <•ffi,:iacs do exeréito 
V do outubro do 1831i. ' poJo decrtto ~· 1,2ü4 dc_S <.lo julho de-1866. · 

" Ar!. 9. • O ~:ovcrno cm seus rcgulamcutos detorminará os « Este prnJOCto autorrsa lambem n11 'art · 2• o abono do 
meios pr•tieos doso !L varem a clfcilo as disposiçõcs.dos ar iOO róis dia rios ns prnças do pr•·t reformadas, tanto du ar
tigos ilntcccd•·utes. " · . mada como do exercito, que mviruo naquella épocl1a i e no 

" Ar!. 10. Trinta dias depois da dnla da promul~aç~o de! la art 3 dia pilo quo a execu~;lo do Iaos preceitos s'jn regulad11 
lei, fiearlt revogado o decreto n. 3,!107 do H do setembro pela rosolucão de con;ultn rio 26 do outubro do mo1mo anno. 
de 18Gi, soo Rauco do llrasil não til•cr annuido ã innovação "A utililiade do projecto foi reconhecida pelo senado quando 
4h seu co.ntrato com o govorno, nos termos prcscripros poliL lho deu sua npprovaruo n~ 1' discussffo,_ parecendo pó_r i1SQ 
mesma Jm. · ás commis;õcs nfio a d.,vrr JIÓI' cm duvJila, tanto mars por 

"Paço do senado, rm 26 do julho de 186G.- Yisconclc de IJile o meimo projecto tem p~r fim favorecer os ~fllcines 11:1 
Jtaborahy.- s~uza Franco.- Carlos Carneiro de Ca111pos, armada c dos corpos do marmha,? as praças rc~11rmndas 
concorda sóm~nto com o projecto,» · uns _forç~s de mar o terra quu serml!o na_ luta drnndcpcn-

. . . . . dencliL o DilO fúl'l!O contempladas pelo rofcndo decreto. 
O. proJoC!o do Sr. SJIVe1r.t da DloUa o o st•gumto: "N;1 f!lscus>olo do requerimento do illjlilro sonndor o Sr. 
" A assomblóa geraJJ,•gislativa dmeta: Porma. foi allrgado como fundamento par.t ser o projecto 
" Art. 1.• Fica c governo autorisndo para innovar o examinado pelas co~missões, que na uxecunrio do docreto 

accorrlo celebrado co'm o llnnco do llrasil em virtn•lc dn lei rlo 8 do julho, om vrrtu1lo da rosolu~fio dn consulta acima 
n. 683 do ü do julho do 18ri3 i o do decreto n. 1223 do 111 indicada, cujas rogrns o proj11clo monda applicar para tornar 
do agosto de 181i:l, o para alterar os estututos approv~dos ctfcctivns n1 di~pusir,ncs dos arts, I c 2, se susciti\riTo du· 
nesta mesma data, dtlbnixo das sosuintcs condi(õos. vidas sobro a sua vc'rdade,ira intolligoncia, duvidas que rêm 

' f 
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rxpostas ou reproduzidas no relatorio do Sr. ministro da 
guerra apro~cntado na actual sessão lo~islativn. · 

substitui-i~ por outra que se af.1s!a das palavras da lei o 
procura Ião sómonte 11 intenc~o do le&-islador, transformando 
o seu caracter de icmuncra'torio de fcrvicos prestados no 
tempo ria luta da indcpcndencia nacional, êm um parco soc
corro aos militares necofSitados, que ent1io servirao em ope· 
ra1iles activas, ó .proceder menos c:Juitativamente. o abalar 
a .tonlíao;a gue. dovem inspirar as leis pasiadas pelos Ira· 
milo5 CltnstrtucJOn~o~, um dos qu1cs é a sancc~o do podar. 
morlerador, o applicad;l pelo executivo· pelo inodo porque 
o fui o sohredito decreto, isto c, no sentido n~tu"ral e obvio 
das sun~ disposiçO~s,. à rtue no pen;ar das com missões, se 
n;lo attnbuo · amblgUJrlade, senão porque PS mui lados são 
mats gravosos ao ~boso~ro do que. so c~lcul~va a principin, 

" Entondorfio por isso as i:omruissõos 11ue lhes corria o devrr 
de occup11r-se da lias p~la ostreitn relac~o 11ue as liHa ao pro 
jncto, e pnra satisfazer a exigencia ·do nobre senador pelo 
Aw~zonns, · · 

• Essas duvidiiS rorão fujoitas .p~lo ~ovorno iii S6CCÕ05,rle 
mririr1ha e guerra o de justiça do conselho do estado, Õ resol· 
vidas cm <:onformidado da respectiva consulta pela m11neira 
~p~~: . . . 

"1 • Que tom direito, na fórma do decreto n. 12iH do 8 de 
julho de t86li n um1 etapa, se a re~uerorem, ~s po!;oas que 
r1ctualmente são olllciaos. e que durante a luta da in•lepen · 
dencia mvirno no exercito, quer, como officiao~. quer cumo 
praÇas de pret, qualquer que fosse o serviço militar .~m que 
e;tiverno empr~gados. , 

Embora se quemr dizer que· a mtellr~011m a<lopta<ll\ pela 
resoluc~o de consulta ri e 28 de outubro ó contria á~ vistas ·do 
legi;lador em Caco da discussão havida na camara dos Srs. 
dcputarlo1, as commis:ões não julg;io sufficiante este meio iW 
verificar aquella intenção i tanto porque as opiniões da ai· 
guns oradores não con1tituem o pensamento da maioria, como 
·por~ no o poder modorador, que sanccionon alei, Jlrovavcl· 
monto a consinderou, não por os ias opiniões,· rrras· Jlelo sen· 
tido natural quo as suas palavras rcvelào,,que acamara dos 
Srs. drput~·los sem ombar~o do convite que no relatorio do · 
miuistorio da guerra lhe foi dirigido 11ara fixar o sentido do 
citado decreto cmrista do IJUe lhe fOra dado, acaba do con· 

"2.• Que n etapa concedida pelo decreto será de 1.$ dia· 
rio; para todos os officiac~ que a rc~ucrerem. 

1 • 3 • Que n dispo>iç~o dos parn:;raphos nntccerlcnlcs c.nm 
prc~onde nã~ <ó os r_efurmados, mas tnn,1bcm as que o~live.
rein em ForvJco e[~ctrvo, cem ta11to qu<J o~te ~Pmco uao lhe 
do IÍireito a qualquer etajl:t, na fórma do decrctú do t• de 
m:do do 181i8. » 

Neste sentido fei e rontiuúa a ser rxecutado o der.reto ele 
8 do julho; percm. o Sr. J!lini;tro da guma· no seu.rJito rela 
torio pondera murs o que se segue : . 

" A letra da lei se per um lado abriga ,obriga c r. voreco pro 
teucõe; contrarias ao ospi1·ito do l~gislador-, digo contmins 
á iista da discuss;io que teve Jogar, por outro ó omi;;a: 
obriga c favorece conco•lend9 11 etapa 111io exclusivamente 
aos quo entrárão na luta, mas sim cm gero! aos quo na~uella 
cpccba or·ao «fficiaes, ou praças posteriormonto promol'idas; 
ó omissa, pQrque não especificou o q<t-~nt<tlll da rtap,, porr1ue 
ncluo os oillcia•s dos antigos tr.rpos do policia que tinh;io 
promoc;is par;~ o exercito c vice vma, e aos quacs a lei 
concedou tu das as regalias que tem os do cxrrcilo, !nos como 
o habito de Avi7, o meio soldo o a rrforma, por·que final· 
monte não est,obdcce pGn!o de P'•rtida para o ubuno 11ue 
cntendJ convinha 1er commum, uma vez qne so trat.t de 
umn 11en;;io concedida em rcmuneraçào de serviç~s Ião rele· 
''a<Jlos, " 

Querendo tornar mais ~ensiVCÍô as duvidaS O relatorio CI· 
prilne-so assim: . . 

"Teria o le~islador por vonlura em vi;ta conceder a etapa 
n individuas que nun·c~ percaherào soldo, e que entretanto 
erão cfficiacs honornrios pelo facto do exercerem entilo em· 
pregos de f< zenda em reparti(ilcs militare;? Turia. em vi, ta 
dar direi to o os officiaes que servirão ou não n11 luta, mas <JUC 
11articipár;lo dos melhoramentos concodirlos pela t;rbell;l rle 28 
de marco de 1821i. e decreto rio !• do dczcmhro do 1811, 
t·elo ari. 11 da lei. n. 618 do !3 do agosto rio 1Sii2, .e pelo 
7• da lei do H de julho de 18!iU; ou antns pretenderia rcs· 
tringir o bencfi~io nos· que etrcctlvamcnt<J smirão ua luta, e 
rstavão reformados com ·os Foldoo dcFignados no all'ar;i r[~ 
21 do fevereiro do 1Hl6. i~o~ tabelln rle 2~ do março do IS2U? 

" Teria om vista ampliar o beneficio aos officiac~ das cl~>· 
f'es activas e aos roformarlos por irregul;trid<t~lo rio cnndur,ta, 
na fórma do art 9' d;i lei n. 6i8 de 18 de a~o,Lo do 18:i2? 

"· l'rc!Qnderia finalmente o corJJO lt1gislativo conceder a 
• claJm· rtos olficiaes reformado> que exercem empregos 
" citis, nquellcs que-frOtfUCnt;lvão o curso milit:tr no tempo 
." d~ inrler~ndencia, a0s dos corpos de m·lici:as e honorarios 
" em ~tornl ? " 

Conclue o rolntoriu opinando que o fim da lei foi apP.nas 
11ccorror aos oficinas ncc!,sitnrlos, não n,; que em geral 
existião no tompo d't indoporufoncia, W6S os que tomnnlo 
(lurte activa na luta que determinou c5ic grande feito. 

firmar nn projocto, >ubme!lulo ao •~ame das commissõas, a 
q11• stionada intelligencia, mandando npjilica-la á dioposkõos 
ana!rgas ;I; da•1uellu decreto. - • 

Parece, portanto, ás commissõos qu~ so drve manter a in 
terprotaçãu adopta!l;t pelo govemo,de accordo com a con!ult'l 
das !Ocçoes reunidas de marinha o I(Ucrra o do justiça do 
conselho de estado, por· fO acb~r conformo ans preceitos da 
hermcneulica e não ser contr;rria ;i supposta intenção do lo· 
gislalor, o ao fim do decreto de 8 do julho de 18.65. · 

l'do que perténce ;is outras duvidas expostas no rciato· 
rio, as com missões pens;io' qu~ podem ser. resolvidas como 
passa a oxprlr. 

" A que oe refere aos. offi :i:.cs honorarios, que serviilo 
empr< gns de faz"enda nas re!Jarli•.:õc; militares, .ltelo proprio 
decrrl•J d·> 8 de julho, em cuj;r Ietra elles se n;lo uchão com· 
prob•·ndidos; ou, come so exprime o rolntorio, são por osso 
decreto exrluidos. · O mesmo acontece ácerca do~ officiaes 
dos antigos COrJIOS do tJolicia, os quncs, apozar das regftli~s 
de que goz,vno. n[o fazião parte do· exercito. tanto ns,irn 
q11e tinhão prnmoções e;peci tcs i e, pois, lambem fic11o os ... 
tranhos ao benoficio que fÓ fni concedi<Jo aos officiaes o pra· 
cas do mesmo exercito EITI nenhum rl·>S dous casos parcca 
riocessarin intcrpret'\ÇiiO authentic1t, vi;to como a doutrir,al 
o; resolve cm sonlido n·eg,tivo, suece,le<ido o mesmo 11 res· 
peito dos !'fficiao> dos antigos corpo;· do milicias o bouo· 
ro~rio;. · · 

" Qu 1nto, por~m. aos reformados p~r irrcgul.uidarlo de 
conducla, na fórm1 da lei n. 618 de IS de agosto d~ IR1i2, 
art. '2' § 2', eutcndem as commi;s~os que n sua cxclu;ilo 
!leve ser decl.1rada, o para isso otrorecem um artigJ> a~rlilivo; 
visto quo sendo a rofurma um<t vcnhrdeira pena,os inhabilita 
para receberem rcmunorações por seryicos que ficár!lo.obli· 
torados pelo seu irre~ular procodimonto.' 

" Trat.uHlo a~ora da ma teria do projecto, julgllo as ~nm
mi»ões ser e!lo digno d11 appruvnç;1o rio senitdo, por fazer 
extensivo aós 11fi!eiao> da marll\ha e i\; praças reformadas dd 
mar o terra o [al'or do decreto de .8 de julho; o so erile fui 
entendido e exw.tado nos termos da resulucão do consulta 
•lo 28 de outubro dn 1865, pareco rio ju>tica· que na mesma. 
la ti tu te se conlcmJ•Icm os ditos officiaQS. I' ara este fim pro· 
puem as mosinas commis,õeo a emenda s~•uinte ao art. 1• : 

" Em lagar do prnt;as dos navio; d<l esquadra-diga-se As com missões lillvcz nno ht•sitnssom cm pro11or a intor· 
P.retaç11o do decreto do julho no s1nlido da opinião do s:. mi· 
111~tro da guv.rra, so por ventura o mo;mo decreto n1to tlvcsso 
~ido entendido e oxecutndo do uma maneira ~mpla IH•In rc· 
~oluç;io de consulta d.u 28 de outubro do anno JlilSSJu!o. l'a· 
reco ;Is commissõos que retirar ag<1r~ cola iatolligoncia pnra 

-jll'nçai dil a.rmada, ou dn o_xcrcJlo . . 
" Ar!.· (adohlii'O,) Os ufilcraes reformados por JrrejtularJ· 

dado do condud:<, na fórma do art. 2• § '2• ria lei n 618 de 
18 de agosto dn 1852 ~ão I'Xcluidos riu honeficio destaloi o 
do decreto n 121H do S,do julho do 186ti. 
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" Com estas modiOcaçi!es Filo as eommissões do parecer 
que continuo a 2• discussão do projecto. 

" Sala dn• commissões, 27 de julho·de 1866.-B. de Mu· 
riliba.-M. de Cazias.-Carneiro d~ Camp s » . 

"Reconhecemos ~no a letra do decreto le~islativo n.l.2üi 
do 8 de julho do 1861i, adm11te a intelligencia qug lho deu o 
.:overno; m;1s tomos tnmbem por indubitavel que a monto· do 
legislador não era conceder lavor tão amplo, estendendo o 
beneficio da lei a militares que dclla niTo cm cessem. 

Foi !iria, approvnda o posta tambem cm ·discussão a 20· 
guintc emenda á de commiisão: .. 

"No ar!. 1° § i• ,.-- Sup~rimn-srr n palavra-: voluntarios 
- Z. G. Vascollcc/los.- F. Pomp~tP. . 

Posto a votos o art. jo da proposição, n~o foi approvado1 
~cndo-o poróm a emenda da·commiMão, c a suppressiva • 

· O Sr. presidente disse que o ar!. 2° da dit.a prepo~icão 
estava prejudicado ~u antos comprehcndido no art, 1' c pro-· 
seguindo a 2• discu.•!ilo, forão sem debate a pprovados os 
artigos 1!0 com n rcspecli1·a emenda de commiss;lo, · o ~o, 
fio, G,, 7• c 8•, sendo-. o lambem o art. 2• (additivo) das 
emendas da. dita commissão ; o aseim passou a proposição 
para a !l• dtscu;silo. · · 

O Sr. Fe1reira Penaa rc1Juereu verbalmente, e loi appro
vada a diSJICnsa d·J inler&ticio para a dit.il.discussilo. .· 

2• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

" Tudo quànto se allcgou nas duns cnmaras para n con
cessão do uma etapa aos .oiDciacs do oxorcito que senir;1o 
durante a lula da indopen•Joncia, contraria a iuterpretaç;io 
rxlonsíva dada áqueila autorisaçilo legislativa. O pensamento 
dos que sustontár;lo a medida, e cnlmos que se pó do .affirmar 
o m'csmo :1 respeito dos que vótáriio silenciosamente; foi con
ceder, a Lilulo de alimer.Lus, uma cl~p~ aos veto.ranos que hou
vessem prostado sorvicos de caDJJianha na queiJa cpocha mo
moravel, c que neces>itasscm para sua subsiltencia desse 
auxilio dos cofres nacionaos. Votou-se o ar!. 1o 'dn proposta do pod~r executivo cuja · 

" Se a lei, como estamos firmemente convencidos, não foi di;cussilo ficárá encerrada na sess;lo aníccodento, abrindo 
interpretada segundo o seu espírito, e se, por outro lado,_ é um crediro oxtraordinarió nos ministerios dn guerta e da 
fóra do duvida que o podor legislativo tom o direito de de- agricnltur~, commerciõ e obras publicas, com a respectiva 
clarar a sua vonladcira intelligencia, o do applica·la·mc;mo .~menda da camara dos deputados, o não foi approvado o dito 
aos casos anteriores, que com clla se ·,Ji1o conformarem; ó artigo, Nendo·o porém a emenda, 
nos>o parc_cor que o senado dove· a~ora r_est,•belccer a von- Achando-se na sala immerlinlalo Sr. ministro da fazenda, 
t~do_da 1;1, c concorrer Jl~ra que c~~a seJa observada, quer for;1o sorteados vara a do(IUiaçãn'- qu'o o· devia receber. os 
cm rclaç.to ~o futuro, que1 em. relaçao ao pnssacl~- . Srs. Fernandes 'l'orrcs. barão do P1rapama e bnrnu do ~lu-

~ O propr10 governo que acr•Jtou e torn~u ctrect1ra a lu ler- ritibt o sendo introduzillo no salilo com as formalidades do 
vrct~~áo quo. o_rn reconhc:c ser por ~cma1s onerosa ao! cofrrs estyto' t~mou ~s~ento ;\direita· do Sr. presidente. · · 
pubhcos, sohcl!a a s(lluçao que uuhcamos, como se vtl do · · ' . - . . 
rc·latorio do ministcrio d11 guerra deste anno. A dila solução S~~UIU·se a d1scuss;1o do ar!. ~o da proposta com a omood~ 
ii O passo que restituiria ao acto Jcgblativo a sun uni c~ raz;io .rl:1 eh ta camara, c ;cm delmto ficou encerrada, ·118S5ando· se a 
do ocr, nenhum dczar irrogari~ 11os cidarJ;Tos q;IC >e nprovci- discussão do art. 3• 1la proposta. 
tári1o do an111lo lavor que o executor da lei lhos o!Jmceu tilo 
francamente. Csncordnmos, porém, com os nos>os illustrados 
collcgas, me~.bros das commissões tiG marinha c guo~ra, e 
de faZenda, cm qu~, a subsistirem ~:qucllts direito~ adquiri
dos .coutra o ·espirita da lei, com a mesma generosidade devo 
ser esta n(lplicada ;is praças dn •trnladá. · . 

"Na esprrnnca, porem, de que ni!o prevale~a a !rica de 
nímio rcstH· i to a·os fac too consummados, 1 nt1•ndcmos que nos 
cufopri,1 o[~rccer o sr~uinto voto cm separado, como cmcndit 
ao projecto de rcsoluc;io da outra camara: 

" No art. "t.o Em fogar:.....dopraças dos navi?s da esqua
dra, diga.se-pracas d;1 armada, ou do exerci lO. 

" No mesmo arti~o accre~cente-so : - Esln disposição é 
extensiva aos officiacs o pracas de . prcl que deiximlo do 
pertencer .10 exercito, depois dos >orvicos acima indicados, 

·e bojc.pertencem a armillla, Q vice-vcria. 
" Substitua-se o art. 3• pclo·leguinte: . . 
" Art. 3.• 0-bcncflrio da presente lei, a~sim como o con

cedido pela de 8 do julho do 18G1i, ió compete nos officiaes, 
e ás pr;~cas de prct rc!ormadas que soiTrerem falta de meios 
de subsi:Ítcocia, e contnrcm serviços de rampanba prestados 
~m >ustontacilo da ind~pcndencia do impcrio ; exceptuado~ 
em todo. o êaso os officiaes reformados por irregularidade 
rio couducla, ·nos lermos do art. 2• § 2' d,, lei n. G l~ do t• 
dH~osto do 18li'2. 

" As concwõcs já feiras que niio ~cj~o conformes as con
dições doclõ~radns ne~tc artigo ccssari\õ desde a data da pro
mul~ac;lo da presento lei cm diante. 

" Sá! a d.1s commis1õe~. 26 do junho do 1866.-J. M da 
Silva 1'ara11hos.-V. de llaborahy.- B. de Sou:a Franco " 

Forão a imprimir. 

1' P,\fiTE DA Ofi~Enl DO DIA. 

Entrou cm ! • discuH~O o passou sem dcbnte para a 2n, a 
proposição da ~nnmn dos deputados dispensando dn lre,Jucn
cin os estudantes de modicina o outros quo SP{(uirilo ou fc
guirem para o exercito contra o l'm~uay; s~r;uindo-10 n 
discussão do nrt. to com a emenda da commis~;Te do ins
trucção publica o[orccida no roBJICCtivo parecer,. 

O Sr. §th•elrR tiR,11ott1a:.- Sr. presidente, animo
me a pedir a pal;tvra, np~zar do estar ainda mui~o. incom
mod~do, pam solicitar do nobre mimstro da fazenda ·uma 
explieaç;io quejulgo nece;saria. 
· Sr. presillcntc, desde quo se poz om rliJcussilo esta pro

pllsla, para mim a IJnost;lo unica tem sido os moios, e não 
11 concessão dos crcrlitos. Nns circumstancias cm que o 
pniz cst;i, como já al~nmas vezes ténho ou1ervado nesta 
casa, o corpo .J'~gislativo, na votnçiio do> credito~, sont~ 
um tal ou qual conslrangim~n!Q cm ucrcer o .dJreito de . 
CXilmo, que nli,is om todo a cxtcncilo lhe compete.-~ · 

8c eu cncliergasse a'ncccssidado' de negar ao governo todos 
os meios que ello pede para as despczas oxtraordinari11s quo 
se tem leito, entendo que parlamentarmente o podiafazer sem 
distincçílo d,1 camara a que cu portcncà, se á camarn dns Srs. 
deputados, so 110 sonado, por11Uc, para exercer este direi lo, 
entendo qu·' ambas ns cam.1ras Silo ignacs: ·Se· acaso, se
nhores, cu entendesse tJUO do damos negar o credito por con
dcmnnr, SU(Iponhamos, a marcha dos negocies puhlicos nas 
cir~umstancias cm quo nos achamos, eu cnte11do q~o.o po· 
derlilmos fazer. 

O Sn. 'f. OrroNI: -Apoiado. 
O Sn. S1m1nA DA MorTA: - O senâilo, por mais que se 

pret,nd~ de>cnbrir distinccno sobre suas prcrogalivas a este · 
respeito, tem direito igual' ao da cnmara dos d~pulndos; por·, 
que 11ilo ha na constituic;lo do im~erio base para scmclhMite 
llmitacuo, nem a hn na iwturcza do systema representativo. 
· Mas~ sonhem, comqunntn n vetaqão rias quantias pedidas 
pelo ~(•Vcrno para as dcsprzas &xtraordinanas n;To importe 
uma app_rovaç110 implicilil de !odos os actos da adminislrn.:. 
ç;1o, crr1o quo o corpo Jogi8lnl1vo devo proceder com alguma 
reserva, com alguma cautela; não d~vo precipilad•monle 
assumir a roipon·snbilidudo da ucgativa cm malori11 !;lo mo
lindrnsn, qnaono se trdta de assumpto ~no interessa uma 
guerra externa. . 

Estn rnz;io, Sr. prc$ldcnlc, ó quo me tom movido n dar o 
meu voto a lodos O! credites podidos pelo govcrno"pnra ae 
dcspcza8 extraordinarias que u suma tom trazido, rcsor-

I 

r 
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vando para melhor tempo o examo du critorio com quo oRsas vénturn S. Ex. M escolha dos meios para f3zCr r~co a o;to 
despozns tenhão sido featns. Ha,porlim,uma parte dos crodilos credito, o. ainda ás dc;pezas extraerdinarias que surgem n~· · 
que, npezar das circumstancias extraordinarias do pniz, póde cxorcicio corrente; o que dovom continuar, porque desgraça
ser exnminada escrupulosa e miudamento, para que o corpo da1uento a guerra continúa ; porventura S. Ex. apontou 
}ot•islativo nilo so reduza na volaCiio a uma posic<io que nilo al~:um O!Jtro expodienl8? N1io apontou nenhum. 
ó digna deli o: esta parle entendo "que ó a quo diz respeito aos E senhores, o> meios em que o nobre ministro deposita a 
rneios do fazer Caco ás despezns ouraordinarias ·para que se sua confiança, emissão de bilhetes do the;ouro e apolices da 
podo o credito. · · divitla publica interna. ainda mesmo com a autorisacão sup- · 

Tenho, poi~, Sr. prosidonle, de pedir ao nobre ministro da pi ementar que a camar11 dos deputados accresccntou; de per· 
fazenda,- VIsto que se trata da autorioação ~era! para so fa · miltir que as apolices possilo ser subdivididas em pequeno 
zerem operações de credito dentro ou fára do imperio, afim valor e transferíveis ao portador; ainda mesmo ns.1im, eu 
dá fazer face ás despezas desta proposta, que nos diga qual ó creio, Sr. presi~ente, que, ~e acaso o nob!·e mini; Iro nll.o · · 
a sua opinião sobre o níoio que tem de lançar mão (lara fazer tom nos seus recursos financeiros outros 111e1os para conll
csta dospeu. Eu faco em presenca du seuado esta pergunta, nua r a fazer face ás dospezas actuaos, e ás crescente~ que 
apezar de já ter tido 'occasião, o Ôccasiáo oficial, .du ou rir a so offorecem, ent;lo nós teremos de lamentar grandes cala
ovini~o do nob1e ministro a respeito dos moios de que elle midades para o no~so paiz ; o eu por certo nlio darei o meu 
!Jrotondo lançar miro. voto 11ara um credito com a limitação desses meios1 que o 

Esta occasiilo oficial, Sr.presidente, foi n que me propor- nobre ministro julga que são os unicos que estão á sua di~-
cionou a commissào de fazenda do senado, .fazendo-me a pos1c~o. · 
J1onra de chamar para bssistir ás suas conferencias, a que Sênbores, quero contemplar o recurso dos bilbotes do lhe-
tarnbem assistiu o nobro ministro da fazenda, sobre o pro.' souro, o detwl; passarei aorccur;o das upoliccs, · · 
jacto q'uc ba' dia> tive a honra de apresentar á consideração O; bilhetes do !besouro, Sr. presidenta, ião um recurso 
do senJdo.. que, como ordinario, pódo servir muito ao governo p~ra fa-

Como verá o ienado, nesta conferencia, que é official zer face aosa!r;1sos da receita clfoc!iva, mas que não pód~ ser 
(c cu entendo que as conferencias das commissões nlio têm considerado nas circumstancias do.nosso paiz.como um meio 
caracter reservado)~ nesta conforoncin de noccs;idade, tive- extraordinario, cm que o g~>verno pos!a confiar. Todos·aó3 
mos occasiào do ouvir a r.pinião do honrado ministro, sobre sabemos que por elfeito do desCI'C~i~o dos bancos particulares 
os meios que porventura elle tem cm vista, pum fazer estados- depois d.1 cri!o do 186í, scu<lo o !besouro o umco deposito 
peza extraordinariil. Por isso, Sr. presidente, éu vou fazer quo inspirava confianca ao publico, quem linha economias, 
esta pergunta ao .Sr. ministro, para que 0 seaarlo 0 0 puiz ou reserva, ali as I ovou ; e ainda as;im, no meio do nau
touhão uma declaracão na tr1buua, a'respeilo dos maios que fragio gorai dos bancos particulares, a somma que afiluiu 
S. Ex. prefere, porque na e:colln destes meios é que õu ao !besouro, afé,n da quó ji\ eslava. la nessa opocha, . 
cntcn.do que o parlamento devo inervir, para ver qu~l ó 0 nunca. excedeu de 4_0.000:000S, .~ croao que lá nilo cbo
mais .proprio., ·qual ó 0 que imporlil menor sa'crificio Íl na- gou tn~la c tantos m1l ~ontos ; e Jil n~ssa epoc~a, em que 
~ã9; o, so acaso o meio preferido pelo governo ó aquellc o ~osanuno e o descrod1!0 dos banque1ros convidava o pu
(JUO o parlamento julga que ó mais nocivo, e·ntiiO convêm! bhco a Jev,,r as_ s~as sobras pa~a o th~souro, pelo orça11,1ento 
condomuar, então convêm negar a autorisação que se se póde . d~mon,trar que o tbo,ouro, .que estava a~ton~ado 
pede, com a latitude com que ó podida,· visto que se annun- para ~m11t1r até ~.OOO:OOOH por antecipação da receata, tlllha 
cia a prefereocia a oscolba de um meio quo é wconvenienla. excedido o cred1t•J ~os.S.OOO:OOO~; do modo que das som· 

' . · . . . mas Mv~s,.quo amuarão. aos doposJtos do !besouro, pórle-so 
Ora, s~nhoros, cre10 .que não comrnetlo Ull)a 1mrrudenc1a, dizer, mesmo segundo uma asmcão triumphauto do nobro 

uma leVJa.ndade, u~tempando·mo a C~IJ!IllUJIICar ao sen:ulo ministro da fazenda feita ainda ha ·poucoil dias, que o actual 
qual o me1o fiuancearo, que o nobre m1mstro da fazenda pre- ministro nilo tomou por deposito seni'ío pouco· mais da 
t~ndo empregar para fa~er .fac.o ás d.espezns de~te cre- 20.000:000$. . · -
dito,, ou outras extraordmams, que b~Jilo do s~rga.r com a Ora, senhores, póde-so considerar os bilhetes do !besouro 
contmua.ç~o d~ gUDrra; que as despezas extraor~mar1as para como um recurso de conHancn para fazerface a um deficit 
q.uo o mm1steno pe.de e~ta au~oras~çãQ dos credatos, qae. tom já demonstrado de 45,000:0o'oU 0 a um deficit muito maior, 
V1?do.a? corpo legaslut1vo, ~a? para proe~~lwr o d~fical do porque este dc{lcit demon>ll'adO pelo nobre ministro da fa-

. exercacao que ac.abo~, o deficit do exercacao anterl1·r. ~ as zenda ató o fim do oxercicio, que terminou em junho, tem 
dc,spezas o~traord!~arms P,ertencentes a estes dous exe~CICIOS, do crescer, e muito, por c:. usa das despezas ·da guerra, 
18Ui-1~~u e ~8Ua-18GG Em.sum~a, todas as automações quando nó> sabom~s que a despem mensal do !besouro pu
que o l~llllsterJO da fazenda tem pcd1Jo t!ara fazer o~craçõos btico anda por S,OOO:OOOS ou 9,000:000U, e que cm alguns 
do cred1to, tendem a preencher o defic11. que S. Ex. de- mezos tem excedido á somm:1 do lO,OOO:OOOgi? Se acaso- a 
monslrou no seu .orçamento,,,de 45 ~~ 4.G,000.000fl.lllas, perspectiva da guerr11 continu:1r d8sanimadora, como ó até 
senhores, este me10 de que o uobro muust.a·o pretende lan~ar boje, por caus~ da domar~ do seu ex i to, póde o nobre mi
!Dilo, o qu~ eu ontond~ que posso annuncaar ao sou~ do som nistro coo ta r quo lhe possa servir um rocur;o ·de bilhetes 
lmprudencm, nem lcv1~ndade, redu~-so, se~und~ as dtc!a- do !besouro, que em dous annos só ~reduziu' vinte e tantos 
r~çõos d~ S. Ex., â emJ>slo de ap~hccs no mtel'lor, à emas· mil contos? l'or certo que não. As carcumstancias extraor-
s;io de hllhe.tcs do tbosouro, e a maas nada. dinarias em que essas depositas tô111 afiluido para o !besouro, 

O Sn. PoMPEu.:-E a novos impostos. ja não nos oxpliciio quo nellcii está a maior parte do C~Jiital 
O Sn. Su.vEm.l 0,1 AforrA: _Eu Já vou ; v. Ex. está mo tluctuuntP, quo andava nll!l mãos .d?s banque1ros pJirtacula-

nuxiliando como sempre. ros? Logo, se1!hores, o ~obro m1mstro nào póde confiar em 
' . . uma lar~ a em1ssilo de b1lbotos do !besouro. 

O Sn. PoMPEU :-Obngado. E, senhoras, a prova do que o nobre ministro não pódo 
O Sn. SILVEIRA oA MorrA :-Reduz-se á omissão do bilha· confiar em uma larga emi1sáo do bilhetes do !besouro estã 

tos do tbosouro e do apolices. nas su~s relações com o principal descontador que se tom 
Antes do entrar na analyso dos dous meios, ou vou aJl!O otf~roc11to nn nossa praça para· os bilhetes do thesouro, que 

veitar a illuminacilo quo me deu o aparto do nobre sanador tum sido o Jlanco do Jlrasil. Senhores, as dificuldades ·em 
peht,provincin do' Coará para completar a escolha dos meios q~o o governo se tem·achado, para haver moios de fazer face 
d~ .que o governo podia dispôr mesmo porquo quando annun- as. do•pczas cxtraardioarias quo occorrem, desenl11io ·Se pcr
c!el quaos crilo os meios que o nobre ministro tinha commu· foitamcnto ms relações em quo o governo lem·estado com o 
Oleado a cornmissfio de fazenda, (lareccÚ·mo ver no nobre Jlan~o do Jlrnsil, para haver dcllo meios para ossns dosp.e~ns. 
mi~1istro alguns signaos de' donPgnçfio. A quo se podem rc- E.u vejo,· vcrbi yralia, senhores, que o g_o1erno est~ !odos os 
lol'lr estes signacs do donrgn~i1o do nobre ministro? Por- d1us rocommonuanJo ao Dance do Drns1l que reslrwp a sua 
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emissrro,quo faça todos os ~acrificios para rostrin~i-la, e ~ntre- rei to de liacalisar as operaciios ordinarias do deoconto, quando 
taato no mesmo dia, na mesma data em que expede um aviso ~sua funcçilo devo sc1· a de vi~iar aomissfio o·impodir as oro· 
sum6lh<ntc,ogovorno selem visto em tacs apurog, po1· cousa racõos gerne> que possão conduzir ao seu excosso de limito 
da, confiança quo doposita na emi&s~o dos bilhetes do !lwouro, le/ial, ou que nilo sejao conformes aos estatutos. Mas, so
que tem mwulnd~ contrapror!ucentemante, incohcrentemcnt,o,. nh~re>, como eu disse, esta ingoroHcia d? governo no ~anca 
fazer grandes de.con!os de bilhetes seus no ·Banco do Brasil, os la fazendo um grando ·mal ao estabeloc!mon!o o ao pa1z; o; 
fazendo com que no me;mo dia em que o bauco recebo uma entretanto, aquolla é a fonte onde val o governo buscar os 
~rdcm para nao au~montar a emissão, a augmoulo 1m raz;io doscorr!os e o recurso de que o nobre ministro quer servir-se 
do! bilhetes do !besouro quo o ~ovcrno lho manda. Do ma- para fazer face ao credito pedido.~ 
ne!ra, senhores, que lemos o Banco do Brasil em uma verda- Senhores, o governo sabe que o Banr.o do Brasil não póde 
de1ra torturai Debaixo da upparencia da ~roteccno dei go- pelos seus os la lutos ne~ociar cm cambiaes; ha um caso unico 
verno, que lho da o curso forçado das su~s nota's, o banco permillido pelos estatutos, e é o do tomar cambiaes para 

. o q_ue encontra no governo ? E' ju;tamento o maior adyer· mandar vir metaes, anm de reforcar a sua reserva ·me!allica. 
sano que elle pódo ter. . . llm primeiro Jogar, dos•Jo que o banco não converto mais as 

s~n~ores, se ac~s~ qulmsel!losdoiJ!ons!rar palpavelmente suas notas .em metal, a operação de tomar cambiaos para a 
esta mmba propos1çao sobro a msulllclenCia desses recursos conversão e uma operação rumosa para o ban~o o de nenhum 
bastaria que olhasscmos para a corrospondoncia do governo prestimo para a in>tituiçilo Mas supponhamus ainda subsis· 
com o Banco do ·Brasil a respeito do estado da sua emi>silo. tonto a auton<ncffo , o que o banco obrou no seu direito to
Eu recebi hoje as. informações que pedi, cm vesperas do mando ao banco 'ingloz camhiaes no Taler de 200 VOO libras es
llprescntar um proJOC!o no senado; uma destas infonnacilos tcrlinas para nitnrlar vir metaes; perguntarei ou: quo·direilo · 
quo pedi foi: qnaJ era n divida do governo ao bauco erri bi- tinha o ~ovorno do, em da la do 22 de Junho, forcar o Banco 
lhctes. Disse-nos o 1t.9vorno que a divida em bilhetes do do Brasil, 'que tinha tomado cambiaes ~ 26, quando o cninbio 
thesouro é de li.liin:300,~; esta informação foi dada crn 19 corrente era qunndo muito 23 lt'!; que direito tinha o ge- · 
do julho de 1866. O nob,·e ministro póde·mc dizer so houve v~rno do ir tornar· se sacio de uma irrfraccão dos estatutos, 
alguma alteração para mdÍS neste algarismo ? tomando ao Banco do Brasil as cambiaes põr um cambio que 
. O Sn •. 1111~1srno D.l PAZENDA:- Houve reducciio. diminuiu as vantagens que o banco podia retirar da operagilo?. 
0 s R 'I S . ,., •. · E'ovidentoquetondiJolJancodoBtasil,parafavoçecernscir· 

. _n. d~~EII~A}~ ",oTTA:-. r. (Jrooluonto, e uma_v~r- cumstancias urgentes do h•nco inglez.tomndo cambiaR> a 26, 
. dadm,tmy>tlficaçao, lhto po,_so dar-lho outro nome. A divida isto ó por um cambio muito mais alto do que 0 corrente na 

do ~~venw aoBan:o do Dras1l c?~?ou a.sor de 10 OOO:OOOH praga; 0 lucro da negociag;1o pertencia ao banco; entretanto 
em btlbet.es_ ri? tho.o~ro,_ou ~e mal,, ~ ao ora. r~s_ronde-s~ ~o a intorvengilo du governo l'llz com que o Banco do Brasil lhe 
co_rpo l_eglil,ttiVO mu.1to lacoll!carnen_te: ".A diVIda ó do cmco cedesse as caml!iaes pelo cambio de 21 112. . . 
m1~ e t.mtos contos'. parece_que di~IIIUIU;" O gover~o, se Ora b~m; ainda co~cedo, senhores, que 0 governo, com
IJUIZesso r~sr,o~~cr a ~'!o_ pedido. do l~form.tçõcs, pod_er!·l !C~ quanto tivesse conseutido na operação que o banco.fizora to
accrcsce.nl:u. o. A d1v1da dos bilhete, do ~~~souro dnniiiUIU, mando camhiaes ao bnnco ingloz, depois 0 conviMsse, como 
mas a d1v1da do gover~o ao banco por apohcos augmentou., fez no séu aviso do 26 do junho a dispOr das cambiaos na· 

~~a, ~ q,ue quer d1zer resgatar o governo, do 1~anco rio praça, afim de diminuir n sua er~is>~o; mas, senhores, não 
Brasil,_ bilhetes do !hes~uro .d,;ndo-lbo~.,po_ll~es? ~ sómente foi 1510 0 que fez 0 ~:overno: em um dia rocommendava no 
par~ diZOr .ao. C~rpo l~gisJa!IIO que a diVId~ de btl~etcs ~? banr:o que diminUÍSSe n.!Ua emissão, ordenàva ÍIO p!eriden!O 
theso~ro dmnnu111, qu.111ao o tovorno tem fe!lo op:r•IÇÕe~, Ja do banco que empregasse lodos os meios para obrigar a di-. 
reduzmrlo o sou funrlo de resm·va a apolicos, Jil creandJ . - · · ·. . · 
fundo do reserva addicional consistente om apoliccs, 0 fazendo recton~ a reslr!ngl~ a ~ml,siTo, e ~ntre!:1nlo_ era q proprro go
ao mesmo tcmJro convu:são de bilbo!es d tbnuro 0_ vcrno que nq ~1a s ~:um lo ou ~alu a d1.ts v1!1ba a rec~ber do 
!ices 0 • por ap llanco do Dras1l as 2oo,OOO libras a camb1o de 2.t 1/2, pa-

. · g.1ndo as cambiaes cm bilhetes do !besouro, o que annnllou 
Senhores, estes negocias do Banco do Brasil bojo, apezar inliliramenlo a do!erminacão da rostricc;io da emissão. Se o 

do o governo 'hão os publicar, sendo de maxima importancia gnvcrno contesta esta próposição, eu tônho a cópia do sou 
para o paiz, estilo no conhecimento do mui111 gente. Eu vejo, aviso á preSI!Iencia do banco. 
verbi gratia, que na !:'azeta olllcial se publicão todos os dras ·o Sa. IIIINISTno DA FAZENDA:-E' um facto real, deliberado, 
ordens do milllslerio para fuão do tal entrar com a quantia · d ? 
do trinta n tantos mil réis, para se informar sobre a divida de pratica o por mim; porque razilo contestar . 
20U ou 2iiS que se devem ao requerente, cousas que nilo O Sn. SiLVEm! DA AforrA:- Bem; mas, comquanto o 
precisa vão encher a gazeta oficial; mns os actos importan- nobre ministro diga que não contesta por ser um facto deli
tos do governo nas suas relações com o Danco do Bru&il não borarlo por S.llx., eu devo chamar a a !tenção do senado para 
se publicão ; e porque não se publicilo? N;lo se publicilo. as oxprossões do seu aviso. S. Jlx foi o primeiro • que reco
porque o goYerno eslà coinmo!!end•l arbitrariedades, abusos nhaceu que o Banco do Brasil ni!o podia fazer tal opernÇiio, 
na sua _ingeren~ia indevida n&s operações do Banco do Brasil, que ainda menos podia negociar em cambiaes, vendendo ·as 
e esta rngorcncm do governo no Bauco do Brasil esta cada d~pois; mas S. Ex., que reconhece quo i> to. ó uma illoga
dia mais depravnndo, estragando a instituicao. !idade feita pelo IHinco, ó ~ quo concorro para a illegalidadc, 

Senhores, o que quer dizer estar o govôrno todos os dias tomando as cambiaos a si, e pagando-as cm bilhetes do lho
com avisos ao Banco do Braail para quij restrinja a sua souro. Ora, liDnhores, tenho ou não razão para dizor que a 
cmiss;lo e ao mesmo !OmJIO nugmentanrlo a emissão por sua ingorencia do govorno no Banco do Brasil está concorrendo 
conta? Ainda ha poucos dias a cmissao tola! do B1nco do para se estragar aquelle recurso do governo, que o governo 
Brasil, da caixa matriz o filiaM, era de 81i ou 86.000:000.1; está osterilisanrlo•toda a acc;1o do Banco do Brasil em favor 
e entretanto, eu creio que hoje já. excede do 90.0011:000$ das industrias do paiz, ohstândo aos descontos da praç~. IJUO 
comprebendendo a das caixas filiólos. A demonstraciio que servem para auxihnr o commercio o a lavoura, e ao mesmo 
tenho a respeito da emissão actuaiÓ na dnta em que a tomei, tempo reduzindo os unicos recursos cxtraordinarios, ordo-. 
nuo chrgava ainda aos 90,000:0 Ofl; mas, se, undo me1mo. nando nbu;os da omissilo em r .. vor do governo? De maneira, 
as affirmuçõas quo o nobre ministro acaba de fazer, que a scnbores,quo, agora IJUQ o ~:ovorno ó o unico doscon!ador uo 
divida do !hesouro, com quanto tenha diminuido cm hilholos, Dance do Br;tsil, todos os capitaes que fori1o ali depositados, 
tem crescido em apolices, ou creio que de necessidade a para auxiliar us industrias do paiz. estão destinados. unica-
tmissi1o devo lnmbom tor crescido. mente aos descontos dos bilhetes do.thesouro. ·' 

O caso ó, sonhcres, ~uo essa iatorvenc;1o oxccss1va a que E agora mais estilo destinados a ser immobilisados,convor-
o governo se tem assumulo nas funccilos do Banco do Brasil, tendo-se o fundo do reserva do banco cm ntlolicos da divirta 
tQm chegado ao ponto do arrogar sà o r,ovorno actual o di· publica, croando·se fundo addicional consislonlo em apolices 
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da divida publica ; os tilulos de carteira do banco tJUO podião das, com declara cão do augmenlo ou diminuição das quanlias 
formar o fundo do rePervrl tinlrfio sem pro uma vauiàgonr em dos títulos em cai-loira." · 
relnçao ao publico, ·em relaç:lo á> necussidadds da prnça ; l'ouco dcpoi>1 Sr. prosidonto, que o nobro ministro rece
vencl'ln-so no prazo da. quatro mezes; qu.ndo se vencem, nbcci\ estes duus factos, e quo Insistia com o presidente do 
PIJUCIIes capilaoa dcilocilo-so do uma indostrill, do um toma- b11nco para qun. a tod~ o cu1to fizesse a. roducçno 'da emis~Jo 
dor, para outra industria, para outro tomador, que lbes dà do cincoont.l mil o tantos contos n que twba cbogado a ca1xa 
ompre~~ reprodu~livo; .assim, .o rnes.mo capili1l pódo,servir matriz, qual·foi a opomção.quo ·fez o nobre ministro? 3lan
para alimentar a mduslrla em diversas ph<lsc; dulla uas mãos dou tomar as c·rmbiaes do Bmo do Brasil e a emissão quo 
tle ditreren!es industriosos. I) negociante· quo tim urn<l quan· cst~'iil m1 circl\lação ficou, visto que o governo pagou estes 
tia a prem1o do banco,. quo a emprega cm uma e;pcculucilo a&quo6 em bilhole> do !besouro. ora, des111 m·rneira nnnul
commercial, q'ue so liquida no fim de quatro ou seis meio1, lou inteiramente o nobre ministro a. sua recommendac;Io, e 
quando pD~R a letra tem tirado O SOU lue.ro da indoilria; Clllllribuiu de SUa parto para urna Opora~àQ que ello mesmG 
osso capital que entra para o banco ó retomado por outro, e reconhecia 110 seu omcio que er.1 i Ilegal; descontos de cam · 
reproduz-se; mas desde que o nobre ministr·o tomou .o ex biaos pelo Banco do Brasil. E' do li de julho o avi;o a que 
pódiente de lazer-consistir o fundo do rcse.rva do banco Prn ac~bo do rcforir-mo '(Lendo.) 
apolicos.da divida pubrica Mo 'h a mais reproduccl!o; o cnpi· · • Cornmunico a. V. llx. quB o !besouro Iom~ M càrrtbiaos 
tal immobilisa-se; nno ;crvu mais á induolria dÚ paiz. que o llanco do llrusil !em sopro Londres, na im~oríancia do 
. Eis·ahi, Sr. presidente, ns pahms do ·aviso de 22 de ju· libras.200,000 aocamb1o de 2í 1/2, e com a resposta do V.I!x. 

nbo de 18G6, expodi~o ~elo nobre ministro da fazcnd;•, s~bre ser:lo expodidas as ordons pan elr~clunrern a lransaccão. " 
,. Em tl~la· da 2-dd J'ulho expediu S. Ex, este outro "aviso: as quaes,eu ursso que c am1va a. attonç:lo do Sllnado', apezar 

de 8. E'r. já ter confessado a sua infraceilo dos estatuto>. (Le11do ) , 
Diz S. Ex : (f.end~.) • cr Communico a V. Ex., para su~ intulli•encia o dovilius 

oiTcitos, que tenho dado as conveniente• ordens ao !besouro 
cr Accuso a recopçffo do o!llcio do V. Ex. sob n. 027, de 21 b b 

do corronto, em IJ•!D V,Ex.expeiuld IL~ razilei que obrigár:lo 11ara quo soj:Ldeseont'lda, nesse anco, em ilhotes do me;ma . 
a commissilo de descontos n tomar ao London Brazilian ll:~~tk th,ls,uro. ató a I(Uiintia de 2,600:0uOU., . . 
saques sobreLondrcs'hló a quantia do lihras200,000; entende Eis ahi, Sr. presidente, conlo eu provo o justifico a minha 
a directoria que pod~ndo ser-lho vantajoso 0 negociar taes sa asserção de que est11 ingerencia fXCessiva, indebita, que o 
t(ues nas pracas do Brasil; em VI!Z do O$ enviar à Inglaterra govmro está exercend? n~ ll;Lnco do llrasrl está desnaturando 
por conta própria, solicit~ autorisacão para aUolllar sobro os Inteiramente. aquella 1nst1lurç<lo, .estragando-a; de modo que 
saques 0 e~pediento que jutg-11 m~is" conrorme com os interes- alia nem ba de poder prestar ao governo os serviços que estão 
ses d11 banco, Porider11 V E~. que achando-se actualm•nte a a oou alcance. • 

d · · d ~ E demais, s~nhores, po1s o governo, que por decreto con-
emiss;lo eleva a na c~rxa m.1tr1z,á som ma e U0,919: 115n21B cedeu curso forcado ás notas do Jlanco do Brasil, é 0 pri-
ó do ~rande vanlagem.quahruor operacão que tenba por fim meiro que está c"oncorrendo com ns suas 'providencias •ara 
immedinto a diminuição na cirra da éniissilo. ·, h " h '· •· 11largar a tmissão do anco? E o anco urna mac~ioa dis-

Eisahi o nobre ministro reconhecendo que poderia d.•r no farçada ~o fazer papel-moeda? . · . . 
banco outorisação para vender ,as cambioes com o fim de . No podido de 1nformacões que aqut fiz, Sr. presulente, 
restringir a vrnissM. {Cunlinuafldu a ler.) cc Além disso doclnrci que desejava ~nher qu1l era a importancia da re· 
se é Cirlo que os estatutos do. banco lho ve•láo do nego- serva met:Lllica que o, Banco do Brasil tinha transfdrido da 
cinr em cambiaes.. " Eis nbi porqn~ digo que o nobre sua caixa para o thesouro. O nobre ministro, n~ sua informa· 
ministro foi infractor dos eshlutos. {Continuando a ler.) cilo laconica, confessa que o banco tem remettido a qua11tia 
" ·Aióm di~so, se é certo que os estatutos rio ·banco lhe de 700:000$ em mocd.l e 350,000 s~beranos. 
ved:lo negoci~r com ca1nbiae~, lambem não ú meno~ que a Eu nJo sei se o nobre ministro se rerere sómento ás ordens 
operação Celta pelo b 1nc? lo1. absolutamente excepcional, e· que tem dado, ou se se refero a todos o; dApositos que se t~m 
como tal póda ser autor1sada a venda dos mesmos. satrues, feito no !besouro da reserva metallica do Bilnco do llrasil. 
sem que srrva delamto os 11ue tenha por fim revogar a drspo· · , m · . · · 
sicão inbibiliva dos mesmo's estatutos.', · O Sn. MtNISTno DA FAZENDA: - E o o c1o da d1rector1a 
L b . . . . h · . d do banco. 
o~.oo.no re mrnr;!~o recon eceu no seu ~mo. ~as cou;.a~: 0 Sa. SILVEIRA il.l ~lorrA: _ Eu vejo que v. Ex. man· 

em I Jogar, que hliVIo&,uos est~tutos um~ d1spos1c;lo probrbt· 1 · · 1 d h có· lnas v Ex p' óde dizer me re acaso 
tiva pa·ra a felrda do' sa"u•s · e·m Go Jo .. ar que t"· 1 oper·rç'o 1 ou 0 orrgrna 0 an • · · • ' 

. . . ~ ., ' ' • e .' . a . . ' .. a o;la rfsposta do banco está no mesmo caso em que se fez n 
só pod~r1a ser autor1sa ta ~om o fim de reolnugrr a em1sscro. fJCrl(unta. 0 que flerguntei foi quanto linba tirado da caixa 
Ahs veJamos o resto. d~ avtso: (Lendo) . forte do banco, da sua reserva metallica: o ·banco diz nos 

• Em respost~.: srgnlfico a V Et. que urge que o b.a~~o . ue tem enviado ao !besouro nacional, em de~ositos rio me,mo 
venda a,s Ca!1lbr.aes tomadas para o fim d~ reduur a omlso.ilo -~•osouro,porordem do governo, a quantia de 700:000$ moeda 
.a~tualmc~te existente! s.ond!t t~l. vend~ • um facto excopcro· nacional 0 350,000 soberanos; agora desejo sabor se acaso 
~al,. explicado p~las . ctrcumstanc1as pr.eson.tos,, o que por esta resposta do flrOSitlenle do banco se refere á orde!D do 
1~10 não. pódo estabelecer aresto que liOsia tnvocar-se poste· ministro ou 80 so refere lambem aos depositos anteriormente 
.normenl6.» . · . · d d b co ra o tbesouro • n~· modo que o nobre ministro no dia 2! de junho reconhecia removi os 0 nn pa • . 
que havia uma disposição probibitiva da venda do cambiaes, . O Sn. ~IAS. DI~ ÇA_nvAL_uo:- O tbosouro _não devra nada 
e reconlíocia que só se podia autorisar esta venda com o fim tjunndo dorxo1 o muusterro ; posso assegurar tslo. 
de ~iminuir a vmi1slio ; .m.as,. senh?rcs, .é e"\ data do dia 26. o Sn. Sn.VEIIIA o.\ nioru: - Estimo muito que õ nobre 
d~ JUnho que o nobre m1orstro offic1a ao ~res1dente do banco, sPn~dor reclame ; porque sei da operação, sei que o governo 
dizendo-lho:. (Lendo) . dmu, mas pagou 

.«Verificando· se, pelo oficio que V. Ex. diri~iu me em data o Sn. Dus DE C.lnVALno: -Apoiado; era rosponsavel só· 
de 3! do corrente, sob n. 627, que a omissão da caixa matriz menta poi:ls barras que se esta vão cunhando na casa da 
ncba-so elevada â enorme somrna de ti0,919:11i1~21i2, re· moeda. · 
co~mendo a V. Ex;. que· empregue todos ~~ meios ao seu 0 Sn. Su.VEIIIA DA BloTTA :-0 I(OVerno em urgencins suas 
nlc~nce,. para que SeJ:l reolut~da com urgenc1a, não ~evend.o r ob~ mos da reserva metallica do banco mas pagou 
om caso algum tlfoctunrem-se operacões que possiio 1mped1r re rrou bs. 

0 
ti . ' 

a reduccão. ; · • em cam ru s. , 
" :rambern v. Ex. ordenará quo seja-mo remettida diaria· O Sn. D1As oc CAnvAJ,no : - N~o senhor, pagou em so· 

m~nte· uma notn, indicando a somma das opora~iles realiza- berano~ •. 26 
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Sn. SILVEIRA nA MorTA: - nla9, senhores, que direito Iom guerra nfio d;lo cspcrnnoa do b1·eve desfecho das no9sns · ope· 
0 governo do retirar a reserva metallica do banco? Uma de racilel do terra c tle mar; addiccione·se iito aos 4G,OOO:OOOfl 
duas: se 0 bunco os til cm condições do n~o poder ser mais ele' dcflcit para que so tluer autorisaçilo no credito; ad· 
bni1co do cil•culacilo convém disp01· da reserva mettalicn; c dilciono-s& mais ii despeza de quatro ou F~is mc~cs do 
uiu fundo morto "qu~ não ·i<[lrovoita nem aos accionistns, nem ~o:iicm, lfUO importa Jlelo monos em riO OOih'OOO$, que fR· 
ao 1mblico, c, cntilO, o governo J•Ó~o aprosentar-so como bem du thcsouro, e d'ga-mo S. Ex. se as minhas previsõos 
concurreuto.e comprador, c tomar a H a reserva do bitni!O; 8ilO oxagerndas qu;mdo lho ararmo que no caso que a guerra 
so acaso 0 r:ovo1·no enten~o quo o banco pola marcha ,ue tem termino ntõ dezembro o nobre ministro tom nocossidado do 
so•uido, tendo immo!Jilisado dous tcrcos da sua cnrleira, está recorrer a operacõos do creditó, pam IOO,oOO:OOOS ; e se se 
co~domn 11 rJo pe)11 eonvonioneia 1mblicá a não ser mais banco adol1~ngir a omiss1lo de apolicos nos mcrc11dos do lm(lerio, 
do emissão, entno diga·nos com franqueza: cc Esta reserva mo· qual será a cotacão pela qual esses litulos terllo de ser. 
tallica n:lo serve ao banco , ó um fundo uioi·to o por vendidos? • · 
i:so o governo sc1·vo:se dclla para as urgencias do estado, Quando se apresentar no mercado essa massa do titufog 'do 
rosponsabilishndo-so pelo. sou f~ndo do reserva "i mas i~ o fundos publicas, desariompaAhaJa de toda a ~aranlia que. o 
governo entende quo o banco nlllda tom alguma alterna ti Vil governo possa offorccor-Jhos om c~sos Iaos, que iãO os im· 
~e poder ser banco de omissão, neste caso os tá contrariando postos C<Jm applicaçii~ OS(JOCial, que cotaçilo esp.era o go· 
inteiramente essa instituiçã-o, está dcsnulurando o banco, verno 6btor? ~c omiltlr IOO,OOO:OOOS, quantos mil entraráO 
está impossibilitando-o do chegar aos seus fins ; e então, para o tbcsouro? Talvez liO,OOO.OUO#; e então, se as cota·· 
senhores, a arma que o governo emprega, o curso forçado çiles dbrem metnde ou pouco mais da metad~ da IIU11 emissilo 
concedido ao banco ó uma arma empro~:adil. com pouca gene de apolices, terá S Ex. noc~ssidade de recorrer a uma .nova 
ralidado que serve sómcnto para conservar sobre o banco emissão, tornar-se·ba um novo· Droussais, sangrando este 
uma espada, com que o ameaça. o que ll1o serve para abusar pobro paiz a ponto de o deixar exangue. · 
dos seus recursos, cru prcj•Jizo dos seus :lCcioniotas, cm pro· E o quó JlroC:uzirá uma tal fó1·ma rkompr~stimo? Produ· 
juizo da praça, cm pr1-juJzo das indL ;l1·ias. do paiz, que fic1~0 zirá um mal muito grande, a immobilisacão desse roo to de 
tlcf.dca<las, á mingoa absoluta do mo10 Circulante, do capi .. cnpit<l flucluante, que .já é in;ufficiente pan ani01arns in· 
tacs que o governo absorvo só mente cm proveito seu I N:1o dustrias, para animar, a lavoura e o commorcio, que se· 
vejo, senhores, que o governo tenha desculpa nesta iugcren· acaso fór immobilisa<lo em uma massa dessas de titulos do 
cia levada a osso ponto; n;1o ó som duvida. esse. o papel de governo, as industrias so resentirãil, se rosentirái! falillmenle, · 
fiscalisaç;1o e protecç~o que o governo devia exercer para o quando o governo accordar da sua esterilidade, do sua im· 
com o Danco do Bras1l. llrcvi!loncia o quizer· recorm aos impostos, h a de achar, em 

Jil vô, portanto, O nobre ministro ![U~ O recuroo do~ bi· toglr do povo, C~daveres, ha de achar a indulii'la D;IOrla. . 
lhetcs do !besouro não póde ser 0 que wspire a confianÇil Eu ontendo que ó obrigação do legislador, ó obrigação do 
nocessaria para f;Jzer faco a este credito, aos doficil> dos financdro, nas epocb,,s criticas do urgoncia publica, empre· 
dous ultinws oxorcicios, e P:tl'~ faZOI' fnco ás UI'!;CDcias ma i· gar ;cu os~irito ou pedi-lo emprostaJ~, se o nilo tem, para 
ores da guerra, que continú;l · !lcscobrir.algum meio do satiofazor as neéessidades publica., 
'O outro rt!curso, Sr. prosid.ento, de que se pretende soe· sem matar a indus.tria do paiz. Li, senhores, ba·poucos dias, 

correr o nobre ministro, õ o da emissão do apoliccs, parece· em um economista um 1 apreciação em que achei opportu· 
me que internamento. nidado; o OCIIDOmiStil é o Sr. nlolioari; fazondoolle uma apre~ 

·A autori;açno ponitl,t na proposta 6 pm opm·açõ~s do crc· ciacão da rcform11 financeira d~ Sr. Gladstone, disso': "A IIi a 
dito no imporia ou (íra deli e, mas o nobro ministro ja de· ad1Í1inistrac;1o de Sir Robert l'eel, cr11 facil talvez na lngla· 
clarou que seu fim ara sómento usar do recurso do cmpre5· terra ser cb;mcoller do Exchecruer, até essa cpoch:1 era facil 
timo interno. Ora. como ha do o nobre ministro usar do' ser ministro da fazenda; mas depois de Sir llubert Peol, ossl 
récUI'5o do cmoresiimo interno, fazendo uma larga cmissi1o tarefa ó muito tlifficil." Vejo entretau~o a adm·inistraçilo que 
do apolicos, quan1lo S. Ex. ainda não apresentou a 1' coo· esse economi;ta aprecia, cujos trabalhos e promenores ello 
tliç~o para que isto se possa c!Tectuar com succcsso, o som expilo, f;Jzondo esrorços immelisos para mostrar-se digno do 
~trande prejuízo para o thesouro? l'ois, senhoNs, runda-se SOl' successor de Robert Peel. Jlsse homem IJUO aclualmenle 
divida, emittcm-so titulas do uma divida fundada, sem que o tomóu sobro seus hombros a rtferma financeira da ln~latma, 
govel'llo diga aos tomadores dos ti tu los : " A vossa garnntii> possuído dos mesmos principio1 de que a•JUelle grande cxem · 
·para o pag11mento dos titulos _que vos doil são taes o taes I' lo lhe dou lição, tem feito em dilfcrontes cp_octias por que a 
if!Jpostos, tacs e tncs bens pntrimoniaos da naçãu de que vou 1~latorra tem passado, mesmo Ms suas crtses, novos Ira· 
tllsQór?" .batbos IJUO ao menos podiào servir tlo estimulo aos nossos 

Quacs .são os recursos? Será porvontura uma receita estadistas. 
ortlinaria quo os nossos o•çamentos domonsl!•ilo que ó in· Eu vejo, verbi gratia, que o primeiro cuidado dos homens 
sofficiente desde 181í9 (lU 1860? ·do estado do lngl~terra é indicar ao povo, que lhe dá credito 

Entro tanto, snnhoros, o nobre ministro sabe que o senado, para as ~adidas oxtraordinarias, quo lhe dá sou í>angue o 
não pólio ter inicia'tiva nos meios, nas medidas para olfcrecor seu dinheiro, quacs os moias de amortizar sua divida ; entre· 
garantia a uma emissão lar~a de apolicos. Uma emissfio lanlo ou vejo tambom que os nossos Glad>toncs lratiio do 
larga do apoliccs só se (lódo fuzer com (lrovoito parn 0 paiz cmittir ceutonarcs de mil npolicos, e uão se lembn1o que 
quando o go1eroo eJToreco aos tomadores desses títulos as pura uma apolicc ler valor, para ter cotação vantajosa no 
alternativas do sou pagamento; porém. as altor~alivas quo moicado; ó preciso que o tomador saiba qual é a Conto donde 
o governo offercco s1io orcamontos, ha 7 annos; succcssivn· ha do vir e p;1gamcnto do cupital 0 dos juros. 
mouto doficioutcs. Quandô o &e(tcit ordiuario sóbo com 0 Ora, õ exacto que a camara dos deput11dos iniciou prnli
pagumonto do juros do ultimo emprcstimo, com o pagamento camente uma m'odida de impostos; esta medida de impostos 
de subvoi1çiles, quando esta dospoza crc3ce, ~ual ó ~ ga· ó o que devia servir de bnso ao nobre ministro para ~s ope
rantia para os tomadores do apoliccs? A que cotilç~o pro· racõos do c ·edito, ora a unica base que S. Ex. d~via ter; 
tendo 0 nobre ministro alirar nas fll'acas do imporio más qual ó o destino desse projecto da cumpra dos deputa· 
100 1 000:000~ em apolicos da divida pulÍJica ? O nobre dos? O nobre R.inistro disso·nos na commissilo que osso pro~ 
mhustro admira-so? !'osso demonstrar, mesmo pelos jocto de impostos talvez nilo veja o luz da diseussno I 
tlados officiaes, que ó muito maior; DilO entro agora O Sn .. NINISTno DA FAZENDA : -Já está na ordem do dia, 
nesta indagação, porquo jú cstoú fatigado ; mas, mesmo f<1z parto do orçamento ; ó o meio mais abreviado de fazer 
pclo9 diidos do nobru ministro, S. Jlx. tom nocossidadt•, di1cutir a mataria. · . 
além do deficit domon>trndo,doiti,OOO:OUOH ou 4G,OOO:OOOH. O Sn. Sn.vEmA n.1. AloTTA:- Eu estimo muito que o 
A guerra continún, as ultimas nolicins vindas do ·thentro da cxpodiente da camara tonha destruido esta dcsconOao~il. do 

• 
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nobre ministro n essa respeito : S. Ex. n~o co~fim muito 
no oxilo ~essa maioria. . 

0 ·sn. IIINI>TRO DA FAZENDA dá Um aparte. 
O Sn. SiLVI:JRA DA McTTA:-So.o nobre mini;tro ó o pri· 

moiro que con!~ssa que tem receio de qúe ossos impostos ~;lo 
sej;lo upprovados, ou por !alta rto tempo, ou por falta de 
maioria para approvn·losi como ó qua o nobre ministro 
pódo !az~r consistir o recurso do seu crurlilo na omis!ào 
do apolices? Eu creio -que o nobre l)linislro com os te 
Frstcm.l financeiro rio emillir apolicas, de omillir titules de 
d1vidn sem ~arantia, •vai allrahir:nos ao mesmo estado om 
quo o paiz já se acboo, pnmnde por um grande abalo 
politico, do vender apolicos a 37 : o. que me admira ó ver 
quo o no~re ministro não accorda.rle su~ inercia, quando, 
cm uma SJluac;lo como e;tn, o maJOr cr1me que o governo 
possa commelter é a falta de iniciativa ; ó justamente o 
que, contra minhas provi&õ~s, . porque conh~ço o nobre 
miniitro ha muitos anno1, tenho acompanhado as demons· 
tracões que olle !Pm dado do sua illustrac;lo ; é justamente 
essâ !alta de iniciativa, e!sa beiilacão,· essa inercia, essa 
apathi11 em que está o nobre ministro' a respeito de medidas 
financeiras, o que me assusta. 
N~o ha nada que lha sirva; n~o ha expediente lembrado 

quo lhe agrad~. Pergunta· se: «Não servo o projocto? -Não. 
- E. as emendas? -Nilo.-, E a sua proposta? - Tambem 
não, porque olla está emendada pela camara e cu nJo. gosto 
lá muito das emendas. » O que quer o Sr; ministro? 

0 Sn. I!INJSTnO DA FASENDA:- 0 nobre senador OitO diz O 
que se passou; eu não declarei que minha proposta não me 

·agradava, eotá enganado. 
O Sn. SiLVEIRA nA MorTA:- Creio que a mesma proposta 

do nobre mini>tro não lh~ agrada, direi a ruz;io: se a pro
posta do nobre mini3tro açaso lho merecesse ~r~ve affoclo, se 
lhe a~radasso, como nos d1z agora, o nobre mm1slro. que tem 
a maioria ~a camara, ~uo ·tem tido meios, ba muito tempo 
lhe teria dado cur1o. Como tr.m estado c!sa proposta abafada 
M po1ira dos papeis da commissiio aem b;tver uma alma ca
ridosa que a levanto, que a lance na discussão? 

O Sn. T. OrroNI: -E' o que os outros ministros nilo 
querem •. 
- O Sn. SILVEIRA o.\ ~loTTA : - Pois essa proposta que o 
nobre ministro diz quo lhe agrarla não foi succedid~. pouco 
tempo. depois, por urn projecto do seu collega da agricultura 
cm sentido diam~lralmcnte opposto? 

Q Sn. T. 0TTONr:- Por.abi mo ajuda. 
O Sn. SiLVEIRA DA MoTTA: -Essa .proposta rio nobre mi

nistro da a~ricultura passa no publico por ser feita por letra 
do nobre ministro da fazenda. 

O ·sn. T. OtTONI : -·Nilo é provavel.. .. 
O Sn. SiLVEIRA odloTTA:- Eu. ouvi dizer. 
O Sn. T. OrTONI: - lião de ser historias da praça .... 
O Sn. SJLVRIRA DA DlorTA : - Nilo acrorlitci'; mas ouvi 

dizer qtlQ o projecto rio nobre ministro ria agricultura apre. 
sentado na camnra rios deputado>, e· cujo adiamento por 48 
horas continua per omnia srecula srewlorwn .•.• 

O_Sn. T. OrTONI: - Está-se crystalisando. 

muito), é com essa proposta que o nobre ministro fat toncão 
do sahir destu abvsmo financeiro cm que catamos com um 
doH~it, de!Jlonslrad'o ató o fim do exerciciQ segundo os dados 
offic1aes apresentados pelo nobro ministro, de UO 000:000~. 
ou perto disto, e com··~revisOcs de um deHcit muito maior 
nos seis mez~s do e;torCJcio corrflnlo? E' com aqucii;L pro· 
po~t'.' que es.l~ na cam•ra dos deputados mandando pltgar em 
npo!Jc.os a divida dos bil~elcs rio t~esouro e em papel moerlil 
a .d~vJda do resgate? O que é que dessa propósta do nobre 
num>lro resulta de recursos 11ara o governo? 
. Porta.nto, senhores, se o n~bre. ministro o que leve em 

v1sta fo1 melhorar o nosso me10 mculanla fitluciario pelo 
lado do Banco do Brasil, se fui só isto, se S. Ex. e1colheu 
esta b.cll~ épocha para m~lborar o ~ystema do circulanilo, 
e rcslitu1r o Banco do Brasil ás condJrilos de banco emiosor, 
digo eu, não é ioto o que exijo de u'm ministro da fazenda 
em uma épucba como esta, que podo recunos para o estado, 
recursos. para a sustcntaç11o da guerra, embora fosse clla, 
como dísse o nobre ministro da fazenda na,camara dos de· 
pulados, provocada imprud~ntemente pelo minütcrio do Sr. 
Zaebarias. · · . 

O Sn. T. 0TTONI: -Como foi. , 
0 Sn. MINISTRO DA FAZBNDA :-Eu não disso isso, Se dis

iCSse haveria reclamaçoes da carnara dos deputados. 
o Sn. SiLVÉI~A DÁ nloTTA:- E houve, 'e não EÓ houve 

rcclamaçOes como resposta do Se. Josó Jloniracio de Anrlrada; 
mas nilo vamos para abi. Embora a guerra fosse impruden
temente provocada~ ... 

O Sn. T. OrTONI:- Como foi pelo actual ministro does·· 
!rangciros. . 

o Sn. SILVEIRA o,\ nloTTA: - Pelo actual ministro do CS• 
trangciros ? Esta opinião mo sorpronde. · 

O Sn ZACUARIAS :-E' reillmcnte inqualificavel. 
O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Com que então o aclnal.mi· 

nistro de estrangeiros, era mini:stro . do e>trangeiros na~ 
queiJa ,ópocha? 

O Sn. T. OTTONI:- Não, senhor, mas era diplomata no 
Rio da Prata. · 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- V. Ex.não. está logico; por· 
dOe. . 

O Sn. T. 0TTONI:- Pó 'o ser. 
O Sn. SiLVEIRA DA MoTTA:- Responsabilisa o agente pelas 

culpas de quem o mandou I Porr}uo, senhor? Em que o a c· 
tua! ministro de estrangeiros ..• \ ou abrir um parenthesis.,, 

O Sn. T. OTTONI:- So a discussão comporta, peço.a pa-
lavrl. 

o Sn. SiLVEIRA DA nroTTA:-••• foi culpado da declaracão 
da gncrra? Levou instrucções, obrou segundo ellas .. , • 

O Sn. T. 0TTONI:- Nilo apoiado. -
O Sn. SiLVEIRA DA Alorr.\: -~ .. , , tinha do intimar um 

ull-imalum ao gomno do Aguirre. Quando as circumstancias 
chegarão ao seu ultimo transe de aperto rclirou·so a Jluenos
Ayres, consultou sou governo, e o governo disse: "Intime "I 

O Sn. '1', 0TTONI: -,-Intime 1 ... 
O Sn. SiLVEIRA DA n!otTA: --Então ? 
O Sn. T. ÜTTONI: -~~!andou invadir .... O Sn. SILVEIRA DA DloTTA: - , •.• era !oito pelo nobro 

ministro da fazenda, signal evidente de que a mosma sua· 
protJosta não lhe ngrarla. 

Outra prova que tenho (não lhe !aço ni>to injuria) rio que 
S. Ex. no meio das ciscumstancias complicadas om que nos 
achnmos tem achurlo difficulrlarles e tem querido talvez ro· 
llo~tir, ou Íilm acertado com algum outro expedi ente, ó que 
S. Ex. parece que annuiu ás emondas que fez á sua proposta 
a c•mara dos rlepul!dos. · 

llnt;lo rJUill é o remedi o, seuhoros ? E ó com essa proposta 
do nobre ministro, quo foi emendada com consonlimenlo seu 
devo eu presumir (o por isso supponho que já lho nuo agrad,, 

O Sn. ·SILVEIM DA ~lorTA: --Sr. presidente, não quero 
di>cutir esta tiJose agora, foi incirlonlemcnte que loquei 
nisto; mas qualquer quo s~ja a causa é preciso que o nobre 
mini>tro da fazend~ tomo a responsabilidade ou a gloria dos 
recursos inrlisponsaveis parn continuar a guerra. Nossas cir
cumslancias no Rio ria !'rala o no l'nrag-uay sffo dilllcilimns, 
~s allcrnativas que se otfcroccm do proximo nilQ s;lu da fina· 
1Jsaç;1o da guerra: entretanto com que meios conta o sovorno 
para continua-la com a onorgia quo ó uocessaria conlrd o 
Inimigo IIUO offoudcu a dignid,,do do imJil'rio? 
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Lá esli\ o exercito soffrendo ntrnzo nos seus soldos, Já spm que o nobre ministro me trnnquillise, dando garantia· de 
estão corpos que nlio rocobem soldB ha· mais de seis mezes i que Cisas ormçiles Mo de ter o succcsso que esr~r~. 'E' 
e porque, senhores ? l'oí; o nobre miniotro nilo se lembra rios· prociso que S. Ex .. ;cja quem conquiste o. meu voto E h~ de 
bravos quo est~o arriscando sua viria contra as bordas pn- conquisln·lo se acaso mA disser que nno confia sómente em 
rnguny.1s nos panlunos do Estero Dellaco, para ao menos hilhctos do thcsouro, muito menos em apoliccs sem. systema, 
dar-lhes soldo? sem hnse para funrlur essa divida ; que nffo se funda SÓ· 

' mente nas r·claci!es irregnlares quo ellc esta mnntenclo com 
O Sn. VISCONDE DA finA Vrm: -Apoiado. 0 llnnco do Brâsil, tornando perigosa para o paiz essa iosti: 
o· Sn. SrLvEmA DA MnrrA:- Está o nosso exorcito sol- tuiçi!o. 

frenclo privacões desse geoero, c Dilo seria melhor que o no· . 0 Sr. ministro da razenciR:-Eu. desejava dar jil 
brc ministro·da fazenda que jil embicou a verrd~ elo nrbi- 1 h d d G 
tr'ario no Banco do Dr11.sil. que o tornou sua fllbrica rle fazer uml resposta !'m[J a. ao onra .o sena or p~r . oyaz, mas a 

hora está murto adrnntld<l, o senado filtr;:ado; e como ti 
mo~da, ao menos manrJasse descoi1t•1r mais 2,000:000$ ou nccessario que. eu apresento do.cumenlos. á c~sa, porque o 
3 000:000$ ou 4,000:0QOJ!l de hilbrtes ao thosouro, ou man- nubre senador tratou do ma torrai, que só por :mero de 
dasse retirar maio 300,000 on 400,000 soberanos do Banco ,h•cumentos pocli·m ser .discutidas, ~. alem disso. deu ao 
do Brasil, afim de envia-los para o l'araguay, para e~sas debate uma direc~ão que eu não pórlia prc~cr de mor!o 
lagóas onde está morrendo essa valente mocidade? nenhum,. peço ao srnado que 010 drspensc de entrar hoJe 

O Sn. PnESIOENTE :-V. Ex. principia a desviar-se da d.is· nessa discussão, certo do que cu me compromello a. rcs· 
cussão do credito. pooder cabalmchle ao nobre sena~or. . 

O sri, SrLvKrriA ~A Aloru :-Nilo sc~bor; cu estou di;- Nin•ucm mais pedindo a palavra, e nilo se podendo vo~1r 
cu lindo a insufficiencia do recurso das apolices.,; ~rir falta de quomm,· ficou encemda a rliscuss11o i c reli· 

O Sn. PnESIDENTE :..:.Não me p.mceu nesta occasião. ranrln:se o Sr. miniotro com as m~smns formalidades com 
· · quo fõra recebido, o Sr. presidente deu a ordem do dia se-

O Sn. SrLVEIIIA DA. n!oTTA :- l'ór!e ~or que não pnrcça a •ui~>to: · · 
V. Ex.; mas eu estou analysanrlo a rnsufficiencia d•1 recurso 0 I' parle •• 3' discussão da proposição da cam.ara dos Srs .. 
das apolír.es, e 'ti justamente porisso que estava instando com deputados, .com ns cmcnd.!s çonstan!es do parccor da com· 
o nobre ministro da fazenda para que descobrisse algum uu· missilo de rnstruc~ilo publrca,. nutorr.ando o gover~o para 
tro meio, visto qne esse das ~polícos me parece insufficicnte fazrr diversas concessões aos estudante: de medrcrn~~; qu9 
e damnoso; eis ahi porque tcrmiuei dizendo quo seria mo scguirã11 ou seguirem para~ .exercito contra o l'mguay, e 
lhor uue o 'nobre rniuistro mand~sse ao llanco do Dmil bus· as pe;soas na mesma propCSIÇilO contcmpla~as. .. 
car mais 300,000 ou 100,000 soberanos, afim do serem cn · Di;cujsão dos pareceres da mesa ns. l.i8 do 21 ·de julho 
vindos para o Paraguuy e ser pag., o exercito que está sem corrente, c ~9 d0 2t . . 
soldo. .o resto ~as materias anterior·mente designadas. 

Ora, atlen•la V. fJ que rsle r.rcdilQ pedido pua os duus ':!.' parle. -A' clH•gada do Sr. minslro da fazenda, con-
r.xercicios de 1861. ... 1865 c 1805'-1866 comprehen·le tam. tinuarão da 2• di>cuS5ilO da proposta do poder executivo, 
bem esse pagament,>, porque nem nos orcamentos desses dous quo ficou arliad;1 com as emendas da camara dos Sr•. depu
nonos, nem em nenhum~ das. leis da força, havia a força quo liulns, votando-se primdramente os artigos, cuja discus~ào 
ba aetualmanto, e por rsso c que fiz essas cnnsirlmções. ficou encanada. · 

Eu já' disse qnn costumava adivinhar a V. Ex; a~ora ~<lo I.cvantou·se a sessão ás 3 hora 0 25 minutos· d,1 tarde. 
~11ivinbei ; mas V. Ex. mnilo da 'I ovo deu-me uma idca pari\ 
cu poder communi~nr. com o sm espírito: V Ex. ·acha que 
eu já me estou d~mo1·ando com detrimento do senado c ml'U. 
Eu tinha muitas outras considcranõea a Iam ; mas cst11u 
mesmo quasi impossibilitado de conrinuar ; boi rio ter outra 
occasiilo rle discutir mais amplamente cum o uubrc ministro 
esta quesli\O do~ meios. 

Eu creio que V. Ex não julga fura rios calculos razoa veis 
que nós tcuhames ao meuos um principio de di;cussão de 
lei de ornamento. , 

O Sn. PRESIDENTE: -O art. i' ainda comprchenrlc meios 
O Sn. SrL1'1~mA D.\ MorrA:- Sim, senhor; e nlóm disso, 

r.roio que· nó5 teremos lambem um principio de dbcu;siio riu 
lei de urçameuto 

O Sn. T. ÜTTONI: - Elle ó que tulvcz não venbn mais 
CODIO miui!I"O ' . 

O Sn. Sn.vr.mA DA BloTT.\: - E;lii em perigo? 
O Sn. T. OrrONJ:- Assim dizem. 
O Sn. Sn.vr.rnA DA nloTT,l: - Isso niio entra nos meus 

cakulos. 

ACTA DE 28 DE JULIIO DE 1866. 

PIIEôiDENCIA DO SR. VliCONDE DE AD.IETÉ. 

A' 11 1/2 hcir,1s·rla manhi1 fcz·se a chamada e acbárlio se 
prrsentcs os 8rs. visconde de Abaetõ, ~la!r.,, Ferreira l'onna, 
Teixl'ira rle Souz'n, Alm~ida Albuqucrrjue, Chichorro, Souz:1 
Franco, Ottoni, visconde de llahnrnhy. () Alilnoel, Dins de 
Carvalho, Menrl•lS dos Santos, Euzt•bro, Araujo Ribciro,Fcr· 
nandes Torres, Rodrigues Silva, l'aranhos, bar~o de S. Lou· 
rcnço, ~ompcn, Cunha. VilS~o.nccllos, Sá ~ Albuqucrq~e, 
Jobim. Souza lbmos, flras Vrcrra, l'aranncua; VIsconde il11 
1Joa-Vist•1 e bnrão riB Ahroirn. 

v~Jtán1o com cnusa participada os Srs .. Silva Ferraz, ·Sá 
e AlbuqQerquo, Vnntas, Nu nos Gonçalves, barão de Aluriliba, 
hariiO de Pirapama. Can'rlido BorRes, Cnrneiro da Campos, 
Furtiulo, {'aula Albu'iucr'luo, l'aula l't•ssua, Sinymbú •. Pi· 
llll'nla Ducno, Si h· eira da Alotta, Nabuco, Souz<~ e ~ldlo, 
marqucz do Caxias, rmrqucz de ltanha~m. marqur·z rio Olin· 
da, VÍjCOndc de JCIJUitinhon]lil, visconde de s~pucahy c Za
charias ; c rem pa'rticipar;ilfo os Srs b:1rilo de Cotigipe, Souza 

O ~n. nnNrsrno DA F.\ZitNDA: - !la do haver um ministro. Queiroz, Fonseca 9 visconde de Sua> suma. . · 
O Sn. ~ILn:rnA PA_ MorrA 1- J>or ifso, Sr. prcsirlenle, Nilo havendo numero legal do Srs. senadores por lerem-se 

vou tcrmlllill' ns reflexões que lenho feito para mostrar que reunida Eó 27, o Sr. presidente d(clnrou que não podia haver_ 
as opuraçõtlS de credito que o governo esJICra fazer consi;- · ses;flo, e, convidando depois os Srs. senadores presentes 
tindo nestas duas e;pocios- bilhetes rio !besouro c apnlicrs para occuparem-se am trubllhos de commissiles, deu a 
-me parecem oprraçõl's ruinosas, principalmente sendo rln· orr!cm riu rlia30. 
crctarlas sem us prepar.1ti1'os nccessarins para que os tilulos t• pal'le. - :J• rliscussiio das seguinlos proposições d~ ca· 
do ~overno passi111 ter valor no morcarlc. " mar11 dos Srs. dcpulurles: · 

Sendo essa n minha opiniitn, não posso dar o meu voto ii I. • Appruvnnrlo a flensào conccrlirln ao lcner.tc relormnrlo 
ecgunda parle rlosle <trligo da proposta, isto ó ii autorisaci10 I do oxercito fi!nnecl Vr:rissimo ria Silvn, o outras. 
ampla, illimitada para opora~õos dentro ou fóra do imp(•rio,. 2.• Autorisand? o líOVl'J'nO a conceder carta de naturali· 

• 
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saçilo de cidad1Io brasileiro rio subdi!o porluguez JoEó Luiz 
de Souza, e a outro1. . · . . · · : . 

3 a ~lan~ando conlli)U~r rm VIgor para a prox1ma ao· 
~uiute l~.~Islatura ~ !el n. 672 do 13 ~e setembro do 1852, 
qile marcou o subsuho ·dos drpulados a nssembléa geral. 

Conlinuaçilo da t• discus!ilo das seguintes proposi~ões da 
mesma camara : ' · 

t.• Approvando a pensão cnncc~ida ao vig~rio João. Dl· 
pti~ta de A~uiar, com a informn,ç11o do governo. · 

2.• Auto mando o govtrno a conceder um anno de licenca 
com yencimcri.tos ao ~esemb~rgador da relação da'Dahia, 
Anton1o Joaqu1m da Silva Gomes, com informação lambem 
do goverPo. · · 

As ma terias anteriormente designadas_. 
2• parte, á cho~~da dó Sr. ministro da fazenda : 
Continuação da 2• discus1iio da proposta do poder txreu 

tivo, com . as emendas da camara doR Srs. dnpntados, 
1,hrindo UIII.Credito cxtraordinario aos mini>ll!rios da guerra 
e tia agricuilura, commercio e r•brds publicá a •. vulaudo·se 

. 'primeiro os artigos cuja discussão ficou encerrada na ultima 
. se ssào. 

.03 1 scs~ao 

EM 30 D.E JULHO DÉ JSGG. 

PnRHDENCIA DO SR VISCONDE DE AIIAETE. 

A.'ij li l/2 horas ria manhã !cz-se a chamada, e. ncban· 
rlo.sc presentes os Srs. 1·isconde de Ahacló, Alarm. Fer~eir.1 
Pcnna, Teixeira de Souza, Almeida c Albuquorquc, Chir.horro. 
Mendes des Santos, visconde do lt~bor•hy, Jlt'fnandes Torres, 
rnarquez do ltanl1aem, Euzobio, Arauju ll1heiro, l'aranbos, 
Souza Franco, Jubim, marquez r o t:axins, Souza Ramos. 
hariio de S. Lourenço, l'ompcu, hariTo de Pirapama, Cunha 
Va~conccllos, Dias de Carvalbo, D Manor:l. llorlrigucs Silva, 
Zacharias, l'arann~uli, l'imeni•L Durno, hrilo de Muriliba, 
riséondo da Doa Viola c Sá e·AiburJuerque, o Sr. presidente 
abriu a sessão. •. · 

Comparccrlrilo Jogo depois, os Srs. Silveira da nlotla e 
Otton.i. · · . 

Faliárão com causa participaria, os Srs. Silrn Fmaz, Si· 
q,uoir,1 Q Mcllo; Dan tas, Nunes Gonçalv~s. bar·;io de Antonio,, 
har;io do ntar~im, Candido llnrgt·s. Carneiro de .Cnrnpos, Fur
tado. Paul~ Albuquerque. Paula l'cssoa, Sínimhu Dia• Viei
ra, Nahuco, Souza e !l"'lo, marque?. de Olinda, vi;conde de 
Jt•quitiuho'nha e visconde do S•pucl)hy. c· sem pnrticip.1ri1o, 
os Srs. barão do C~ttigipo, Silva Queiroz, Fonceca, c ·~·is-
condo de Suassuna. _ 

11orilo lidas e apr•rovn~as os netas de 27 o 28 do comnto 
mez. 

EXPEDIENTE. 

O Sr. I• sc'hctario dcu.co~Ja do eeguinlo: 
'Cinco officios do 27 rio correnic, do I• secretario da ca, 

ma~a rfos Srs. deputados, acompanbando l!S-:rguintes pro-
P•·SI[iles: . 

« A assem i· ló 1 g.eral resolve·: 
« A.rt. 1.• F1ca approvnda a pensão de 12$ mrnsac!, con

cedida por decreto de 8 de junho ele 1866 no imperial ma ri~ 
nhciro Joilo Januario da t:unba, por ler ficado aleijado da 
11111o direita no combate do 1\iachuelo. 

• Art 2. 0 EStn pensão mA paga desde a data do respectivo 
decreto. - . · ·t 

• Art. 3.• Ficão revogadas as di;poEiçõe~ cm conlratio, 
"l'ar.o da cam~ra dos do~uladoR cm 27 rlc julho de 1866,

Rarà@ ele Prados, prcsirknlo -Antonio ria Fonseca Yianna. 
1.• srcretnrio.-Just Fclicia11o Ilorla de AI-aujo, 2• secre
tario, 

l1oL u imprimi!'. 

• A àseemblóa geral resohe : . 
• Art. 1.° Fica approvada a pens~o r.onccdi•fa ~or decreto 

rle 2l de setel'llbro do 18GS a D. Mari~ Jusó do Sá Ferraz e 
ii fUa fi,ba menor, sendo a· dita ~Pns~o igual ao mpectiYo 
IJ!I'Ío-soldo, som prrjuizo do que por lei competir ás agra
CJallas. 

rr Art. 2 o Ficllo rcvo~arl~s· as disposica~s ~m contrario. 
rr Paço da cam.,ra dos deputados cm 27 do julbo·de 1866.

Barão de Prados, presidrnto.-Anlonio da Fonseca Viann~, 
1.0 se~relario.-Josd Feliciano Horta (/c Araujo,. 11.• &B· 
crolmo. » 

F11i a imprimir. 
• A assBmbléa reral rosolve: 
rr Ar! 1.° Fica approvalln a pensão concedida pelo'.dmelo 

de 21 rle 1etembio do 18Gfi a O. Candida.dc Aloncar A~aripe, 
viuv;L do capililo Xilderico Cícero de AIPncar Araripn, e i\s 
>uas íluas 61bas menom, fendo ~ dila p~nsilo cormponden•o 
ao respectivo meio:soldo, sem prejuízo do quo por le1 compe-
tir ás agraci~rlas. · 

« Art. 2 o Ficilo revogadas as disposições em contrario, 
" l'aco rla camara rlos rlrpuladoP, cm 27 rle jr1:ho de t866. 

-BarriÓ ele Prados, president~.-Antorilo da Fonseca Vi~n
lla, 1 o mrctario.-José Fc 1iciano Horta de Araujo, 2° su-
cretario. " · 

Fui a imprimir. 
" A as1cmbléa geral res~Jve: 
« Art. 1. o Fica approvarh a pensão de 128 mensaes con

eedida por decreto de. 8 de junho do ISGG ao· cx·impcrial' 
marinbciro José Joaquim Gonçalves, pnr se acbar.invalido e 
niio porler procurar os meios de sua subsistcncia ; devendo 
esta IJrns11o ser paga.desde a do~ ta do respectivo decreto, 

" Art. 2.• Fic;lo rev·•gadas as di~poSI!;iles om contrario. 
" Poço da cDmara dos deputados·, em 27 de julho de 1866. 

-/Jariio de Prados, pre:idente.-A11Innio da Fonseca l'ian
na, Jo secretario. - J, srJ 'Feliciano llol'la de Araujo, 2' tiO· 

cretario. " 
J1oi 11 imprimir. · 
" A assemhléa gerul.moivc: _ 
" Ar!. I.' J1ica lli•Jlrr•vada a pensão concedida por decrfto 

de 21 rio setrmbro de 18G5 a IJ. Phcirla liás Calderon, filha 
Je~itima do In·iRarlciro D. !Joni[Hcio lsá> Calderon, sendo .a 
dita pensrro .igual ao meio-soldo que percebia este elllcial, 
sem prejuízo do que por lei compelir li a~r•ciada. . 

" Art. 2' J1ic1io revo~adas as di>posir,ões ·em contmrio. 
"J';wo da camara dos deputados, em 2i de julho de 186G. 

-BareiÔ rlc l'ra'tlBs, pre>irlt!ntP,. -Antonio ria 'Ponsrca l'ia11· 
ua, I• secretario.- José Fcliciauo llorla de Araujo, 2" so
crr·t~rio, " 

J1oi a im~rimir. . _ . . . 
Officio do~ 19 rio corrente rio rico presidente r1.1 província 

da Par;1hyba, remctlcndo o ~xeruplar o impresso do regula
melilo n. 9 do 22 de junho ui limo, para calcamento r~s ruas 
da capilai.-A' arcluvar. • · 

Requerimento, datado de 20 do corrente, do Manoel Fer 
rcira de Araujo, praça rcrormada do ~xcrcilo, c oulm, rc:i
rh·nlc em Alinas, 11r.dindo-no senado adopte.o projecte da cn
mara dos deputados, que manda abo~ar 1\s pracas de11ret as 
etapas concedida· nos Pffici11es que servirão 'na cpocha rh 
[udepenrlcncia. - Ficou sobre a mesa para ser tomado rm 
considr·ro~cilo, quando se discutir 11 proposicão. 

O Sr. 2• :ecrolnrio leu o seguinte: • · 
Parecer da mesa n: GO de 28 rlc julho do 18G6. · 

Contém redigidas p11ra entrarem em 3.• rliscuss~o com o pro
jct·to original a! on-rmrlas ap[rovadas pelo Fenado na 2.• 
rJi,cussno da proposiç1lo da camJLfll dos Srs. deputados, 
quo di~p•nsa da fre~ul·ncia."os esludi:ntcs do to, !i.• e G.' 
anuo medico IJII~ seguir;lo r·nru o exercito contra o I'<~· 
ra~uny, cuucorlentlo por igu.d mutil·o diversos fa vorcs tis 
JICSsoas nclla contemplarias. 

I. 
Jlru soesao do bouloru concluiu o senado a segunda. dis-
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cus~no. ela proposição en1·iad~ pela cnm~ra dos Srs. deputados 
quo dispensa ·da fro~uoncm os estudantes do to, b.• o 6.• 
nnno modico, quo so~uir~o o ~o~ ui rem para o exorcilo contra· 
o 11íir~Ruay. co11cedendo· por igu~l motivo diversos outros 
Cavoros ás pessoa> nclla contompl<das. 

cbs~rvncilo nttenta da vida dos ontros povos1 regidos por 
sys tema"s políticos a na logos ou div~rsos, ·, ' 

" A Jibcrcludo ó tombem um sentimento innato neste povo 
altiYo e amante cx.tremoso do progresso i mas ~s gnrantias 
tutelares da dignidade do hom~m,; e do seu livro arbítrio, 
est~o por feitamente associadas com o principio fun~amenlal 
do es!ilbilidado o ordem,que n constitui Mo do imperio consa
grou como a p!lllra angular de nosso edillcio social. 

II. 
Tendo sido appro1•adas pelo sehado na 2• discussffo ria pro

posieilo todas as emendas indicadas poJa cnmmi»;lo do in· 
elruéçilo publica, n quo a proposiçilo filra rcmcttida, nn 
parecer datado de 17 do corrente mez, impresso sob n. 127, 
bem como uma ~ub-emc11d,, por ella mesma offorccidà, du· 
rantc o dehilt8, a mesa, do conformidade com o ar!. 8! do 
regimento, c os pro. orlent~s ostabolecirlos, transcreve, orn 
uma das.column;Js da tabella anncxa,Jotra A, os artigos, que 
formiio o projecto original, que 1·oiu da camara dus Srs. de· 
IJUlados, c na outra as emen1las correspondentes a cada um 
dos artigos. que forffo alterados. · 

Com o fim de se poder f<icilmente conhecer o npror.iar o 
resultad;J da votação a que o projrcto fui sujeito em 2• dis
cuss~o, acha.se lambem transcripto na tiibella letra D o 
mesmo projecto tnl crua I del'orá ficar redigido, do conformi· 
dado com as emendas quo o sonado npprovou. 

Convém ultimamente ncrrsccntar qug n razno por que tem 
já de entmr t~m 3• dbcuisão, n~ ~es1ão de bojo, uma propo· 
'Siç;io approvada honlcm na 2• discus!ão, cem emendas qu·e 
i:Ín1la nilo se ach~o imprmas para eslo fim, ó por ter ~1do 
rli•p~nsado por e, la c~mara, a rcquorimento do Sr. senador 
Ferreira l'cnna, o intCI'Sticio que entre ambas as discusiõcs 
deveria mediar n~ fórma do art. 9ti do rt gimcnto. 

III. 
Como resumo, o conclus;io do quo acaba do cxp6r a mesa: 
Considerando que ,,s cmenrla1, que apresenta rcrli~idas para 

Cllfll c lias entrar cm 3• discusfao o projecto original, de quo 
~o trata, s;io cx•Jctumente as que o senado approvou cm 
2• di;cu~>ão: ~ · 

OJrereco o •eguiutc 
P.\IIECER. 

Que O rclntorio. quo DCilb~ dd fiÍzcr·se, com as t.1hellils 
que o in:truem, fiiJUO sobro a mo~a, para sar J1CCSCnte ao 
senado, e attendido, como merecer, quando entrar cm 3• rlis· 
cussão a proposiç;lo, a cjue se r• fero,' imprimindo-so, o dis· 
trihuindo·so opportunamcnto na fórma do cslylo. 

l'aço do sonado, cm 28 de julho do 1R6G.- Yisco1ulc de 
Ahnclt!, presidente.- José da Silva Mafra, 1• sncrctario
Jlcrcrtlano Ferrci1·a Pcnna, ~o'sccrct .rio - Manoct Tci:ccira 
de Souza, 3• secretario.- Fmlcl'ico de Almeida 'c Afbu· 
qiterqitc. 
Documcnto.r, a que o parcc.Ql' .rc refere, e ordem em que 

estdo collocados. 
Tabcllns. 
Loiras-A.- Tabolla, crntendo O! artigos da proposicilo ori· 

~:inal, e as cm ondas ou addições corro>po1den 
" tes aos <rue Corão alt1•rados. 

B.- Tab~lla, contcn~o o projecto tal ~uni deve ficar 
rcdi~irlo, do conforrnidado com as emendas <ruo 
o senado approvou cm 2" di:cuesiio. 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em cons1doraçiTo. 
O Sr Pmanhos declarou que a dopulaclio encarregaria de 

felicitar a Sua Dla~estadc o Imperador pÓlo nnniversario na
talicio de Sua AUcz:1 Jrnpcri:ll n Senhora l'dncrza IJ. Isabel 
curr.prira a 1ua misfilo, proferindo clle senador, como nrndor 
cl~ dila de~ulnçno a11te o mesmo augusto icnbor, o soguinto 
discurso ~ . 

" SenhorI-As Ceitas d.1 Fumilia Imperial siio outros 
tantos motivos do rrgMijo para a grando Familia nrasiloira, 
<Iuc, com reverente nmor e sincera ~rntid;lo, julga a sua 
!Orte idontilicadd com a do seus au~ustos JITinciJrcs. 

• A monarchia, Souhor, é m~is rlo quo uma instiluh.•h 
tradiccionnl r•ara os hr.1silciros i ó o voto intimo do sua 
conscicncia, i1Justr2da pelos factos da historia patria o pela 

" As virtudes dos .pais quasi sempre se transmittcm aos 
filbos,FP~iJndo os myilorios impcnctra v o is da creac;to humana. 
A J'amiha lmperiill ó um dos mais bollos typos desta. bere~í
t 1ricdadc mor11l. · . · . 

• Filha querida du Vossa nlagostarlo Imperial, educada 
com n mais carinhosa solicitude nos deveres de princeza e 
de mãi, a herdeira pmumptiva da corila faz as delicias do 
seus augu1tns progenitores, abrilhanta o throno imperial, o 
asoogura aõ Brasil, que a s1úda ,com a mais affectliosa con· 
fi:mrn, a ~2utiuuaç;lo da vontiHie perseverante que vela pelos 
seus de.• tinos, e· da wão protectora que nunca o desamliara. 

rr Estes >rntirneutos. Senhor, immutnveis no sen~do brasi. 
Jciro, expan~em~se hnj~ com a màior ell'usão, em aoniversa· 
rio !;lo ~rato ao lmporarlor c á nação, 

rr Aceitai, Senhor, que ó sincera e movida pela mais nobre 
dedicaciln,a bomr.nagcm qus vimos offorecrr, cm nome do so· 
nado, .á Vossa Magestade Imperial, á Sua aiagestade a lrnpe· 
ratriz, á Sereníssima l'rinceza Imperial e ao seu digno con· 
sorte. » ' ' 

Ao qual discurso Sua nlagcstado o Imperaflor· se dignára 
do responder: , · 

« nluito penhorado fico dos sentimentos que mo cxpremis 
em nurnc do senado. » 

O Sr presidente declarou que a resposta de Sua ~lagos· 
tarJe o Imperador era recebida com muito especial agrado 

O Sr. 2'secretario leu ainda o seguinte 

I PARECER 

« A commis;;io do fazenda, tendo examinado a proposição 
da camam rios Srs. deputa1os para qu~ Josil Lourenço de 
Brito a nligucr llenrique do P<IÍVa fej;io relevados do paga
mento dos juros que elevem ll fazc1fda publica, e extincta a 
divirJa e cxecuc~o con!ra os mc1mó~ promovida, revoiteuclo 
para o tbesour"o 1:uhlico como pagamentu da diziri1a etc. o 
sair/o que se verifica cm Co~vor dos rc!oridos executados, ó de 
parecrr quo ii mesma pr'oposicão srj:t adoptada. 

" l'aço do ~onndo cm 23 tio julho do 1~66.-C. Car11airo 
da Campos.-O. de Souza Franco. » · 

Reservado param tomado ém eoniidcracilo, com a pro-
posis;io a quo se refure. • . 

J'IIUIEIIIA PARTE D,~ OIIDEDI DO DU. 

Entrárilo ~ucc:eesivamento em 3• discuss~o, c forllo sem 
debate approv;1das· Piira serem dirigirias a sancçilo imperial 
as se~:uintes prop.o;1çõe; da cami\Ta dos deputado~!_: 

t.• Approvando n pensão cc'ncorlirla ao tenente· reformado 
do exercito. Manocl Vcriisimo da Silva c outra!. 

2 • Autorisanrlo o gorerno a cdnccdor carta dij n:~turalisa
ciiu de cidad;io brasileiro ao subdito portugucz JOS'I Luiz de 
Souza n a ·outros · 

3. • hl<iudando continuar em vi~or para a proxirna soguinlc 
legislatura a loi u. 672 do 13 ·de setembro do 1852, que 
marcou o subsidio dcs deputados à assemblóa gemi. 

Seguiu·se rm 1• discuss;io, quo ficára adiada n~ Acssilo de 
l de juuho a foi sem debate rejcJtildii a proposicilo da camara 
dos deputados, quo ilfllirovn a pensilo concêdida ao padre 
Jo<io llaptisl:l do Aguiar, vigario na província do Minns. 

Srguiu·se em 111 discu·~no, quõ fic;\ra adiada na se>sfio rio 
l2 do corrente, e foi igualmente rojoitnrla a proposiçno ~a 
mo; ma camara r1uo ·autoris~ o ~overno a concodcr um nnno 
do licença cum ·vencimentos ao dcsombargador da rcla~ilo da 
flahin !ntouio Joaquim da Silva Gomos. . 

flntrou em I" discus~i!o a proposição da mcs"!a camarR1 

autorisando o governo a conceder um anoo de hccn~a com 
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vencimentos ao feitor conferente da allandega da côrto Joa· 
quim Claudio niontoiro. 

O Sr. Ferreira Pennn:- Por inlormacões particulares a 
quo dou todo o credito. con~ta-rue que esio om!H'cgado pre 
ci>& ro•lmento d;1 I:e1nça que podo 1·ara tratar do ~ua s~ude. 
l'o~~ecendo·me poróm que o fenado deve proceaer no caso 
preEeote ce ~o tem ultimnmonto procedido a mpr:ito de OU· 
1ros do igual ,naturm, (arei úru requerimento para qua se 
pe~a in(ormações no gove1·uo sobre esta pretençilo. · · 

Foi lido -e a~oiado, posto cm discussão o sem dtbate np 
pr~vado o segumto . 

· DEQUEm!IENTO. ' 
" Requeiro que se peca no governo informacõcs sob ·e a 

concessão da licença. ,30 de juloo 'de JRGu:- Fmcirà 
Penna.• • 

20 annos, assegura desde já uma peos~o de 1 :2oon, alóm do 
c •• vor do tempo. . 

Eu não ilii)IUJtnO o favor; coin~ já disso, noto sómente que 
di~posiçilo 1cj;1 rostricta aos loutes das fnculdades de me

nicina. So um lente das fac'ulrlades.do direito, ou. do al!(uma 
da; escolas militare; fC offorecer e ror aproveitado pelo 
diJvarno, port(UC o jul~uo util no serviço do exercito, por que 
razão a o; to se não h~ de conceder o me~mo fdvor.? A bypo
ghese oilo ó im~ossivel. e '6 se verifica actualmente. ·. 

O Sn. 11.\IIQUEz· DB CAX1Ás :-Como o Sr. Carvalho. 
O Sn PAnA~uo;: -Nós tomos, como nota o 'nobro marquez 

de Caxias, um lente d~ escola militar quo osl~ SOl vindo no 
exerci.to u •1uo lá tem prestado bons serviços. 

0 Sn. IIARQUEZ DB CAXUS::._Já lá morreu outro. 
O Sn. PAnANuos: -Refiro me .ao Sr. Cárvalho, tenente

coronel de. engenheiros. l'ód :-se dizer que os lentes das 
escolas militares silo militares.,,, Se~uiu-se a 3 dJscuisl!o da proposição da mesma camara 

autori>ando o governo a (nzer diversas coricos!õe; aos estu-
dantes de medicina que .seguirem para o exercito con.lra o O Sn Jon1!1 :-.E tem accesso; apoiado. 
l'arnguny, e ás pessoas co.ntel!lplad.as na n~esma prOJIOSIÇfio, -o Sn. PAnANRos : - , , .• e que ll!m direito a acccsso, 
com as emendas da comm1ssilo de 1n:trucçao publ1c~. como diz o nobre senador pelo Ejpirito-Santo; mas eda pro-

o S p · b . S 'd d 1. d posicilo n;lo é nbsolut,.mento verdadeira, porquu ha nas es-
• ~."· 8~~11 os:- r. pres1 ~nl~, 0 sena o,v~ .n ° em colos militares paisanos;ros da escola central s~o pula maior 

1. ~ • d1scuos~o. s~m debato: maru(c,tou. que acmla .a d~u- ·parle paiianos, posto 'Iuc muitos dellos já fossem militares, 
trw.~ dootilJlrnJecto, pela. mtnb~ parle .tarn~P_m votei nMe ou tt!nhilo as babilitacões dos militares 
sent1du, o por con>equencla ncetto as d1spos1çoos de que se • ' 
trata; parece-me, porém, que o projecto nilo e! tá: tompleto. O Sn Junm :-~las esses não v;1o plra a guerra. 
ainda com as emendas olferecidas pela nobre com missão de O St~o I'AnANnos :, - P~rque não irão? lia na rscola 
instrucção publica.· . · ccnlr~l. como acabo de dizer, lente; paisanos que já (or;io 

A illustrada commissão Holou bem que a resolução da · militms e que pelos seus conhecimentos espociaos podem 
outrn camara !Ó tivera cm vilta a necessidade de taes dis- prrstar muito bons servicos; mas, ainda ·que assim não 
pensas aos estudantes das (<~cu Idades de medicina, e;quc- (osse, ainda quando nas eséolas militare> n;lo boui'CSSC lentt•s 
cendo se qu~ ba estudantes de outras escolas a qu~m convem paisanos, mesmo assim nilo haveria razão Jl<lrll esta dósigual
estendcr o mesmo Cavar; consequentemente, olforeceu eme~- dado. 0> lentes militms não vencem o soldo senão .como 
das quo comprebendom os alumnos dns c;colas central. mt·. parte do seus vencimentos do lente; e se conlilO o tempo de 
litar e da marinha. Alas ·as emendas da nobre con1missiio .só magisterio para a jubilacfio, não o conlilo para a rclurma 
equipárão os alumnus ri1ililares 'aos outros, pelo que toca ;\ mil i lar; o; esta tu los !ãÓ muito rigorosos a este· respeito. 
matricula e dispensas de faltas i só nesta· parte estabelece Não ha, pois, raz;lo para que ao lente militar nilo se cen
igualdade entre os individues pertoncent:s á> faculdndes de ceda a jubilncao com as mesmas vantagens que o projecto 
medicina que Corem para a HUerra, ou que já estej<lo pres· quer conceder aos lontes das r~culdude; de medicina, na 
!ando serv.ico na guerra actual, e os individuas pertencentes ~ypotbcse desses servicos de campanha. . 
ás escolas militares ; continúa, portanto,· a subsistir a· dcs· A.' vnnlaHem .a que õ nobre senador allude, o que não é t;lo 
igu~ltlade pelo que respeita aos lentes. grande co·mo ollo suppunba, lambem se podem oppor as vnn· 

Suspendem-se os concur;os das fac 11 Idarles do medicina ; !age!'" especiae; 9u~ tt!m os modicas pel.l .sua clínica, o é 
o port1ue não Ocaráõ suspensos os das faculdades de direito pnr 1sso quo se. da d!ffmnça entre. as cond1çõe> .do u_mas. o 
e das esc&las militares? So 0 projecto dá preferencia nos ou~r.ls acadenms. Em ~tt.nsequenc1a mes~o do ma~lslerto,. 
concursos aos candidatos quo bouvorcm ·prestado sorvicos de ultnnamento os len!es ~ulttaros nilo !ém s1do attond1dos n~s 
C•mpanhA, so_em conscquenciadc1ta medida suspendeni-:o os pr~moções. i de ord1nar1o são promov1du~ fótnente JIOr an!t· 
concursos nas (,1culdades do medicina, porque a suspensão gu1d~do, J~· solfrem esta desvantagem. ll.m !odo caso, como 
não se dará lambem nas outras e;colas? ha. J>OUco rl1sso, o l.e!Dpo contado. para a JUb1la9~o nao apr_o-: 

O 7 
. . 1 d r- vetla · â re(orma m1lttar; e ·o soldo, se s;lo m1htares, ó lrt· 

art. • conce~e.um lavor Importante. nos ente~ as a .. cluido nos vencimento; do magistario; de sorte que os len· 
culdndes de med1cma qua Corem semr no ~xe.rcll~ ou na tes militares ficilo, quanto aos vencimentos, Oo]Uipnrados aos 
armada, dura!1le a guerra actual: concede ~ JU~tlaçilo com lentes que não silo militares; , · · 
lodos O» vencimentos e aos 20 annos de m.1g1ilar1o .. Eu mlo . J'aroce·mo, pois, que as disposiciTes do projecto deviilo ser 
me nppon~o .ao Cavor,.p~rque. acho QU~ os lente•, ~sslm como alteradas ne;ta parte, e1tabelecenao perle1ta iguàldnde entre _ 
os. m~1s d1sltnctos lunc.cJonarlos d~ pa1~ osl;lo muiló r~al re· os lehles das outras faculdades e escolas e os das (acuidades 
trrbu1dus ;· .m•1s, cons1dDr11da a d1spos1ç;to d~sle. art1go em do medicina; 
Cace da logrslaçilo ac.tual, ó favor, ~ ra.vor multo lmport.'lnto, Sinto que o nobre ministro da guerra nllo est~j.1 presente, · 
o. que olferece o proJecto. E1~ Pl'tmelr? l~gn~, oncurt;1o·:~ porque elle seria o mais compctenle rara dizer-nos se ach11 a 
Cinco annos no t.empo nocessano para a JUhlla~ão, que do .• a ulúa convcuiento, A illustmda com1mssno ampliou o projecto 
n~nos fica reduz1do a 20; ~!'I segundo Ioga~, concr.d.o-~e 11 JU · da outra camara em um ponto que lho pareceu muito simt•las; 
h1l~cii~ com todos os vencimentos, o que importa ·~s,e_gur~r c talvez ruceiaSSD dar maior latitude ;i medida, que sem du· 
de,tf?·Jâ uma pensão do 1r'200N por anuo, por.1uo a JUbllaçao vid11 (oi iniciada debaixo dos auspícios do governo. Alns isto· 
actual é de 2:000fl. . mlo·· ó raz;Io para quo a illuitre commisiãO, e sobretudo o 

O. Sn. Jomw :-E'. de 2:GOOS. pnra alguns. senndo,nilo tome cm consideracão as emendas que acabo de 
O SR. PllflANnos:-lsto 6 excepcional, fÓ o podem obter os indicar,. e que (ormulci Jl.or ésc~i,.b, par~ quo sobro ellas 

lentes de modicina e de direito, que se jubil.mm aos 30 annos, se 11ossa d~hberar com maiS per(oll? conbec1moato do causa. 
tendo servido, pelo menos 21i effeclivamente. ~··rmulol emondas quo ltlm por f1m ·Cuzo~ desapparecer a 

A regra geral ó a jubilncno com o ordenado de 2:000U, des1gu~ltl•de _que tenho notatlo; cllas equ1p.ar~o os lentes 
depois do 21i unno~ do servicõ assim nas faculdades de mo- das escolas m1htnros c os das faculdades do direitO nos lentos 

" dicina, como nas de direito· e' escolas militares ; por conse- das CiiCUldades de medicina, no quo toca ús hypolhcscs .deste. 
quencia, o. projecto, gorantrndo a jubilaçno com 3:200R, aos projecto.- l'urcco·mo que a umpliaçfio ó justa e convcmeoto. · 
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!lesmo um lente do direito pódo nconlccer que tenbl de em . tontloncia do povo para fazer olle mesmo mo~icos_ 
11ro~!nr servicos no oxcrcil<l, sontlo ccm<l militilr, como nu- n discric1lo do ernprc~ndos do alfandegas, ~tio deix•ivJo 
dito r do guerra ; nós sabemos IJUO um cpposJtcr d;t fltculda<Jo seus cmitrogos, do caixeiros de botequins,· quo deixa vão 
do modicin<t d•1 cOrte la esta como ccmmnndunte do um bata- suas occup•tçõos para tornaron1 se modicos ; houve ·ató 
1111o·. Já observei que um lento d•1 cscolil militar está pre>· certo fanatbiiiO por esses charlatanismos nas provincias, 
!ando bous forvl~os "'' guerrit actual, c outros so podem olfo· Jlarlicularmento o_m _algumas,_ com honrosa excepç_no: por 
cor, cujos sorviç~s o governo julgue aprovcilavois exemplo dil ·provutCia do Almas que nunca acrodJiou em 

O Sn. 1r.\RQUEZ DE CAXIAS :-Um j~ 1~ morro•l, 0 brigadeiro t~cs embuste~, parece que .ba lá melbor sonso e corta 
Mdlo, _ : , tmuloncia para a pratica leal e sincera da . medicina. 

O corto tl •1ue nella não !em Togado o cbarlatnnismo ·com 
O Sn. PAnANnos :-E' Terdnde. O Sr. brigadeiro Alcllo ora tanta ufani11 como tem vogado cm outras. partos il.o Brasil. 

lente, lente jubilado, e director do obsorvatorio astronomico Jl so compararmos o· estado do miscria em· que nós a'cbamos 
~;lo vejo ro~rto para que os favom do projecto sej1lo co~co- 11 ~ofil com o que so pratica em outros paizes, vemos uma 
dJ.ios QXCium !monto aos lentos rias faculdades de med1c1nn. difl'~rença exlraortlinari~: na F'r~nça, por exemplo, além do 
O favor, cons!de~a~o em ab!olut:, niio li grandd, os lfntos tro; escolas das quaos uma tem Cinco mrl e tantos estud.,ntM, 
estilo mal re_trt~ur.dos ; mus, cous1deratlo em relaçiTo 110 guo -além 'do mil e ti111tos quo póde conter Straburgo,e dous mil e 
eoncedo a le.J_vtgcnte, esse favor é ~ra_n~~; porquanto, rcprto, ·tanto> que pótle ter !luntpellier, além diston;lo ha qu•1si dep3r
encurt~o-so cmco ;wuos no tempo da JUbJiaç•l!'• ~ asse~tura-so tamento, entre os .oittnta e tau los que .lá existem, que nr.o 
desde Já uma pensão de !:200H, dando-se a JUbJiaçiTo aos 20 t~uh.a uma escol•• -de medicina secundaria para aowcnos 
annos com o onlcoado o grati~c1nãq, isto .é, com 3:200fl. ensinar cerths ma terias, que são do absolut~ nocessidai!e até 

São. estas il,s rr•flexõcs que JUlgue! _do meu d_ever submtlller pam o cxorcicio regular tlH1dmiuislração de justica, porque 
i\ _consJrler~gi!o do scuado .. o om partwular da illu,trarla com- sr!nt conhecimentos cspeciac> p~rticul•llmonte ti~ "auatoL~ia, 
lllliSilo ~o tustrucgno publtca. Mando .a 1~esa as emendas que n;lo ó jlussivd f<~zer-so um nu to de corpo de delicio nos casos 
formule~, e Clltrc,;o a sua surto ao enterro do senado. do ferimento, ~uo se pmn cousidHlJI'Como 'te tido ·algum ·valor; 
· FuriTo lidas, apoiadas, o postas coojunctamcnto cm di~- esses conbectmento> nnatomicos espalh~dos por quasi totlil 
cussão, as seguintes emendas: · } parlo d1lo base n•gular a_us [lrocesso~, o que não acontece 

« No nrt. ü•, cm Jogar da P•iavra _ opposilor, digNe entro nós nos ca~os do Crl!lJO por ferrme,nto, Alé!f! dest.ts 
_ oppositor ou repetidor. . · . .. . e.s.~olas s~cund;mas _qu~ e~tste~ em. grande quan!ldado 011 

" No mesmo llrt 5•, em lngar das palavras_ nas m- F~·IOÇ·' 1 ta_l~oz ~.wt.ts qu.wtos são ~s departamentos.\ ba 
pectivas faculdades do medicina, substitua-se- das relo- eo~ol.ts mtht.re~,. 0 a ~~~rça .. de ~~~ a as le!f! os~eCI8_Rs, _ 
rida~ faculdades 0 escolas, qu•• estiverum prcst1ndo ou que pors que a prattca d? _CJrurgJi!o m1htar_ é. mUlto eopocr~l,. 
forem prestar seus scrvícos nas forcas cm operacões contra 0 como. lambem ha hosplln.es onde se onsrna do u_m~ ~ane1ra 
l'araguay. • • • espectai o modo do pratrcur os~a parle da crrurgta, ~ o 

« o art. 6• subslitua so pelo SC"Uiuto. mrsmo acontece na força de mar, nos Jogares onde _ha e~ ta·. 
. . " • • . . cões uavae; do estado, h11 tambom escolas pdra murgtõo3 

" ~tcilo dosrl.e Ja suspensos os coucursos de opp~s1tor ou que tõm da se deslinar ;j vida naval ; entre nó;, porém, 
ropcllilor. nas dtlas faculdades c escolits ; _o bet!l IISilm o~ do quer-se que sejão .habilitados para tudo os estudantes e os 
cathedratrco.s, se algum ou ;,l~uns dos. re~JICC!Jvos oppostlo- doutms que s<hcm dói~ nossas facuiJailos de mooieina, ondo 
rcs qu rcpetJ<Iorcs forem prestar o.u osttvorem prestando seus estabelecérilo-so cadeiras espcciocs do ma terias sem necessi· 
scrv1~0s n~ campanha actual. -S1tva Para•hos. ~ dado alguma, isoladas, e, que até oiTo existe111.em pai:r.algom, 

O Sr. Jultlm:- Sr. presidente, aproveitarei esta occa· ensinadas cm cadeiras cspeciaes; creou-so um luxo de ensino 
siilo para dizer o guo j1i em outras o~c:tsiõos t~nho dito, o ó que era ~om cscu;ado, IJUIIn~o se dQixou de ter_outros ensi· 
que-nós, ordmanamente, o em I{Uasl tudo, nndamos do ex· nos prallcos I{UO são ab;olutamonto necessar10s;, e esses 
tremo em extremo. Houve epocha Cll) que faziao-se cirur· mesmos moços que sabem das noss~s escolas rormados, 'po
giMs orn cada canto do Brasil, assim como so fazi;lo fm Por- dcm•se considerar como sufficientemento bubilitados para 
togai: tiohamo~ duas escolas mcdico-cirurgicas, um cirnr·. exercerem a cirurgia militar, que exige um estudo ·e um& 
giilo-mor, um pbysico-mor o os seus delegados, todos iazi<lo pratica toda especial ? 
mcdicos e havia uma inOoidado de· cirurgiões por .toda p~rte O; modicas, em 'geral, OSJtrandes doutores, a mtu ~er, 
llavia algumas aulas nas provincias particularmente do clinica som grande fundamento fazem sempre oppos1ção á ·idéa do 
e !le anatomia enll<lguns hospitaes cntretitlas po1 professores cronr-so no paiz uma classe secundaria de facultativos; 
quo nelles oraticav;lo ; essas aulas er;lo frequontadas por quer-!e quo s~j•lo tu dos completos em ludo, o- o reaultado li 
individues que . podil!o f11zer exame o habilit~NO para curar que nilo-temos, o quo nos é ~ecessario, 
o_ ter botica, pas~!1ndo. exame pcr.utte os délegados do ~hy· E'm iodas as ela! ses scientiftcas a artes liberaes, nínguam , 
swo-mór.ou d~ C1rurg1i1o-m~r, ~u pe~a~t!o o me~mo phy~1co- 0 pMe duvidar, ha duas ordens de individuos: a.·Jos homeull 
mõr.ou CJru~gulo;môr, o mu1~~.s tornariTo-so ass;ls haners na da scioncia, dos sabios que tratão de' razer progredir a sei-. 
pral1ca _da CJ_rurgJa e_da med1C10a. . cncia 0 a arle.donrle ella emana, e~ dos individues, qu~ se 

Depou deos_as fabncas om. ponto grantlo de !acultatl~o~, podem considerar como meros opera no~, e qije nilo nccessll<lo 
ficámos .reduz!dos ~~~ duas U!IICas !~cuidado~\. um~ ~~ D<lbla uefSO grande fundo de conhecimentos para pt·atim a arte, 
o outra no R10 do Janeiro. Anterw~mento Ja em~1ão ~uns poucos conhecimentos lhes basilio com muita pratica apenas o · 
escolas, ~· a~ozar. deli as,_ os. phys1cos ~oro; o ctrurgriles muito bom sonso; os p1·ofossores, os lonl~s são encarregados 
m_ores fazüío tlrurgtões á d1s~rr~ão i Jl~iSII~os enl~u d~ un~ de fazcrJ1rogrotlir 0 ensinar a scioocia; m•s além desta ch!;se 
o~t_remQ a outro com ~ crcação das· duas faculdades do. me rio sabios deve havo1• por toda a parte ·a classe dos operar1os. 
diCina. O ~e~ultado !o1 quo, não s~ querendo que prattc~s- ,\conteco aqui 0 mosmo que na musica, por exomplo,onde ba 
sum a modrcma se~ilo pessoas quti t1vess~m grand~s ~studoi, indivíduos que são bons oxecutorcg,mas que nlio são capazes 
gr.ndcs ('r.opara.t?nos, nós nos suppunhnmos ~upcnoros ~~ de compôr nada qu~ presto. . · 
uaçoes mms CIVtlrsadas do,mundo a este respu1to, ni1o qur· . . . . . . 
~emos senão gr11ndos doutores, e estes grandes doutores Assun. pó1_le lmor mdmducs quo não seJ:To capazes de_ fa· 
sahi;lo das escolas em numero, cm alguns annos, do quinze zor a sc1cncra dar um J!U.s~o, ao mesmo tempo que sffocnpa· 
ntó 20 apoons de cada uma das f•cultludoJ; mlo orão nem zos do prnt1c~r a modrctna. "\UI I~ l_ouva~oiHlonte,. por~JUO · 
siTo ainda sufficiontcs para o soniço ordinario do pniz, do npr_endem t_udo do um modo mats lrgetro. o por assl"! d1zor 
ox•trcito e da armada: o que resultou dn11ui? Que apparc- ma1s matowtl, o são as vo~os melhores do ,que os sabtos i li 
cen· por toda a parlo, um enxame ,do individuas quo o. povo o _que acontece com os olllma.os do corpo do saudo em Fra.nça, 
ong1u oro modicos com o titulo do bomwopatllas ou tr1copn- feitos pol11s escolas socun~ar1a~,. o que sorvem no exerCito e 
tas uromantes, ele., etc. ; o nem mais· lei possível conter Mnrmudn, e ano na Jtl'.lllca ciVIl como uma eunrda avan· 
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cada da sciencia, qu~ impede e domínio do ·chnrlntanismo, estudantes o p1·otossores das escolas de medicinA, contrai e 
aossa Jllanta parasilica que tanto otrondo o vordadoiro saber, militar,· que for~o prestar serviços· no tbeatro da guerra, 
e que tanta importnncia tom tomado entre nós, rebaixando nos assim como nos estudantes que se alistarem nos corpos de 
nos olhos das naçiles civilisadas. No meio da ·ponuria do mo- voluntarios, como tom acontecido; com alguns estudantes do 
dicas· praticos, nito ha nctualmouto remedi o son~o recorl'er 1iireito das faculdn•les de S. Paulo e· Pernambuco; ostabo
ao que é proposto na resolução, mandando que estudantes Jocou.se no art; H• a preforencia para catbedratico ou oppo
ató ilo 2.• e 3.• anno, como forãa engajados, ViiO praticar a sitor nas vngns quo se darem nas respectivas faculdades, .nos 
medicina; mas nito poili~ ou deixar de a[troveitiir mais esta candidatos quo apresenlarQm documentos de mais •aliosos 
occasiilo para fazer sont1r que ó preciso a este respeito fa- sorvicos de campanha. · .. 
~ermos alguma. cousa mais, dJ que temos feito ató aqui. sr: presidente, acompanho inteiramente o espírito. da com-

Agora direi que nu o sei porque rnzilo qu~r o nobre senador misstio do instrucção publica quando refundiu ·este projecto, 
por Alatto-Gros!o, que so goneraliso aos outros-lentes o favor mas bn um ponto que o lia lembrou. com o qunltenlio algum 
que concede o proj<Jcto aos das faculdades de medicina ; nilo owupulo de concordar, ó o seguinte: . · 
sei o que lá irão fazer. os lentes de direito; só se forem como Não duvido que os estudantes das faculdades, ou da medi
auditores do guerra, JUiiS acbo melhDr que elles so conservem cina, ou de direito, ou da oscola central,· que se nlistaroln 
nas suas faculdades, onde presl;trúil molboros serviços, sendo como voluntarios .pflra servir na guerra, gozem de certos fa

. nnturalmeute diflQil a sua substituição nas occupaçilos cm que vares, verbi gratia, que se leRiliniem .as faltas que dão, 
se.ncbão. Creio que não,podemos suppor .que huj11 um só excedendo o numero· legal pcrm11tido pelos estatutos; que 
que deixe a .suá Citdeim, péira ir servir como caj1itilo, como so .lhes facilito fazerem exame nilo tendo tido a frequeucia 
maj@r ou commandanto do voluutnrios, nem sni mr.smo que legal ; muito bem, é jnstamenle em uma occasião cm guo o 
melhor vantngem: poderá 1·esultar pam o Estado, indo olles, paiz reclama o concurso d~ todos, que se devo rcconhccet· 
om Jogar de fl~arcm nos empregos cm quo estão. IJUO o. entbusiasmo da moc_idn•!e brasileira, ainda mesmo, 

Quanto aos ·loutca paisanos das escolas militares, se não a ded1cada aos estudos sclcnhflcos, não devo ser contra
são militares ó porque não quimão seguir essa carreira, dado pela disposicito da lei. Convém mesmo a reSJlêito 
não quizorão ganh:1r postos, mio quizerão prestar sor~icos daquoll~s quo sãÓ Jll'ofessores, o especialmente a m• 
militaras, porque não se achav:io. nem com as habilitacãês, peito dos de medicina; assim como profcsso1·os, ou opposi
ncm com.,a propensão, 011 genio prcprio para seguir"e•ta toro>, ou candidatos.a concurso na escola cen!J·ill ou nas fa
cmcira: agora, cotão, ó que h~ vemos do aproveitar quaos- cuidados de medicina; concordo, Jigo, que so uô algumas 
quer diilles, que não quizc'ruo dar-se a esta villn? A cmonda, vantagens a ostes: n:io dc>ojo lambem <1uc ao se1·vico da 
portanto, mo parece oscu.sada, piu·que n[o pó do chegar a guerr.t, que nesta occasiilo ó um rios mais urgoutomcnfc ro-
esses lentes. . · · clamados, sirv:io de cstorvo.ns suas·pretencões scientificas. 
· Quanto aos· que são militaras, como o !on !nte.coronel M11s ha um lilllito a pôr nestes favores. A "comolissão quer 

Carvalho que Iii está. que a emenda o comprohcndcsse sc1·ia que os candidatos nestes cancums possão allegar como mó
razoavel, mas não vejo que olla so possa applicar particu· tivo ,'e preforcncia os serviços do guerra; é justamente neste 
!armante a outros in_dividuos; portanto n emenda apenas ponto, Sr. presidente, que eu discordo da commissão do 
podtria ser adoptada cm relação a estas, mas ó lambem es- instruccão publica. _ · • 
cusada, porque cllos vencem postes.· Senhores, o alto magisterio póde ser convenientemente • 

Acho lambem, Sr. presidente, que ba um favor do mais- . exerc!d~ por homens ll!uito. espe.culativos, p~nho.de parte a 
ode irom •Js professores e oppositores sorvir comuma grati' espec1alidado das ma tanas e~rurg1cas; o mag1stcr10 póde sor 
Iicação iílgum tanto P.vultaila, o .entretanto ficarem com o muito mais vantajosamente exercido por homem de c~pe
dirmto de sobrecarre~:ar o thesouro no fim de 20 annos com culações scientificas,,abstractas, d~ que lts vezos por homem 
uma jubilação, com os yeucimentos do jubilação por inteiro. que tem grandd pratiCa das matorms <JUO fazem o objecto de 

Os da escola de medicina ficaráil com 2:600~: isto ó mais s;u ensino. 
um poso que vamos lançar sobre o tbesouro, mas em fim está Assim, por que razllo so ba elo allognr como motivo de 
na resolução; no quB,,porém, nãe ba, de corto, necessidade é pr~forcncia para um professor~ já não digo do direito, ~ar
do estender·se este favor a toda~ as faculdades, a todas as que isto não cst!t na questão, pam um professor de medicma, 
escolas; me parece, portanto, que se deve r~joitar a emenda 1le um ramo de scicncia quo cí auxiliar da medicina, e que 
que ncaba,do apresentar o nobre sanador pelo Matto Grosso; não tem ralação nlguma com a pratica dolla; por que razão 
convem quo nilo seja tão e~ienso aquolle favor da jubilação, se !1a do dar prcforoncia, ainda mesma creteris. ~aribus, ao 
dada antes do tempo da let. -· candidato a uma ca~oira de chimica or~anica que foi, levado 

-do entbusiasmo, prestar s~rviços medicas, o que os. allega 
O Sr. Silveira do Jtfotta :-Sr. presidente, cu que- como motivo do profcrencia, ás vezes a respeito de 11m can

rin.fazer al~:umas observações sobro o nrt. 5•, mas, como didnto que não prestou os mesmos scrvicos de llUerra, mas 
!ta dias V. Ex,' advertiu·me no principio do um discurso de quo p6do ter habilitações scientiJlcas superiores ásdaquello? 
<Jue estava na an!o·sala o nobre ministro da fazenda... o Sn. ZAcnAnr.ls:-~' na igualdade de approvnçilo .• , · 
:o Sn. DAnlo DE S. LounEN~O :-Ainda nilo voiu hoje. O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- E' na igualdade de appro-
0 Sn .. SILVEIRA DA MoTl'A:- ... eu receio continuar vaçiiO, m~s appollo.. . . 

nessas ob>ervacões, sem saber primeiramente se S. Ex. está O Sn. ZAcnAnrAs :-... o quando por outro lado nilo-baja 
prQscnto na ante, sala, porque não quero prejudicar a dis- 1uperioridado do approvação. . . , 
cussiio' do credito. O Sn. Su.vmnA DA nloTTA: - ... mas eu appolln para o 
· O Sn,' PRESIDENTE : - Não, s~nltor.; não esta presento. meu illustrado collcga que ost!t habilitado a reconhecor a · 
o Sn. DAnlo .DE S. LounENr. •. o : -Està impedido... filagrana que ha nestas apprcvações iguacs. O meu iJ!us

lrnilo colloga foi, como ou, professor de uma escola do di-
O SR. ZACUARIAS:- Participou molestia ? rei to o sabe que parn.o juizo da apJlrovitCilo nas habilitar.ões 

· O Sn. PRESIDENTE : -Participou que não podia hoje com- sciontificas difficilmonto pódo entrar esia apreciaeilo dÔ tor 
parecer por objecto do serviço. · o.u não prestado serviços do g~erra ; quaJ,tuor lcn1o quando 

llvcr do dar o seu voto a resp~1to de can~idutos ... 
, O Sn SILVEIRA ndloTTA: -ntuito bom; estou ~tisfeito. 

Dosculpo V. Ex. esta minha curiosidade a quo fui mduzido O Sn. ZACHAOJAS: -lslo é para o governa. 
JiOlo p01·i~o de receber outra advortoncia tle V. Ex. por causa O Sn. Sn.vmnA DA Alot'TA:- Isso mesmo rofurcn o me11 
d~ prose~ça. do nob1·o ministro. Vou, portanto, coutinuar as argumento: o quo se segua dali i ó que a congrc~;.icrro póde 
1n1nhus hgo1ras obsorvuciles. dar o seu voto julgando mais ou monos appi'OXimadRnÍente que 
. No projecto, Sr. presidente, dnodo-so vnrios lavores aos na approvnçõos podem sol' igunos, cntrotanto 
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cursos a collocacão dos candidatos pódo indicar ao governo 
o morito superior dolles;· o assim na pl'imasia que so dá na 
collocação dos candidatos pelas congrogaç~cs. sciontificas t\ 
que ellns exprimem esses ilegráos de superiOridade, que ás 
vezes não podem ser explicados pelas approvaçõcs desiguaos; 
silo habilitados todos, mas a·congregacão reconhece que tal o 
tal. que não prestou serviços de guerrâ tom uma prcforcncia. 

O Sn. bcnAmAs:-Lo~o neste caso o serviço do campanha 
niio serve para prelorenma, 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA: -Vem a servir, e ou direi a 
V. Ex como: ha cinco candidatos, a congregação approva 
com o'ínesmo numero do A A todos os cinco, mas colloca em 
primeiro Jogar o candidato D ••• 

O Sn. ZAcmnas: - Por taes e taes motivos. 
O Sn. SILVEIRA DdloTTA:- .. ,· o colloca em ultimo lo-

. gar o candidato· F, o 5. • O candidato F foi quem prestou ser
vicos de guerra, o pois appresonta-so ao governo dizendo : 
" Eu tive igual numero de A A, tive igual approvação e devo 
ser proferido, porque prestei servicos de guerra»; o entre
tanto a congregacão exprimiu, conio disse, essa filagrana de 
approvação. diversa na .coll_ocaQ<1o que d.eu ao candidato D cm 
relacão a Cinco, cm prnncuo Jogar. 

F'Jsta collocacão, este modo do exprimir a distincçilo dos 
can~idatos no co"ncurso, Sr. presidente, é muito para atton
der-se, e foi por isso que appolloi para o meu illustrado 
collega, que por todos os titulos, e amda mais por ter sido 
lente do uma escola de direito, deve tor reconhec1do pratica
monte esta verdade. Jlntao, di~to ou, sempre que tratamos, 
senhores, de predicados scientificos não vamos perturbar a 
aprcciacão do quilate do merito scientifico por meio de cir
cumstancias estranhas intoiramonto a este merito scicntilico. 

O Sn. Jonm : -Apoiado. • 
O Sn. SILVEIRA DA DloTn:- E note-se que, se acaso 

conseguirmos. essa proferencin por causas de serviços de 
.guerra a respeito do mcrito scientifico reconhecido, pódo-se 
escorregar muito facilmente pa1a as injustiças que isto pódo 
produzir. 

().facto do ter prestado serviços de guerra habilita muito 
o candidato a ter outras vantagens o já as deve tortido ; 
o governo quando tiver do apreciar os serviços de guerra 
que um oppositor do uma escola de medicina prestou, já lho 
ha de ter dado uma condecoração, o então aquolla qualidado 
de modico_ que prestou servicos do guma e que depois veiu 
nprosentar-se cm um concurso scientilico continua a ser ai
legada sempre como um meio de prcferencia e plltlo prejudi· 
car, como disso, o verdadeiro medico scientifico ... O mostro 
devo ter ILerito scientilico, para mostro não se exige a ha· 
bilitacão de ter scrvicos do guerra o muito menos sendo mo· 
dico, porque d.e certo' não é uma grande habilitação para os 
modicos o· serem guerreiros. 

Se so tratasse dos professores da escola centml, bem, 
ainda poderia haver uma tal ou qual razão que justificasse essa 
proforoncia: ha certos ramos na escola central quo se pód~ 
suppilr mesmo !JUe na guor.rn são exercidos, silo cultivados, 
são ~esenvolvidos com alguma.vantagem; mas a r~speito dos 
modicos, nno. · 

O Sn. ZACIIARJAs:- E' o servlco modico n~·campanba; 
não é sorvico do campanha,. do artílhnria ; é a profecioncia 
na sua proprin arte, é o servi~o da sua ~rto. 

O Sn. SILVEIRA DA ]loTTA :-Para proceder o aparto do 
nobre senador ora preciso que se tivesse limitado á secção 
de scioncias cirurgicas. 

O Sn. ZAcnAmAs 'dá 11m aparte. 
O Sn. SJLVEinA DA ~lorTA: -Mas não ó a pratica quo 

pólio inftuir paro isso. • 
A minha razão principal, Sr. presidente, ll que as habili

taçõ~s sciontificas para o alto magistorio não dependem do 
pratiCa ... 

O Sn. ZAcuAnrAs:- Oh I cm medicina muito, em medi~ 
cin~ é tudo. 

O Sn. SILVEIRA DA JIIOTT!:-Por isso parocia-me que eu 
devia tor alguma raziio para duvidar que se estahelecosse.já 
na lei como. razão do preferencia o sorvico do guerra. Niit 
posso concordar em que um medico, só pêlo facto de ter ido 
á guerr&, fique com um titulo de preferoncia a um cendidato 
mais habil, mais conhecedor das materias abstractas, que ás 
vezes fazem objecto da cadeira em concurso. ·. 

Estas eriio ás observaciles que eu tinha de fazer, ·Sr. !>re
sidente, ·e alonguei-me· alguma cousa mais porque V. Ex. 
assegurou-me que o Sr. ministro da fazenda não veio. . 

_Nesta occas1ilo deu ·conta o Sr. 1• secretario de um of" 
ficio, datado de hoje, do Sr. ministro da fazenda, doclarando 
qu~, n~o podia comparecerá presente sessiio,-Ficou o sona-
do 1ntena~o. · , 

Prosegue a discussilo da referida proposição. 
O Sr. Parauho•:-Sr presidente,eomo tenho certeza de 

que não roubo tempo ao senado, · visto que. não h a numero· 
para votar-se, peco Jicenca para insistir a respeito das emen
das . quo tomei á liberdádo de olfilrecer á consideração da 
casa. . . 

Se a no~ro commissão não tivesse o1forecido. emendas ao 
projecto, e, portanto, estivesse este no caso de, sendo appro
vado pelo senado, seguir daqui para receber a sancçfio im· 
poria!, eu·conviria em que qualquer outra idéa fosse formu
lada em projecto distincto, para não demorar a adopcão deste; 
mas a illustrnda commissão olfereceu emendas, ô projecto 
tem de voltar it outra camara ; logo, as emendas que eujul" 
suei conveniente olferecer não ombaracão a.adopcão do ines
mo projecto, não demorão a sua passagem. . • . 

O additamcnto é simples, e, se não se receia que a camara 
dos deputados rejeito a ampliacão relativa aos estudantes, 
porque havemos do rcceiar das "outras emeqâas, se as razões 
em que ellas se fundão parecerem attendiveis ao senado ? 

O nobre senador pela província da Bahia, relator da com
missão, começou a responder-me com um ar~umento. de exa
gera cão, e estes argumentos têm sempre o mconve01ente de 
colloêarem as questijes fóra,de seus devidos terJl!os. O nobre 
senador nos disso :-Eu não. quero animar que os velhos das 
faculdades 'li e direito, ou .mesmo das eRcolas militares, vão 
servir nesta campaaha.-blas, pergunto eu, este projecto não 
concede apenas uma autorisaçilo ao governo ? 

Porventura o projecto declara que todos quantos queirão ir 
possão ir, e devão gozar destas vantagens? Nilo ; ó uma au
torisaçi!o ao governo, da qual este usará prudentemente. Não 
so pó do, pó is, receiar ~úo o governo, sem necessidade do ser
viço militar ou da defesa do imperio, o com.prejuizo da.in
struccão dada nas faculdades de direito, tiriicnmente ~or essa 
aulorisacão, vá conceder licenca a lentes de direito, cujos 
servicos "nilo sejão necessarios, e"nem mesmo uteis, para irem 
ndquírir durante a guerra direito ils vantagens que concede 
o ~rojocto. 

Não vejo perigo algum de abuso, e vejo a vantágem de 
fazer-se desapparecer. a desigualdade que o projecto esta
belece. 

O nobre senaáor ponderou muitas vezes:-0 sorvi~o urgen
te, para o qual convém attrahir os idoncos, aquelles que cs
tejiio no caso de presta-lo, ó o serviço de saude. 

O Sn. ZAGDAm~s : - E' o fim do projecto. 
o Sn. PARANHOS:- nias, pergunto ou: o servico pres-·. 

Indo nesta campanha, sem ter em vista as vantagens do 
projecto actual, porque não foi olferccido com a mira 
neste attractivo, devo moroccr menos? Não queira o governo 
attrahii·, não conceda Jiconca, ou não aceite servicos de quem 
não estoja no caso de rros"ta·los com vantagem da defesa do 
imperio ; nllo conceda liconçds a lentos que. pretondilo sonir 
nesta guerra, se enten~er que os seus serviços não valor~õ 
as concessões que .faz o projecto, .ou que el!cs poderão sorm 
me:hor nas academias n que pertenciio ; mas, dado o !neto 
do que um lento de direito, ou um lento de qualquer das es~ 
colas militnns so ache no theatro da guerra, ,prestando bons 
serviços, por quo ra_ziio lho havemos do no~nr aquillo quo.se 
concedo nos do mod1cinn ? Porque forilo antes, s~m a m1ra 
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nestes altractivos? Mas esta eircumstancia nilo os devo pro
judie~r, dev~ reeommenda-los ao apreço dos los-isladores do 
Drasd. · · 

O Sn •. ZAcuAnus : -Legislamos para uma, circumstancia 
. pa1sagmra. 
·.O Sn. PAnANnos:- O nobre senador considera que é in· 
d!spensavel o serviço lle ma is algnns medicos, e, para atira· 
hi·los, offeroce-Ibes.estas vantagens. . 

O Sn. ZAcnARLis :-E oiio ha necessidade do nenhum lente 
de direito. . , 

O Sn. PAnAN&os:-0 nobre senador niio me falia seni!o em 
lentes de direito, quando eu trato destes e de outros. Reco
nheço co!D o nobre senador. que ba necessidade . de medicos, 
mas considero lambem quo .ba lentes das escolas militares 
que já esmo servindo no exercito.,. . . 
· O Sn. ZAcUAmAs:-Como militares. : 
· O Sn. PAnA~nos:-, •• o quo os servicos que elles prestiio 

niio silo inferiores: _ • · 

O nobre .senador. só fallou nos volbos lentes de direito ; 
mas a minha emenda coinprebende lambem os das escolas 
militares, onde boje raro é o velho .. S. Ex., o Sr. senador 
~ela Dah1a, lambem niloattendeu a és ta circumstancia muito 
unportante em nossa controversia : nól temos cirurRiões mi· 
litares, servindo no exercito e na armada, e que pertencem a 
alguma das faculdades de medicina. O projecto mio exceptúl 
estes, nem podia exceptuar; mas, porque eJtes lentes das 
faculdades de medicina (tomando a palavra lente na E \la accep
cilo geral, seja catbodra!ico, ou oppo1itor) 1 porque estes 
fontes, ainda. que sejilo cirur~iões militares, amda que estejão 
obrigados, portanto, a servico militar, devem Kozar dos fa
vores do projecto/ ao passo que os das escolas nulitaras, ainda 
que não sejão mi itares, nilo gozaráõ de iguaes vantagens? 

O projecto nilo concede os seus favores sómente aos 1uo- O Sn. ZAcnAnus:-N~o, de certo. , 
dicos que prestarem servicos proprios da sua profissão; · . O Sn. ,PA'IIA~nos:-Logo, porque niio equipara-lo11? Apro
o ar!. li• trata ~de servicos de campanha em geral. Entendo, c1emos os serv1ços, e não sómente a necessidade que sugge
portanlo, que ·ô Sr. Dr: Pinheiro Guimarães, medico c op- riu esta providencia. Porque o lente militar presta serviços. 
posilor da faculdade de medicina da cOrte, que partiu daqui lilo relevantes como o medico, mas os presta em obediencia 
commandando um corpo de combatentes, á frente do qual ao seu dever, ba de ~ereccr menos no conceito do nobre se
tom servido com muito zelo, e que na batalha de 24, foi nador do que o med1co que não vai senão attrahido pelas 
ferido, tem direito ás vanla6ens âo projecto; deve _ter, e a vantagens que offerece o projecto? . 
letra do .art. li• não o excluo, po.sh que os. seus scrv1ços não O Sn. Jom111: - O militar vai tendo accessos. 
tenhilo S!~O prestados como medJco,,mas sun como comman- o, Sn. PAnA~nos:- Eu já respondi a este argumento do 
dante m1htar. nobre senador · podem h I · t d 1 Tt Advogados, bachareis, seguirão para a guerra: o Sr. La- . .. · . . , aver on es as . escoas m11 aros 
disláo o Silva1 ~qae é bacharel em leis, lá esteve e até com.. quoe nsão seJJãO mlh!ares .... · 
mandou uma Jmgada. . n. ODJl\1-:.- Estes não servem para o caso. 

O Sn. FERREIRA PENNA:- E o Sr. Paulino Camara, de ~ ~n. PAnA~nos: - ... ,. pod~J!I servir, porque têm as 
Pernambuco · habilitações dos cngonbe1ros m1htares. A vantagem do ac-

• · . . cesso é eventual e difficil, como observei em meu primeiro 
·O Sn. PAnA~nos:-Póde, po1s, dar·s9. ai,nda o caso de que discurso; em tudo o mais estão os lentes militares equipa

lentes, mes.mo 4e alguma faculdade de d1re1to, possão prestar rados aos lentos paisanos. Como, pois, quando collocaâos 
outros serviços Importa~tes nesta g~erra. Se o governo. reco- em circumstancias identicas, servindo ambos na mesma guer
nbecer que os seus semços são ute1s e co~ccdor-Jhes hcença ra, o lente militar e o medico, este ba de gozar do vantagens 
para que os vil~ prestar, collocado~ em pos1ção analoga á dos que so recusilo áquelle? . 
lentes de med1cma,. porque mot1vo não hão de gozar das. Eu ent~ndo que o legislador não deve seguir a regra (per-
mesmas vantagen~? · mitta o nobre senador que o diga) de usura, que o nobre se-

O Sn. Z.lcDARJAs:-Nilo ba a mesma razão, para que haja nador. aconselha. · 
a mesma disposição~ · O Sn. ZAcnAmAs: -Oh, senhores, até de prodigalidade. 

O .Sn. PARA~nns:-Perdoe~me o nobre senador, esto seu O Sn. PAnA~uos: ~Como não ba necessidade absohtta de 
arsnmento ~ilo me parece JUSto ; o no~r~ senador só qu~r atlrahir lentes militares ( o nobre ·senador só me falia nos 
conceder vanta~:ens ãquelles que se nao prestão a sumr lentes do direito ) ao tbeatro da guerra, nada se lhes coo-
sem ellas. - ceda .. , 
o Sn. ZACUAIÜAS :-Ha razão para os lentes de medicina e o Sn. ZACUARIAS:- Nada, nilo. 

especial, o para os do direito oito h a. 
o Sn. PARA~nos :-•.• mas, como falt[O medicos, a estes 

O Sn. PAnA~nos :- O nobre .senador nc•a iguaos vania- t d · · 
I 1 o h u o. ' gcns aos outros entes que vo untariamonte se tcn ão pres-

tado, ou se· prestarem, cujo3 sorvicos 0 governo aceitou e O Sn. ZAcn,\RIAs : - Tambcm não se diz isso. 
julgou utcis. Isto ó que não me parecê conveniente.· Uma voz O Sn. PAnA~nes :-E' o que o nobra senador está dizendo: 
que ó preciso conceder 0 ·se concedem taes vantagens aos - Não se da a mesma razão, não tem Jogar a mesma dispo
lentes de medicina, sejão ellas exlensivds aos lentes das sição. -Porque, não se dá a mesma razilo? Porque fallilo 
o~tras escolas que se tenhA:o prestado, ou se P.restarem a m· medicos, e não laltão lentes, nem no exercito; nem na ar
vwnesta campanha ; e 0 governo que uso discretamente da mada. }las cu replico ao nobre senador que, comquanlo os 
nutorisação que so lhe dá, não concedendo licença a quero a lentes militares nilll scjiio ·hoje indispensaveis, aquellcs 
não mereça. que Já estiverem e prestarem bons serviços, devem ser equi-

parados aos outros. O Sr. toncnto-coronel do ongen_he1ros 
O Sa. ZAcnAmAs :-Não estão no mesmo caso: onde ba a Carvalho, lente da escola militar, nfio tem prestado scrvicos? 

mesm~ razão, devo haver a mesma disposição i onde não são estes inferiores aos do qualquer lente de medicina "que 
ha, não. · esteja no exercito, ou que vá servir no exercito? 

O Sn. PAnANIIOS:- .A este argumonto:ó que estou respon· 
dcndo. . So ó a necessidade absoluta que faz conceder esses favo-

res ospociacs, porque são clles extensivos aos modicos ·que 
O Sn. ZAan.iniA(:- Pois ó argumento muito jurídico. jil estilo no exercito, que se conlratáriio som essas vantagens? 
O Sn. I'ARANnos:- O~nobré senador a !lenda-me: sei tra- Ao argumento de que silo militaras alguns dos lentes das 

tnssomos de interpretar leis, comprchendo quo o nobro sena- escolas militares, cu opponho lambem a consideraçilo de que 
dor invocnssc o rigor desse principio ; mas ·agora traiamos o projecto nilo exceptua os Ionles de modicina que silo ci
dc legislar, c, portanto, podemos ciJuiparnr cousas que nno rurgiilcs militares, que pelo conlrn~io concede-lhes a~ mes!llas 
scj<io inteiramente idont~eas, como o nobre senador já o foz vantagens. l'orque razão esta des1gualdado entre c1rurg1ões 
a ros)Jcito dos estudantes do medicina o dos que não o silo. militares o lentos militares? 
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O Sn. Joanr :-Porguo não sobom ato ás·ultimas alturas, 
como acontece aos rnihtares. 

O . Sn. PARA~nos : - O nobre senador pela· província do 
Espírito-Santo ~cba ~ue tudo quanto se concede aos medicas 
é JlOUco, o que os mi11tnres alio exuberantemente !avorccidosi 
mas o nobro senador ba do ter ouvido muitas vezes dizer-se 
nas camaras que os cirurgiões do eurcito, assim como os 
da armada, Corão muito !avorecidos pelas ultimas disvosi
cões legaos. e quo. os oillciaes, quer do exercito, quer da ar
mada, est~o em condicões interiores quanto aos voncimentos 
Eu não quero justificar esta censura; mas ella tom sido Ceita. 
Como, pois, póde o nobre sonador dizer-nos que a excopção 
odiosa quo resulta em favor dos lentes de medicina, que fo
rem cirurgiões militares, e contra os lentes das escolas mili
tares, que estiverem servipdo nesta campanha; quo esta ex
cepção odiosa 11ca justificada, porquo os otficiaes do linha 
~:ozilo de mais vantajl'ens do quo os medicos do exerclto ou 
da armada? I 

A razão não procede i não digo que as vantagens dadas nos 
cirurgiões militares sejão excessivas, mas lambem não são 
tão cxiguas como quer figurar o nobre sonador. 

Nem, Sr. presidente, a disposicffo do art. ri•, quando dá 
pre!erencia, cwteris 11aribus, aos· candidatos que houverem 
prestado servir-os nesta campanha, nem esta disposição ~e 
I[Uer ·estender aos lentes das ·outras faculd~dos I De maneira 
que, para o mQdico, o ter servido nesta cnmpanha devo dar 
preferencia em igualdade de circumstancias, se concorrer 
para .. alguns dos Jogares . ~c oppositor, ou de lente i mas os 
candidatos das escolas mthlares, esses não devem gozar do 
semelhante favor I Pois aqui lambem se dará a razão que 
leva os nobres senadores a impugnarem a outra medida? 

O art. G• suspende o concurso das faculdades do medicina 
ató que termine a.guerra. ·Eu creio que esta disposicão, 
como esta concebida, tem inconvenientes, e que não ha"ne· 

· ccssidade de uma suspensão tão absoluta. 
A suspensão dos concursos para os Jogares de oppositor 

n~s faculdades de medicina, ou de repetidor nas outras ( fallo 
nestas, na hypotbese de passar a minha emenda), ó neceson
rin em consequcncia do disposto no art. li', que estabelece 
aquelle direito do prefercncia i mas, porque susponrlcr o con
curoo para os Jogares de lente cathedratico, se n;io houver 
no scrvico de. camranha oppositor que pos>a gozar da prcre
rcncia que lhe dá o ·art. B•? Só podem concorrer para os Jo
gares de lentes cathcdraticos os oppcsitorcs das c,culdadcs 
de me~icina, assim como só os opposi.tqres podCJn concorrer 
11ara tguaes Jogam nas escolas militares: se não houver 
oppositor ou repetidor quo esteja prestando scrvicos no 
exercito ou na armada, porque ficarit su5ponso ô pro-

. vimento das cadeiras? A suspensão do concurso, quanto aos 
oppositores, ou· a comprehendo como está; mas, quanto aos 
lo~arcs de lentes cathorlraticos deve ser condicioJlill, :ó deve 
ter Jogar quando haja r.o theatro das operar.ões candidato 
que possa aspirar a esses Jogares, isto ó, quando algum op
positor de qualquor das !acuidades de mcchcina esteja pres 
tando serviços no exercito ou na armada. · , 

Eu concluirei, Sr. presidente, estas poucas observacõos, 
Jlodindo ao nobre senador pela provincia da llnhia, rclntor 
da commissão, quo.tão opposto se mostra às minhas pobres 
emendas, que rea:cta no seguinte : Fo neste momento ha 
falta do mcdicos, mais tardo a falta pó de dar-se cm outras 
classes i pódo haver necessidade de convidar mais volunta
rios para o exercito i o quererá o nobre senador, se Cor no
cessaria apr~veitar os serviços do lentes do qualquer das ou
tras academms.,. 

O Sn. ZAcnAntAs :-Do direito, nunca. 
O,Sn, PARANflOS:-, •.• que SÓ então lhes SCjiTO conce 

didos os rnvores que ora se dão nns medicos já contratadss 
ou por contratur, paisanos ou militar os ? Eu desejava ostn
boloccr .uma perfeita igualdade entre classes, cujos serviços 
são oqutvalentos. Nilo 1hgo que o ~:ovcJ·no vá chamar os 
lontos das !acuidades de direito para mvirom como milita· 

res i contemplei na minha emenda ess.es lentes, porque pódo 
dar-se a mesma bypotbese n rospetto. do Algum ilcllos, .o 
porque já os seus estudantes forüo equiparados ao.11 do l!ledt· 
cina nas dispousas deste projecto. . . 

Alesmo a .respeito do~ lentes das faculdades de direito, aos 
quaes so apphca o Ramete do nebro .senado.r, pódo· dar-se.o 
caso do que os seryicos de ais-um sojl!o.utets o até necessa
rios. O Sr. Ladisláo ê Siha, n4o obstante ser bacharel em 
leis... '. 

O Sa. ZAcoAnus :...:.Ha 20 e tantos annos serviu no excr~ 
cito, o mostrou sem pro vocação militar. · :· 

O SA.. P.I.RANuos :- •.• mereceu o commando do uma' 
brigada. , 
. O Sa. ZAcoAnrAs :- Era reformado, até era coininandanto 

superior. · 
O Sa. PAnANoos :- O nobre senador nos asse~ura que 

entre os lentes do direilo n~o haja algum que tenha pro· 
pen!iio militat·? . 

O Sn. ZACAmAs :-Vamos descobri-lo •. 
O Sn. PADANnos:- O Sr. Dr. Pinheiro Guimnr~6S não 

mostrou que podia ser um bom commandante militar? Mas 
uão ral!emos mais nisso, se o nobre senador só quer excluir 
os lentes de direito. Eu quiz estabelecer a regra geral, dei-· 
xando o mais ao criterio do governo i se, porém, o nobre sec 
nador não quer os lentes ile direito na guerra, nem mesmo 
para os cargos de auditor, sojiio ollos eliminado• O que eu 
nilo posso absolutamente admittir'ó que os lentes das escolas 
militar6S fiquem lambem excluídos. Parece-me uma injus
tiça notavel que indi_viduos que preslilo serviços oquivaloutoil 
scjilO remunerados diversamente. Os que Corão para a guerra·,. 
sem ter a mira nos auractivos que oll"erece o projecto actual, 
não devem merecer menos do que os que se movorem.só~ 
mente por estas promessas. Demais, o projecto estende 
os seus favores aos medicos contratados anteriormente, a 
respeito dos quacs não milita a rªzão de necessidade abso
luta i esteAde-os ate aos cirurgiões militares, que p_ertcncem 
ás faculdades de medicina. 

Ninguem mais pcdiudo a palavra, e não se podendo votar 
por falta de quorum, ficou. encerr~da a discussão o o Sr. · 
presidente deu a ordem do d1a segumt9: 

O resto dus ma terias anteriormente designadas,·votnndo-sc 
primoh·amenta sobro a proposição cuja discussão ficou ca
ccrrada. · 

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. 

EM SI DE JULHO DE tSGG. 

PllES!DENCIA DO Sr,, VISCONDE DE ADAETE'. 

A's 11 !J2 horas da manhii, achando· se prcseutes os Srs. 
visconde e Abaetó, m,1fra, Fnrreira Pcnna, Teixeira de 
Souza, Almeida e Albuquerqne, Chicharro, nienJios dos San· 
tos, l1arão de S. J,ourrnço, l~uzehio, Araujo llibei1 o, vis
conde do ltaboi'nhy, D. r.Innoel, Paranho~. Cnnha Vascon~ 
collos, Souza Jlamos, rrodrignes Silva, Dias de Carvalho, 
visconde da Jloa-Visln, Silveira da niotta. Fernandes Torres; 
Dantas, Ottoni. Pompeu, Souz:t Franco, Dias Vieil·a, Z~cha· 
rias, barão de l'irupama, Jobim, nlarquer. do Caxias; l'ara
naguá, Pimenta nueno c barão de muritiba, o Sr. presidente 
abriu a sessão. · 

Compareceu lo[jO depois o Sr. murquez de Olinda. 
IlaJtiw1o com causa participada, os Srs. Silva Ferraz, Sá 

e Albuquerque, Siquóira c nlcllo, Nunes Goncalvcs, barão de 
An!oninn, barão de nlnroim, Cnndido Borgos, Curnoiro do 
Campos, Furtll(lo, t•,,ula AlbncJnerque, Paula Pessoa, Si
nimbú, Nnbuco, Souza o ntcllo, nlnrqucz de Itnnbaem, vis
conde do Joquitinhonha, visconde de Satmcnliv; e sem par· 
ticipação os Sra. lwrão do Cotigipo, Souza Qüeiroz, Fonseca 
c YJscoudc do Suussuna. '!. 
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SESB!D EM 3i DE JULHO DE IBM. :m 
Foi lida e npprovada a acta de 30 do corrente moz. 
N~o houve expediente. 

1• PARTE DA ORDEM DO· DIA. 
Votárão-se o .Corão rejeitadas as emendas do Sr. Paranhos 

i\· proposicão da camara dos deputados, cuja 3• discussão 
ficara encórrad~ na ultima sessão, autorisando o governo a 
fazer diversas concessões aos estudantes de medicina que se· 

uiruo ou seguirem para o exercito contr~t o Parag0ay ; c foi 
~pprcvada a dita pt•oposição, o rcmettida á _commissilo de rc· 
daccilc com as emendas approvadas na 2• dtscnssJio expostas 
no-parecm· da mesa n. GO de 28 do corrente. · 

EntrárãO successivamentc em discussão e Corão sem doba to 
approvados os pareceres da mesa ns. li8 do. 23 do julho cor· 
;·ente e n. 59 de 2i de mesmo mez. 

Continuou a 3• discussão, que ficára adiada na sessão 
do 12 do corrente, da proposição da camara dos deputados, 
que autwisa o governo a dispensar as faltas dos cstud.a!Jtcs 
das faculdades e escolas do imperio, quo Corllo como rolun
tarios para a guerra contra o Paraguay, com as emenda• da 
commissão de ilistrucçào publica contidas no rospectivo pa-
recer. · 

Nin~uem mais pedindo a ~alavra, o não se podendo votar 
por falta de quorum, ficou encerrada a discussão e o Sr. 
presidente deu para a ordom do dia soguinte trubalbas do 
commissilos. · 

Lovantou-se a· scssilo a meia hora depois do meio-dia. 

FIM DO III VOLUME. 


