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SESSÃO EM I DE JULIIO DE f870 

rnNSÕt:s. 

. Seguiram cm 3• discussão c. fornm npprovndns 
para serem dirigidas á sanção imporia! as proposi
ções da camurà dos Srs. deputados, a quo se referem 
os pareceres da mesa ns. 275, 276, 277 ,o 278 sobre , 
pensões. · 

Principiarei perguntando: Quando é quo no nosso 
parlamento so discutiu a lei do lixacilo de forças 
.antes do voto de gmras? Ha algum exemplo de se 
ter discutido a lei do' fixa cão de fore~s, sem so ter 
respondido M throno, colnmunicando·lhe as dispo
si,ç?os da opinião do paiz n res1,eito do m~do porque 
a Corôa comprohendo as necessidades pubhcas'l Não. 

Entrou om 2• discussão a proposição da mesma 
cnmnrn, a que se refere o parecer da mosa n. 279, 
sobre ponsoes concedidas a Hyppolyto José da Silva 
e outros. 

Posta a votos passou para a 3• discussão. 

AUTOR!SAÇÀO DE DESPEZA. 

Seguiu-se em 3• discussão c foi approvada para 
ser dirigida á sancção imporia! a preposição dà 
camara dos Srs. deputados autorisando o.governo 
para despender a quantid de 4:0008 par~ cumpri
mento ·da lei n. 1340 de 24 Agosto de 1864. 

. TELEGRAPIIOS. 

Entrou igualmente em .3• discussão o foi appro
vada para ser dil'igida á sancção imperial a propo
sição da camara dos Srs. deputados autorisando o 
governo para, no regulamento do servico telegra
phico, imp!lr aos infractores multa do 20Ô$, e outras 
penas. 

APOSENTADORIAS. 

Segu'ram-se em 3• discussão successivamente' '8 
foram approvadas para serem dirigidas á sancção 
imporia I as proposições da camara dos Srs. de
putados: 

Autorisando o governo para jubilat· o lente da fa
culdade de direito do Recife Dr. Pedro Autran da 
Matta e Albuquerque. 

Idem para conceder a aposentadoria ao conselheiro 
José Maria de Avellar Brotero no togar do secreta
rio da faculdade de direito do S. Paulo. 

\ 

FORÇAS DE TERl\A. 

Proseguiu a 2• discussão do projecto do lei da 
cnmara dos Srs. deputados, fixando as forcas de 
terra para o exercício de 1871 a 1872, com o pàreccr 
da· commissão de marinha o guerra. 

Posto a votos o art. 1' da proposta com os §§ foi 
approvado com as emendas da outra c·amarro. 

Entrou em' discussão o art. 2 additivo da outra 
camara. 

O Sr. Paranaguú pronunciou um dis
curso que publicaremos no Appcndicc. 

O Sr• Silveira da Motta : - Sr. 
presidente, tenho de votar contra o artigo prin
cipal dost.1 lei, quo é 1', fixando as forcas de tona 
om 16;000 homens, ·e bem assim contt:a os meios 
nella estabelecidos para o preenchimento desta 
forca. Portanto, tudo quanto diz respeito á or"a
nisnção da força, no numero o lt despeza quo
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ministerioda guerra tem do fazer, não tcráo meu 
votó, o porque assim procedo vou dar as razões ao 
senado. . 

Não tenho desvanecimento, nem esporancas, de 
que seja fmctifcro este esforço, porque vejo Ôm con
tinuo o diario progresso, o com o maior oscandalo 
a dcgeneraçito do todas as nossas praticas parla~ 
montares •. 

Sr. presidente, estiÍ se discutindo contra todas as 
praticas u lei da fixucão do forças· do terra, sem so 
saber ubsolutamente u'mn palavm dn politica ex torna 
do paiz, que devo influir na. menciJnadn lei. O Sr. 
ministro da guma disso hn mez e meio na camara 
dos Srs. deputados que uma das razões porque tinha 

·adiado a festa do barracão, e não a fazia no dia 24 de 
Maio, era porque queria roalisnr a festividade quando 
a guerra .... 

0 Sn. I!INISTRO DA GUERRA :-Não é exacto O que 
o nobre senador está dizendo; eu não disse tal. · 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA:-Muito bem. E' ver
dade que u Syrineu de V. Ex, já reclamou contra 
tudo que se publica de sons discursos, c cu não me 
admiro, porqua creio quo V. Ex. não reclama; isto 
foi ze[o de mais. Eu YOlllêr, não quero inverl!lr, o 
que V. Ex. disse: (lê): 1 

O Sn .. PRF.SIDENTE:..:..Julgo 'dever' observar ao 
nobre senador que esta discussão. não me parece re
gular. Estamos no art. 2• d~ proposta. 

O SR. Sll.VEIRA DA MorTA: -Mas é limitado ao 
~odo ~e preencher a força, porque. o art. 2' addi
hvo, d1z: « As forcas fixadas no artigo anteced~nte 
complotar·se-hão pélu engajamentO voluntnrio, e, na 
insulllciencia deste mew, pelo recrutamento feito 
na fórma dus leis em vigor. " . . . 

Ha uma emenda da commissão que só diz respeito 
á fórma. Trata-se, pois, do modo de preencher a 
força decretada, o ou estou mostrando que nós não 
podemos convenientemente apreciar estes meios de 
preenchel·a, nem a urgencia delles,. sem saber as 
circumstancias politicas do paiz. Ora, na .lei de fixa
~ão do forcas, tendo Jogar a expansão da discussão 
politica, pÔrquo elle é,indispensayel, creio que tra
tando·se a~ora do meio de· completar a forca, estou 
no meu direito indagando disto. • 

0 SR. PRESIDENTE : - PerdOC'me; não penso as
sim por uma razão, e vem a ser que o regímen to é 
expresso; o regimento só admitte as considerações 
politicas na discussão do art. L' ·· . 

O Sn. SILVEillA DA MorTA: ~Ah I E' só na discussão 
do art. 1°? 

O Sn. PRESIDENTE: ,.- Este j<[ passou: o ar!. 1• é ' 
lambem o unico da lei, não tem 2•, o agora discu-
te-se o artigo additivo. · · 

O SR. SILVElllA n.\ Moru:-Então é sensível, 
Sr. prcsidonte, que tratando-se do modo de .preen-, 
chora forca do o~ercito, por engajamento vo1unta
rio, ~ecrtitamcnto, que é. um~ medida politjca,. o 
orr::_a~Isação de fo~ça estrangmra1 que é. até mn.tto. 
pohtt~a, não so smba qual, a cravmra para no. arbgo 
1•, so tolher o debato sàbro a politica ém geral, e 
agora não so poder b;atur dolla. , 

Mas eu quero tranquillisar a V. Ex~ ; poço· lho só 
que deixo·me· justificar u .minha proposiçiw. Eu 
principiei, oxtranhando que so discuta a lei d~ fi
xação tio forcas sem so ter discutido o voto de gra
ças; so V. Ex: tivesse posto cm discussão osso voto, 
emàorn c?ntra a vontudo do ministcrio, nós tinha-
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nms !ttlluurido tddns as considorrrr.ões politicas, cho· 
gllvamos ft !ui de fixaçiio de forças' c trn.tavmno·s dolla 
Lcchnicamcnte. Houve, porém, esta antocipa~ão, ;e, 
pois, notei que se esti'Vcsso tl·atando desta lei antes 
ao votll do graças. . 

Justificando esta minha proposição, disse que o 
Sr. ministro tln guerr11 dissera, hu moz e meio, nll 
çamara dos Srs. députados, que nm dos motivos 
por9ne tmnsferira a festa do bun·acão era porque o 
tratado de paz estava copiado, oscripto e-só lhe fal
tava u assignatura . .S. Ex. contestou que tivesse dito 
isto; vou, pois, lêr as propria:< pal11rras de S. Ex., e 
deClaro q,ue a folha que as contém é ofncial. 

Q S~. l!INISTRO DA GUERRA: -Eu nilo disse que 
itdiei por esta causa ; comprellonda•me V. Ex. bem. 

O Sn. StL'VImu nA MorTA: --" Our,a n sonad'o', qu'o 
acabou de ouvir a reclamação do nobre ministto. Eu 
!tão fm'ei ·comrhcmtarios; deixo a confron'tação do que 

··vou ler com aquillo qne S. Ex. reclama. cc Nilo tovo 
lb'gat d'êsde Jogo esta solemrlidade ..... >> 

o· Sn .. ~!INISTRO D.\ GUEIII~A . -:- Desde lógo' 
Cjltando? Não foi o retardamento por isso. 

(i) SR. SmvEun D'l MoT'r.l: '""' a Nim legar desde 
i<lgO•IiSta solemnidade, porque O governo osreravrt• a 
roun1iio dos representantes da naçüo, para qiw tornas• 
sem parte nct satisfação deste de~ o r dos bcusileires; 
guardou-a· para tempo em que todos ostivesselli pre• 
sentes a esta manii'estaçno,, Não tevo lagar desde 
11lgo porostn r11zão. Gcrardou-a ainda para quand'ó I iro 
pa1·ecia qcre podc~sse ter lo:.w 11 assignatura, qrutnciG· 
niio do· tratado definiflivotle pa1.·, ao illenc:is dos preli
minntes.clesscJ tmtado.l'or conseq·roncia,. nüe tcvolo• 
gar dosllo Io'go n festividade,. por1qne o·nt1hro ministro 
qui1. nccommoda 1-a com a noticia dll assighatura do 
tratado, no menos pl'eliminar, de pa1.. 

Cimtinría S. Ex. ('le1ido): Felizmente posso an- . 
nnnci11r it casa que as noticia~ li'<tzidas pelo. ultiiuo 
vapor são dP' r[UO os pc•eliminarcs do tral.trlu de pnz, 
cm conformidade corno tratado da triplico alliunea 
estaVam par'a ser assignados : o protocollo se ac:cava 
lavrado. Era, pois, occasit.o de se declarar que a 
guerra estava complctainouto terminadn.n 

· O SR. lllNISTno· DI 1:urmn 1·: - Desejo que o ta
chygrapho tomo bom estas plilnnns; confronto· as o: 
sonndo com o qu~ o nobre senadGr acabou do dizer 
" que eu relilrdei a festa por causa do não ter cito
gado a noticia da as~ign.ttnrn do tratado de paz.n 

O Sn. SrLVEIH 1 D.l Morr.1: -Perdoe-mo V. Ex,, 
a~ sua,s pahn~l'as eslão aqui oscrJptas. Elias é que hão 
do valor, e nao a t\'ltdncção do V. Ex. 

O Sr. m~Isrno DA GUEmu:-Nito é tmduccilt1; nüo· 
disso o que V.· E~. me attdbue... " 

O Sr. SmvEm.r D.l llloTTA: -1\u disso, o !OI'lliJ a 
l'Opotir, quo clllta' das razõos porquo V. Ex. ti:~hn· 
ad!ml.o:,a festa• do bnrmcão ora i~· r;spcctativa da potHJ!' 

, commdT o~ta fcstcr com ns notwrae da asstgnntura• 
do tratado prcliminm· do' paY.. , 
~ Sn. m~!STHO n.1 mmmL~ :-V. Ex. di~se qno eú 

a t~n!ca retiu'dndo·pnm:drlJIOI~ de ~4· d1i !\Imo por esta 
razum. 

01 Sn. Sn·.vgm,l n.1 ~fOTTA :-Nilo disso ... 
. ú'SR, lli~ISTJ\0 llA lilli(IIJIA.:-Jioi O 1]1111 1111Vi 1 

O Sit. Sr~N;:rn:l' 11.1 Mo1"l'A: ~Eu disse que llll'lt\ 

dcls ruz&r!s ~orquú so Unhn ·adilrdo dd dia 24 do 
Maio .... 

O Sn. liiNistne DA ·ainlTíni: -"' Sim,· slln'hor: mas 
isto é que não ó exacto .... 

O SI\, SlLVi>mÁ ilA }[oTT\ : "'-O raso ·6 qiJo níió' 
se 'fez a fosta no dia 24 do Maio. ,, 

O Sn .. m~Isrno n.1 GuEnM: '_ Mas não toi por 
este motivo que adiei; não disse 1111. 

o SI\. SILVEIRA D,l MorTA: - Eu acabei de ier 
as palavras do V. Ex ... 

O Sn. Z,11:,utus: -Diz. quo não disse tal, quando 
osM no !orna l o discui·so ~uc reviu e n'rlnotou. ' 

O Sn.SrtvEm,l. D.l MoTTA:-Sr. presidente, eu 
qúero d'isêtllir o· artigJ 2"; mas entrlii nasta '{lreliiiri
nar porque queria fazer sontir ao senado- a exttll• 
nlmza' com que o .paiz lffive ver que se est&o discritilldo 
as forças tlo terra primeiro do que a mensagem; que· 
é qc1ando se d·tscutern as razões do ,politica extlll:na; ' 
que podem inflctir,· que devem influir muito, ·e qtro 
o governo pode állcgar em seu favor, paca a ti~I!CfrO' 
da força de 16 ou de 3'21000 homens .. Vê, pôis, 
V. Ex. que ou fiz apenas uma observação prelimmar• 
.. Desde, Sr. pl'é'sidente, que chiJg'úei à .esta Càsit 
hójiJ, vi_ que não podia discutir certos pon\os da !ei 
da flxaçao de forcas, porque estava votàdo o ii~tigo'l~; 
e se estava na ·discussão do 2b; na 3• . discussão, qü~ 
é geral, poderei tocar cm eodos os assumptos a: rés
peito da fixação de forças. Tomei, portanto, a rata
vra pl'incipulmente para fazer ao honrado ministró 
da gum'ti1 algllmas perguntas, á que S. Ex. po'dé~ã' 
res~ocrdcr-me, mesmo na 3• discussào, a respeito d'e· 
r\latcl'ia quo vom a pcllo ná discussão das forcas d'e 
tet'ra'. • 

Mas, Sr. prosidento, talvez V .. ltx. ache que estas· 
perguntas tamb<'rn nãó cabem agora, discutindo-se o 
artigo 2' auditivo, porque ello refere-se aos meios de 
prccnchrr n forca, e as perguntas que pretendo fazer 
não dizem resí1éito a esscsmeitJs, mas it guerra do 
Paraguay, a factos posteriores, iicerca dos quails en
ten~o qu~ o padamento deve ter al~uma o.rient1çim;· 
mwt,o macs que ha deus ou tres annos (ermo que foi 
cm'l8ti7) propuz nesta casa a nomeacão de uma 
commissão parlamentar de inquerito pará tomar co
nhecimülllo, co her informilcües a r,•speito de todos 
os factos rela tiros iÍ guerra, quf'r diplomaticos,·quer 
militares, q~r-r ndministrativos, informações ~ue po
dossern habrhtar o pnr)arhento a exert·r,r alguma• 
llscalisaçiw, a fazor eff~ctiva alguflla re~pO!ISicbjli
dado sobro factos praticados no longo pert·:do de· 
mais de cinco Hnnos. Propuz l\ nomea·çiio dessa· 
commissão, mas não passou a idéa; c~oio1 porém, 
que aind'a serJÍ tempo do rcrnediarisio; •talvez ainda 
proponha ... 

O Sn. DUQUE u" Co~xr;1s:-"'Conto cll111 o mê'U vbto~ 
o Sn', F. ÚCTAVUXO:'-'-E tnriiborii com' o rheit. 
O ~R. SH.vrmtA nA MotrA·:- Eu jú contava éorif 

elle. Disso aqui, guHndo propuz li nomeação dessa· 
cornmissiio; quo só os governos que toém nibdo de sua' 
responsnbilidilde ó I(Ue podorn contrnt·inr cons·as se'· 
rrwllcnntes. Note-se qno n·ri\zito qno prevnlecau•pal•a· 
cahir o· inqnorilo (contrw 11 votos quo teve nesta· 
ensa· a·son favor) for·ll do dnr:n· 11 .guerra .. ,, 

.O S1ü i\UQUr. nr~ f.AXLis:.- Apoiado; ilessn occà
silio nico CI.'JI ópjlDrtunff. 
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6 SESSÃO Ell I DE JULHO' DE mo 
O Sn. SILVI~mA D.\ MorrA:-.... quo poderia havor 

algum inconvonienw. , 
O Sn. ouQuE DE CAXIAS:-Muitos; 

. O Sn. SILVEIR 1 01 MorT.\:-... cm se nomear 
um:t commissiío, que purecosso cóm as do directoria 
ou da cnnvonrão. l\l.1s hoje a guerra está acab 1da, 
o pois, creio que poderei ser mais bem succodido. 
Não sei so o Sr. ministro da guerra upoiara a idéa. 

O Sn. mxisrno 'm GUERil.\ :..:..Não ouco. 
O Su. SILVImu DA Moru :-Creio que Y. Ex. não 

ouve, mtls ha de ouvir o Sr. barão do S. Lourenço. 
O Su. BARÃO DE CorEGIPE ·-Quem se oppoz da 

outra vez foi o Sr. Zacarias. 
O Sn. F. Ocumxo:-Elle só,;não tinha força 

pa~a isso, 
O Sn. SILVEIRA o 1 MoTn :-1\las, Sr. presidente, 

como hoje tenho a es,Jerança de sor melhor succeJido 
na minhn indicação ou mquerimonto p 11'11 a nomeit
ção da commissão de inquerito, posso preterir as 
pequntfis que queri:t fazr;1· ao nobre ministr.1 da 
auerm .... E' que llil m•uto ( Vnlland9-.~e p1.ra n 
Sr. visconde de flab·Jrahy ) q11e timr da c6pa do 
eh tpéo; por isso V. Ex. não se admire. 
' Ett queri t fazer, Sr. pre>idante, como dizia, per
guntas ao Sr. ministro da g1tet'I'a a re<peito da força 
do exerdto que cllo ainda tom no P~ruguay; quo 
'qualid de de t'or,ça li; como é p~eenchida a l'orç:t que 
alli existe, se o com volimta~ws, se com guardas 
nacionaos ou com tropas de llnh.t ; se a tropa de 
linha que l;i está compõe-se de engajados ou recru
tados. Mas são pam outro Io::pr estas miuhas pet·
guntas. Entretanto desejava que o Sr. ministro, q!IO 
nos annunc!Ou ha mez e meio que o tratado preli
minar de paz estava redigido, copiado e passado a 
limpo, nos dissesse como ó que, estando as cousas 
nestas circumstancias, o governo conserva ainda 
!tm:t grande força no Paraguty. . . 

Desejava sabor como c proencluda esta forca, 1sto 
ó, de que corpos se compõe, se do. voluntarlos, de 

. auardas nacionacs, ou de tropa de ltnhu: que quan

. tida de de forca ó que lá existe. O senado sabe que 
· ainda se acha· no Para ~uay um dos ml's distinctos 

officiaes generaes do nosso exercit?~ o Sr. Camara, 
comm1ndando umt forr,a na o"castao em que-o go
verno provisorio estú fazendo a eleição do seu go
verno de.flnitivo 
."lfi Plldc S. Ex. nos dizot· que força temos ainda no 
Para"'uny? Eu não edjo que S. Ex., me diga já; 
podo~ se quizcr, deixar do responder a esta minha 
pequnta, fazei-o nu 3.• discussão, porque nessil dis
cussão hei de occupar-mo destes assumptos. 

Eu creio, Sy. prosi~cnto, que u.m ministro da 
guerra nito pode pedtr certos adtamontos para 
dar informacoes ao parlamento. lllle tom o dever 
de dai-as do prompto, principalmente quando se trn ta 
de al~arismos de' força,. que constam dos ma pras 
gue elle tem todos os . dws em suas mãos. ~las 
V. Ex., que ó trstomtmha, haderccordur-se rio quo o 
anno passado, ·fallnndo ou aqui do fornocimento 'do 
exercito, dizendo qual era o preço do contt·~t~ do 
fornecimento do uoss:ts forcas, o nobre mtmstro 
achou qae ni10 ostnra habt1it:tdo para .r~spondor 
se o que ou dizia ora exacto. º nobre mtmstro du · 
marinha nchon lambem que nao ora do oxtranhnr 
quo o Sr. ministro da gu~rra nito soubosso qual ora 
o preço porque so fornocm a otnpn a cada praça do 

prol. Assim, não admira que .agora S. Ex. não me 
possa dizer q11al ó o numero das praças do exercito 
que. ainda estão no l'nwguay. , 
• Eu, portanto, não mo demoro nas perguntas, 

mesmo porrJuo nito quero dar Jogar á advertoneia dB 
V. Ex. Desejava quo ouobt·o ministro na 3• discussã() 
(j1i 11Uc estam~s tmtnndo do f11ZCr economias, e ros
taiU';n· as tlissipuçõ~s dn guerra) nos dissesse qlli.tl é 
u r;tzão porqne atndn conserva em Montevtdéo 
~ommando militnr, hospital mili~11' c agencia fiscal. 
:\'ós não temos senão um rosto de exercito no Pnra
"Uay, quo ombnrca nos vapores ·e vem em direitnra 
para a capital do Imporia. O nobro ministro é quem 
rnnndu aqui pa:\nr nos vol1mta!'ios, quem man~a pa
gur os soldos que estão atrazudos. l'orqur, pms, ter 
uma agen.:ia tlsrul dcspendiosa em Montevidéo? 
1'orq1te' ter um commaudo militar? Porque ter um 
hospital militar? . . 

Sr. presidente, se estes estabelecimentos esti
vessem na Republica Argentina, estou certo que o,. 
go1·urno dessa Republica ha muito tempo não teria 
supportado que o governo brasileiro tivesse em paiz 
ostran"eiro um com ,,ando militar seu, um hospital 
milita~ seu. 1\las é isto devido á imprevidencia do 
nosso governo, ao seu esbanjamento, porque cada 
uma des<as reparticões está installadn em edificios 
separados, ~agam a'lngupis avantajados pelas casas 

'que occupum; siw repartições montadas com appa
rato, e teem empregados que não correspondem ao 
servico q110 ostào fazendo. 

Entmtanto, como estamos na cor de rosa das fi. 
nanças, o ::lr. mi~istro da fazenda acha que pre
cisa ter uma agenctn fiscal, fazendo despeza enorme 
sem nece;sidade nonhnma, po1·que em um paiz onda 
ha uma Ie·.;acão, e um consulado, essas pequenus des
pezas se fazein milito faci.lmente por jntermedio d~ssas 
autoridartes, 011 por mow de relaçoes commerc.taes, 

· transitorils, que são melhores que as da freguezm ... 
O Sn. rnEsmENTE:- Sinto ter de dizer a'v. Ex. 

q11e já não está em discussão o art.l• da lei. 
O Sn. SILVEIRA DA i\IOTTA :-Jlt esperava por es'ta. 

advertencia1 e p~rtanto não faço ma1s perguntas ~o 
nobre mimstro da gu'tTa, que parece estar hoJe 
sob a protecção do V. Ex ..... 

O S·t. rnEsmE~TE :-Apenas procuro pedir o cum
primento rto regimento; acho que devo ser radical 
nesta parte ... 

O Sn. SILVEIRA nA MoTTA :-Se estiver neste ter
reno ra,Jicnl, conte comigo; o que pedirei a V. Ex. 
e que se ia radical Cum todos. 

o Sn. F. OcT,\VIANO:-E' pena ·que o g""orno não 
fosse radical, pedindo a discussão da resposta á falia 
do throno. 

O Sn. PRESIOENTE:-Sou ·radical (entenda-se-me 
bom) em c•tmprir os preceitos dn lei, e em pedir nos 
nobres senadores q11e os cumpram pela sua parto. 
Eu csfol·co-mc por cumpril-os, c devo ospernr que. 
os nobres senadores t.amhem os cumpram.· E' nist11 
que consisto o meu radicalismo, no caso de que se 
trata. 

O Sn. SILVEJR,l nA MoTTA:-Foi parn provocar 
n manifcstncüo do V. Ex. a respeito do mdicnlismo 
que fiz ostns perguntas, porq11o não so pódo deixar 
doostrnnhnrquo estejamos disclltmdo a lei do forças 
do lotTit som termos discutido n resposta ú folia do 
throno, o ostn culpa radical é lambem de V. Ex. 



SESSÃO _EM I DE JULIIO DE 1870 ' V. Ex. tem a faca c o queijo na mão; se o' governo achou em 18!14. Demais, digam-me os Srs .. mesmo 
não queria untos a discussão do voto de gracas,lá que süo profissionaes:. antes. de 1864 algum do 
por suas convoniencias, V. Ex., radicalmente, niw,, · nossos generaes julgava possivel or~ani~ar-se ur• 
devia condescender com isto, porque por muita·- , exercito com 50,000 homens de voluntarios no Bra 
!tarmonia que deva haver entro o presidente do - si!? Nenhum. , 
senado o o ministorio, no andamento dos negocias o Sn. DUQUE DE C•x~o1 s ;-Todos os 50,000 ho 
que se devem discutir no parlamento, es~n harmonia mens foram voluntnrios ?-
não devo chegar ao ponto do um presidente radical 0 Sll. SI• VEIIU n 1 Motu :-Não sei se todos 0 condescender com um desses erros. ~ 

O Sn. ·I'RRSIDENTR: - Sr. senador, sou da esc•lla 
i~gleza; e quanto ao YOto de graças penso um pouco 
diversamente do nobre senador ... 

O Sn. Su,VEIIIA n.1 Mnrn: - Mas na escola in-
31eza é' a primeim cousa, ou o primeiro compri-
1mento que se faz. 

O Sr. PRRSIDENTE: -Sim, senhor; mas respon
de-se no mesma dia ou no dia scgnintc. O que digo 
é que sou da es~ola ingleza... · 

1!0 Sn. ZAC I 111\S :-1\[as na escola ingleza não se 
deixa para o fim essa dis~ussão. 
·O Sr. PIIESIDE~TF.: ~Não senhor; mas responde-se 

logo, e nós aqui levamos ás vezes quasi met.1do da 
sessão legislativa a respo:tdor ao· discurso da Corôa. 
Isto nito é dn escola inglez:t. 

O Sn. SILVEIRA DA ,\:oru:- V. Ex. ha de me 
]lerrnittir dizer qtre são cstylos differontes; osostylos 
brasileiros são mais afran1:czados ... 

O Sn. I'Rl!SIDENTE.- Não pertenço a esta outra 
escola. · 

50,000 homens foram voluntarios; o caso é que mar 
charam mttitos corpos de voluntarios. Nü'o duvid• 
quo houvesse muito abuso; mas o quo afllrmo é 'JU' 
antes do 1864 nenhum dos nossos generaes julgav, 
possível quo so orgunisasse· um exercito de 20 o_ 
30,000 homens, nilo digo já de 50,000, por meio d, 
engajamento voltmtario. Entretanto tínhamos um ex 
ercito de linha que eu creio que nunra,'pormeio d• 
recrutamento, chegou ~ mais de 13,000. pr!1ças • 
ago~u por mBi:J do engaJ,ameuto. v~fuu~ari? t1~emo' 
o tnplo, o qttudruplo. l1sta expenenc1a JUStillca ( 
meu voto contra o recrutamento. 

O Sn. F. Oc·u VLINO:- E o meu. , 

O Sn. SILVEIR,\ DA MoTT,\ :- Nom 
sou muito inglez. 

O. Sn. Slf,VEIIIA n,1 MoTTA:- A emenda dn com· 
m1ssão, Sr. presidentA, ninda é pei~r do que 11 eme~dr 
da camara dos Srs. deputados e petor do que o Jrttgt 
d~ proposta, porque, a nobre commissiio de mn~inh• 
e gtterTu não só ace ~1 o recrutamento como mew d( 
preencher o exordto, rnn s recon lieco _que ellc está 
estabelecido por uma medida permanente: a emenda 
da commts>ão refere-se ás leis de 1864, 1805, 186·) 
que con;agram já essa referencia entre si quanto ac 
meio do recrutamento, o. portanto, tem maiS um de 

eu lambem; feito para mim, que é julgar que a medida do recru-
tamento é permanente. . . 

O Sn . .Tonm.-Não mostra. 
O Sn. SILVEIRA D,\ MoTTI :-Não faço, portanto, 

mais pergtmtc~s ao Sr. ministro da g~erra; vott tratar 
do artigo additivo e da emenda da com missão de 
marinha e guerra do senado. 

A emenda dn camarn conságra, entro os mei ·s do 
preencher a .forca, o recrutamento na fórma das leis 
em vigor . .Tá deêlarei ~ue por este facto tinha do 
votnr contra o artigo .-•, porque niio voto mais no 
Bras1l pela medida do recrutamento: em caso ne· 
nhum voto por tal medida. Prefiro em algum caso o 
. engajamento de tropa estrangeira ao recrutamento 
no paiz, por,]ue o recrutamento é a principal 
arma de opprcssão (ap .iad 1s) de que todos os go· 
Ternos se toem servido contra seus adversarias. 

Uu Sn. SEN.1non:-E ainda continúa a ser. - . . O Sn. SILVEIR.I D,\ MoTT.\: -Depois, Sr. presi· 
dente, etl tenho cm favor do engajamento volun· 
tario um 1 prova estrondosa no p~tiz com a orgnni· 
sação doscorp.os de volunturios. Uma vez que o paiz 
tem reconheetdo que pódo achar nessa forma o meio 
de completar o nosso exercito, · appollando para o 
patriotismo dos cidadãos, que necesstdado ha de con
sagt·ar na lei o meio do ror:rutamcnto, de pilr esta 
arma nas miws dos pro-consules que o governo 
m~nda pnra as provincms afim do fazerem eleicõos? 
Tenltam nlles de monos- essa armn do intomidnçi10 
contra seus adversarias politicas. Pura a formação · 
do exorcit.o está demonstrado que sempre que a 
nação tiver necessidade do uin grnn·Jc esforço, de 
formar grnndo rn:ISSrl do exercito comparativamente 
com n nossa população, o appello p.tra o patrio· 
tismo da nação hn do achar o mesmo rosultnrlo que 

Eu entendo que a fixação de forças é ann)ta; c 
modo de preenchei-a é arinuo; em cada lei que se 
faz marcando o quantum da forca, marca-se o 
modo de a preencher. Perguntarei eit: qual é a razão 
porque todas as leis de fixação de forças se referem 
sempre a essas leis de 18li4 e 1865? E' porque 
tem-se reconhecido a necessidade de legalisar a 
fôrma de_]Jreencher o exercito por meio do recruta·. 
monto. Visto que ha uma loi que o estabe(Aceu, 
o Ie~islador por motivo de redacção, em Jogar .de 
dizer· cc Um dos meios será o recrutamenton d1z: 
rc Um dos meios será o da lei de tal queestaheleceu_ 
esse meio." Isto prova que a designação dos meios 
do preencher a força deve ser annna. _ 

Sr. presiàonte, uma vez que a discussão e.stá limi· 
tatla ao additivo, quero restrin~ir-me ao re~t_mento e 
ás determinn,~ões do V. Ex. ; nao quero samr do as· 
snmpto, o pohmto não farei mais observações sobre 
o mo !o do preencher a força. Não podendo-me ~s
tondcr nn mdagação de o~tros assumpt9s. que nao 
cabem serinmonto, som clucana, no addttiVO a res
peito da fixacão dos meios de preencher a fo1·ça, 
guanlo-me pt1ra no artigo se~uinte, ~ue ó o 3',tomar 
a palavra novame,tte afim de discuttr a queslii_o daS' 
commissües. Ahi pód~rei fazer. o~tras obsorvaçoes; & 
niw quoron lo agorn dtvagar, ltmtto-me no que ncabf} 
de dizer pura funJamontnr o meu ~o to contra o mo
do de preencher-se a força do cxorcllo. 

O Sr. bnrão de JHurliibn (mimstr() 
da gncrra.)-Sr. prosidontc, V. Ex. com razão ob
sct·vott no nobro senador que acaba de sentar-se que 
ollo se não achava doutro dos limitas da discussão 
do arfjgo do quo so trata. Esta observação do V. Ex. 
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Jlo'diu dispensar-mo do rospondor ao honrado mem
bro, qunndo S.llx. mo provocou n dar-lho csclarcci
tnontos acerca do dous factos .que não tem intima 
relu~i10com o artigo que se discute ... 

O Sn. SILvwt,\ llA MOTTA:- Eu até desisti. 
O Sn. liiNISTRO D.\ GUERM ... mas pelo respeito quo 

tributo ao honrado senador, V. Ex. me pormittirú 
dar agora, niw resposta complota aos dous quesitos 
feitos poJo ii lustre preopinante, mas aqudlas infor
mn(;ões que conservo na memoria, podendo todavia 
affiançar-lhe quo as poderei dar sutisfactnrins em 
occasiiw om que t1vor consultado os papeis quo ago
ra niio onconttei na pasta ond'o os tinha posto. 

O Sn. SitVEIIl\ D.l Mon\\ .-Eu disse que podia 
ser na lercoira discussão, 

0 Sn. MINISTIW D.\ GUEilM :-Na torceim discus• 
são· lambem posso dai-as mais completas: agora 
responderei de uma maneira por·fnnctoria its perc 
guntas do uohro senador. 

Foi um;t dcllus, quul é a for·ça quo actualmente 
se acha no Pamguay; se cssu forea é do linha, de 
vo~rmtarios da pntria ou se composta de .outra ma
ne!ra : o modo como essa força se rec1·nta naqucllo 
pa1z. . . · 

O Sn. Su,vEIRA DA MoTrA :-Nilo é isso. 
0 s·n, !!IXIST!lO 0\ GUER!l\ :-QUilOS sito OS meios 

de preen~hor aquelln força, rliss~ o honr·ado mem
bro; port.mto qwws os meios do quo o governo se 
prevalece para· continuar a tel-a no pó em que julga 
que a dm•o ter. · 

Cbmo disse, Sr. presidente, não posso neste mo
mento dizer o numero de soldados que existem no 
Paraguay ... 

O Sn. Sn.vEIIt.~ nA Mor'f,\: -Pouco mais ou 
menos. 

O· Sn. mNrsruo DA <:UEnn.t ... mas segundo o ulti" 
rno milppa que mandei apurnr aqui, porque nilo 
posso cstur·ao facto dos mappas do lá, regnlo-mr só
monte pelos lllitppas quo dalli mo são enviados ... 

O Sn. SrLvEmA D.t M OTT.t :-E' quanto basti1. 
O Sn. lllXISTIIO M GUERil.l: - .... segundo esse 

rnappn a força niw ~odia exceder do 8 a !l,OOO ho
mens r.m consoquencta da ret;rada da gente que su
biu para MuttoGrosso, o da que tem vindo pára o Rio 
de .lnnoit·o e da que tem ido para o Rio Grande do 
SuL Essa força do \l,OOO homens, ma's ou morios, 
contêm a penas um batttlhão do voluntarios da pac 
tr;a·, q11ero dizer, guardas nac'onacs, polida dás pt'o
vindàs, tudo isto l'Ounido ... 

O Sn. Sn,vr~rn.t n,t 1\lo·rH:-Tnl/.i quanti. 
·o Srt. mNrsTnO M GUEnru-... todos qnnntos os 

t!'cct'otos dó gOI'erno determin;mun que tivessem its 
va11tngens do volnntnrios da patrin, totlos confunc 
didus; e mistui•ados'. 

Esse batnlhiio; segundo•nindnlmpouco mO"eonston, 
est;í·onniagem para o Uio do .laue'r•o; u vupor!(UO 
o ·condur., o VaRsinto'lll, oncnlhou no rio Pui'IIIIiÍ' rn
folizmonto c nüo plldc, por consequcucin,hlr j;l rlfi'r:c
tnado a sua chogat!a ao Rio do.lnnorro como devia ter 
ncoutoddo. Creio quo partiu no dia lii do rnez pus. 
~adO. 

Nilo toulro nenhum meio de rocrutar aquolln força 
~cniio mantlnndo do Brasil n gcnto nocussariu pnm 
prceitclter os elaros quo porvoutm·a lú HpJiare~nrn. 

llfns so eu estou rotimrtdo, e o governo Wnl a peito 
retirar toda a forca que não seja necessnria no Par«• 

· guay, como cspôro em Deus que o não soja em 
breve tempo.... , • 

0 Su. SrLVEIM o,\ MoTTA: -Nenhuma? 
O Sa. !IINISTaO nA GUEntu:-ll' o qucestáu di

' zondo. Como o governo· espera retirar tad11 a forl)ll: 
; que tem naqnella Hcpublica, logo que as circumstan
; cins o permittirom1 ... 
i O Sn. Su.vmRAO DA MorTA·:- Esta bula· das cir" 
; cumstancias é horrível. 

O Sn. ftlll!IsTno tu GIIE'RRA .... · não tenha necessi
: dado de preencher os cluros que lá se· clerem, claror 
• que não pódem dar-se hoje senão por accidente 1111 

por mulostia, porque, felizmente para' nós, está ~~pa
: siguada aquella Hopublica. 
'. Creio ter nssim satisfeito ao primeiro quesito ~uo 
o honrado senador por Goyaz fez a honra de dui
gir-me. 

O segundo quesito foi um pouco mescrado· tev~ 
resaibos do accusação ... 

O Sn. Su.vEuu DA MoTT,\: -Pi:lde ser. 
0 Sn. ft!INISTRO DA GUERIU: • :. porque O nobrn 

senador perguntou se ainda se conservava o com- . 
mando, otinntos ccn·sm·on-mc porque se conservava 
aindn llln• comma·ndo mi!ililr em Montevidêo, nmlt 
repnrtiçito fiscal e um hospital pel•mnriente. 

Qnanto no commnndo militar, direi ao nóbt•e sena
dor q11e, ainda poJas eircumstancias, o govor.JO julga 
~no osso eommando niw póde ser· dispensado como 
int.•rmodiarro entro o exercito que so acha no Para· 
guay o o eorttro em quo 'ostú o governo do paiz, mas 
acha-se elle muito reduzido. 

Acerca do hospitar nego a sua existiJilcia. O que 
ali i existo é apenas uma enfermaria que lia muito foi 
rotluzida e agora e>tú quasi annrrlarta complotamont'e; 
na qual é rocobido um ou outro doente que nào ptldc 
fazer viagem até o l.knsil. 

A rospoito da reparti()ão fiscal perlonce· ella ao íni· 
nisterio,da marin'tn. O ministel'io da ~nerra tinha alli 
apenas nlgun's emprega 'os parn tratarem do. que dizia 
respeito ú receita o Ít dr,speza: mas assrgu~o ao nobre 
souador quo lta. mui to tempo foi dtsponsadn a maior 
parte desses empregados, licando stlmonte um da re· 
partir;ito da guerra, porque, com a caixa novamcnle 
crcada em AssrrmP(!ito, ha rwcossidade de al~nm.t 
cscriptrrrn(;ão ell! Jlfontcl'idéo: por.taut,o a repartição 
fiscal está rodrrzrda aos termos mnrs otmples, e· bro
VBmento acabará do todo, dost!e C[l!C'as nossas for~ns 
diminrrirern ainda mais do IJUC estão diminuídas,. mt 

_ so retirarem compltllamontn; 
Croio qrro no robtorio disso al~mnns palavras a 

respeito dn rcpart.it;fto fiscal em Montevidco. So nãu 
o d'sse, do que agora niro mo posso recordar, ~pro" 
voito a oceasifto para, ~atisfazondo a pm·gunta d'o 
~obro .. senadô!', r·Hti~e~r o quo hn pouco dcclnroi1 Jsto e, quo a ropari!ÇIIO llsl'al acha-so· rodnz1da .1 
oxpr·os~ito mais ~imples: tem nm só ompro~ado; os 
ont.ros ou n maior piu'IO drllcs estito j{t ncstil Cilrt.~. 

Srro estas as rospost.a~ qne posso dar <Ís porgunút~ 
do nohro senador. 

Agora a rospcito dlt ost!'nnhczn qtiO'lho cansa um 
dos meios de prconcltcr ns fnr~as do exm'cito; islh é, 
o !'ccrntamonto, ó mnl.el'ia jú t.ito deiJut.ida; i\ tlmu 
rwcossidado tão I'Cconlweida, rmqnanto ontros meio.< 



SESSlO EM I DE JULRO DE !870 9 
I 

mais apropriados não apparccerorn, quo paroco-rno 
escusado continuar nesl.a,discussão. . 

Na sessão passada, o governo promoveit a passa· 
gom, na camara dos Srs. deputados, de um projecto 
que está, sujeito lÍ deliberação do senado. Este pro
jecto, cuja m~toria foi tão proconisada em outras 
épocas, o senado pódo melhorar corno entender con-

. vonionte. Mas j;l vejo, pelo que acaba do dizer o 
nobre senador por Goyaz, que isso não lho agruda. 
S. Ex. niio conhece senão um moi o de preencher ·a 
forca: é o engaJamento, isto é, S Ex. entendo que o 
paiz devo ser entregue a rnerccnarios, porque os 
engajados não são outra cousa, S. Ex. entende que 
nossa força deve ser composta dc.rnerconarios, como 
acontece na Inglaterra. , 
E~ não duvido que este meio dil algum resultado 

em outros paizes onde a população tem necessidade 
.de sejeitar-se a e!le para ter meios do subsistencia. 
Em nosso' paiz a expcrioncin tem mostrado quo este 
meio é sem pro dcficwnte. Só o não seria, se as nos
sas finanças fossem tão prosperas que podcssemos 
dar mais avantajados premios aos volunlnrios a par 
do soldo o fardamento na mesma conformidade. 

O Sn. SILVEIIIA D.\ MorTA: - Tambom não prcci· 
samos de 16,000 homens. · 

O Sn. !II~ISTRO D.\ GUERI\A: - Duvido que assim 
mesmo. se podasse obter a força necessaria para ter 
um exercito com tal ou qual disciplina. Não vejo por 
ora em nosso paiz senão uma simultaneidade de 
meios para poder se obter a força de que precisa o 
exercito. 

Tenho mesmo receios de que a lei chamada da 
conscripçilo não possa produzir os resultados que 
aliás parecem ser consequoncia de suas disposições. 

O Sn. SILVEill.\ D.\ 'MorTA: - Venha para a dis· 
cussão. · · ' 

0 Sn. !ll:'iiSrRO DA GUEIIRA : -0 nobro senador 
entende que o Brasil não deve ter um exercito maior 
de 4,000 homens .... 

O Sn. SILVEIRA nA ~forrA: -Quatro mil não; o 
que não quero é 16,000. E' muito bastante quo te
. nharnos 12,000. 

O Sn. MINISTRO DA GmmnA: -Não tenho ~eceio 
de affirrnar que o engajamento proposto pelo nobre 
senador, ainda quo fosse ,mais vantajoso pura os vo
luntarios, isto ó, ainda qúando se lhes dessem rnaio
.ms premi os e maior soldo, não seria bastante para 
formar um exercito do 12,000 ·homens. 

Não mo recordo que o honrado membro so occu
passe de m. ais alguma cousa concemento á ma teria. 
O mais f0i a respeito da dcgeneracão do systhema 
representativo, porque niio antecedeu á proposta 
que se acha cm discussão o ,debato sobro o voto do 
gra_ças já apmsontado pela il!ustre cornmissüo. Eu 
'CICIO quo o nobro senador I1avia de achar alguns 
exemplos, so os procuras~e, de se ter discutido 
{pódc sor, n~o affirrno) a fixaçiw das forcas antes 
.da resposta 11 falia do throno; mas, quantlo não os 
achasse, ~reio que a. dcgo.neraç_iw do systhoma ro
Pres_cntativo stl por Isto IJ mmto pequena, muito 
1.hmmnta. 

Agora mo. lembro quo o nobro senador achou in
constitucional n pormnnoncin do uma Ioi quo do
crot.a o recm1um1mto. ~las ostn lei oxist.o pernwnen
tomonto no Bmsi! dosdo a sua indoponiloncin o niuda 

ninguem lho achou a inconstitucionalidade quo.agorn 
o nobre senador lho descobriu. 

O Sn. ·SILVEliiA DA MoTT,\: - Mas todos os· ao
nos ó preciso dize~ quo so empregue esse meio. 

0 S11. MINISTI\0 DA GUF.RRA:-0 que se precisa 
dizer é qual o numero. de indivíduos neeessurios 
para compor o exercito: isto é que é annuo: mas o 
modo por que se ha de compôr esse contingente, 

. não, sempre foi permanente, nem póde deixar de ser 
assim, mesmo se passar a loi que por ora é projecto 
enviado pola outra camara. Quando houver necessi
dade de preencher a forçn decretada, diz este pro
jecto, ha do ser preenchida por tal maneira. · 

O Sn. SILVEill,\ DA MorTA.-Quando houver. 
, O Sn. mNISTRO DA GUERM :-A lei nnnun é que 

marca que haja mcrutnmento, porque diz " hàja 
exercito " o quando diz " Iwj!l exercito " diz " preen
clw-se o exercito pelos meios iá esta!Jelecidos. >> Não 
é preciso indiear os meios; basta marcar o numero 
dos indivíduos quc·deYcm entrar para o exercito. 

E nos outros paizes como é que se procede? Da 
mesma maneira porque estamos procedenrlo. Os 
meios de tor n força são permanentes, o contingente 
porem, dessa força ó que se vota annunlmcnte. As
sim aconteci11 ua .franca ; diz-se, o governo terá um 
contingente do tantos Inil indivíduos para o anno ln!, 
o os meios pelos quacs esse contingente ha do ser 
ohtido, está definido nas lois. O mesmo acontece 
entre nós: marca-se a força que devo existir: o modo 
de obtel-a está prescripto na lei permanente, salvo 
quando quer se alterar osso modo. E' lambem o que 
acontece na Inglaterra e em outros paizes. Portanto; o 
nobre senador não pódc acoimar do inconstitucional 
a emenda da com missão: e lia· se acha do ai:cordo 
com o que sem pro so tem feito aqui a· com o que se 
faz entro os povos que são regidqs pelo systhcma 
constitucional. · . 

Não havendo numero sufficiente Jlara votar-se fi. 
cou encerrada a discussito do artigo 2• additim com 
a emenda da commissão do marinha e guerra. 

Seguiu-se u discussão do artigo 3• additivo com 
uma emenda da mesma commissão. . 

O Sr. Paranaguá pronunciou um dis
curso que publicaremos no Appcndice. 

O Sr. Silveira da Motta:-Sr. pre
sidente, tendo cu offerecido uma emenda iÍ !01 de 
lixacão de forças que hojo vigora, quando ultima
monte se discutiu nesta casa, determinando qrw .os 
postos do conunissào conferidos pelos gonoraes ern 
chofe, declarados cm suas ordens do dia o por actos 
de !Jrnvurn, fossem confirmados, o nobre ministro 
da guerra não acoitou esta minha emenda: votou 
contra ella, e apenas consignou na lei a tal ordem 
dos galões, como disse o no!Jro sonndor pela provín
cia do Piauhy, isto é, a conces?il~ dos distinctivos 
dos postos concodiuos por comm!ssao, quer por actos 
do bravura, quor por outros sornços, polos gonoraes 
orn chofo. 

Sr. presidon(o, esta idéa o a Oi!tr~, ninda,nr;anhn
da qno· nprosenla a nobre conumssuo do mannhn e 
gu~rra do senado lt loi qno. s~ dis~uto, reduzindo ou 
elevando osso fa,•or dus d1stmcçuos dos gulüos ás 
gmdnn~üos, qno sompro teom mais algum atreito 
no uxor~ito, som pro é do mnis alguma vnntugem, por 
quo dilil certos direitos orentunes nas promoções: 

3 
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.estas duns idóns, Sr. pmsidonto, ainda as combato 
pol'insnfficiontos o injustas. . .. · 

Cont.inuo a defender, o hei de roprorlnzir na 3• dis
cussiio·, como protesto nnicnmente, embora b nobre 
ministm vote contra, n idéa dn confirmadw dos 
póstos de commissiw, conferidos por actos 'de bra
vura pelos gcncraos. em chefe e declarndos nas or
dens do dia. Note-se que é sómcnte os postos confe-
ridos por actos do bravura. . 
· ·sr. presidente, os officiuos que ll<1 campanha 
do·raraguay se distinguiram por netos de brnvurn e 
obt1voram a promptn rcmunornção de seus gc~eraos, 
o·lovando-os a postos superiores, deviam ter a ospec
tativa do serem confirmados estes postos; logo que, 
terminada a guerra, so tratasse do regularisar esses 
actos· dos gencraos. · · · 
.... O "sn. nnNisrno ·DA GUEiliU d<Í um aparte. 

O Sn. SILVEIIlA DA ~forrA:- A falta de 'vagas no 
quadro não é razão sufficionto. 
·· Desde que os gcnoruos em chefe foram autol'isados, 
por uma lei especial, para conferir postos ató o do 
c.oronel, por actos de bravura, desde qu,c ollos foram 
íltitorisados para isto, devia se reputar ó' act,o de con
férir um posto, em campo de batalha, como· uma pa
ló.yra dada pelo governo. . . ' ·· · ·' 
. O. Sn. r. OCTAVIANO :-Apoiado. 

O Sn. SILVEIIlA DA MorrA:- ... e como um acto 
de confiança rio governo; aliás o go~erno chica~a·o 
favor qne fez: autorisou os seus generaes a dizer. 
aos officiiies qne os postos quê ellcs conferiram 'pór 
actos assignalados de bravura, por actos lieroicós, 
seriam confirmados: accenou 110s · officines com uma 
mentira, porque osgeneraes em chefe tinham autófi
saçiio para promover até coronel, e agora, pela lei que 
esfá em vigor, apenas podem dar nm galão ·para 
distinctivo,e, pela emenda da commissão, apenas· pá~ 
dom dar ?ma graduação. Este facto, Sr. president~, 
desmoralisa o governo. · 
,. Em Olllra occasião; em. outra urgencia de perigo 

nacional, quando se mandar para as fronteiras· bs 
nossos corpos do exercito, o se disser aos officiaes: 
(("ô vosso general pode immcdiatamcnte. premiar o 
vosso heroismo u; ellcs dirão : (( isto é uma 'pêlá'i 9 
uma illusão do governo; quçrem acccnar"nos com 
e'stcs favores, para depois retmh\1-os c 1'cduzi!~os a 
nada, )) que é o que se está fazendo. .. · 

Sr. presidente, quando ogoneral em chefe confere. a 
.um official até um posto superior, a um capitão, por'ex
otnplo, o, posto de major, o elle depois da guerra tilrmi~ 
nada, depois 'de ter commnndado como maj,or, volta 
e'ticha~se'siinplesment0'éom unl galão de capitão, d,ii: 
<ilogra'rtim~mo)); ouenliiD :uo quo o general cm chefe 
me· dou não v.1le nndu.u Dar galf10 a um capitão que 
commandou em combalo um batalhão, o que prati
cou netos ta os qno ohri~nriam o general cm chefe; para 
fazer juslica, a dlzor-lhc « ci Sr. é majoru. rrOualma
jor, scnhÔres, ó uma monlira. Ni1o foz-mÕ major; 
dou-me. um galiwuisto não ó seria; o com qncm presta 
sorvi~os n·naçito o serviços de sangue, niió é. por
mittido hrincnr, , , ... 

O Sn, F. OcTAVIAi'iO:- Apoiado, 
•O. SI\. SILVEI II,\ D,\ Mo-rTA:- Sr. presidente, 

q\]nndo defendi esta idéa da confinnnçflo du postos 
db,cominissiw, conferidos. por netos do hravm·a, de-· 
c1nrados nas ordens do dJU dos gonornos cm chofe, 
o 'disso nostn cnsa qno haviam officincs do tanto me-

, ·, . '' . 'I 

1:ecimcnto que, s.ondo toncntos, tinham commandado 
batalhões, llrihnm sido depois por antiguidade promo
:vidos a capitão; qno, sendo cnpititos p.or antiguidade, 
tinhnm ohtido do gonornl em chefe, 'que ent~o ora 
o Sr. Qnqu~ de Caxins1 a pmmoçiio ao posto de 
major em commissiio, c.ommandundo bntalhiio, ·o 
mesmo batalh~o que tinha commandndo como te
nente; foi para fortalocer 11 minha idéa, ·de que 
haviam serviços de cqmpuriha quo s.6 o gene. ral ó 
que immedintnmento poaia t·emnnorar; mas é ,Pr1l
ciso que ri rom1meração, spja real c niío flclicia. 
Quando affirmoi isto, ~onllores, fui contestado pelo 
nobre senador q\le commandava cm chefe o vosao 
.~xercito no Pnmguay. O Sv. du9uc do Caxias disse 
naquella occasião quo não ha1ll!l oxemplo na seu 

ltho~'!P~ do ncn~u!l' ~e~onte te1· comm~ndado pata-
ao. · 
O Sn. ouQuE DE C.1xiAs:-:- Y.. Ex. mesmo acua 

de dizer que era capitão. 
O Sn. SILVEIIlA DA Morra:-:- E~ outra cousa. 
O Sn. ouQuE DE CA+JA~: -:- 'iloi ténento, com a 

grud~ação, co!Ji as divisas de ~~jor·. " · ·· · 
O Sn. SILVEillA DA MoTTA:-;: O qilO eu sei é qu11 

alio era 'tenente de camllar1a.. , ·· · · 
o Srr. DUQUE DE c.\XIAS :-:-Major de commissãQ. 
' . ' " -· . • :.1" ,, . ' ' 

O Srr. SILVEIRA DA MorTA:-: V. Ex. contestou. • 
disse que não havianenhuin tenente quó tivesse 
commandado batalhão. · · " · .... 

O Srr. DuQuE DE CAXIAS: -Era major de· c~~
missão. 
' O Srr. SILVF.IIlA DI\_ MorTA:..,.. Quem o foz major 
de com'missãb foi V. E~. · · · · · · ... · 

o Sn. DUQUE DE c.\XIAS :'-:.Depois qn~ já, era 
capitão~ · · · 

O Sn. S.ILVEIIlA. u.1 1\[oTTA :":':'QU,Qro ler ao· sen.ado 
e.~~'f, ordeiji do. dj~ parli, q~o. parecer leYiil~O quanqo 
d!go as cousas. 

O. Sn. nu QUE. DI!. CAXIA&,: --: Vamos ver 11 ardem do dia; " ... ' .... · ·· · · . · · · 
~ I •. •' • ' 

·o Sn. SILVEIRA DA MorrA:- Não ó. toda, ó um 
treçl~o da or~c.m.do Q,ia. do cqronel, }!~rnando Ma
ch~pó de. Souza, qll~ COillffin.ndava um,a briga,dn np 
dia 22 de Marco, de 1868, 

<J '' 'I ' • . ', '• 

Quando foi nomeado esse, bravo official para com
mandar uma brigada ·do 2' corpo do exercito, no re
conhecimento de Tuyuty, 'imh nesse reconhecimento 
dous batalhões, o 27'.e o 34' d.e voh.mtario~, de um 
dqs q;uaes Cr1Í. commql!dnnte.O 11\DJO~, hoje de cum
inissao',' .T9sé.~o, Almoida Barreto, creio que filho do 
Ceará1 Eu V O I! lçr, o trp,çho,,da. ordem do dia do 
~r. Fopwnd.o, Macha~o,: «

1 
A,gora, por occasião,q• 

dur cqpta,do b~rnCO!llPPr~1~e~to dos corpossobm~.u 
COfl!IpHndo., ~nt1~fn~ondo um tr1hu.to dqv1~o n? men
tiJ, ·o, cl!J)1prmdo um do~or, do, ngo,·osa .J~Sttça'l. . 
Entre ~aronthosis, por isso, ó, quo ou aqUI no sonad() 
tonpo msi9lido sempre, c .iii ntó impcrtinei. uma vó:C 
co~ õ,noor.ó minisú;ó dn guerra, '(e ol~c mo descu!" 
pitr<\) para quQ qqnndo mandasse pubhcar as pnrli~ 
cipnçõcs' dos gcnornos cm cholo nas bntnlhns, man· 
dasse tnmb_cm as partos ~os ,comqwnd.an,tos d,9s cor
pqs; dns bqgoad~l~ o das dtvlso~s ...• 
· O Srr. DUQUE DE CAXIAS: - Pu r. ncroditnr mais 

nollps do quo no goncrul
1
om chofo. 
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O Sn. StLV.RIRA DA ·MoTTA: - Niio é por acrodi 
tlir-se mais nollos; mas para aquilatar-se a justi~.n 

'quo os generaes em ehcfe fazem e aquolla que dCl
.:xnm de fazer, porque os senhores niio siio infalliveis; 
·OI'l'llm; não tecm ·a pretonção da infalli!Ji!idade. 

Q 'Sf\, DUQUE DE CAXIAS.- V. Ex. é que tem esse 
·.qpm. 

Q. Sn, SJLVBIM Il.\ Mor.r,\:- Não; tenho errado, 
coinó muitos, na minha vida. Facho aqui o paren
j;l)q!lis que foi longo e continuo a loitum. « ••• sejn
)llle licito fazer expressa e honrosa menç;i10 dos corpos 
~7 ~ 34 de voluntarios da patria, e de algumas com
pal!hias da ala direita do 11 de infantaria, quo foram 
os unicos que atacaram e assaltaram a posiciio dii 
.8;J,uce, tendo o dito 34 a honra de ser o primêiro a 
l)RSaltnl-a, guiado por sou commandanto, tenentG no 
.e~e1·cito e capitão em commissüo, José tle Almeida 
. ll!!rreto .... J> · . ' 

Era pois elle tenente do exerrJto e capitão em 
commissão. 
· O Sn. DUQUE DE CAXIAS:-Era .capitão no exor

qi\0; para mim capitão e não tenente. 
O Sn. SILVEIRA DA Mo-rTA: -Ainda não estáva 

c.onfirmado. 
O SR. DUQUE DE CAXIAs:- No exercito era ca-

pitilo. · 
O Sn. Su:,VEIRA DA 1\IoT'rA:- Tenente no exor

ei,\o; foi o· que uffirmei, que era um official dÍl tanto 
merecimento que, como tenente, commandava um 
~talhão; e foi isto que V. Ex. contestou. ''·'!:1 

O SR. DUQUE DE CAXIAs:,- Era capitão em com· 
missão. 

Q SR. StLVE.IRA DA ~iori:A:- A' vista desta lei, 
~r. duque, que nós estamos fazendo, os capitães de 
commis>ão não sã.o capitães.. . .. ,;.:;; ·.,;, ... ,., ·'·"d 

O SR. DUQUE. DE CAXIAS :-Estou dizendo que o 
re~utaya capitão; como S. Ex. coo testa ? 

O Sn. SILVEIRA M MorrA:-V. Ex. o reputava 
t;a,pitão, porque o. era de commissão; mas não es-
ta,va confirmado..... · 

O SR. I!UQUE DE C.1XIAS :.-No exercito era; es_tava 
Ulj;ordem. do dia r como tal, como tal o reconhecia. 

(i) Sn. SI-LVEIRA DA Morn:-« A' testa do seu 
corpo, com toda a calma, presença do espirito s 
v.alor, soube·com seu exemplo mostrar a seus sol
dados como se assalta uma trincheira .... ·'' 

O Sn. nuQuE DE CAXIAS dá um aparte. 
OSa. SILVEIRA n.1 M'QrT,\: -Não ha duvida: po

dia ser um paisano, capitão em com missão. O que 
~J'IIm os. capitães, majores· o tenente-coronois dos 
corpqs:_de voluntarios, senão officiaes do commissão? 
Mas nu~ o~a esta a questão. A minha q~ostiio era 
outra; cmg1a-so a que . um tenente de hnha com-
1!landaraum batalhão e V. Ex. disso rrue não. ·JJll 

I '1 ' 

O Sn. DUQUE DE CAXI,\s.: -Com a com missão" do 
capitão; não foi como voluntario quo commandou o 
batnlhiio, ioi como capitão do commissão ..• J _,:H,i!?; 

. ·-
0. Sn •• SILVEIRA DA MorrA :-V. Ex. mo ostú at.tri-

bui~~o cousa gue niw dtsso. O corpo compÕc'sO do 
capitaps., de maJor flscal otc.; ollo havia do tor umn 
$raduação como commandnnto, como a tinham pu i· 
snnos; mns·ollo ora tenonto.... · 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS :-Era um capitão do com
missão, repito. 
· O SR. SILVEIRA DI. M~rTA :-!\las eu quiz justifi

car-mo, porque, quondo- o nobre senador me co~
testou, a sua contestaciio tinha uma grande aut.m
dade; elle tinha mais 'razão de saber destas cousas 
do que eu; mos afirmando osso facto .•• 

O SR. F. OcTAVIANo:-~rmou uma verdade. 
O Sn. SILVEIRA pA MoTTA:.... estava acryso· 

!ando os sen•iços... · 
O Sn. F. OcrAVIANO:-De certos officiaes .. 
O Sn. S1LVEIR.I D,\ Moru :- .... de certos offi

ciaos quo com patentes inferiores tinham commari
dado corpos. · Já sabia que uni. alferes, um paisano, 
podia commandar; quando fallei em tenent.e, claro 
estava qne referia-me ao posto que elle tmhn no 
exercito . 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS :-A ne~hum tenen.~ cdu
fiei o commando de batalhão; fo1 a um capitãO de 
commissão que confiei o commando. 

O Sn. SILVEIDA DA Moru:- V. Ex. não fo! que 
lhe deu a com missão de capitão; deu-lho ade maJOr ... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS: - Foi ao capitão de com-
missão q11o incumbi do commnr.do. . 

O Sll. SILVEIRA nA MorTA:-Podia ser tambem 
um paisano. O que quiz foi jusli~car-me; não ~ero 
que diga.~ que eu como n~m·lsca! me mettt nas 
cousas m1htares ... 

o Sn. DUQUE DE CAXIAS:-De certo tempo a esta 
parte. . . 1 O Sn. SILVEio.\ DA Morr,\ : - ... como wmsca 
venho aqui dizer agora estas cousas .. · 

O Sr. DUQUE DE Cut.IS :-Até então achava muitó 
bom o que eu fazia. 

O Sn. SILVEIRA D,\ JVlorTA :- Achava muito bom 
o que Y. Ex. fazia ... 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS ::_E ajudava-me ... 
0 Sn. PIIESIDEN'FE :-Attenção [ 
O Sn. Sn.VEIDA DA Moru : - Mas· V. Ex' per

mittin este aparto que vem dar Jogar a grande des
envolvimento ... 

O S1t. PRESIDENTE:- Tenho pedido muitas vezes 
aos Srs. !onadores ·que se abstenham de apartes •• · 

O SR. StLVEIDA D'A MorTA:- Mas ha uma recri-
mina cão a que devo responder. . 

O Sn. PRESIDENTE:- Não o posso permittír. 
o Sn. SttVEIIIA DA MoTTA:- Se V: Ex. não me 

permitto responder agora, responderei em outra oc· 
casião. Isto não ha de ficar sem resposta .. •• 

o Sn. DUQUE DE c,\XIAS : -Não ó verdade o que 
eu disso? 

0 Sn. PRESIDENTE:- Peço attençiio. , 
O Sn. Su.vEIRA D,l MoTTA: -·V. Ex. quer que• lh~ 

responda? Estou prompto a responder sempre. 

0 Sn. PHESIDENTE: _Poço aos Srs. S?nndo!os que 
se abstenham do a partos para qno a d1scussao nilt> 
seja perturbada .. • • 

0 Sn. DUQUE DE CAXIAS dlt um aparto que nuo ou-
vimos; 

0 Sn. 1• 1msiDI~1!TE: - Attonçüo. 

,, 
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O S11. Su.nnu n.1 MorTA:- E' uma qnostiio quo 
não devamos liquidar aqui. • 

O S11. I'llllSIDENTII.- Acho que os oradores devem 
ser ouvidos com toda a uttonção; os apartes tendem 
a perturbar a discussão; alguns não o fazem; mas 
outros podem ser origem de sconas muito desagra
da veis, Peço, portanto, aos Srs. senadores que ~e 
abstenham de apartes; our.am com atlenciw; rospm-
tem a liberdade da tribuna. ' 

O S11. Z.IC.IllUS E OUTROS SENIIOllES: -Apoiado I 
O SR. F. Ocuv!,INO:- Peco ao Sr. senador Sil

reira da Motta qno não discat<Í osso ponto; continue 
o seu discurso. 

O Sn. z,,ç,uu.\s :-E nem foi ouvido o aparto ; 
]lódé passar por alto ; 011 não o 0111'i daqui, c creio que 
nem os tachygraplws o tomaram. 

o Sn. StLVElll.l DA nloTT.I :-0 facto, pois, a que 
alludia está justifir.ado; eu entendi que devia fazer a 
justificação ila minha proposição ; t.alvcz houvesse 
algum cqmvoco na coutestação. Contmuo a tratal'llo 
artigo :3° atlditivo. . 

A omouda u;l ca mara ao ;lrtigo 3additivo roprod uziu 
nesta lo i do 18il-1S72 a mesma idéa que passou na 
de 1870-1871, que já está om vigor; foi emenda da 
eommissão da camara dos deputados á proposta do 
governo. A com missão do m:ll'inha o guerra do se
nado quiz tornar maior os lo faro r dos distinctivos; 
achando-o do menos, concedeu as gratlua~úcs. Osdis
tinctivos, como veio á idéa da camam, ·de accôrdo 
com o nobre ministro, (o entendo que da camnra não 
vem nada som ser do accordo com o nobre ministro) 
da concossüo sómontc dos distinctiros favorecia •1 
mdisciplina. Ha prur,as do prol, sargentos, que 
obtiveram o posto de álferes em comissão. . 

E~sas praças de prct, com os galões de alferes, qua 
!O!'VJCO ficam fazendo nos seus r:orpos? O do sargen
to? Âcha o nobre p1inistro que isto u combinava! 
com a disciplina do exercito? Tira·so a divisa do al
feres a um sargento? Entretanto da maneira porque 
está concebido o artigo da camara, podia ter logar 
isto. E scnilo podo ter lagar, então o al'tigo addili· 
tivo da camara, cm qac concordml o nobre ministro, 
ainda ó dcffiGicntc, porqnc não comprollcndo as com
missões dadas iÍS j\rllf)l\S de prol. Eu C?nhc<;o al~ll· 
mas que toem prestado muitos bons somços .... 

O Sn. m:;IS'I'ilO n.1 GUtmn.l d1í um aparto. 
O Sn. SH.I'EIIlA n,1 ~IOT'I',I :-Não me fundo sú no 

que mo dizem, Yojo, vct·bt gmtia, qtw ha rn:aç~ts do 
pret que prestaram grande scrvico na promwa de 
l\[atto Grosso, quo estiveram da' margem do Apa, 
nessa desatinada, mas gloriosa cxpodicüu do coronel 
.Camisão, que correram todos os perigos, so!froram 
iodas as pl'iV.lÇÕcs dessa cxpctli<;iw,; pra(;as do proL 
a quem o gonewl cm chefe do cxorr:tlo no Paraguay, 
depois, mandou quo so /hessom eiToctivas as com· 
missões a ellas dadas. Sei de alguns sal'gentos quo 
mereceram a commissão do comnuwdanto om chefe. 

Quando urnrmo isto, jilvê V. Ex. que ·niw mo 
fu!lllo só no que me dizem; mas, igualmonlo, no 
juizo do general orn chofo, que nilú h!IVin de d11r 
uma commissúo do alferes a um sargento som saber, 
'jlOI' mui las informar.õos, que ello- n mcro<;in. Como 
é então que poln eul!)ndn da cnmal'll faz-so com IJIW 
um homrnn l{llll pmstou hons sorl'ir.os míli!at·es rú 
cumprir tlm•uros do Slll'~nnto eom giilúo do alferes? 
Acho IJIIO isto ii contra u disciplina ; nosln parle o 

artigo ó dofficicnto por não comprohondcr csta~hy
pothese. r:,.;if 

Mas, sonhoros, isto ó quanto á temonda da'~ca
marn. E' oviuente que a concessão dos galões ra 
quem prestou serviço d.o cnmpanhn, n quem por
tou-se com brnvuru no campo, mm·econ do sou ge
neral umu commissão, ti uma frioloira. A commissão 
do marinha e guorra do senado, reconhecendo u in
sufficiencia desta recompensa, deu a graduucão; esta 
é favor um pouco maior, porque sempre dJ no oill
cial o direit~ .eventual à promoçã?. Mas se se tFatn de 
confirmar o Justo favor du comm1ssiio, confendn por 
actos de bravura, ainda se ha de dizer ao officinl 
a Espero pela promoção? » Porque razão não se 
confirmam estes postos·? 

E note-se que as commissõos conferidas pelos ge· 
noraes cm chefe do nosso exercito, por netos de bra· 
vura, não são muitas; !alrez avultem outras confe
ridas por diversos serviços chamados relevantes, .e 
que o podem ser, porque os ha, sem SOl' do campo, 
que são muito relevantes. 'Mas cu entendia que cs!e 
favor da confirmacito dos postos só so devia fazer 
âqucllcs que tivessérn pr;, ticado actos de bravura, o 
stí a estes. O mesmo favor se concedeu para os feitos 
relevantes, que ou reconhoco quo' ás vezes valem 
tanto como os actos de bravút·a; porém, na genera
lidade niio daria autorisaciio ao governo parn confir· 
mal-o; não dóu is!o cm ftlrma de autorisacão, porque 
não quero que o governo abuse, dila quôm qnizer, 
a seus afilhados, e pretira oul.ros que o merer.am: não 
quero dar como nutorisação, e sim como "determi
nação de lei: « os postos de commissiio conferidos 
por actos de brarura sorüo confirmados » Podem fi
car as graduações para os postos conferidos por com· · 
missão em consequcncia de servicos relevantes: fi. 
cum clles sempre com alguma Õsporanca mais ao 
accosso, iÍ prom~çiio. E' preciso fazer unia distinc· 
cão onlz·o o servwo do actos do bravura o o servico 
relevante que mu'itas vozes é do quartel-general. .. 

O Sn. F. Oc·r.\VIANO dá um aparte. 
O Sn. SILVEIII.\ D.l Mo-ru: -Não quei·o des

conhecer; ha serviços do quartel-general muito im
portantes. Um olftcial do estado-maior, na sua com
missão, fóra do fogo, pódo fazer um scrvlco maior 
do que quem ostÍincllo; vê-se, ao lado ·do "general, 
incumbido dos trabalhos preparatorios das operações, 
no que pôde prestar, sem duvida nenhuma, mais 
scniços 110 general om chefe. 

A idóa, pois, Sr. presidente da com missão é, como 
disso ao prindpio, uma idéa acanhada: doviam sor 
prodigos com IJUCm foi generoso na entrega do son 
sangue; mas são avaros, o av;1ros ho,io, depois de 
terem d~do immodiatamcnto ao sorvir.o uma demons
truçilo do mcroeimento, do lwrois1ÚO com que elle 
foi feilo. Jsto é voltar a truz; é rogaloar agora a re· 
componsu áquollcs quo fizorum tudo quanto podiam 
nas lwras da affiiçlw, !lO momonto erilico, o que está 
plonamonto reconhecido. 

Sr. presidente, a omondn da honrada commissão 
do mannhn o guD!TII do senado, a meu ver, ainda 
encerra uma outra inJustiça, que ó confundir no fa· 
vor qtio fa7. das gmduaçõos todas ns cspecws de ser
viço; confunde-as, igual-as, o isto ó o qno ontcnilo 
quo olln niio devia fuzer, mas sim àoseriminal·ns. 
A emenda d11 commissito considoru dosdo jiÍ como 
so graduados fossem os officiacs do oxcl'cito o prncas 
de prot !JIIO for:tm eommissionndas poJo gcnornl Ôm 
chefe, durunto a guerra, o IJUO se acham actual-
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mente conservadas nessas commissõos. A omonda 
encerrá, portanto, não só a injusti~a do equiparar 
os servicos de actos de bravura com os do outrns 
commissões que os gcneraos cm chefe deram, po:quo 
nivolln quanto nüo dovin ser nivellado, como mn.dn 

-:restringe este favor das graduações mesmo n re~petto 
dnq;uclles officiaes que prestaram semço ate c?r
tn epoca que se retiraram do terreno da ncçao, 
que perd'eram os postos de commissão em virtude do 
aviso do nobre ex-ministro du guerra, e as gradua
ções. que tinham obtido por actos. d~ bravura ?U por 
serviços a que se refere n commtssao do mnrmhn e 
guerra. 
' Pelo facto de terem voltado para o sou paiz, por 
qualquer interesse particular, o nobre !'linistro. t~ 
mou, talvez, a respeito delles uma medtda de dtsct· 
plina. Para evitar que o contagio pegasse, que al· 
guns officiaes que daqui foram na pnmeira phaso da 
guerra, que tinham feito alguns servtços, pelos quaes 
mereceram algum galardão, logo que se apanhassem 
com algum galão mais, viessem para a santa ~az, o 
nohre ministro por bem da disciplina, pam ~vttar o 
contagio, disse: « Não; aos que voltare11,1 na o con
firmo as commissões. i> Talvez essn medula produ
zisse muito nom effeito; mas ha alguns brav0s 
que prestaram serviços na prirnaira ph~se da guerra, 
que voltaram e que, uma vez que se faz o favor de 
dar as graduações a quem prestou serviços, e que 
mereceram a commissão, eswvam no caso de pode
rem merecei-a tambem agora, que não hn o perigo 
do coutagio da retirada (porque creio que ? governo 
não tem intenciío do mandar mitro exel'Clto para o 
Paraguay tão éeJo ) ; , o esses podiam obter a confir
mação dos postos cm que foram collocados. com o 
mesmo dirmto do alguns que foram. do mctado d,n 
guerra para o fim, e outros já quas1 ~o fim, que li· 
veram occasião de prostrar bons somços, que mo· 
receram por isso .as com missões, e se as mereceram, 
estão prevalecendo-se tla.lei para serem graduados. 
Veja a nobre commissão se se pôde ou não dar a!· 
guma injustiça a respeito daquo!Ies. 

Eu não sei se o nobre ministro da guerra poderá 
informar-nos dos postos de commissão que foram 

, dados nesta ultima phase da guerra pelo Sr.· conde 
· d'Eu. Eu noto que o nobre ministJ·o tem mostrado 

ultimamente uma repugnancia, nma avareza que 
'estranho, a respeito da confirmação ~esse~ postos de 
commissão ; .não sei se o nobre mimstro ,tulga qt!e o 
ultimo general em chefe ta !ve_z abusasse, prodtg~
lisasse esses postos de commtssao, de modo que seJa 
preciso ·retrnhir por este modo ••• 

O Sn. MI~ISTilO DA GUEilllA :-Isto é seu. 
O Sn. SILVEiRA. ndlorT,\- Som duvida, porquo 

eu ó que estou dizendo. Niw sei se o nobre ministro 
entende que houve algum abuso da parte do 
Sr. conde d'Eu na uonccssão do postos do com
missiw, e por isso está agora tito avaro a respeito 
da confirmação dos~es postos. 

0 Sn. !llNISTilO DA GUERRA: -Como som pro. 
O. SR. SILVEIR.\ DA MorTA: -Como sompro não, 

porque notÍli, o já fiz notar aqui no sennuo que V. Ex. 
hn um nnno o tanto dofondou uma medida disci· 
plinar para o exercito, que hoje tom condomnndo. 

O Sn. nl!NisTno D.l GUEilRA :-Ningncm nccusou. 
O Sn. StLVEJR,\ DA J\!o'!'TA ;-A qnom 6 que nin

guom accusou? 

0 Sn. MINISTilO DA GUERRA :-A ultima phaso. 
O Sn. SILvEm A n,\ MorTA :-Não estou fazendo 

accusaçüo, não tenho nunca intenção de accusar; 
não ncuuso nunca intencionalmente. Quero saber as 
cousas ás vozes e aquolles n quem a consciencia 
doo tomam o pedido de informacões por nccusação. 
Desejo que o nobre ministro veja se nos póde dar 
uma inforl)lação dos postos om commissão que foram 
conferidos na ultima phase da guerra pelo ::ir. conde 
d'Eu,.para que ontãopossa formar o meu ,juizo sobre 
n avareza que estranho no nobre ministro a respeito 
da confirmacão desses postos de com missão,· porque. 
eu não o suppunha nestas disposições de animo; • 
agora IÍ quo estou vendo esta mesquinhez. V. Ex. dá 
esperanças de promociio para o exercito·? , 

Portanto, Sr. presidente, é por este motivo que 
eu desejava as m[ormações que peço; não é por
lJUe eu queira fazer accusacão ao nobre ministro. 
Parece que S. Ex. est1í. com vontade de que eu o ac-. 
cuse. Ainda nito é tempo; mas ha de chegar. 

Eu sei que os nobres ministros olham assim yara 
a ultima phase da guerra como antigamente Tibe
rio olhava para a Gormania e para os germanos, com 
uma certa desconfianca; mas os germanos deram 
tantos signaes de obedfencia que ou creio que o mi
nisterio' não tem razão para desconfiar e para estar 
escasseando agora favores, talvez ~arque o !lo a h u
sasse. Eu não soi se o Sr. conde d'Eu abusou .•. 

O Sn !UNISTno DA GUERRA:-Niio consta. 
O Sn. SILVEIRA !IA MoTT.\:-Não consta?! O tmi· 

co modo porque eu JlOsso explicar es~a ava:eza do 
governo é pelo deseJO de não estender mm to este 
favor a 11lgumn prodtgalitlado que se fez de ,com
missões na ultima phase da guerra, e porisso eu 
estava pedindo esta in[ormacão ao nobre ministro. 
Eu, como já disse, nunca fúço acclisação intencio
nalmente. Como membro do plrlamento, no exer· 
cicio de meu direito de indagar, de examinar, posso 
cerwmrar um acto de qn11lquer autoridade.;. · . 

O Sn. Z.1cnus: -Apoiado. 
O Sn. SrLVEIM 111 MoTT.\:- ... e quando cen

suro, com a indopcndencia de meu caracter, e no 
uso da prerogativa constitucional, estou completa
mente em meu dire:to. (Apoiados.) Não me pesa a 
cousciencia de tor jám11is feito uma accusaçiio d!ls· 
leal, sem ao monos podo r provar ao senado as razoes 
quo me induziram a exercer a liberdade da tribuua, 
quo,· om vantagem do paiz, não tem nem devo ter 
correetivo algum. 

0 .Sn. l!INISTRO D.\ GUIIRR.,\ dá um aparto. 
O Sn. SILVEIIlA D,\ 1\lorTA :-Sim, senhor, e eu res 

conhoco, o tanto reconheço, Sr. ~residente, (es~e
Srs. ministros nitO teom razão nenhuma de qu~JXa 
contra mim.) (Hilaridade) que ainda ha poucos dtas1 
quando uqui falloi a respeito do barracão, p~i~cipim 
dizendo: cc Niw faço opposiçiio aos Srs. mm1stros1 
faco opposiciio no systhomn do governo." Eu set 
pci·feitamenio.quo .nosto mini~_rerio hn homens ~mi
nontos, alguns ato meus amtgos, outros _qu~ JÚ o 
fomm c deixaram de sot·, o qno lnmento. Nuo o, por
tanto, porque cu jnlgno o podar em más mi10s; mas 
ó o segredo do systhomn de govorno que faz com que 
os senhores niw sojam ministros como presumem ser. 

Os nobros mimstros, pois, mo deviam sor até 
muito obrigados, principalmente depois das decla
racüos qno o honrndo c distincto Syrinr.n do nobre' 
. ' 
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mif\isb;o da guerra foz outro .diu. V. ·Ex. viu que o 
pt·.opl'io nobre sonador pol~ llnhia se pmclnmouSy
zineu do Sr. minist•·o d.a guerri.l, e deu até as razões 
porque o era '' O governo precisa do apoio ... » 

O Sn. ZACAIIIAS :-Até do enfermos. 
O Sn. SILVEJ!l.\ DA MoTTA :-•.. "o•en saio de 

meu Jeito pum vir apoiai-o >•, S. Ex. deu a raziw 
porque prestava apoio ao governo. · 
· O Sn. Zo~cAnus:- T~ouxo o principio do physica: 

APOia aqrlillo quo resiste. 
.O Sr1. SJLVEJU,\ o\ MoTTA :-Nessa occasião o no

bre SyrinetJ do Sr. ministro da grtetTa nos disse aqui 
que a opposição eslava fawndo nm servico ao gover
no; e ti verdade: a opposicão faz mais sorvico a 
V. Ex., Sr. ministro da gucrra'doque, a sua maiorfil ... 

O Sn. Z.\CAIIIAs:-Corrija a phmse·: do que a una-
nimidade. · 

O Sr. StLVEIIU DA MO'rn:- ... a opposiçiw lhe 
presta mais apoio do qne a snn unarlimi !ade, porqno 
\l,'l,PPO~ição ltbernl não conspira (l!wiad(J.~), a oppo
~•çao hberal qrwr au mc.ws conservar esses ultimas 
~iwnlacros do gomrno rcprosc.Jtalivo, aprov~itantlo 
~ssa valvula unica que ha do espirita publico no so
uado brasileiro •. 

O nobre ministro quer sabor mais os grandes ser
~igos que n<Ís !:te prestamos o que seu Syrinou não 
qi.tiz dizer? Digo eu alguma consa: se os ·nobres mi
nistros ainda siw ministrus o rLvem á opposição. 

O Sn. F. 0GTWI,\NO:-Serve de espantalho, 
O Sn. SILVEIRA DA Uorn :-Mais tarde hei de 

voltar ao nobre Syrineu do Sr. ministro da gnerra. 

O S•·· barão de S. Lourenço:
Sr. presidente, direi sempre algumas palavras em 
justificacão de minha assignatnra no parecer da com
missão de marinha e guerra o comecarei pelo to· 
pico.... ' 

O Sn. Z.\CARL\S:-Attenção I 
·O Sn. llAnÃo DE S. r.ounENro :-... que serviu de 

final ao discurso do nobre senâdor. . 
O Sn. F. OcrAVIA:>O :-Ouçam I 
O Sn. BAR i o DE S. LounE:~r.o :-0 nobre seó'ador 

por Goyaz nito me acanha emi:hamar-me Syrincu do 
nobre ministro da guerra, nem o nobt·e senador poJa 
Bahia em citar repetidas vezes aquclle principio do 
physica. Eu digo as cousas com conhecimento do 
causa e estou prompt~ a dar a razão do que digo. 

O nobre senador é ~nem provocou por mais de 
uma vez a que apparocesse um Syrineu •.. 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA :-Eu, senhor. 
O Sn. n,\RÃO DE S. Lomm:'lr.o :-Entiw e11 com os· 

tylo alegre o familiar rcsponJi ao nobre senador ou 
a quem foz essa provocação ... 

O Sn. Z,\CAIIIAS: - Eu nit.o fui. 
O SR. B.\n:Ío DE S. LouRE:'i'Ço: - · .. que eu 

apezi\r do doente serviria de Syrinou, Por corto não 
me arrependo, nem fico acanhado ·com esta de
nominaçiw; doclnrei-me Syrino11 pura satisfazer 
a nobr·e , opposiçüo que o procurava para allirio do 
sua vtctunn. 

O Sn. SrLVE!RA DA MoTT.\:....,. Muito bom I 
.O Sn. n,\nÃo OE S. LouRENÇO: - Tnmbem o no

-~re sonnlior que osttí du vez cm quando a repetir o 

principio do physica sarcasticamcntortnlvez, .não mo 
fa~ co1:m·, porque ó uma verdade muito ordinarin DA 
smencm •.. 

O SR. Z.\C.\RIAS: - Exuctlssimo. 
O Sn. ·n.\nÃo DE S. Lour11::vco: ...: ... com mui\\) 

boa upplicuçúo. · ' · 
O Stt. ZAC,\IIIAS: - Eu j;í o appliquei na outra 

camtll'll, 
O Sn. llAII:io OE S. LouRENÇO:- Para que, pois, 

o traz !ilo repetidamente, se jú recorreu a_elle? 
Eu dtsse quo a opposicilo era necessaria, que ella 

podb ser mu!t~ ut.il ao mes~JO govemo, e que .os 
~o!Jros opposrcwmstas nesta casn oram h~mens dJs
~tnet~s pelos ~cus tal~ntos, cujo~ discursos po~ia!fi 
lnz~rtmpressao no pmz, o ou os respeiwvu. Cor:tmuo 
a dtzel-o, e'tnão · qn~ro o go1•erno dn nnanimidc1o;· 
quol'O o de.bate dy.s idéas. Si~to não poder entrar em 
torlas as drscussnos pot· me laltnrom os recursos, .e 
hoj 1 por me faltar lambem a. ~aude ; mas P.OÇO aos 
nobres membros da oppostção que contmuom a 
fa1el-a. 

O SR. SttVEII\A D,\ ~[orn:-Hei do fazer-lhe este 
favor. · ' 

O Sn. Z.tc,\R!AS: -Quanto poder hei de fazer-lh~ 
lambem. · . , , 

O Sn. nA nÃo DE S. LouRRNr.o: - Tambem niio 
disse que o governo eslava precis:mdo de apoio, como 
dando a entender quo e li e es:ava i'ral'O i nãll: todo 
ogot•orno precisa denpoio. Em.rtmsysthema como é o 
nosso, representativo, em que a opinião se fórma 
peln discrtssão, não se ha de obter um resultado fuvo
ravellimitando as discnssões aos ministros occnpados 
nas suas repartições c obri·<al-os a responder laco
nicamente a grandes arrasoados da opposiciio. Eis por 
que disse e digo que na quadra actual qÜe é muito 
melindrosa, e qnando ha muito que fazer, pois atra
vessamos um pcl'ioJo do m:titas difficuldades, er<J in
dispensal•ef quo o governo tivesse uma cradjuvação 
franca o decidida da parte do seus correligional'ios e 
alliados. 

O SR. StLVElRA DA Mo·rrA:- E opposição tum
bom. 

O Sn. R\nÃo DE S. LounENCo:-Sr. presidente, a 
com missão de !,ll:trinha'e guetÚ não tom respondido 
ás argumcntaçoes da oppos:ção, porque eu oin con
scwncia achei que o nobre ministra as tinha anniqui
lado. Procurei muito ouvil-o hontómi S .. Ex. satisre~ 
ca.halmenle a todas as objcçõcs que se lh'e tio~~ 
feito. 

O Sn. DUQUE DE Cur,\s:-Apoiado. 
O Sn. n.ln:io DE S. LounENc~:-Para que ou, que . 

sou e~tranho inteiramente 1Í niateriil,hav:a de envol
ver-mo em uma discussão em qito o Sr. ministro da 
gnorrn tinha "respondido com profisciencia? Seria 
intrometter-me som grande vantagem. ' 

Agora, porém, qu~ os nobres senadores pplo 
Pianhy c pai' Goyaz insistem em· com hater a emenda 
da commrssiw, estranhando nosso silencio, JUlguei 
que era necessario dizer algrunns palavras. · ·. 

Osnobrcs sqwrdoros teom combatido a emenda~p 
lllllll maneira contrudictoria. Um disso qnc o ;;o
vemo nulol'ison o chofo do llXOI'Cito li 1!01' essas gra
duações, mentindo a essa nutoi·isnçito desde que não 
as confirmava i faltava u boa fó; o então se moiiQI,I. 
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b1tlha .uma .ordom de guiões .qno fura ostubelocida indivíduos tinham se re.tirndo da guerra mitos delta 

provavelmente pelo nobtc .ox-mmistro da guerra • . . ncalmr, so por interesses invidunos enmo disso o no-
. O SIL PAnAN.·IGU,' ·. -Não upoiudo; pelo actual. hre senador por Goynz, não .sei; mns o certo é que 

' jlt não estavam no caso de ser nttendidos, como 
O Sn. n.~nÃo llE S. LommN~o:-Dizia-se ainda nquelles qno ~onclniram u gnena o depois que não 

qup essa ordem .de ">1 Iões era u mentira mais perfeita foram . miiiS 'lwecssarios sons sorvicos se rotu·nrnm. 
da promessa qnnso

0
havia feito no exercito, qnun~o so ; Entilo purocen-me eonformo com u)ustiçu, ~de mais 

.doúao chéfe ~ello o diroito do conferir graduaçues e 1 facillixecucão, qno se não fosso remontnr lt~·wllês 

.í~r ,promo~oos. . . . . que porderuuJ o~sus gmdnaeüos em tempo remoto, 
O que roz a ~omm1ssuo do mannha o guerra? ;Dl· para o qno seria iudispensnvol examinar o .ver.tlcar 

IJiinum a razão dessa aceusncü,o. Púdo ser que não as causas dessa nerda. 
,'"9strui~~o.tud,n,mnssoma\lv1dÚ diminui;!, porgue <liz: Sr. pi·esidonto; quando o chore do exercito dá 

cc Nã'o fique so em. galeies essas promqçocs, seJam ~s Iaos gradmJÇÜ!!S a militares, púdo dai-as por diffe-
,gal.ardoados cnnslderados.gr~dund~s.ll Portanto, nao ! rentes consideracüos, o sempro em vista dos servi
.~Q pód~ qccusnr a .comm1ssuo de 1r com a emenda ·, ços quo esses in litares podciriam prestar nu oeca
anarclusur o exol'Cito, porq~o 11 anarchw neste cuso : · sião. O homem púde não ter praticado um ncto.d~ 
.ç~tnva na mentira do· simples galão. i bravura saliente, mas póde ser um ~om disciplina-

O SR. PARAN,\GÚ' :-0 decreto .dos galões é de lú. i dor, um .homem capuz de dirigir seu bntnlhiw a .i1Íll 
1 ataque, a uma ernbosciida, a uma descobert.1, etc:; 

O SR. nAn,io DE S. Lomm~ço:-Acha-se com razão : eu acho impertinente entrar na..descriminacão do~ 
· inconveniente qüe uma pra~a. de ~mt graduada ~m : verdadeiros moLivos po1 que o chefe do êxereito 
, alferes si, VIl sem alguma d1stmc~,1o com os gnloos • podiá fazer semelhantes promocões. Pareceu-me, 
recebidos SOI!do com mandada por UI~ ~argerto 011 1

, pois, mais mzoavel admittir as grâduações que .exis- . 
forriell Esta anurchia que se d1sse OXJStll', o que eu . ussem. 
cuidei plantada pelo nobre .ex-ministro, aeommissão i T<11nbem concordei com estas idéas porque me pu
procurou attonuar senão destwir. . rol'eram mais c.on~ormes ú disdplina, como disse 'o 

O Sn. P,\R.\:'l,\GUÁ:-V, Ex. está laborando cm um' nobre senador por Goyaz. Como é .que um oficial 
f~lso supposto; niw diga isso nem por graça. . militar, por exemplo, eom os galões de capitiw, havia 
· o s11• D.IR.ÃO DE s. LoUIIE~C:o:-Não foi v. Ex? . de SJr commandudo.na companh:a por um tenente? 

· · • Isto ora depredar o exercício da autOiisncão dada ao 
,Q SR. PAnANAGUA':-,Foi V. Ex. mesmo c os de lá;·' chefe do exercitn. Portanto, sem fazer nini áquelles 

eu combati isso. Chamei ordem· dos galões por : mais antigos nas promoções re'aes do quadro, elles 
gracejo que V •. Ex. usa. consorvarão como graduados o direito do comman
, ;O Sn. BARÃO DE S. LouRENÇO:-V. Ex. é homem ·• dar os que não trem grnduacões til o elevadas. Não 
~êrio. , . ento~do destes negocias miliiares, mas me pareceu 

quo 1sto era rnzoavel. 
O SR. PARANAGUA' :-Nos quoque. Achou o nobre senador pelo Pinuhy que nós fnl~ 
.O SR. n,\RÃO DE' S. LouRIINÇO :-Vamns adiante. lavamos á consideracão ·que é devida IÍ camara dos 
O S11• PAnANAGUA' :-Este ponto é preciso recti- · Srs. deputados .reformando proposiCõos que ella 

ficar; não ha decreto de galões; é uma lei. · · adoptou , apenas snnccionadns no 'mez passado. 
Sr. presidente, quando a camara dos Srs. ·depu-

O Sn. BARÃO DE S. LouRENÇO :-Neste caso con- tados votou essas pru~osigões não coriher.!a as e'!len-
flllldi o negocio, dos galões, dando a autoria ao das adoptadas na 3•· discussão do respecl!vo proJeCto 
·nobre senador. · pelo sena·Jo; o não conhecendo JlOdin adoptar pro-

O Sn. ZACARIAS :-E' quanto ao nviso. videncias semelhantes ltquellasque haviam de ira o se!l 
,i:J Sn. PAnA.NAGUA' :-O aviso é até o contrario conhecimento; foi isto justamente o que succedeu. · 

d. Mas nós que conhecíamos as emendas que tinham ido 
. IBS.O, · ] · 'I d · t para a cnmara, JU gamos mut1 sua repro ncr.QO nes e 

O Sn, BiiRÃo DE S. Louni\NCo · - O aviso inuti- outro projecto o supprimimos a repeticiio. Isto niio é 
<li sou as graduncões concedidàs ·pelo chefe do exor- des~ttonder á camarn, é antes rospeitâr sun's d, ~libe-
cito, é, pois, mais su0"eito á censura do nobre senador r• , uCOeS. 
por Goyaz de que a emenda da commissiio. O nobre senador pelo Paraná ... 

Disso o nobre senador " que a emenda seria mais U!!A voz :-Do Goyaz. 
justiflcnvel se limitasse unicamente o benollcio ciquel- 0 Sn. DARÃO DE S. LounENCO :-Devia ser do Pa-
Jes que prestaram serviços relevantes. , Ora a auto· 
1isacão concedida ao chefe do exercito niio contém rnná, que ó mais proximo de S. Paulo. 
cssa'distinccão; dou-se ao chefe do oxorcito 0 direito O nobre senador entrou sem nocessidade em uma 
4e, pelo .se1i juizo, pola apreciação sua sobro 0 me- discussão que so podia tornar muito odiosa; quer 

.. ~·j~O do indiYiduo; dar,!he essa graduação OU prO· YOr desintolligenCIUS entro O nobre ministro da guer-
.mociio, Log9 o nobre senador quo que1• quo 50 oxo- ra o o ultimo general em chefo.l Para que. levantar 
Cll.tÔ IJol!liOnto essa autorisac,"iio, que s.e confirmo essa novidadn que todos nós ignoramos? Qual é o 
t11d0, não rovo apoiar somolhanto distinccão, O 
quando é muito difficil fnzel-n. " 

O q110, porém, propõe a commissiw? Qnor que o 
)!onoficio comprehondu os q110 conservam ns commis
sões, Se niw comprehendou uqnollos quo o nobre 
o~·ministro· dn guorrn o.ccluiu dollas por sou aviso, é 
porque (foi a r~zi10 quo ouvi nu commissão) ossos 

fructo disso? ' 
O Sn. SitVEIIIA DA MorrA:-V. Ex. é que estlt 

dando estas pincolladas. ·· 
O Sn. DARÃO DE S. Lounn~co:-Disso o nobro so

nndor quo tem descoberto avJÍrC7JI 'dn parte do nobre 
ministro na conflrmaçao das ultimas graduações .. 
Senhores, n aYaroza ó tal quo o nobre ministro ap· 
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prov,ou essas graduações cm sún totalidade, pois é o 
que contém a emenda em discussão. 

O Sn. SILVEIM DA MoTTA :-Dando galões. 

Votarão sobre os artigos da lei do fi111ção de for~ 
ças, cuja discussão ficou encerrada. 

3• discussão da' proposiçiw da carnarn dos Srs. de
putados, sobm pensões mencionadas no parecer da · O Sn. RAR:io nn S. Lomm11ço :-Se niw dá a otrcc

tividade do quadro ó porque não pódo ferir a lei. Se 
os senhores entendem que ó preciso uma rcmune
:raçiio oxtraordinaria o ampla, augmentem o quadro 
indefinidamente; mas acho isso inconveniente. 

mesa n. 279. , 
2• dita da proposição da mesma camnrn, sobre 

pensões rncncwnadas no parecer da mesa n. 280. 
Discussão do parecer da commissão de constitui

ção sobre vorificaeiio dos poderes de. dons senadores 
O Sn. SitVEIR,\ DA MorT,\:- Nossa não enio ou. 
O Sn. n.1nÃo DE S. LounENÇO :-Esses galões foram 

honras militares concedidas pelo chefe do exercito; a 
graduação da commissão faz effectivas essas honras. 

·Eu, pois, Sr. presidenta, pela discussão havida 
entendo qno ainda niio mo devo arrepender de ter 
prestado minha assignatura ao additivo do que se 
trata. J'ódo ser que ostn disposicão contenha alguns 
inconvenientes nas promocõo~ ·futuras, atrectnndo 
direitos adquiridos; ma~ éste ó o resultado das re
compensas oxtraordinarias por servicos, recompen
sas q110 a nobre opposir;iio algumas vezes parece 
repellir, o outras vezes, como neste momento, prefere 
maiores como a effetividade dos postos. Soa recompen
sa era devida nessas proporcões tiio gigantescas, como 
ó que se nos póde accusar de irmos ferir os direitos de 
terceiro, ·quando a limitamos consideravelmente, 
dando só o direito de graduados a ossos commis
sionados? 

Voto, pois, pelo artigo o perdoe-me o senado ter 
· entrado em nma seara que não é minha. 

Ficou encerrada ·a discussão por nf10 haYcr nu
mero para votar-se. 

Entrou em discussão o artigo 4· addit1vo. 

O Sr. Silveira da .1\lotta: -Quero 
dar a razão porque voto por esta emenda da com
missão de marinha e guerra. 

O Sn. B.IRÃo DE S. LounENÇO: -Graças a Deus. 
O Sn. SILVW\.1 o.1 MoTn:- Voto pela emenda 

da commissiio (estou agora nos meus principias), 
porqu~ ella restringe, limita, ~Ima autorisaçiio que se 
estendia a dous annos, e assim llccl conceditla pura 
um ~nno só. A respeito da autorisação concedida 
na lm. de 1870 a 1871, a que a commissão so refero, 
nós nao podemos fazer mais nada, nem discutir: ou 
tambem não dava n autorisação. Sem base cu não 
a concedo para reforma de reparlir:ão alguma; po
rém os ta já é lei, e est:l em vigor. • 

Mas a commissiio com muito senso limitou esta 
autorisação, que se estendia até 1872. Temos até 
1871, e então daremos nova anlorisaciio se r. lia for 
precisa, segundo as idéas da nobre cómmissiw. Eu 

Jlilo darei nenhuma; o então por esse motivo hei do 
'Votar pela emenda supprossiva do art. 5° da camarn 
dos Slrs. deputados, proposta pela commissi\0 do mn
o guerra do senado. Estou nos meus principias li-
mitando uma autorisaçilo. . 

O Sn. nA nÃo nE ·s. Lou11E:'iÇO :-Muito bem. 
Ficou encerrada igualmonlo a discussfto 
Soguiu-so a discussiw do art. 5" .additivo. 
Fiem) n discussüo igualmente encerrada. 
O Sr. prosidonto disse : 
" Previno no senado do que amanhit darei pnm o r

dom do dia do segunda~ feira o voto do graçns.n 
A ordem do dia pnra 2 tio Julho ü: 

pela provincia do 'Minas-Geraes. . 
2• discussão das seguintes proposicões da camnrn 

dos Srs. deputados com os pareceres dn commissiio 
dA constituicão. · 

Autorisanilo o governo para mandar passar carta 
de naturalisaçiio uo subdito portuguez Manoel Tei-
xeira Forrinhos e outro. . 

Determinando que o ministro do Imperio e os 
presidentes de província concedam títulos .de natu
mlisacão. 

Levantou-se a sessão ás 2 112 horas da tarde. 

ACTA EM 2 DE JULHO DE 1870. 

Pl\ESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE"ABAETÉ. 

A's 11 horas da man.hã, fez-se a chamada,. c acha
mm-se presentes 24 Srs. senadores, a saber: visconde 
d~ :\-baeté, Almeida e Albuquerque, Jobim, Dias 
Vw1ra, barão do 1\lamanguape, Sayão Lobato, vis
conde do Sapucahy, Teixeira de Souza, Torres Ho
mem, .. barão de Pirnpama, Cunha Figueiredo, barão 
de ~· Loure.nço, viscond.c de Camaragibe, Firmino, 
barao do R1o-Grande, Visconde de Itnborahy, barão 
de Muritib:~ Jagunribe, duque de Caxias, Figueira 
de 1\lello, Leitão da Cunha, barão do Bom Retiro, 
Dlils de Ca1'Yalho e Sinimbú. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Nabuco 
e Si!Ye1ra da Mottu. 

Deixaram do comparecer com causa participada os· 
S.rs. Nunes GonQalves, Chicharro, barão de Anto
nma, barão de Cotegipe barão de Itaúna, barão de 
Maroim, Furtado, Paula Pessoa, Mendes dos Santos, 
Paranhos c' ~lafra. 

Deixaram do comparecer sem causa participada 
. os Srs. Diniz, Dan tas, Fernandes Braga, barão das 
Tres Barras, Souza Franco, Carnmro de Campos, 
~?nd~ da Boa Vista, Souza Queiroz, F. Octaviano, 
~!lvmrn Lobo, Paranaguú, Saraiva, FonsecaJ,Pompeu, 
VIsconde de Suassnna, visconde .de S. Vicente e 
Zacarias. · ' 

O Sr. presidente declartlu que não podia haver 
sessão por falta de quorum, mas que ia dar-se conta 
do expediente que se achava sobre a mesa. 
. O Sr. 1• secretario dou conta do sog~inte oxpe

dwnte: 
Oficio do 1 • do conento, do 1 • seci'Oiario da ca

mara dos Srs. deputados, communicando quo por 
oficio do ministor10 da fazenda do 30 do moz pro
ximo findo, constara· ú ln os ma cnmara ter sido sane
cio nado o docroto da assomblún gemi quo fixa a 
dospo.z~ o orça n roccita geral do Impeno para o 
OXOrCICIO do 1870 a 1871.-Jnt.eirado. 

O Sr. 2" secretario leu o parecer dn mesa n. ~1 
do 2 de .Julho rio llf70, expondo n mnt.eria do uma 
proposição da cnmnra· tios Srs. deputados, appro
rnndil ns ponsõos eoucodidas por serviços de guerrn 
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a~. soldado do 27 o corpo do voluntar:os a, patrin 
Francisco Daniel Socundino o outros. 

Concluindo : . 
1. • Que a proposiçú? da ~amara dos Srs. depu

tados devo entrar em discussuo, e ser approvada. 
2.~ Qua o parecer dn.mcsa seja improsso c dis-

tribuído nu fMmn do esty lo. . • 
Ficou sobre. n mesa para entrar em d1scussao com 

a,proposição a que ser~fere. . . 
· O Sr .. presidente deu pam ordem do diU do 4.de 
Mho : . d fi . d 
Votaçã~ sobre os artigos da lm o 1xaçno e 

-forças,' cuja discussão ficou. c!Jccrmdn. 
3. • discussão da propos1çno da. cnmarn dos .Srs. 

depn.ll!dos, sobre. pensões, mencionadas no .parecer 
da mesa n. 279. · 

2. • dita das proposições da mesma .camnrn, so~ro 
pensões,.menci.onadns no. parecer da mesa n. ~80 
e 281". · . . . 

'Discussão do parecer da commissfto de constill1l· 
cão sobre a verificncão de poderes de dons senado
res poia província dê. Minas-Gemes. 

D1 ~1 do voto do graças. . . 
2• discussão das seguintes propos1çoos da ca~a!'n 

dos: Srs .. deputados com os pareceres da comm1ssao 
de constituicão: 

Autorisnri'do· o governo _pnra.mandnr passar c~rt.a 
do nattirnlisacão ao subdllo portuguoz Manoel fm
xeira FerrinhÓs e outro. 

Determinando que .o ministro d? Tmperio o os 
p_resi~entos de previnem concedam tllulos de natura-
Jisacao. . 

Ein seguida convidou os Srs. senadores present.es 
para se occuparem. com os trabalhos das commis
sões. 

ACTA EM 4 DE- JULHO ])E 1870, 

PRES!DENCIA DO SI\, ViSCONDE DE Ali,\ETE'; 

- As 11 horas. da manhã, fez-se a chamada e. acha
ram-se presentes 29 Srs. s0nadoros a sa~er: VI~onde 
de Abaeté,Almoida.e Albnrquerquc,Jolnn~, barao do 
Maman~uape, Leitão da Cun~a, Uantasi N~?es ?0!1· 
çalves, l•ernand~s B_ ruga, t:~rao d. o ~lom letno, _barao 
doGotogipc, barao de Mun~1ba, bar_ao de S. Lourenço, 
barão das Tres Barras, barao -do Rw Grande, Jagua
ribe, duque de Cax~as, . Firmino, ?~yão. Lobato, 
l'o!'l·és Homem, Eigu~1r~ d~ Mello,· S1mm~u; Cunha 
Figueiredo, Pompeu; TOIXCII'u de ~ouza, VIsconde de. 
Cnmaragibe, Dias de Carvalhoz, ns_conde de Itabo
rahy visconde do Snpucahy e acnnas. . 
Co~pnreceram depois da c_hamada os S~s. F. Oeta

viano, Nabuco, barão do.Pn·apama e nscqnde de 
S, Vicente; · .. 

Deixaram de comparecer com causa parllCIEadn os 
Srs. Ch.lchorró, bnriio do Antonina, barão ~o It~ú_nn,, 
barão de Maroim, Furtado, Puuln Pessoa, Dms Vwu·a, 
Mondes dos Santos Saraiva, Paranhos o Mafra. 

algum nome, se está ~resonto algum Sr. sanador 
cujo nomo fosse omitl!do na leitura que acabo de 
fazer; <{uoira dizer, e reclamar, o ver-so-ha quem 
tom razão, so a mesa, se os senhores que fizeram a 
observação do ~ue ha 30 Srs. s~nadoros nu casa. 
A relação, que h dos presentes, da apenas 29. 

o SR. ZACAIIIAS: - Está feita a demonstraçii?·. 
O Sn. PllESIDEN'fE: - Como aarithmctícadn mesa 

dá 29 senadores p~esentes, decla!'O que não póde ha' 
ver sessão, e vae-se lor o.expodiente. 

O Sr. I• sc~rotario deu conta do seguinte. 

EXl'EDIEl!TE; 
' Quatro requerimentos: de Torquato tios Santos. 

Rocha, Lourenco José Candido de. Almeida, João 
Vonancio da Silva o Joaquim Candido. Pereira Sal
gado pedindo o Jogar de continu(l do senado. - A' 
mesa. 

O Sr. 2•' secretario leu os seguintes pareceres ,da, 
mesa: 

N. 282, de 4 de Julho do·l&'/0.-Expondo a ma, 
teria do uma proposi~,ão ~a cnmora _dos Srs, dep~ta· 
dos, approvando as pensoes concedidas por se~VIços 
do guerra.ao tenente· do 34~ corp_o .de ,voluntarws. da 
patria.Laurindo Pereira da Silva o outros. - Con~ 
cluind~:-

L' Que a proposi~ão d~ camara dos Srs. doputa7 
dos deve entrar em. d1scussao, e ser approvada. 

2." Qno o parecer da mesa seja impresso e distri-
buído na fórma do estylo. · 

N. 283, dll 4 de Jufho de 1870.-Expondo a ma
teria de uma- proposição da camara _dos Srs. dcput~-
dos approvando as pensões conced1_das a D. 1\I~r:a 
Junuaria de ~ledciros Fernandes, vmva do cap1tao 
do 9• batalhão.de infantaria Antonio José Fernan-
des o outrQ~.-Concluindo: . . 

1• Que,a,proposição: do que so trata, devo entar em 
discussão, e se1·. approvada. ' 

2. • Que o parecer da mesa soja impresso e dis
tribuído na forma do estylo .. 

Ficaram sobre a mesa para entrar em discussão 
com as proposições a que se referem.. . · 

O Sr. presidente deu a -ordem do dw para 5 do 
corrente: 

V ota~ão, sobre os artigos .da lei de fixação de_for, 
çus, CUJa discussiw ficou .encerrada.. . · 

3~ discussão da proposição da camarn dos Srs. de
put1dos sobre pensões, mencionadas no parecer da 
mesa n. 279. 

:2• dita das proposicões da mesma.camara, sobre• 
pousões,.moncionadus'nospareceresda.mesa ns. 280,_ 
281, 282 c 283. 

Discnss1to do· parecer da ·commissão.-do constitui
cão sobre a vorificucão de poderes de dous senadores, 
pela provincia. de ~linas Geraes. 

Dita do voto de. graças. . • 
2. • discussão das sogtjintes propos1çoes da ca~ll!a 

d9s Srs. deputados com, os pru·ocoros da comnussno Deixaram do co~parocor sem causa participada os 
Srs, Diniz, Souza Franco, Camoiro do Campos, conde 
da Boa-Vista, Souza Quoiro~ Silveira ~obo, Pnrn
nnguá, Silvcim. d~ .. ~lo.tta, 1•onscça c nscondo do 
Suassuna. 

O Sn. PRESWHNTE:--Segnndoas informações dos 
Srs, secretarias, hn 29. Srs. sonndOi'CS na cns~; .ll!~s 
coino hn quoll\_dign que existem :JO, procurarei ~onh1 
car (Lq .os no1ncs dos ZD Srs scnetdorcs.) So faltou 

do, constituiçno : · 
Autorisando o .go_verno para mandar passar c~!' 1ft· 

de naturnlisnr.ão- ao subdi(o. portugnoz Manoollet
xeira ForrinhÔs e outro. ; 

Determinando quo o ministro d~ Imperio c .os 
presidonte1 do provincin concedam titulas do natu

. rnlisaçito. 
Em sonuid/1, convidou. os.Srs. sonudores presentes 

para se o~cupprom ,com os trabalhos das. c01Jrissões. 
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ACTA EM 5 DE JULHO DE 1870. 

PRESJDENC!A DO SR •. V!SCON!lE DE ADAETÉ. 

Ás 11 horas da manhit fcz·se n chamada c acha
ram-se prcseutes 2U Srs. senadores, n saber: Visconde 
de Abaetó, Almeida c Albuquerque, .Tobim,_ barão de 
1\lnmanguapc, Lcitito da Cu!lha, Da~tas, 1•erna~des 
Braga, barilo do Bom Hetrro, bal'ilO de Cotegrpc, 
barão do l'irapama, barão de S. Lourenço, barão 
do 1\io-Grande, barão das Tres Barras, Jagua
ribc Sayão lobato, Firmino, Figueira de Mcllo, 
Sini~bú, barão de Muritiba, Pompeu, Cunha Figuei
redo, Teixeira de Souza, riscando de ltaborahy, 
visconde de Camarngibo, l'iscondc de Sapilcahy c 
Zacarias. 

Compnrecpram depois da clramada os Srs. Torros 
Homem e Silveira da 1\lotta. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. Nunes Goncalves, Chichor·ro, barão do Anta
nina, Paranhos,· barão do Hanna, barão de 1\la
roim, Frll'tado, Paula Pessoa, Mendes dos Santos, 
Dias Vieira, Saraim e Mafra. . . 

Deixaram de comparecer sem cansa parhcipada 
os Srs. Diniz, Souzn Franco, Carneiro de Campos, 
conde da Boa Vista, duque de Caxins, Souza Queiroz, 
F. Octavinno, Si!voira Lobo, Paranngwí, Fon~oca, 
Dias de Carvalho, visconde de S. Vicente, Nnbuco o 
visconde de Sunssuna. 

O Sr. presidente declarou que nfw.podia haver ses
são por J~1lta de quornm, mas que w ler-se o expe
diente que acham-se sobre a mesa. 

O Sr. 1' secretario deu conta do seguinte · 

llXPED!ENTE. 

Officio de 27 do .Junho proximo Iludo, do vice-pre
sidente da provincia da Bnhia , romct.tendo dons 
exemplares do rolatorio com que o presidente pas
sou-lhe a administração daquolla provincia.- Ao 
nrchivo. 

Dito do 4 do corrente, do 1 o secretario da camarn 
dos Srs. deputados, communicando que por officio 
do mmisterio da agricultura, do 1 o do corrente, con
stara á mesma camara ter sido sanccionada a resu
lução da assemb.léa geral autorisa.ndo o g~verno para 
·conceder garantra de Jlll'O ao capital addrccwnal da 
companhia da estrada de ferro de Pernambuco. 

Dito, do igual data, o do mesmo secretario, com
municando que, por officio do ministerio da guerra, 
de 30 do mez proximo findo, constara á mesma 
camara ter sido sanccionado o decreto da assembléa 
geral, fixando as forças de terra para o armo finan
ceiro de 1870 a 1871.-Inteirado. 

Dito do Sr. senador Nunes Gonçalves, datado de 
hoje communicando não poder comparecer á sessão 
por :Ootivo de molostia.-0 mesmo '!lotivo. 
. Requcri.mento de ~ugusto Antomo d~ Padua pe
dindo o Jogar de contmou do senado.-A mesa, 

O Sr. 2° soe rotaria Jou o ,parecer da mesa n. 284 
de 5 de Julho. de 1870; expondo a ma teria de uma 
proposicão da camnra dos Srs. deputados, appro
vando ás pensões pocuninrias concedidas n Maria 
Catharina Lopes 1\falheiros, vinva do operaria do 
laboratorio do Cnmpinho Manocl Cardoso Leal, e 
outros. · 

Concluindo: 
· 1. o Que n proposição da cnmnrn dos Srs. doputndos 
devo entrar cm discussão o sor approvnda. 

2." Que o pnrocor da mesa seja impresso e distri· 
bnido na fôrma do estylo. . . _ · 

Fico~ ~obro a mesa para en Irar em discussao com a 
proposwao a que se rorero. 

O Sr.'prosidonto dou que a ordem do 'dia de 6; 
Votação sobr·o os artigos da lei do fixação de forças, 

cuja discussão ficou encerrada. 
3• discussão da proposição da camara dos Srs. de

putados sobre. pensões, mencionadas no parecer da 
mesa n.219. 

2• dita das proposições da mesma camara; sobre 
pensões, mencionadas nos pareceres da mesa ns. 280, 
281 282, 283 o 284. . . 

Discussão do parecer da commissão de constitmção 
sobro a vorificacão de poderes do dons senadores 
pela proYincia dc'Minas-Geraes. 

Dita do voto do gracas. . 
2• discussão das seguintes proposições da camara 

dos Srs. deputados com os pareceres da commissão 
de constiturci\o : 

Autorisando o governo para mandar passar cart.a 
de nat.uralisar:ão no subdito portuguez J\lanoel .Tm
xeira Ferrinhos e outro. 

Determinando que o ministro do Imporia e os pr~
sidentes de provincia concedam títulos de naturah
sacüo. 

i'lm ~oguida convidou os Srs. senadores pr~se~tes 
para se occuparom com os trabalhos das commissoes. 

ACTA El\1 6 DE JULHO DE 1870. 

Pl\ES!DENG!A DO Sl\. VISCONDE DE ABAETE'o 

A's 11 horas da manhit feita a chamada acharam-se 
presentes 2() Srs. senadores, a saber: visconde de 
Abaeté, Almeida o Albu<j,uerquo, Jobim, barão de 
1\lamanguape J,citão da Cunha, Dantas, barão do 
Bom Retiro, barão de Cotegipo, barão de Pirapama, 
barão de S. lourenco, barão do Rio Grande, Car
neiro de Campos, bar\'io das Tres Barras, Jaguaribe, 
duque do Caxias, Firmino, Sayão Lobato, Torres 
Homem, Paranaguá. Cunha Figueiredo, Dias de 
C.trvalho, Teixeira do 'Souza, visconde de Camara- .. 
gibe, visconde do ltaborahy, visconde de Sa~ucahy, 
Fernandes Braga, visconde de S. Vicente, 1< igueira 
de llle!lo e Nunes Goncalves. 
Compar~coram dopÓis da. cham~d~ os Srs. ~O!Jl· 

pou, Silveira lobo, F. OctaVIano, S101mbú, Zacai'I~S 
o Nabuco. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. Chichorro1. barão do Anlonina, barão do Itaúna, 
barão do l\lar01m, Furtado, Paula Pessoa, 1\lendes 
dos Santos, Dias Vieira, Saraiva, Paranho~ ~ 1\[afra. 

Deixaram de comparecer sem causa par.licipnda os 
Srs. Diniz, Souza Franco, conde da Boa Vr.sta, Souza 
Queiroz, Silveira da 1\lotta,, Fonseca o Viscon?e de 
Suassunn. 

O Sr. presidente declarou que não podia haver 
sossiio por falta do qu.or~wl, mas que ia ler-se· o 
expediente que se acltaYn sobro n mesa. 

O Sr. 1 • secrotario)dou conta do seguinte'[ '", 
·•.l~Rl.Dl~ 

EXPEDIENTE. 

Requerimento de .~osó neol~ndo Pyrrho, CO?tinuo -
dn secretaria da marmhn, podmdo trnnslerencm para. 
o Jogar do guarda das galerias do senado,-A' mesa. 

( 
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Dito do alferes honorario Benedicto Josó Gomes 
de Oliveira, pedindo para ficar pertencendo ao qua
dro olfectivo do exermto.-A.' commissiio de marinha 
c guorrn. · . 

O Sr. 2° secretario leu o parecer da mesa n. 285 
de !l de Julho de 1870, expondo a ma teria de. uma 
proposição da camar~ dos Srs. deput~dos appr:ovan
do as pensões concedtdas a D. Umbehna A.delnrde da 
Silva, mãe do tenente do 4° corpo de voluntal'ios da 
patrin Leonidio Ignacio da Silva, morto em combate. 

Concluindo : 
1.• Que a proposição da cnmnra dos Srs. deputa

dos deve entrar em discussão. 
2. • Que a mesma proposição deve ser approvada 

com as respectivas emendas, que a mesa apresenta. 
Ficou sobre a mesa para entrar em discussão com 

a proposição a que se refere. 
O Sr. presidente deu para ordem do dia de 7 n 

mesma já designada, e m1)is a ,proposicão a que se 
refere o parecer da mesa n: 285. ' 

Em seguida convidou os Srs .. se·nadores presentes 
para se occuparem com os trabalhos das commissões. 

~4· sessão. 

EM 7 DE JULHO DE 1870. 

PRESIDENGI,\ DO SR. VISCONDE DE AD,\ETE'. 

Summario. - Expediente: -Requerimento 
pedindo o Jogar de contintiO do senado.- Parecer 
da mesa n. 286.-Sortew de commissão.- Recti
ticação do Sr. Silveira da Moita.- Ordcn1 do dia: 
-Votação da proposição da cumara dos Srs depu
tados fixando as forças de let-ra para 1871-1872. 

· -Discussão de diversas proyosiçõcs da cam~ra dos 
Srs. deputados sobre pensoes. - Observaçoes do 
Sr. presidente. - Discussão do parecer da com
missão de constituicão sobr·c a elcicão do Minas
Gemes.- Discursos dos Srs. Silvêira da Motta e 
Silveira Lobo. - Discussão do valo de graças. -
Discurso do Sr. Zacarias. 

A's 11 horas da manhã fez-se a chamada o acha
ram-se presentes 30 Srs. senadores, ~ saber : vis
conde de Abactó, Almeida o Albuquerque, Jobim, 
barão de Mamanguapo, visconde de Snpucahy, F. 
Octanano, Parana:;uu, Leitão da Cunha, Firmino, 
Torres Homem, Cunha Figueiredo, Carneiro de 
Campos, Sayüo Lobato, .Taguaribe, visconde de Ca
rnuragibc, barão do llio Grande, Sinimbú, Silveira 

·Lobo, barão das Tres Barras, Fernandes Braga, du
que do Cadus, Teixeira de Souza, barão de Pira
puma, barão .de S. Lourenço, O ias do Ca1·vall10, ba
rão de Cotegipe, barão de Mttritiba, Figueira de 
1\[ollo, bariio do Bom Rettro o barão de Antonina. 

Compareceram de~ois da chamada os Srs. Dan tas, 
Silveira da ~lotta, vtsconde do ltabornhy, Zacarias, 
Nunes Gonçalves, visconde de S. Vicente, Souza 
Franco, Pompeu o Nabuco. · 

Deixaram do comparecer com causa participada os 
Srs. Cllichorro, barão de Itatínal.bat·lo de ~laroilll, 
Mafra, Fttrlado, Paula Pessoa, JVIcndos dos Santos, 
Dias Vieira, Saraiva o l'aranhns. 

Deixaram do comparecer som causa jlarticipada os 
Srs. Diniz, conde dn Boa Vista, Souza Quoiroz, Fon
seca e viscondo do Suassuna. 

O Sr. presidonto abriu a sossito. 

Lornm-so as netas das sessões de 1, 2, 4, 5 c 6 
do corrente, e, não havendo quem sobre ellns fizesse 
observações, foram approvndns. · 

O Sr.l o secretario deu conta do seguinte 
EXPEDIENTE 

Requerimento de J os.é Ferreira Guterres Sobiinho, 
tenente honorario do exerci to, pedindo o lagar di) 
continuo do sonado.-A' mesa. 

O Sr. 2' secretario leu o parecer ·da mesa n. 286, 
expondo a mataria de uma proposiçã'J_da camara 
dos Srs. deputados, approvando as pensoes conce
didas por servicos de guena ao soldado do 26° cor
po de voluntarios da patria André João Francisco 
de Uma· e outros; concluindo. . 

1. o Que a proposição da cnmarn dos Srs. deputa· 
dos deve entrar em discussão e ser approvndn. 

2.0 Qu·e o parecer da mesa seja impresso' e distri-
buído na f6 rma do estylo. . . 

Ficou sobre a mesa para entrar em drscussao com 
a proposicão a que se refere. . 

Fot i"ualmente lido o nutographo do decreto 
abrindo ~o "OVerno um credito de 200:000$ para as 
dcspezas co~ um Te-Deum pela terminação da guerra 
do Paraguay. ' _ 

Em seguida foram sorteados para a deputaçao que 
tõm do apresentar o·autographo a Sua l\lngestade o 
Imperador os Srs. Torres tlomem,_Jaguaribe, Cunha 
Figueiredo, Dantns, Firmino, barno do Bom-Retrro 
e Fernandes Braga. · 

O Sr. presidente disse que ia officiar-se ao governo 
afim de saber-se o dia, hora e Jogar BIT! que o mes_mo 
augusto senhor se dignará receber a drta deputaça~. 

RECTIFJC,\ÇÃO. 

O Sr. Silveira da 1\lotta:- Sr. pre
sidente, pedi a palavra para fazer uma re~tificnção de 
uma opinião que o jornal da ca?a me _attrtbue el!l um 
discurso proferido aqui na drscussao da fixaçao de 
forcas do terra. 

ó Diario empresta-me duns expr_essões .ol! propo
sicóes inexactas. Hn muitas outras mexncttdoes nos 
discursos que lenho proferido nesta s_essão; ain?a 
não corrigr nenhum: estou pela redacçao_queo D.!a
rio lhos dá Não tenl10 corrigido, como .cusse, ~"! s6 
discurso ; porisso apparecem alguma~ mexa~t~does, 
e eu deixo passar. Mas ha certas mexaçtid~es a, 
respeito das quaes V. Ex. ha do fazer-me a JUSttça de 
roconhecor quo eu devo, no .m.onos,. fazer algum re
paro apezar de ni!O sor mm1stro, porque. ~ nobre 
s~nador pela Bahin já defende!! o nobre m1mstro da 
guerra do não fazer reclnmaçoes; mas eu faço. 

Diz o Diario ... Poço no Sr. tachygrnpho quo lo!lla 
com cautela a minha rectificação; são duns reclifi· 
car.õos. A primeira é esta : Diz o Diario (lcn~o) : 
« ~oi qtJC ps nobres ministros olham ~ara. n. ultu]!a. 
phnso da guotTn como antigamente Ttborw olhava 
.para a Gcrmania c para os ge_rma~1os, com uma 
corta desconfiança .. " Eu não dtsse Isto: " r,nra . os 
gm·manos" isto sena !J!CSmo até um ~rro. historie() 
que ou não desejaria quo se me attnbmssem; eu 
disso quo os nobros ministros pnroce quo . olhavam. 
pnm a ultima phasc da guerra .como nntrgnmenll) 
riberio olhava para n Germama o pa~a , Germa
Rico, com uma certa desconfiança. (Contmua a ler). 
« 1\lns os germanos: .. " (mesmo o.rro: ) mas Ge~
mnnico dou tantos stgnncs do obodwncra quo eu ermo 
qno o ministorio não tom razão pnr.t il.osconflar ... 
"dos Gormanicos Jl o !!Üo <c germanos. Jl 

:·'1,, 

:;·,~:ty 
l, .I 

.:,:•! 
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Bem: ainda aqui. algum leitor do modiocro in
strucçiw podo!'ia fazer-mo a justic;a do crer quo ou não 
diria uma cousa dos tas ; mas alguom poderia a ttri
buir-me o erro, 'o é para salvar-mo dos to erro que re-
clamo. · 

O segundo ponto da roctificaçito ú este :• (lendo). 
cc Não sei se o' Sr. conde d'Eu abusou da concessão 
de postos de commissão ... 

« O Sr. mmis/.ro da guerra:- Núo consta. 
cc O Sr. Silo'eira da Jll alta: -Não consta ? I O 

unico modo porque ou posso oxplicar essa avareza 
do governo é pelo desejo de não estender muito este 
favor a alguma prodigalidade que so fez do commis
sõos na ultima Rhaso da guerra» ... a alguma prodiga
lidade que se fez do commissões na ultima phase 
da guerra.: ou não disso isto, Sr. presidente. Como 
se vê mesmo do.s antecedentes deste discurso, ou o 
que fiz. foi perguntar ~o goyerno se acaso tinha 
havido. abuso de. concessoes de postos do ODmmissão. 

PENSÕES. 

Entrou cm 3• discussão e foi approvada para ser 
dirigida ú suncção imperial, u p_roposição da camura 
dos Srs. deputados sobre pcnsoes, mencionadas no· 
parecer da· mesa n. 279. 

Entraram sticcossivumente em2• discussão, e. pas
saram para a 3•, as proposições da camara dos Srs, 
deputadosmoncionndas nos pareceres da mesa ns. 280, 
281, 282, 283 e 28,1 sobro pensões concedidas a· 

Leand1·o Dias Duram e outros. · 
Francisco Daniel Secundino e outros. 
D. Maria Januaria do Medeiros Fefdandos e outros. 
J\Iarin Catharina Lopes Mallieiros e outros. · · · 
Laurinda Pinhr.iro da Silva ·e outros. · · . 
Seguiu-se a 2• discussfto da proposiçãq da can:iara 

dos Srs. deputados· sobre pensões concedidas a D, 
Umbelina Adelaide da Silva o. outros, com o parecer·· 
da mesa n. 285 com emenda relativa á pensionis~ 
D. Maria Amalia de Barros e outros, mencionadas' 
no nrt. L • · · 

O Sn .. I'llESlDE:lTE :-Sobro este art. 1• a.mesn, 
· exercendo as funcções do commissão do pensões c' 
, ord~nados, oiTorece uma emenda, o vou explicar a 
razuo. 

Concede-se uma pensão do 39SOOO mensaes a D. 

Toda a minha argumentação ora na hypothese de 
ter havido prodigalidade, o que mo parec.in qno o 
governo, talvez por attri~nii: prodignltàado na con
cessão de postos de com1mssoes pelo Sr. conde d'Eu, 
ultimo general em ehefe do nosso exercito no Para
guay; talvez por isso é que ello estava, conformo n 
minha phrasc, boa, ou m:í (perdoem-me se ó má), 
conformo a minha phrase, ó que o governo estava· 
avaro de confirmações destes postos: talvez por o 
governo ter julgado o Sr. conde d'En prodigo de pos
tos.de comniissões. Mas isto eu nttribuia no governo 
e não ao general em chefe. E nfto attribuia porquo 
não estava habilitado para fazer uma affirma
cão destas desde que otl pedia a S. Ex. mo desse in
!ormar.ões a respeito dos postos de commissões, e 
emquânto. não sei as cousas não censuro e nem 
mesmo fa,,o insinuacões levianas: nfw havia, por
tanto, do fàzer indicações destas. 

Maria Amalia do Burros, vi uva do tenente do exer
cito, capitão em commissão, Candido Rodrigues de 
Barros, fallocido em consequoncia de ferimcntosre
cebidos nm combato; não se declara, porém,que os~ 

.. pensão é co_ncedida ~cm preJnizo do meio s~lpo. Por . 
consequencta, em VIrtude do art. 4• da 101 de li,de 
'{uvombro do 1827, esta pensionista não p6de rece
ber o meio soldo que lhe compete por não poder itc-
cumu'Jar o meio soldo e a pensão. · · · · · 

Creio que o senado mo far:í a justiça do crer ... 
O Sn. ZAC.Il\IAS:- Apoiado. 
O Sr. Su.vEmA M MorrA : - ... que não faço esta 

reclificaefto por deferoncias humanas; tenho mani
festado :io senado o meu voto em questões de impor
taneia rclatirasao Sr. condo d'Eu, que mo dispensam 
de defender-mo do fnzor esta reclamação .. 

ORDEM DO DIA. 

}'O ]\ÇA S DE TE R ll .\, 

Foi submettido 1i votacão o art. 2." ndditivo do 
projecto da camara dos ~rs. dcpntatlos, fixando as 
forcas do torra para o nnno financeiro do 1871-1872. 

Posto a votos o artigo niw foi approrado. 
Posta a votos a omonda da cornmissiw do marinha 

e guerra, foi approvada, . 
Foi jg1talmonto submolttda i~ ;:atação o art. 3.• 

additivo o a o monda da comnussao do marinha o 
guol"ra. . ... 

Foi ro~oitado o art. 3" nddltivo, sondo a emenda 
a pp_rovada. . .. 

Votou-se Jglwlmonte sobro o '1" add!livo, e uma 
emend\t da mesma commissito. 
. Foi rrgoitado o urt. •1" addit.ivo, c npprorndu a 
emonda da commissi10 do marinha o guerra. 

Votoit-so igtiítlmcnte sobro o art .. Ú" additivo o foi 
approvado. · 

Passou o projecto para a 3• discussiio. 

Parece, porém, que a intenção do governo foi con
ceder a esta pensionista 39$ mensaes com 21$. ~o 
meio scldo de seu·marido, como tenente do infari~
ria, o que prefaz a quantia de 008 monsaes, igual ao 
soldo por inteiro do posto de capitão de commissão. 
Mas não se tendo d~clarado que a pensão é som 
prejuízo do meio soldo, nüo. se concede senão a pen
são, porque seni esta declaração o thosouro não 
pagará á agraciada o meio soldo. 
. A mesa procurou informações a este respeito,. o a 

secretaria da guerra informou o seguinte: (1€) : · · 
cc Que a D. ~[a ria Amalia do Barros, vi uva do .te; 

nonte do exercito, corrimissionado no post9 de capi~ 
tão, Candido fiodriguos do Barros, morto em conse
quencia do ferimentos recebidos eni combate, por 
docrcLo do 16 de Fevereiro de 18'10, concedeu-se . a 
pensão de 39$ mensaes, correspondente ao meio 
soldo do tenente, c mais a diiTercnç,, ·do 'sO,ldO deste, 
posto ao do.capitito. » Exactamcnto : 30$ da pensão 
com. 21~ do moi o soldo de tenente pro faz a quantià. 
do OOS; esta .não ó a duvida. (Continúa a ler.) · · 

cc l~sta ó a pensito que se tem .co!Jcedido ás viuv~s 
dos .tenentes do exercito commtsswnados om cap,~
tãos, como abaixo so vil.» · 

Não ha questão; a questão ó outra, ó a omissno da 
clausula ccsom projnizo d'l:meio soldo. i• · • 

Vamos aos procC:dentos qno monciona a secretaria, 
da guerra. (Lé.) · 

cc Assim se concedeu ponsitO a D. Custodia Bernar
d i nu Garccz, viuvu do toncnto do ,'I· batalhiio de in
fantaria o capitiw de commissão .To só ~h ria Garcez." 

E' este o primeiro precedente ciladq ,pell\ secre
taria. 
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Or11: llern: . vamos' ll' verificar este precedente. 
<i D: Cnstodia Borrirtrdinil Garccz. n 

· Coost& do livro de registro, o dos indices nlphn
botico~ de pensimristas existentes no urchivo do se· 
lllldo .o segninlll : 
:. ii D. Custodia Bcrnnrdinn Gnrcez, viuvado tenon-
1édo 7'.batulhiio de infanW.ria, capitão d ecommissão, 
José Maria Garcez, sem prcju1:o do meio soldo, 
398000 mensaes. » 

1 • O Sr •. Sil~elra ~a Mottaz-~r. p~e-
srdento, a dtscussao da valtdade do uma elmcão en
v~lve sell)p~e ~lgum dever dos que fazem opposiçiio; 
na o ao mrmstei'io mns no systho!Jlade governo, do eh~~ 
mar ao menos a. attonção do sr. nado e do paiz pará ' 
estes actos de venficação de poderes. E', preciso que 
ao menos se proteste contra o systhemade fazer 

llsta vensao roi npprovada pelo decreto legisla-. 1 
tivo n. 1637 do 21 de Julho de 1869. . 

eleições, assim como protestamos em 9eral contra 
este systhema de governar o paiz, que c o mais de· 
testavoi que p6de haver. · 

Todos os outros procedentes citados pela secreta
ria da guerra estão no mesmo caso, isto é, declara-se 
em ·cada um doll.es que so c~ncedo a pensão. mensal 
de 39$, sen1 p~eJuizo do me1o soldo. · 

Po1· consequencia a socrek1ria da guerra não dá 
ràzão plausivel para que se omittisse agora esta clau
sula. Assim, tendo ella sido oml!tida, segue-se que 
esta pensionista .não tem direito a receber o meio 
soldo: .para receber o meio soldo, lm do expedir-se 
outro decreto, que tem de ser approvado pelas ca
maras, declarando que u peu!iiO de 39$ concedida e 
a~provada ,pelos respectivos decretos, devo enten 
der-se concedida sem pre)ui~e do meio s.oldo. Com a 
emenda da mesa eviw.-se a demora e o trabalho. 

Neste !'lesmo caso és tão as seguintes pensões: 
:. De 4~8 concedid.a a D. Inn~cencia Leopoldina da 

S1lva V1llns Boas, vmva do mator do 21' batalhão de 
infantaria, Gàldin'o da Silva Villas 'Boas, morto em 
combate, :e de 488 concedida .a D. [{ermenegilda 
BéiMizde Oliveira, vi uva do tenente-coronel de com
missão Jl'ntimio Pedro de Oliv,eira, morto em com
biite; A respeito destas pensões tambem não se de
clara que são concedidas sem prejuizo do meio 

, sii!ilo. · · 
A' .cerca . destas duas pensões diz a secretaria :da 

Ruerra o seguinte : « D. Innocencia Lcopod,ina da 
::siva Villas-Boas, viuvn do major Galdino da .Silva 
Vitlns-noas, lem igualm~nte dire!to á pensão de, 
42$ me~~. sem .P11~1H::o do me1o 'soldo que lhe .. 
. compete:;;J>: A ·socrEitana da guorra reconhece que .a 
pensionistà .tom :direito á ,pensão ·smn prcjtti::o .do 
meio -sotdo. Pôis bem; pot•quo ó então qne não se 
tnseriu ·:esta 'clausula no decreto? Esta é que é a 
qnostão. Esta clausula, ontretn;Jto, •foi tnserida 'em 
todas ns pensões anteriores em caso ·identico; é 
isto 'O que prnvam os 'Precedentes. 

Portanto, 11 mesa ofl'erece a seguinte emenda : 
(«m:do) '«Que se accroscentem as palav.J'as "sem 
pro,jllizo ~do ·meio soldo>i depois do algarismo de 
oatla umn das 'tros pensões mencionadas ospecial
monte'.no,parecor·da mesn. 

!Está ,om discussão o nrt. 1 • com a emenda dn com· 
missão ·da mesa.· · 

;Posto·n votos o 1att. 1' com a emenda foi appro-
.vado. . . 

'PMto igualmente n votos o nrt. 2'' foi nppi·ovado, 
passnndo,n:proposiçfio ~para a ·S•·discussüo.' 

'ELEIÇÃO 'DE !!!N,IS GERAES. 

Entrou .. om i!iscussiio o parecer da.commissão de 
coíisti.LuiÇiio .sobre ,n vm·ifica\(iio de,podores de do.us 
senadorqs,poln .província dll.~linns Gernos. 

O 'Sn. i•nÉstDEN'l'E: -l'eço ao Sr. vice-prosi
dente que tenha :1 bondnde do ·occupar n cadeira, 
porque tenho que occnpnr-mo com trabalhos da sc
eretntin. 

'{O'Sr:' pl'esi'dontc-·l'olirou.-,qc do sn.lrio, c a catlcim . . . . .. i'f . . .. 

Os Sns. StLVF.lRA Lono !! ·OUTll,OS :-Ap~iado! 

O Sn. SILVEm,\ D.\ MorTA :-0 systhema·'dc fa~ 
zer eleições ~ quo induz o corpo legislativo, o.sonado, 
quanrlo.tem de verillcar os poderes,de seus membros 
a trazerá discussão duYidas .e reclamações.' E porqQe: 
sen.hores? Porqu,c cada el81ção que se faz no pniz é 
mnts uma occastão do verificar n degeneracão do · 
nosso systhema do governo. • 

' O Sn. Jom~I :-Jil se foi .a idade do .ouro. 
O Sn. SILVEIIU o,\ ~lorrA:-Nós vimos ultima

mont? que na eleição de Minas .apresento,u·se colllg . 
c~ndidato·n um dos lagares na hstn sextupla um· nii
mstro da Corôa.; vimos (para mostrarnwis a dege
neração ~o systhema) q~e esso ministro tomou pap,te, 
fez offiC!al n sua candrdatum com approvacão de 
s~us collegas. O resultado foi que as ·r andiciaturas 
estavam todas estabelecidas; ·O governo de -accordo 
co"! os seus gremios, por .meio do seu delegado, 
havm recommend~do na provincia a votaciio ·dar lista 
sextupla, porque ó incontestavel que nii pro\inilià 
de Mmas 1liouvo 1ista official 

O Sn. SrLvEmA Lono E ouT,!IOS SENHORE~:-
Apoiado. ' · · · · · " 

,O Sn. SILVEIRA n.~ :\loT.TA:-EsW.,!ista .ol!icia.J foi 
até combatilta. por algt~ns ,diflUOS me!Thbros do sena. 
do o por alguns membros 11wtaveis do ,par,tido cQn
servador . 

Isto quer dize~, S.r.yre~idonte, q1!e o poder ollicial 
do governo nas e!mcoes Já se mamfesta não só con· 
t ra os seus ndversar1os, mas ·froduz até divergmicia 
no proprio partido ministerili , como se verificou,. o 
que indica o escandalo·com que o governo faz liStas 
officiaes. · · · · · 

O Sn. SILVEI!l.\ Lono :-E J~z.~s elei,ções. 
O Sn. SILVElllA.IlA ~lotT,\•: -Ota,.Sr. ~rosideqte, 

não é certo que o nosso futuro.collega faztn' parte do 
ministorio, quando a lista de senadores ~ela rrovin
cia de Minas esta.vn orgnnisada'? Não.ó corto'quo elle 
dtlrou no ministeri? até a época em.qne se m~nife,s~ 
tou naquel!u provmcin a vontade do governo e as 
divcrgencjas quo houve?· Jl' sabido. Pois bem, serihô· 
res, ó occusiüo em uma discussão dés~s. Ae verw~ 
cu cão de poderes, ·lendo. a escolha recahtdo sobre um 
dos. ministros, sobro a~uelliJ c•!ia :candi~ntprn Of.ôi 
apmnda pelo ·governo, •Ó occasuio opportuna de. s~ 
pergun tnr poJa primeira voz no senado (nem ·so po~ 
dei·lt dizer por isso que a opposiçilo é-irhpertinehto) 
de :se.porgunlai'·poln .primmra vez, qlllll1foi .a causa 
porquo o ministro, euja cnndidahua,meraceu o apoio 
do todo, o ,ministeri~, cuja .cpnd~d,atur.a ,prevalocou 

. npo~ar da di:orgoncin ~~ ,~ous .co~re!jg!QPI1.1'in~,llqi 
obrigado a rut1mr-so do mllHStcno, po1·quo até hOJO o 
paiz nito •sitbo qual foi 11 razitO pdrrpte 1honve n rc-
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Qual foi a razão desta retirada, senhores? O se
nado sabe ~ue o nobro ex-ministro da agricultura, 
de quem al1ds sou amigo, foi forçado a retirar-se do 
mimsterio, foi de mi !'tido, p6de-so dizer. jl:ntrelanto 
dá-se este caso ; o nobre ex-ministro, cuja candida
tura ó obra do ministerio, foi obrigado n retirar-se do 
mesmo mimsterio, foi escolhido na lista sexlupln, ao 
passo qtJe no curto periodo de dons ou trcs mezos um 
outro ministro ( o da justiça) cuja candidatura foi 
tambem apoiada pplo ministerio, segundo a decla
ração expressa do Sr. presidente do conselho ... 

O Sn. ZACAll!AS :-Apoiado; o negada na camara 
pelo Sr. barão de Cotegipe. 

O Sn. SILVEJR,\ D.\ lUoTT,\ :-... e quo veio na 
lista sextupla da província do Ceará, teve de retirar
se\ e tendo do retirar-se do ministerio, não foi es-
co hido. . ' 

E' occasião, Sr. presidente, de se deslindar este 
mysterio'. Eu comprohcndo a retirada do Sr. Alen
car; acho-a muito razoada, segundo meus princípios 
radicncs ; porém, posta om parallelo a retirada do 
Sr. Alencar por p!'lncipios que acho razoa veis, não 
posso explicar a retirada do Sr. Antão do ministerio 
ila agricultma, c, consequenlomente, sendo ambos 
os ministros candidntos eom approvação do governo, 
um foi escolhido c outro não. 

Parece, Sr. prosidontc, que este facto manifesta 
que lm na approvação destas candidaturas alguma 
cousa mais do que a approvaçüo uo ministerio, mes
mo porque já tinha passado cm principio entre nós 
que om uma lista cm qttc entra miuistro, todos os 
outros silO cnnh~s (riso). O Sr. Alencar veio agora 
estabelecer uma excepção a este principio geral; 
entretanto que o ministorio todo tinha dado appro
vaciio á sua candidatura. 

Ássim, Sr. 'presidente, quando a opposição tem o 
dever de leYantar sua voz para protest1r contra a of

. ficialidado com que se fazem eleições no nosso paiz, e 
porisso nada representam, recresce o dever da op
posiqão do fazer os to protesto, quando se dá o facto 
c dous ex-ministros com candidaturas approvadas 
pelo governo, com precedentes relativos á escolha 
quando os ministros entram cm lista do senadores, 
quando se dá o facto, digo, do Sr. conselheiro Antão, 
nosso futuro colloga, ser aiTastado directamente do 
ministorio po1' um acto de divorgoncía com o Sr. pre
sidente do conselho, acto do diYergencia que appa
receu no Diario OfF.cial .. . 
· Unt Sn. SEii"ADOR: - Por falta de disciplina. 
o Sn. SILVEIRA DA nlo·ru: - Sim, senhor; para 

tornar-me mais positivo chnmci a esta divorgoncia 
fa!~1 de disciplina .•• quando so dá o faeto de um 
ministro que, affastado do gabinoto por ter mandado 
fazer uma dospeza que não foi rosolYida cm con
selho, o que constitue uma rosponsabilidade sória de 
um moinbro do ministorio parn com o mosmo minis
terio e parn com a nação, porque o aviso do Sr. mi
nistro da fazenda, quo so publicou no mario OfF.
cial .... 

O Sn. 1'1\ESIDEN'fE no COii'SEWO : - Não ó exacto. 
O Sr. SILVEIRA DA 1\foTTA :-Nfw ó oxncto? Não so 

publicou? .Afirmo a V. Ex. que o li. 
O Sn. rrmsliJENrE no coNSELl!O :-No Diano Of/1.

cial informam-mo que niw. 
·o Sn. Sn,vrmu nA llloTTA: - Posso mostrar n 

O Sn. PnEsrnr.NTF. DO coNSELHo: -Perdoo-mo 
V. Ex.; perguntei á socretaria, o mandaram-mo 
.di~er que niio tinha sido publicado! porque avisos 
desta natureza não se costuma pubhcar. . 

O Sn. SILVElliA DA lUorT,\:- Então a indiscrição 
veio da secretaria ; veja V. Ex. a que ponto chega 
os ta indiscrição! O av1so sahiu no Diar1o O{fi'Jial; 
compromel.to-me a apresentar no senado. 

O Sn. Z,ICARIAS:-E que não sabisse; o acto existo 
na secretaria. 

O Sn. I'liESIDEii'TE no coNsEtuo: - E' a mesma 
cousa. 

O S11. SILVEIRA D,\ 1\lorrA:·- Já S. Ex. extranhnra 
da outra voz quando citei aqui o facto. 

O Sn. rnESIDENTE no coNSELIIO : - Extranhei que' 
tivesse sahido. . , 

O Sn. Su.vEm,\ D,\ MoTTA: - •... extmnhou que 
eu tivesse afirmado que veio esse aviso na gazeta 
oficial; não quiz insistir então; apenns aflirmei 
até particularmente a S. Ex: ó verdade, sahiu. 

0 Sn. PRESIDENTE DÓ CONSELHO:-Mandeiexaminar, 
e disseram-me que não. 

O Sn. SILVEIRA D,\ 1\forr,\: - Isto deu Jogar a 
que o nobre presidente do conselho mandasse exa
minar .o .facto. Veja o senado agora como enga
nou-se a secretaria nas informaçõos que dá ao Sr. 
ministro I Eu appe~lo por esta. occasiã~~ara ? rneu 
nobre amigo pelo R10 de JanoiTo, que J a~~~ uma 
vez offereccu este bom desengano para os mimstros, 
dizendo quo elles são induzidos a erros pelos docu
mentos ou informacões que lhes dão. J,' o que acon
tece n respeito do aviso que sahiu ·no Diario Otr.cial • . 

O Sn. ZACAnus:- E que não sahisse; não se 
destroe o facto. 

O Sn. rnr.smENTE DO coNsELHO :-Não de certo • 
O SI\. SiLVEIRA DA 1MoTTA : - E' ve~dadeiro o . 

facto; entretanto o nobre presidente do ·conselho 
tinha muita razão em ter feito a contestação, porque 
parece inci'ÍI'ei que um facto desta ordem fosse pu
blicado no Diario Ofp.âal. 1\las o foi, senhores; eu o 
li· cortei o aYiso a teso11ra para o guardar ern livro 
p;·ocioso, porque ó u~ facto notavel; lá te~ho em um 
livro de notas o peaacmho da gazeta ofllCJn!, em que 
está o aviso do Sr. Jlresidente do conselho,. (agor~ 
vejo que niio foi S. Ex. ~uom mandou publicar; fot 
porém quem expediu o av1so) contrariando um ~c to do 
seu collcga, que ordenara um pugamo~t? o que e cous.a 
séria. O pn"amonto que o nobre ex-mmistro da agri~ 
cu! tum ord~nmt estava dentro do credito que tinhll 
no orçamento ; e a razão porque insist~ ?esto n_e
gocio, ó porque entendo que o nobre m1mstro ~ao 
podia sustar osso pagamento. Est.n é _uma doutnna 
minha antiga ; S. Ex. faça-mo JUStiça ; entendo 
q1ie desde que a verba do· orçamento comprehende 
a rl~spcza ordenada ,pelo ministro, o thesouro não 
tem que investigar mais 11!tda1 ombora a responsa
bilidade do seu collega so,Jn Igualmente sun ... 1\las 
omflm essas cousas foram obrando 4o modo,quo. o Sr. 
ex-ministro da agricultura ficou dosmorahsndo ... 

O Sn. ZACAl\IAS:- Apoiado. 

0 ,Sn. SILVEIH,\ D.\ MOTTA ;-., .• pelo facto du 
pnblícnçiio do aviso do Sr. prosidonto do conselho, · 
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com o fundamento de ter sido ordenado incurial
mente, por não ter sido deliberado em conselho de 
ministros. 

Vemos, portanto, que o nobro ex-ministro da agri
cultura, cujos . poderes estamos verificando agora, 
retirou-se do ministerio, ou, como disse, foi alfas
·tado do minisiAlrio, foi forçado a retirar-se, por uma 
questão melindrosa .•. 
.. O Sn. ZACARIAS:- Apoiado; não ha caminho di-

reito senão o da verdade. · 
O Sn. SILVEIRA D,\ MorrA:- ••. porque silo ques

tões melindrosas todas as questões de dinheiro, 
principalmente quando se trata do empregado pu
blico que ordenou o pagamento ou o recebimento. 

Mas, Sr. presidente, entendia que em preciso quo 
aproveitassemos a occasião de ver1ficar os poderes 
de um ex-ministro que foi retirado do ministerio por 
uma guestilo desta ordem,havcndo o oxcmplo de outw 
ex-mmistro na lista sextupla não ser escolhido, para 

· procurar s1ber porque foi excluído este o não aquollc. 
A respeito do merito pessoal não tenho quo omittir 
opinião; sou mais amigo do Sr. Antão do quo do 
Sr. Alencar; tenh'o tido até occasião do familiaridade 
mesmo com o Sr. Antão, porque foi mou condiscí
pulo, mas não posso deixar de roconlwcor quo o 
ministerio não p6de tornar-se extranho a todas as 
condicões ·da escolha de senador, poriJUO partilho o 
princfpio, verdadeiro ou errado, do que niw ha acto 
al"um do. poder moderador q1te o ministcrio não 
to~e a responsabilidade ~or clle. Os Srs. ministros 
para mim são responsavms pela escolha do colloga 
9:ue elles alfastaram do ministerio por um motiYO mo
lmdroso, assim como por outro lado .•• 

O Sn. ZACARIAS:- Elles dizem que os ministros 
nestes actos silo tàbelliiles. 

O Sn. SILVEIRA D.\ MorT,\ : - ... silo responsavcis 
pela exclusão do outro colloga retirado do minis-
terio. . 

Senhores, o Sr. conselherio Alencar, a respeito 
do qual já desviei a suspeição, é homem de um 
grande merecimento (apuiados), homom do muito 
"talento, de muita instrucção ... 

O Sn. ZAc.tni.\S:-Apoiado; e foi muito cconomica 
na repartição. 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA:- ... de um caractor 
muito honesto. (Apoiados). · 

O Sn. ZACARIAS:-Suas faltas foram outras; 'ncsto 
capitulo, não. 

O Sn. SILVEIRA DA Moru:-Qual seria então o 
motivo que presidiu a exclusão do Sr. Alencar, 
tendo sabido do ministerio? Não o quero, nom pos
por nem antepor aos nossos dignissimos collogns 
que foram escolhidos, mas quero fazer a compara
ção. Qual seria o motivo porquo havondo osso. prece- · 
dento da escolha dos mmistros candidatos quo vem 
em lista, não foi ellc escolhido, com as qualidades 
que acabei do referir quo tem o Sr. Alencar, e foi 
escolhido o outro, paroco-me que contra n vontado 
do ministerio, porque não posso crer que o minis
terio tivesse nffastndo do sou soio um homem pam 
dias depois nomoial~o senador? 

Mas, Sr. presidente, so faço alguma obsorvnçüo, 
quo cortamento não terlt resultado, ó somento uo 
desempenho do dovor do P!Otoslar . contra. o systho· 
ma oficial do fazer olofçoos, Imuto mms quando 

esta olcicilo da província do Minas veio'doparar mais 
uma occi1siilo para se apresentar em vão o noll\e do 
general Osorio, apresentado jà duas vezes pela pro
víncia .do' seu nascimento, soiTrega do premiar os 
serviços relevantes do general que. na guerra do Pa
rnguay é uma legenda, do general que voltou ferido 
a fazer a ultima phase daquelln guerra. 

Quando o nome do general Osorio foi apresentado 
candidato pela província de Minas, creio, sr: presi" 
dente, que foi mais uma occnsifw cm que o cspirit~ 
publico quiz manifestar a este digno c1dadão o apre
ço que faz de seus serviços, do direito que clle ti
nha a um assento nesta casa, depois que foi repellid~ 
duas vezes pelo partido ollicial de sua província~ 
Entretanto a apresentação do nome do. general Osorio 
á província do tllinas, nüo serviu senil1 para essa ma
nifestacão da opinião liberal, para ficar consignada 
mais uina vez, para em algum tempo se fazer jus
tiça rigomsa à nuministração actual, quando a histo
ria registrar o facto de ter sido um nome como o do 
general Osorio regeitado pelo governo, pelos gover
nistas, quando se tratava de efeger duas vezes na pro
vincia do Hio-Grande do Sul um candidato IÍ sena
toria, c uma vez péla província de Minas quando se 
tratava do eleger dous. 

O Sn. Jon1~1 :-Era preciso saber se elle mesmo o 
queria ; so foi consultado. 

O S1t. SILvEnu Lono :-Não se costuma consul
tar. A província do Espirita-Santo consultou a 
V. Ex.? 

O Sit. Jonw:-Consultou aos meus amigos ; os 
senhores ó quo querem fazer dello seu cavallo de 
batalha. . · 

O Sn. CANSANSÃO DE Sil!mnu' :-Não se presta a 
isto. 

O Sn. SILVEIRA IJA 1\loru :-Fiz o meu protesto; 
·fiz a]uumas consideracões relativas ao caso da reor
ganis"arão do ministeilo, porque ató hoje não tive
mos ocêasião dé aventar nesta casa a razão porque 
o ministerio se descarto'tl de dous de seus membros, 
porque entraram dou~ novos mini~tros · o paiz até 
hoje não sabo das razoes desta rotunda, apesar das 
intorpellações feitas na camam dos doputados, que 
ató cei'lo ponto deram alguma luz, e tem sido ulti
mamente explicada pela imerensu. Por este motivo 
ó que faco estas consideraçoos a rcspoito da eleição 
do Minas ; não posso deixar de consignar ostns pa· 
lavras como um pro tosto. 

O Sr. Silveira Lobo.-Eutendo, Sr. 
prosidcnt~, que faltaria ao ~eu dever .se n~s~ oc
casião do1xasso do ser, relnt1vamente a )lleiçao de 
quo so trata, interprete da província que tenho a 
honra do representar. Conhoço perfeitamente a pro
vincia de Minas; conh0co a força 1mmensn que nella 
tom as idóas c o partitiÔiiberal, có, para mimo para. 
todos quo toem esse conhecimento, um ph~nomeno 
oxtruordinario c estupendo ost~ e outros trmmphog 
cloitoraos a IIi obtidos pelo pnrlldo. co~servador. 

Não penso o sanado que a provmcm estlt confor
mada com o resultado do ultimo pleito eleitoral, 
qno ora ó submettido ao. nosso ju~gam~nto ; ni10, 
muitos motivos qno sena longo d1scnt1r teem-lhe 
aconselhado uma corta abstcnçito: entro olles, assig
nal-o a ponas a descrença que la~rn •. do. gue po~s.a 
o pairo prosperar co"! as nctuaos mstttm.çocs pohti
cas qno tomos, ,princ1pnhncnto, Sr. Jll'osulcnto, poJa 
mnncim porqno silO oxccntudas. 

,/ .'· 

r 

! I 



,.;\ óÍôíÇfrp, que.~ ~0'#10 tOdos snb91Ú, ucondicão da 
ligi~in:lidnde dn representação naCiohiil, ii mesmo M 
gQ)'G'l:no e do tod~·s . os poderes coristituidqs,, está 
cqJnp!~tamento' .falsoa4n. entre riõs,: em lodo o 
lll!periq, e do m~sm~. JI!ildo n~ proviitéi~ a c .m.n~s. 

Declaro, S~ .. Ptostdente,. como orgão do ospmto 
que, prodOqlina naqtiilJhi, provincià, ao senádo e IÍO 
'eJiiZ,, que a Iis,ta ... s9~t~P,la . apresentada <Í escolliit. da 

aittoridides o offiiiinos comine!tidós; êônlrtr n liber~ 
dáde dô cidadão;' iiins a votii da pr6viiicia, nliiJ; 
nunca. . . . . . . . 

As provas, Sr; présidciitó; da verdade ll'lista fuinha 
assêyeraÇuo, Çric~ntram,so nilssü. arre~linetitiiçilli 
o~etal, o no propr1.il cmpr?godo mews alludidoS, ~ali 
formam sem cessar o obJecto do clamores de qtie 
todos nós temos .conhecimento. . 

E uma grande prova; Sr. presidente; ilu á en· 
contro no triumpho da candidatura de um dós nobre~. 

• t;Qrôa não e, de fórma alguma, a expressão espontn
neq Q livrc .. do .. vo.to .d~ ~rnndc I,niliorià.do~ !liinciiEos .. 
. Seqhoros, para Jl!Jllificnr. esta propostçãq, nao é 

mister rcmemorartudo quanto foz o fatnl gabmete de 
16de!\tl)Jo, poroccàsião de subii·ao pOder, roláti-. 
w.mqnt_q}. provinc!~ ii~. Minas; .ne.m. desfi~r uin p~r 
u~ os_ mnumerav~ts actos reacct~nunos, quo COI)S!t~ 
tuu:nm uma re~oluçiio eompletn no funceionalismo 
da, provincia, sobretudo lia guarda nacional e ria po-
licia. . .. . . · . . 

senadores escolhidos, o Sr. Antão. . 
.E,iriboi:a ri ~u~ niódcst!~ •. e_o, .acanliiimohfti qu,e o 

o~ngo,u .~ r.el.!r.nr-se do m,mr~.terr?,_s~ para~~ Jócur~s:~ 
em podo tgualdade com os outros eaiidrtlatos g(J 
pârn não entrar ná coilcürrôncià cóin outros rdeiliil' 
qtie. não fossem. os du süa iilhiliit\~ia P9Ssuai, âSs~
~fll'O,Sr. erestdento, que pelo voto esponti\11eô d~ 
,V!iii.~s, S. Ex, rião set'iá. se~ador jl~r .nque1ia pro~ 
vmcta. Nem careca .relatar os mohvos í:jile tenhtl 
pai·a rissirii pensar; sãii élros por demáis sábidos ati 
todos ós riüneiros. 

. Sape o scnádo ~a espantosa irive~sáo poi· iuim .d~
nunewda. dpsta tnbuna •. do que. f01 executor o mmt 
·nobrecollggü o Sr. Teixeira do Sotizn, não deixàri1ló 
n~s posições olllciaesnein um só libéral. Não se de
teve o braço derribadO!' d!) governo,nÍJin mesmo arile 
os relcvantissimos serl'iços que acabavam de prestar 
officiaes henemcritos da guarda nai::iori'al, e p'élos 
qililcs haviam sido condecorados. A ra:ia do furor 
reaccionario levou t.udo de vencida~ 

O Sit. Pol!PEU :-;-Isso foi geral. 
O SR: Su.vEmc~ Lono :-Chamoü-se para subst.i

tituil-os aquel!cs mesmos, qno, por iner~;w e i'ni::.urià, 
não haviam ,querido. prestar os serviÇos rcelamados 
poJas oxi:;encias da guc!Ta. 
. Montada por essa fúrma a machina. comprc?sôrá, 

procedeu-se á eleição. Acjuellos qno prctondGram 
acudir aos reclamos da lei o do patriotismo, foram 
v(olentamen(e rcpellidils das m'llil's; onde it t'ilpulsa 
não ·pôdo ser completa, ou so\·ti:r o sou CITei to\ a ca~ 
Jiiara dos deputados fez o resto. 
; o 'e'stado do compressão perd.r~rot~ o Jie_rdura ,at,ó.'ó 

. P.r~senle, .ot! r?r o,utra •. a mac~un~ mfernal,montada 
~plp. Sr. Tmxptrade Souzn, Tot curdados1m1ontc con-

• ~~r1va~a:pnrs.ci!S suc_ccssqr9s:O Sr: Andrade Fig~rei:a, 
4P,.CUJU adrmnrstracao cxlubt o anno passado !Jg·crra , 
çópia nesta casa, c 'o Sr. Bonovidê~, 'fDl:ÍIIl1 acerrimos 
c'qnfinüadores_ dessa politicado violen)~ .9xc,lustvislllo 
~do compressuo, plantada pelo Sr. Tmxcrra de Souza. 
A 'niíiclrina· destina~a ao_ f~bricq_'dc diplo,mas de re
presentantes da nacao, nu o soffren a mmim·a modifi· 
cll.~ão:;·ao ccintrariô, on.dc quer quo i::Ha pareceu cn
fi:aquecor, foram-lhe. fertos Jo~o os precisos 'reparos, 
para que cm parto alguma dmxassc do concsponder 
.!lOS dOSCjildOS' feSU}tadOS. I 

,. • f :1· ''" ''' I .. , • 

, ,rótlq-~e, .s~ .. Rresiijodt,e, chall)ar· o]oiçü~ aquo é 
f~t\a ~ab. ~,P,reS~a9 do so~o,lhantcs. motos ·1 . Se~ a por 
yenl.nra essa hsta a~rosentada a Corôa, o h~ora 
Wnii~<t ao ,n9~'?,?:J.n.Igmiichtq, a. legitiriJu ~xprb~silo 
'ilb voto da provmcra ?'Asseguro ao senado quo'nâil. 
... rs's'a lista é ;Ípcnns rim. \!Ós, rrollnctos da intor
:voutora machina do ·governo. ,Nito representa, por 
cc~to,, a vontade da -proyincia. Hcproscnta súmcnto 
.~ 'int~rv.onçiw a ·mais .systhemnticn, a mais IJorn or
.g,~~isuda, a n:nis completa,, e, iii). mesmo tempo, a 
. D1aiS Ju1abrrdn por, JHtrto do governo; roproscntn 
.sómontc. os esforços indobitos o nlmsivos das untori
dm'o~· poliqinos o do~ cornmundliUI.os. o oiTiciacs .da 
guarda naeionnl: re.prcsonla, linnlmunte, um gi'lllrdo 

· uc' · · · o · · ' · por taes 

Não preciso; senhores, demoi·íii·-mê iteslits i:ililsi~ 
dcraçüos; sãó verâaaos que estão riit córisciénéiâ 'de 
todos. . ' 
, Aütós, yoréin, do di~ilr_ alguriüi cifu~à .s?bt'e ·o pa" 

rccor da t!lust.ro comnussao, dovo aprovO! tal- ·o éh~ 
scjopar~ P,I'OnunCiiir·!llÓ cimtrÍI ?. modo pelo qlial'Ó' 
senado ver11ica os poderes do seus membros; e tia 
verdade cúrioso. 

Ainda qúarido as elci6)os Cliti'O nós c6rre'ssêth 
menos ii·i'egitlarmente, aíndil, àssi'm era dever de líl
t.os nós estudar .a frindo os factos conslituitivos 'd~ 
ciúlü eleiÇãO 's.~lime,tt.ida ~o no~s~ ~xam~ e jtiJga~: 
monto; mas, fmtas pela maneira pela qual sé tazcll'l, 
é iiidéscitlpavel o qúé se obsen'll nostã crrsa. 

E o poior é que o senado dou lia IJ'Ouco próvà dê 
não querer melhorar o seupessimo syst.hema do.veri
ficação do poderes, rcgeitando uma indicaeão que .fiz 
para uma reforma nessa parte do nosso regimento. 

.Examinar e estadantma eleição, ó quasi imposs'i
vcl, segundo o systema seg.uido nesta casa~ 

Os papeis vão á com missão ilc podere~, c .os de 
mais senadores só vêm ·a ter noticia dn eleiCão 
quando se lê na_mesa o respectivo parecer, de ordi
ncirib submóttido n disc\\ssiio e VotaÇã'o JogCJ ·em se
guida a essa' leitura, e mesmo sem ter sido impt'iisso; 
nem dist.rlbuido .pelos surradores. 

Vou oxpondor como se proéede. !E' sabido •por nós 
todos: mas, acho bom quo o -paiz o saiba. ·Entregues 
OS papois iÍ COmllÍissão, um SÓ de 'silliS membros, 
constante o notoriamente o laboriosO o digno 'Si·. 
viscon'do dll Supnca!Iy, toin'n conta \iéll!ls, ·'afim do 
estiltliil-os ·O d'o lnvrn\· 'o 'pnrocdr. 'Os dutros.'riWIII~ 
bros da corilmissão o Icem ·e as'slgnam; ·nUtla 'estu
dam, ilitd~t'absolutninci!to. 

Ó Sn. visêoiiiiE 'n·E 'SAt•uâlry.~ft ürn aparte. 
o sn: Su.VE!Itl :Lono:~Posso assegurar no'nobrb 

senador que os papeis, d~sla cllliçuo,·assim como 
de outms, \lo que tenho dosr)jado tomar:conhcci
pwn.to, nüo ·teom ·sido procumdos ·por nenhum dós 
membros da casa; c ccrtnmente.·por maior'que· sejn 
a confl:rn~a rruo nos· múl·cco o nobro sonador,· esta 

. nitO nos ais pensa do dever ,quo temos do .formnr 
cnda nm do nós juizo individual c consciencioso . 

·l'rosoHuirci. ·ouundo so levanta qualqur,r duvi!la, 
uilo é, Sr. -prosidentu,. o Sr. viscondo do Supuonli~ 
quem vem 1Í tdbunu dofendoro.•parecor, 'ó:V. l]:x;, 
quo ' ' · · u · · du · · · · · 
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qú&m· corro· pressutoso a ver os papeis para colher cumpria, declarou-se, por aquelle. faclo1 e por seu 
alguma tintum dos factos, o arranjar o seu discurso . turno, impossibilitado de ir prosidir a elcicão· llc Sá
dó· suslóntação• do parecer. Ninguem. mais· vê, óem . bará1 e adiou-a para o dia 2il. Porgunlll aó senado : 
~iamin~ taes.papois, ' proced'eu re@lllerlnente? A resposta não pódc deiliar 
. Ora• eu. lament() qUe• o nobre visconde de Sapu- ! de ser negatiTa. Sem duvidá que o impedimento 

càhy ... .óao· tenha. 'o habito de ocoupar a tribun~ ;. I desse juiz áe paz de Hapozos ora legithno,, e portantti 
porq11e se fokse. S;. Ex. quem tivesse de sustentar como tio caso precedente, não chegando, li.clle il ju
seus paretorês;· provavelmente estudaria com mais risdicção; não podia della fazllr outro UiO,• que· não 
attenção, CO!Jl mais e~mero, as questões eleitoraes. fosse• tr~nsferi~a· an sóu .~mmediato, ou, .como ha 
Me parede .Isto·; as· dtfficuldades q.úe sempre· h& de pouco dtss~ detxar que os mteressados a esl!l' fossem 
sustentar da t.ribuna,, principalmente em assumptos, procura~. E· isto o que era juridico'1 e é isto () quá 
tãl! complicados, otl controvertidos, como são os está. declarado em um aviso do governo. 
eleitoraes, proposições• esériptils sem toda ru medi· Ora, jlt vê o senado a palpavel illigitimidade dessé 
laçiío; _obrigal-o•biam1 sem duvida, u empregar mais ab~sívo adiamento, de. que tira sua origem a iUegal 
all'ençao néssos• trabalhos, que reconheço enfa· elmção de 20 de .Fever_etrol que mereçe a approvaljãó 
donhos~ . do parecer em dtscussao. E o que ma\s adll1lro é que 

Posw dlmer, Sr •. presidente,sem•receie· de olfender a illustre commissào approvou essa oleiÇão, reconhe· 
a, veDdade, que. nestes assumptos votamos todos selll• cendo, e direi, mesmo,. confessando a sua illegali• 
aonheeinienlo deénusa, · dade. 

Nestas cireumstancias, déclaro que não, alimento 0 · Vejamos como se ollu exprime ao apreciai-a: 
inWilo de offetecer emeRda· alguma ao parecet,. por « A commissão, apreciando estes factos; com~ 
que previamente já. sei qual será· sua sorte; já sei quanto ache singnlar o modo· como' s& fez o adia~ 
que o presente parecer ha de ser integralmente ap• mentol en tend~ que a eleicão dá' 20 de Feve~eira é 
provâd?·· . . . . . . . valida. O adinment? exis~Ía ip~!í fácto· desde qUll' o 

O. pnnCipal de!etto· desta eletçao, asslD! como de 4• juiz de· paz se dectarou tmpedtdO;• restavu a~enag 
todas. a~ outras que· se teem discutido na casa, é a• fixar-lhe o termo; é isto que pra11icou O' substitutól' 
interven.ção· do governo· •. Ora~ eu sei que,~ por esse posto• que melhor seria que a llilesse• o• me~~ .J~iz 
lado,, mmhas palavras nao' podem ler effetto algum de paz. Como, porém, tmha elle• passado &:JUI.'Isdt~ 
t;endente a• mo~~CáD o juizo do senado e sua adhesão çil~, ao substitui?' competia llxal·o· por direittt pro• · 
a. P,rosente ele!çao1 . , . . pr10; não por v.ll'tude da ellitr~v~gante delegação. ~ 
, JJambem ser que- as· mJusltças· do parecer,. reca~ Perdôe-me· a• !Ilustre commtssao; estu sua!t plllli> 

hidattodas por uma fatal coincidencia em parochias vras causaram-me a maior estranheza:; .são 11 mlibl 
liberaes, não hão de, ser repavada&; mas· ainda a:ssim estupenda consagra cão· dfi'principios ôs· mais insus• 
tornarei' salientes. algumas. tenlaveis e inadmissíveis;• para· não: dizer absurdos1 

Come~.arei pela pnrochia da' cidade de Sabará·. . em face da nossa lo~islação eleitoraU 
. Nem p~a, Sr~ presidente;. de pouco ~lcance~a· . Osjl!ites de pat •. sonhdt~s. êtl' jW 0 disse, po'd\am 
n_npug!laça? que· faç.o ao· parecer com relaçao ~ ~l_w . dbclorar-se impedidos e· tecusár-se' 11' presillenciir dtt 
çao ~nmana desta pa.r~chlB:. · '~ no~re . oommtssaO', eleieão; mas, desde quo' Í!JlPed'ido~ sa· declararáni; 
para• approvnr· uma eletç~o a• o!ho~ y~.st~s n~llu,. teve não 'lheS era permlttido nttds, )êgahi llg'itintrtméilté, 
neoesstdade: de: recorre.r a prmCipiOs mtmramen_te éieot~er' actiJ algl!Jn dessa· jurislllcciíó~ 
falsos·, que nadll,menos IDlportam que· a consftbrtaçao . . . , . , • . . · · , . 
dar solierallia absoluta dos, juizes' de paz. . A let, par~ casos taes providen.cza. do niod~ maiS 
. Farei :n.breviadamente o histotico desta elei~ãOi· cfaro e lermmante; marc~ a sorte dos ,su~~!tu~os; 
e·.irei apreciando· os: factos. No. dia 2 de• FevereirO~· e~ bu~ca dos qllaes deve li' corren~o. a JUr!sdtcça~,; 
marcado: para·· a·elei!lã:o senatorial, compareceram ~ na_o da em caso algum a quem esmtmp~dtdo o di~ 
matriz; daJ cidade· do Snbará os•oidadãosi activos' do rei! o do cortar esse curs,o, . do postar-se de encontro 
ambos os partidos. Não tendo comparecido; áhora ú:intençli.o·da· !llesJ!ta lei;, quEi ê da_r relned!,d ~.rttilios 
!lltl~oa.dllj os·tre&primeiros juizes de paz,.n·respectivn ~ara·. que· ~ê n,a~ , h~stre a, !l}'àrtd_e conve!l,tenc.ta· pot 
JUr1sdteqno foi ter ao quarw1. cll,n1 attertdHf~, de ser a olotçao fé!ta ctti tod.~. a, pntt~ 
· ·E••". d· · 1 . . .· · . d',. . , . . . 'd' lla mdsma epoca, e pará que sà dão repita, e'lti-

'""' . ee_ arou:s~ mpe Iuo, .Por mcommoda, d; qilanto fôl: possível; o grànde'incorilmotlb aos'pov~s 
rtiM; adtou a:•elet.Ção·par~ q~li~do à marcasse o Jrllt de se reunirem eni assolllbleásparbcmMs~ 
de. P'tt~· dl:l' disthcto mat!l'vtsmhO; o de' Haposo~. a . . , . . . ,. · :· 
qu~tn'pilsSóu tr jurisdicçiío, Podia' fazei-o? Niio·; . Como. o que a !llustro.comm!ssao.col,oca-se s~pe~ 
podia simplesMente. passar 11 jurisdiccão'; mas, nor lt lm e dlt vahdado e cffic.açtuessos verdadmros 
adial•n~ cOmia· clausula; 0u.não,.do·)uiz" de ·paz de abusos de poder dos dons Jlllzes. de paz de que·'!le 
:Raposos maruarr 0• dla•pnra· ~ eleição, niio ·lllti· era• li• t~nho o9c!lpado, abusos dos. quaos e"!anam 'a Dl1lhs
clto. :@esde· que ello aehnva-se·impedido, cômo 0 da• s!ma el01çao de,20 de Fover01ro.? Ale! ~eu proV!den
darou, do• aceitar: ll' jurisdicção; não tinha: a direito ~~~s para as ~ypotheses de falta d'e J".IZ de paz ic os 
d~ exercer acto r algum d!t mesma .iurisdioçilo,. e eslà JUIZes d~ paz, mcursos. o~ ,falta., co~~rar1~~ o b~ldam 
na~ cbego.11 a. elle, senão para, que a pnssasso,,ou as providencias d~ let. E extraotdmano,sen~ore~~ 
mó.IJs. P,rectsamonte,.scnão para que declarasse o. seu qU~ um tal p~o~odtmenlo merecesse opprovaçao da 
iJI!P,OdiJnonto, o doixns~o-~ ir to~ a q.uem fosso· pela illustro commJss'ito ! , . , , · . . . 
Jmmdtffido, para substitml-o ,em casos taes;. Comoca Diz a·illustre c ommtssuo, que o r aduJmootu cxtstla 
aqtli.. o. abusivo adiamento o pórturbaçito do legitimo ipso facto desde que o·.Jô jtti:t de pa:: se declarou. 1111p. a-
Clll'so.~o. p1·ocesso oleitoral. dido,, c que resta;pa apenas· fia:ar•lhc o termo;· e· que 

0' 1' j1~i~ de J1R~ de,RjipGZ?S,, qno estava presidin· foi isto f qu.B '(e:: O .substituto! p~st.o que ·mdlhor 
dora olOJÇIIO da: sua paroclna, em. voz de passar u seria, q!Ul o twcRso (C~.to o· mesmo J1lt::de pll.r; mas 
jurisdicçilorao. seu,immodinto. om votos, como, lhe . f!UO, como•no substituto competia• lixnl·o·por direiló 
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proprio, o niío por virtude' da estrnvagante delega· 
ção, ella, commissiío, approvara tudo isso. 

pr~, .sonhares, ou isto é um aparihudo_ de todos os 
prmcip!OS absurdos quo tenho combatido e refutado, 
ou eu não comprebondo o que com isto quer dizer a 
illustro commissão. , 

Direi ·súmonte, e é esta a unicn rnziíu da illustrc 
commiss:io que me falta refutar, que é falsa a dou
. trina de qu~ o adiamento existi~ ipso. facto desde 
que 11 4',JUIZ de püz se declarou Impedido, restando· 
lhe apenas fixar-lhe o termo. Onde encontrou a com
missão semelhante doutrina? Qual é o preceito de 
lei ou de direito, que a autorioa a proclamar, quo o 
impedimento de um ou de alguns juizes de paz, quer 
dizer adiamento ipso facto de uma elcicão purochial, 
no sentido juridico da palavra? Que 'esses impedi· 
mentes dão lagar c occasionam demora ou retarda
mento .~a e\eição, ninguem o contesta, nem o' con
testou Jamins 

Niw se tmta de domara, nem a questão é essa. 
Trata-se de transferir o otrectivo exercido dos di
reitos politicos de uma assomblüa parochial, de um 
dia que lhe· foi legal o competentemente marcado, 
para um outro ditl'erente dia, lambem legal e com
petentemente marcado; e me parece que é a isto 
que se chama adiamento. · 

Para pôr em · relevo a falsidade deste argumento 
da illustre commissão, basta ponderar-lhe, que é 
precisamente para evitar adiamentos, que a lei 
faculto.u a providencia do se poder ir em busca de 
outros _juizes_ d~ paz, estendendo a jurisdicção des
tes ato a d1strwtos que nito sito os seus, sem a 
monor duvida, muito sabiamente, para poupar ao' 
povo, como já .eonderei, o grande incommodo de 
uma nova reumuo. , 

Di7. mais a commissão que melhor seria que o adia
mento e a fixação do seu termo tivesse sido feita pelo 
4• juiz de paz, mas que, como assim não aconteceu, 
, estava bem feito pelo 1 • juiz de paz de Hapozos. De 
sorte que, ~r. presidente, entende a illustre commis
siio que, para quo um adiamento se faca, nada mais 
é ·mister do que querel-o um juiz do jJaZ, ou o juiz 
de paz; de sorte que nem é preciso que exista cansa 
oa motivo legal que o justifique, nem ó preciso pro
var, ou sequer allegar, essa causa ou motivo. 
. Que doutrina. é esta, senhores? Felizmente com 
tal menosprcço não foram tratados velo legislador o 
4ireito e. o commod? dos pov1•s. E1s as rnzões por
que eu ~1sse que_ a 11lustro commissão proclamava a 
soberama dos JUizes de paz. Nem se lembrou a illus
tre commissiio quo assim punha o resultado das elei
ções de cada uma das parochias do Imporia, vin
,::ando o seu precedente, ú more~ ue uma s6 indivi
dualidade, qualquer juiz de paz. 

Passemos agora ao historico da outra eleicão pa
rochial da cidade de Sabar1í, ll que foi realisncfa a 3 
de Fevereiro, e que foi regeilnda e fulminada pela 
illustre commissiio. , 

A assembléa parochial quo conservava rounida ú 
espora . da solução do convite feito ao juiz ue par, de 
Rnpoztis, pam quem, como fica dito1 so havia app'el· 
lado, s:tbendo qno este se recusara a vir presidir 11 elei
cito de Sabnrá, pelo motivo que já expendi, mas quo 
á adiara para o dia 20, não tendo querido passar a ju
risdicção nos seus immediatos, tratou do ir rocor
rendtJ a cada um dos tos, segundo a ordom indicada 
polalei. Estas foram feitas por alguns uo seus mem
bros, senão om nome, em todo o caso a bem o com 

o assentimento -da mesma assembléa, provado pelo 
facto de continuar reunida. 

Em · Rapozos não acharam nem- um. juiz de 
paz quo se quizesse prestar a vir presidir a alei
cão; c tendo seguido na ordem indicada Jlela lei 
foram a Santa Luzia, Ires leguas distante de Sabará' 
onde o 2" juiz de paz José Machado Calazans, acce~ 
deu ao convite, e apresentou-se em Sabará no dia 3 
para presidir a e lei cão. .. . . · ·. 

Este simples histórico, Sr. presidente,.demonstra 
q110 a eleição cendemnada pela commissão, é· exac
tamente a que foi feita segundo as prescripcões da 
;ei, e não padece vicio algum. · • ·. 

Entretanto, como a aprecia a commissão? Diz que 
e lia é nnlla no seu conceito, que basta o adiamento de
cretado, para que não podasse effectuar-se. Diz mais 
que o direito dos dissidentes ficava acautelado, indo 
elles protestar na eleição de 20 de Fevereiro, como o 
fizeram. Deste conselho posthumo da coinmissão niio 
me quero occupar, e o valor .que tem a cautela acon
selhada é ma1s uma vez provado pelo proprio pre
sente parecer, que nenhum caso fez do protesto dos 
mesmos dissidentes. 

Para refutar a razão annnllatoria da commissão, 
consistente na existencia do adiamento, basta invo
car a demonstração que ha pouco tive a honra de 
fazer, prolligando esse adiamento. Ponderarei agora 
apenas, que a illustre commissão mesmo' confessa 
que acha· singnlar o modo de adiar, não obstante 
approval-o; o accrescentarei que não é singular só
mente, mas, que, conforme demonstrei, é illegal, é 
nullo, é como so não existira, e que, portanto, muito 
regular e legalmente procederam aquelles que em 
pouca ou nenhuma conta o tiveram, entregando-o ao 
merecido desprezo, e seguindo nas sondas que lhes 
eram traçadas pela lei. Preferir a lei a abusos, não é, 
nem nunca será motivo para reprovação, e muito 
menos para condemnação. · · 

Sr. presidente, desde que a illustre commissão 
não impugna nem desconhece a competencia do 2o 
juiz de paz do Santa Luzia, que presidm a eleicão de 
Sabará, por se haver saltado por sobre algum' outro 
que o devesse preferir no percorrer a escala dos im
mediatos aos juizes de paz de Rapozos, ou de outra 
alguma parochia, eu não vejo razão alguma que 
possa ,justificar .a condemnaçã?, que chamarei iniqua, 
da eleiCão do d1a 3 de Fevereiro. · .; 

Na hypothese em que nos achamos, em vista das 
difficuldadcs que surgiram, adrede; ou não creadas, 
para que senitO fizesse no dia legal a eleição . na 
cidade ile Sahai'iÍ, e em vista dos factos que ficam 
relatados, mo parece indestructivel a presumpção 
juridica que em favor de sua competencia tom ~ 
juiz de paz que presidiu a oloiçiio do dia 3. , 
. Devo, porém, trazer ao conhecimento do senado, 
quo podia eu neste momento achar-mo habilitado 
para destruir qualquw· prova que porventura se 
possa levantar. contra esta presumpção de com po-
tencia, seniw filra um abuso que vou relatar. · 

Em Minas, a compressão tem obrigado os liberaos 
n rotrahirom-so; mas, gracas ao civismo da4uelle 
brioso povo, ninguem ahnndona o sou posto por in
difforontismo politico, Os mineiros, felizmente, pro
sam muito seus direitos"do cidadiiO. S6 nito os exer
cem quundo a lut.a com os agentes do poder p6de 
trazer perturbação na ordem publica. 

Em Sabará foz-so o quo foi passivo!. Ameaçada a 
validado da eleição por esse manejo illigitimo de 
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que venho de occupm·,mo, tratar11m os Jihcraes de 
provar os factos,. e fizeram-me a honra, que muito 
aprecio, e desta tribuna lhes agradeço, de enviar-me 
esses documentos. •: . . . • 

Vae ver· o senado o ,que aconteceu. Em presença 
de alguns amigos que .comigo se achavam, recebi 
aberto o sobrescripto que os :envolvia, e com a sc
~uinte nota, lançada por um cmpreg~do do correio 
da Côrte, quç não. sei quem seja (lendo):.cc No acto 
da conferencia· foi encontrado no estado em que se 
acha. 4 de Junho de 1870.-Dias. » . 

O Sn. PAMN.IGUA' :-Estava ·aborto? 
;' O Sn. SILVEIR.\ LoBo: - Sim, estava aberto. 
Aberto o recebi e mostrei-o aos amigos. 
. Já vê, V. ~x., Sr. presidente, os inconvenientes 
dessas reacçoes. em massa, cegamente feitas pelo 
governo actual, Recordnr-se-ha o senado de que 
guando o anno pas~ado occupei:me da dermbada 
levada, a atreito pelo Sr. Teixeira de Souza, censtu·ei 
ta!ll~em n rap!da mud~nça que fez em Minas o ex
mtmstr,o.da agriCultura no pessoal do correio. Heferi 
que nos seis dias.·posteriores á sua entrada para o 
ministerio, o Sr. Antão havia feito nada menos que 
25 .. demissões e outras tantas nomeacões de agentes 
qo correio, De entre os seus escolhidos, os novos 
nomeados, ha um, seja elle quemfilr, que faz ao cnn
ditado que · o· nomeou servir.os até da natureza do 
que acabo de relatar. · • 

. Alguns documentos me chegaram ãs mãos, é 
verdade, desconfio que não todos, porque o tamanho 
ou capacidade do sobrescripto mostra que outros 
muitos podiam· ter vindo; màs, não o posso asse
gurar, porque a carta que ·os acompanhou não diz 

· que documentos vinham, ·nem qual o seu numero, 
Sr. presidente, felizmente para o caso a que eram 

destinados esses do~umentos. não são clles precisos. 
Em tudo quanto era .essencial, a commissão con
fessou· os factos e suas palavras constituem' prova 
plena. · . · · · · · 
· E' com o auxilio dessª irrecusavel prova confes
saria, .que se evidencia· a clamorosa injustica com 
que ella repudia a eleição legitima, feita no dia pro" 
prio pela grli~de maioria ·da · parOchia,' e approva 
uma· outra fetta fóra dé tempo, illegal e nulla, com 
toda a razão considerada o· producto de ·um ··ajunta
mento illicito, pois que na realidade o era o de 20 
de Fevereiro, desde que sabiam da existencia da elei
ç.ão legal os que para elle concorreram. · 
· Como, Sr. presidente, o meu discurso não ha de 
ter' resultado algum efficiente, não me faço cargo 

. de demonstrar- outras muitas injustiças commettidas 
pela illustre commissão, ou iguacs, ou eQ,uivalentes 
á qu~ praticou para com Sabará: Dirm simples
mente que ha no parecer muita cousa que provoca 
reparo logo á primeira vista. Por exemplo, o proce
der da commissão relativo á parochia do Cattas-Al
tas, do 1' districto, o da capital, e do collegio de 
Queluz. Por um fundamento', que desprezou in li
mine, quando ha poucos dias intorpoz juizo sobro 
a eleição da parochin de S. Gonçalo, no lUo Grande 
do Norte, annulla agora a eleição do Cattas-Altas, 
o qual fundamento foi o não ter sido a acta da cha
mada cscripturada por mesario. · 

Em Santa Rita do Turvo, tambom do 1° districtJ, 
o parochia Jlortonconte ao collegio do Ubá, a com
,missão annull~ a oloiçiw por uma difTorença do 
votos que verificou na acta da a pu·· - E' uma 

grande !njustiça, porque essa parochia é integral
monte hberal, e. impossível era essa differonça de 
votos, qualquer que fosso, prejudicar o lado conser
vador. . · . . . . .. . 

Annu.Ua .lambem a parochia do Pinheiro; domes-. 
!"? 1 o, dtstncto, mas ~o collegio ~e Marianna. Esta 
InJu.sttça e com efTetto das ma1s ·clainorosas.:que 
podia commetter a commissão, e sem fundamento 
algum, como passo a demonstrar, Os trcs funda~ 
mantos quo dá a illustre commissão são' completa
mente improcedentes. Começarei pelafalta, e falta 
annullatol'la, que, concordando com a absurda e 
iníqua resolução dó collegio de Mariannn, enchergou 
a commissão, em ter sido a eloição presidida pelo 2" 
Juiz de paz, tendo o 1° apparecido e se demorado na 
igreja no cOirer da eleição. · · 

0 Sn. VISCONDE DE SAPUCAHY dú um aparte, 
O Sn. SILVEIIIA Lono :-Sim, senhor: ou. ter· in

terrindo na eleicão ; aceito a declaracão do nobre 
senador, e ngradêço. • · 

Os outros dous fundamentos são gratmtos, não 
estão de modo algum provados. . 

0 Sn. VISCONDE DE SAPUCAHY :-Não fez caso; 
ú Sn. SILVEIIlA Lono:-Não fez caso? Pois bem, 

estimo muito saber; não me occuparei delles, Vamos' 
ao fundamento em que se firma a commissão. · · , 

Proclamando, bem como' o collegio de illarianna : 
a incompetencia do 2" juiz de paz, pela razão já re: 
ferida, diz a úommissão, que as decisões do governo 
citadas cm contrario, refere""'se sómente ao acto 
momcntaneo do 1• jui: de pa: para votar. · 

Engana-se a illustre commissão. Os avisos do go
verno o que declaram é que não é prohibido ao· juiz 
de paz, n queni competia presidir· a eleicilo, ir· á 
igreja d.ar o seu voto. ,lll~s, daqui, a concluir"se, ~orno 

. quer a 11lustre .coll!mlssao, qu.e é vedado ao jUiz de 
pnz, que vae á IgreJa votar, alh permanecer ou demo
rar-se, ha uma distancia infinita. Bem ao contrario 
de virem .impod!r o exercici~ de ~ireitos, que. ne-· 
nhuma lm prolube, esses ·rtvtsos VIeram garailtll-o; 
vieram levantar .a interdicção do voto que exigen-

: cias exageradas pretendiam ilnpilr ao juiz de. paz, 
que nf10 ~rosidia a eleição. Como, pois, é. licito de

, rivar dah1 não s6 essa imaginaria prohibicão, como 
ainda mais, motivo e causa para a annullaêão de uma 
eleição? · • · 

Eu desejara que a illustre commissão mo indicasse 
a disposição de loi ou principio de direitô, de oride 

· tira ella essa prohibição e essa nullidade. O princi
pio de direito, applicavel ao caso, quo im conheco 
o quo mvoco, · ó que é permittido ao cidadão fazêr 
tudo quanto pela lei lhe não é expressamente prohi~ 
bido. E não é um mero principio de direito; é nm pre
ceito positivo da nossa constituição que garante ai) 
cidadão não ser obrigado a fazer, nem a deixar .. da 
fazer cousa alguma senão cm virtude de lei. · · · 

Portanto, senhores, a eleição do Pinheiro não é 
nulla, niio póde ser annullada, polo facto do di~n() 
Sr. capitão Agostinho José Ferreira de Souza, 1· JUi;r. 
do paz daquollo districto,ao ir prestar o seu voto, 
demorar-se na igt•cja, ou mosmo alli permanecer. 

Mas, disse n illustro commissi10, quo. ollc alli es· 
tere tomando parto na eleição, o o sou nohro rela
tor hu pouco disso: -«intervindo nn eleição». 

Tambcm não adianta nada esta circumstancia. 
Esto · 1 do 1 o juiz de paz cstú · 
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mente protrgido pelo principio que acabo ·de invocar; 
. l'óde muito liem o individuo estar· impedido: impos
'Sibilitàdo por incommodo do· saudc, para· ostav sen
tado longas horas, dias inteiros, a presidir uma 
eleição; e niio achar-se inhabilitado p'ara estar de pé 
e passeando; ou· na igreja ou onde· lho aprouver; 
Demais, e· basta isto, a lei niiiY consagra nma· tal 
inhabilitação ou: incapacidiu!e0 c soria supinamente 
absurda eTidictJla se· a• consagrasse. A que-burlesca· 
coacção ou prisii~ não reduziria' o individuo que se 
achasse em taes circumSL1ncias-? 

Accrosce que, por outro lado considerado; o p!•in
ci~i<l' da• iUustre· commissão• ê do collegio de Ma
riana; era• e· é perigosissimo~ O juiz· de paz, 11· quem 
cómfetisse· a presidencia do uma assemblóa paro
chia. , quando visse que o· pronunciamento desta' era• 
desfavoravel a. seus empenhos politicos, nuo preci
sava mais para burlai-o, ou' annullnl-o, do que, ou 
não tomar conta·. da. presidimci~, ou mesmo !e van
lar-se· da mesa, depoiS de sentado, c pôNe, em um 
e outro caso, a passeiar na igreja. a conversat· com 
os votantes e a fazer tudo·o· mais que a commissilo 
lhe prohibe, mais não a fei. 

Ora, senhores, a illnstre· commissão não reflectiu 
no estupendo alcance da· clamorosa injustica quo de-
cretou.contra a parochia do Pinheiro. : 

O I• juiz de paz estava. intervindo. E~ aggravação 
abusiva,. que fez avultar aos olhos da commissão, e 
que tornou insuportavel.aos do collegio de Marianna, 

presidente Figueira, o qual; por' ultimo(· e~forcou-s@ 
por estorquir•llle' ~m s~stitum, ou. d sen import·~ • 
apezoo: de todas: as: suas: ISençilas' l~gne~.. · · 

E' esta a parochia reputada indomavell ~los cort~ 
serva~ores porque· não tem queritl~jlinlais ccdlll"de 
slllls 1dé,as, nem abandonar·seu: posW délhonr«; nàlll 
o~stllnto• tudo quanto• tem1soll'ridof qúe·~·uguraJ ftit., 
mulada com tamanha! iniquidade pel« commiss~l!)l.. · 

Entretant(), Sr: !)residente; apezn~ dU: con'ricçã~ 
profunda· que· tenho· do· que esta! iniquidndtl'lliio 'd~VIl\' 
em caso a1gum, ter' o asse!l!o- desta• en~a~ eu não· mil 
animo, é doloroso dizei-o,. n formular uma emenda 
afim de que seja ella reparada. Não me animo, Sr,· 
presidenta, porqJJe tenho· certeza da que ninguem 
nesta casa fõrm~ juizo por si nestes nssumptcr~, <fu 
que todos s.e gmampelacafleça e pe!as' _pa:lavratfdo 

. nobre Sr. v1saondo deSapuca'lzy, o prliiCipal'respon~ 

. savel, senão Jinico, em cal't'o' slifltido·, pelo !Jcm ela 
mál' qua aqui se· faz- em mat~rfu eleilônil:.. · 

O Sn. VISCONDE DE- SuucA~:~Com ell'eitG·I· 
0· Sn. SrtVEJRM Ilono:-.Admirn·qU~ a• commissãtll· 

quê tão•dilígente Cor em·esmerílhar suppostos• mat!ll 
vos de rtullidrtdll·nas paroahias• libiJraes, & tãó'aus!e~a.t 
om fultninal,as; não desMbriss~· os grandes diJfliitoit 

: de'collcgios• conservadoreg. para tambem annill!Kl:.o'ílr 
: . ~allarefsomcnte de um,. que e concernente a!l'c~l~. 
· Ieg10 da P1ranga, que é sa61do por toda a provmCUI, 
. e que consta ..• 
. O Sn. v-IscoNDE DE.' SAPUCAHY: -· Não ·consta enr 
• parte alguma;. 

a incompetencia do 2• juiz de paz, ou o passeio e es
tada na igreja do 1• jmz de paz. E' com effeito ma
ravilhoso e incomprehensivel quo a illustre commis
são, que costuma: fechar. os olhos e passar por alto 
peTos mais escandalosos actos de intervençiw, com, 
que o governo,. a cada. passo o por todo a parto;, 
faisca e deturP,a as eleicões, venha agora . tomada do· 
santo cscrupulo,.impressionar-se e annuilar a eleição 

l o sn~ SILVEl!U hono· : . .• dos pap~is' suiJmettidbS' 
· ao· exame d'a· illustre· colmttissilo: 

· , da. paro chia do Pmheiro,. porque o 1 • juiz de paz. 
· esteve na igreía convor.sando com os votantes, on: 
mesmo animando-os,. ou,persuadindo-os a que votns
semr antes neste do quo naquello sentido, o 1• juiz. de 

·Iiaz, que é ijl}]a autoridadó meramente populnr, que 
nem sequer tem caracter algum.officinl propriamente 
ditoU . · 

o Sn. VISCONDE DE SAPUCA!l): :-Nilo, senrwr. . 
O Sn .. SILVEm.< Lono :-l!:onstaj.sim;. senhor .. 
o· S'n:. V!SCONDE'DE SAl'lléAI!Y:'-E' inexacto; . 
O Sn. SrtvEmA Lono:..;. Vou prova~; A illustra 

, commissão leu, sem.a.menor duvida,. e se nafr·leu 
: devia ~r lido,, a~. ~ctas.dn eleição primaria dà. cidàd~ 
: d~.JVarJannn.Aht, entro os nomes dos• mesat10s qpo 

E. note. ainda uma voz .o senado a fatal. casualídade. 
que.teni.arrastado a.illustre commissiío a só proceder 
assim, com todo esse rigor, digo mal, com toda essa 
injustiça, em relação a parochias liberaos. 

A.parochia do Pinheiro,. Sr. presidente, niio podia. 
deixar de-. merecer ospcciaf attcncão da illustrc com· 
missiíO'. Como já tive a honrn do 'dizei-o nos ta casa, é 
uma·parochia em sUA grande mnioria liberal. E'. uma: 
parochia, quo.so tem mostrado infatigavel em resis
tir heroicamente á's-violoncias o perseguir.ões, que o• 
governo tem .empregado para conquistai-li. Tem sido 
victinia das maiores e mais revoltnnles arbitrarie-

funccionaram nesta elei~ão, vem. escrinto o nome do 
J?r. Benjnmim Rodvign~sPereii:a . .A';nofirC;com"!issii~ 

i leu lambem, sem du"<Ida,, as nelas do collcg,o, da 
:. Píranga. Ahi vem o mesmo índividuo funccionandó 
i tambem como p1·esidénte aessc collegii>.. . 
1 Note o senado. 01 Sv. Dr. Benjamim morou: JlOl 
' muitos annos na. Piranga, h11 bastante temp!J. Mu
. dou-se depois para a cidade de Mari~nnar, onde !am· 

bem morou por. muitos annos. E. nestes. ull!mos 
nonos fixou. a. sua residencia, na;. capítal,, ondé tom 

dades. · 
Quando, O anno passado, . moralisei a e!eit.itO • de 

Minas, nesta casa, .lralei,.cntrc muitos outros ·ractos,. 
da escandalosa o inaudita perseguição feita a um 
áos princiimos.chofosliboraos dostn parochia, o prcs
lanto o digno cidadão, Sr. Josó. Fernandes Osorio, 
fazcl)deiro e capitalista, do ad1nntndn idndo, coberto 
do c!\ns,. tendei' occupado· e• bern desemponhacto·· os 
primeiros Jogares• da sua pnrochiu, mas, qno, niw 
obstante todils as isorrçõcs• Iegnos do qno so achava 
revestido; o nomcndl!lllente· do pertencer 1í mnitos 

· estado empregado,. e. onde ó qpaliífcado .. 
A· commissão• deQar4! com· osso• cidndã!l fazend~ 

parto• da• mesa' ~arochial. dtt cidade• de •}fariannll!;' o o 
vi!/ lambem elerto pr~sideiJte! do lcolleglo: dn• PiraTigU~. 

• Como não faz ~aparo nis(O 1' ~iil _al/rJ!!l doS' Ioga~ 
res, por fort.n, ollo func~lonava Indevulamen!e; em 
Caco da lei·, .qne nito ndinitte tantos dbmicilioe. PUdia,· 
porven turu,. flmcciiJnnf .cllir vnlid~me'lltb cm um. tct~ 
mo e parocliia, como elmtor~ e vnl1damm11e ·em; outl'o 
termo c parochía, tnmbom cdrno- oléiwr ?'Pol' certo 
quo nito. Em alguns 'doS' fo~nros• havia dir llio falttir 
rorJlllsito• legar. . 

Ntw ó passivo! qu nlifi'caç1io lbgitimn. do 'ommosnr
individtw om duns o Ires pnrocfiins; nem, cunscqucrto ... ,. '' 
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A commissão nüo podia furtnr--so ao dover ~ n_vo· 
rignar onde elle ern ligitimo eleitor. Quanto n 1mm, 
.é nullo o collogio da Pirnnga, por ter sido presidido 
por quem o não podia presidir. A.commissilo. ~ão 
viu ostn duplicação do mesmo individuo, _em ~lmçoes 
conservadoras ; mas, vne procurar, o nao d1spensn 
qu~lquer nihillidade para unnullar algumas. panças 
elotçoes liberaes que escaparam da macluna m
femnl. 

· Podia, senhores, demorar-mo muito nn annlyso 
deste parecer, que não. resiste ao exumo de quem 
quer que lhe dê séria e detida attonção i mas, mi

_nhas palavras não toem o poder do o mod1ficar, pela 
razão que já dei;· e, pnrn carólclerisal-o, tenho dito 
quanto é sufficiente. 

Vou terminar, Sr. presidente, declarando ~ais 
uma vez que contra esta eleir:ão protestam mats de 
dous tercos du briosa o JiberrinÍn província de Minas;· 
o que est1í na conscicncin de todos os mineiros, que 
o protosto desta eleição é simplesmente mais um 
exemplar sabido da i!Jfernal machinn montada pelo 
nobre senador, o Sr. Teixeira de Souza. e mantida 
e alimentada pelos seus successores, para· o fabrico 
da falsa.reprcsentação da provinda. 

-'lenho concluido. (1Jlu1to bem.) 
· Posto a votos ó approvado o parecer. 

O Sr. presidente declarou quo cm virtude do pare
cer da. commissão de constituici1o e da decisão quo o 
senado acabava de tomar, de"claravn senadores do 
Imporia os Srs. conselheiro Joaquim Antão Fernan
des teão e Dr. Joaquim Dolphino Ribeiro da Luz, 
aos quacs se ia officiar para virem prestar juramento 
e tomar assento. 

~esta occasião o Sr. presidente.entron no salão o 
occupou a cadeira da prcsidencia que havia passado 
.ao Sr. vice-presidente. . · 

VOTO DE GRAÇ.\S. 

Entrou em discussão o voto de graças. 

O Sr. Zacarias:...: Sr .. presidente, pro
ponho-me faz~r observações sobro quatro trechos 
ilo voto de graças, q1ie são os quo se referem 1i ter
minação da guerra, aos ajustes preliminares de paz, 
ás finanças e no programma do governo para a ses-

. são que corre. 
O acabamento da guerra, Sr. presi1cnio, era defi

nido no tratado da triplico alliançn; consistia cm fa
. zer desnppnrccer o governo de l:opez, em derrubar 
sua autor1dade. E pois, sendo corto que, no 1. • do 
Março M corrente nano, Lopez pagou com n vida o 
seu arrojo de insultar as nacõos nlliadns, nesse dia 
torminou glorwsamente a guórrn que o Imperio sus· 
·tentava contra 6 dictnctor do Pnraguny. 

Mas qual foi, Sr. prosidonto, o general a qnom 
tamanha gloria do v o o Bru si!? O govorno, formu
lando a falla do throno que submotteuiÍ Corila, a en
mura dos deputados, red1gindo a sua resposta, jà vo
tada, e o senado, no voto de gracas que é objecto do 
:nosso debato, respondem formafmcntc á pergunta. 
· Eu vou Mr o trecho do voto de !il'ncns a rospeito 
dos to nssumpto: " 1\oa liso u-so com ofTÓito a fundada 
esporançn do Vossa 1\!ngcstade Imperial do ver os 
soldados brasileiros conduzidos á victorin final sob o 
commnndo domuitonmndoe prezado genro do Vossa 

'MagosU1de lmpor1al, o marechal de exercito conde 
d'Eu. Esta osporungn, quo oito deixou um instante o 

throno imperinl, foi tnmbem n de todo o paiz quo 
considera este triumpho ainda mais precioso por ter 
sido alcançado sob a gloriosa direcção do augusto cs· 
poso da r•rioceza imperial ....• Por tnntns provas do 
àcdica(;ão Sua Alteza justificou e engrandoéou as 
sympathias que lhe consagra a narão. " · 
. Eis, pois, Sr. presidente, a resposta á pergunta 
que formulei ; ·o .Sr. ~onde d'Eu é o general a quell!
dovomos . a termmnçao da guerra. lbso diz o go
verno1· d1zem .as cnmnrns, diz o enthusiasmo com 
que foi recebido. o príncipe nesta Côrte, o enthu
swsmo com que o seu nome ti pronunr;iado em todo 
o Imperio; isto attostl1 a impronsa da Côrte ó das 
províncias, c até (quem o diria?)· a imprensa da 
Europa, imprensa que, quasi sempre infensa aos 
nossos interesses,. deprimia tudo quanto na guerra 
contra o Paraguay pertencia no Brasil. A imprensa 
da Europa mudou do linguagem; e a Revista dos 
Do11s lllundos, que fôra por muito tempo hostil aos 
grandes interesses do lmperio, e dedicada a· Lopez, 
publicôu no dia 15 do Jlevere1ro do corrente unno 
um artigo que a lodos pareceu fazer excepciio á regra 
por olla até então seguida: refiro-me ao' artigo do 
Sr. Xavier Haymond. . 
·Esse artigo, Sr. presidente, foi lido por mim com 

summa complacencJu, porque tanto me incomrnoda 
ver a ingratidão, o desconhecimento com que de nós 
se fnlla nos escriptos estrangeiros. quanto sou in-. 
clinado a ser benevolo para com aquelles que, em
bora inexactos om um, ou .em outro ponto, fazem 
em geral justiça ao Brasil. 

Com efTeito, Sr. presidente, esse artigo que, como 
disso, traz a assignutura do Sr. Xavier Haymond, 
reconhece perfeitamente que a guerra que sustentá
mos, foi pura e exclusivamente obra de Lopez, pro
posição ~ue nem sempre foi assím enunciada no Im
perio, ate por personagens que a deviam ter ~orno 
verdadeira o inconcussa; reconhece que o fim da 
guerra não era da parte dos alliados senão dcsag
gravar uma injuria recebida .. não se mesclnva.com 
aspirações de conquista, nem de absorpção de repu
bhcas pelo elemento monarchico. Dep01s, esse arti
go, acompanhando os factos até Dezembro·ultimo, 
considera as tres phases da guerra, e o que mais é, 
na minha opinião, faz justica a todos os gener~es, 

Tal era o juizo que óu formava a rospeiio do artigo 
mencionado, quando ha poucos dias (em 22 de 
Junho ultimo). o jornal de maior circulaciio .gue te
mos publicou uma apologia ao Sr. duque' do Caxias. 

Nada tenho, Sr; presidente, com essa apologia ; 
nada tenho eom a defezn feita no illustro general, 
tanto mais quanto no correr do meu discurso mos
trarei (como sempre tenho feito) que lhe, não des-
conhoco o nwrito. , 

Mas" nessa apologia o autor, desviando-se do seu 
ponto cardeal, faz censuras no partido liberal na 
organisacão do tratado da. alliancn o ao gabinete de 
3 de AgÓsto, sondo o meu nomô mais de uma vez 
injnstissimamcnto trazido ti polemicn. 

Eu niio podia, sonhares, deixar de considerar-me 
na obrigação do defender o partido liberal, o gabi
nete do que fiz parto, o a mim mosmo,.compnrnndo e 
uprocinndo os dous oscriptos. . · 

Avaliando, porém, Sr. presidente, as proposições 
do .artigo da flcl!isfa o as da apologia, niio ha de 
V. Ex. achar em mim o calor quo talvoz mnnifos
tasso do outras vozes, quando mo occupnva· deste 
nssumpto, quando na tribuna o na imprensa com-
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batia o supposto ucabnmonto da guerra annunciudo 
na ordem do dia do 14 de Janetro de 186g. 

Entiio, senhores, o mou pat!'iotismo estremecia na 
presença de uma imaginaria terminação da guerra, 
vendo a honra nacional. altamente compromottida 
so vingasse o pensamento de que a guerra aca!Júra 
com a occupucilo da capital do Pamguay, porque o 
lmporio soria o'ludii>rio de Lopez o <lo mundo. Hojo 
estou tranquillo, senhores; a honra nacional está sa
tisfeita; hojo ca!Jem as festas, as da nação cele!Jra· 
das com rogosijo e enthusiusmo extremo, a olficial 
fria corno a estuciio em que nos àchamos. ( Alui tu 
bem). No que vo'u expender só mo guia o interesso 
dn historia, e quem diz historia· diz, calma, reflexão, 
modemção. 

Assegura a apologia escript.a em pró do Sr. duque 
de Caxias que o artigo da Reoista dos Dous J1I undos 
é parcial do cundo d'Eu\ isto é, expõe os factos, 
Considerando o condo d'l\u terminador da guerra, o 
de6cllador da guon'n do Pnraguay, se mo é licito re
cordar ossa cxpressfto que o .venerando mlrquez da 
Olinda inseriu no programma do sou derradeiro mi-
nisterio. · 

O debellado1· da guerra do Paragnay foi o conde 
d'Eu, no sentir de 1\L X. Raymond ; mas que culpa 
tem nhi o escriptor franccz? E então, como diz a 
· ~pologia que a leviandade c a ignorancia inspiraram 
o seu asserto? A inculcada parcialidade do escriplor 
do artigo é a parcialirlado do governo do Brasil, 
quando redigiu a falia do throno, é a parcialidade 
da camarll' l.emporaria, ó a nossa parcialidade, por
que cs trechos do voto do graças do senado, que ha 
:pouco li, contém o maior encareeimento qne sopóde 
fazer dos sorvicos do Sr. conde d'En, como aquelle 
que guiou os lirasilciros ú victoria final que nestes 
casos é tudo. 

O Sn. Fmmi'io dá um aparto. 
O Sn. Z1CAlliAS :- Peco ao nobre senador por i\li

>nas que se resolva a subirá tribuna, o mo deixe livre 
o fio de minhas observa cães; estimarei quo o hon
rado senador tome a palavra em tempo, mas não me 
interrompa. 
. O Sn. Fmm:ow :-Dei o aparto com o mesmo di
reito com que V. Ex. os dá o todos os outros nesta 
easa. 

O Sn. ZACAI\1.\S:-Sr. presidente, nao pense o·no
bre senador que o julgo incapaz do occupar a tri
buna; ó•engano em que se acha; et!Já o OUI'i fallar 
muito bom na .camara dos deputados; aqui lambem 
1fl •o ·ouvi fallar. 
· 'Espero que o nobre senador tome parte no 
debate e ser1Í uma fortuna que O senado O 
ouca de voz em quando, porque os sous discur
sos hito de sor tão bons como os que refet'Í. A his
toria .parlamentar da Inglatmm aponta o oxomplo 
de Hamilton que; tmtando-ce uma vez na cama
ra dos communs, de ~m ~~su~pto .grarc, pediu n 
palavra, nõ.o o •tendo fmto Jamats ate entiio, o profe
·Iiin um discurso tão brilhante que eclipsou todos os 
onadores, exceptuando apenas o .primeiro Pitt. E foi · 
tal a impressão dossc discurso, qno ollo mesmo nunca 
mais fallou naqnella camara, tondo estado alli 4.0 
anil os, c sil veio a recuperar a pa:Javra no r.al'la':lento 
da Irlanda. A raziw quo se dava do tal s1loncw ora 
o modo do perder a ropntaçiw ganh,n com~ sou !mico 
discurso. O nobre senador por Mmas nuo ost~, po-

'• 

rém, nosso caso; jú discutiu muito bom uma quQstüo 
com applauso do seus amigos, com o mou propxio 
applauso na cnmara dos deputados, creio que e111 
l85G, c aqui já usou da palavra; portanto, peç~t a 
palavra, discuta, mas deixo-mo, por ora, plena liber
dade do fullar; nem os seus apartes cabem em quanto 
não travarmos umu discussão. · 

O Sn. Fuumw dá ainda um aparto. 
O Sn. ZACARIAS: -A npolo~ia affirma que o es

criptor fruncoz deprimo o rnmto do nobre general; 
mas veja o senado se o Sr. Caxias é abocanhado no 
escripto de que se trata. O oscriptor, referindo-se á : 
nomeação do Sr. Caxins, escreve as seguintes pala
vras, pam as quaes chamo a attenção da casa : 
(Lendo.) "Era a maior illustracão do exercito brasi
leiro, official mais antigo e de mais elevada patente ... 
Tinha se a principio feito conhecer pela habilidade o 
energia com que, durante a minoridade do Imperador 
D. Pedro II, refreára uma tentativa de insurreição 
em S. Paulo. Desde então habitualmente se dirigia a 
ello nas occasiões em que o Brasil tinha de fazer 
algum desenvolvimento de forca um pouco serio. 
Assim, foi ello quem commandóu o con !ingente bm
siloiro na batalha do Caséros, onde succumbiu o go
verno do dictador Hosas. Podia-se dizer que tinha·se 
sempre sahido bom em todas as suas missões o .•• 

O Sn. SILVEI nA Lono:- Salvo em Minas, onde 
se ia sahindo muito mal. 

O Sn. Z.1c.mus:-. •.. « ainda recentemonte tinha 
dirigido com merito real o movimento de flanco. << 

Ora, Sr. presidente, urn escriptor que assim se 
enuncio a respeito do sr. duque de Caxias é-lhe 
adverso? Não, é até de extrema benevolencia; porque 
lhe attribue urn feito que S. Ex, não praticou, visto 
como o nobre duque não dirigiu o feito de Cuseros, 
e o Sr. Xavier Raymond deu-lhe a yatcrnidade dessa 
fac~iio. O inimigo, o adversaria, tua a gloria que o 
indtviduo tom, mas não dá gloria que lhe não per
touca. . • O nobre ministro da marinha apoiou a mi
nha' asserção, e, na verdade, é urn facto sabido que 
a direcção da jornada de Cascros foi do Sr. P,or.to 
Alegre. 

O Sn. SILVEm,\ o,\ MoTrA:-Foi do general Ur
quisa. 

O Sn. ZAC.HIIAS :-Mas o general brasileiro era Q 

Sr. Porto Alegre; entretanto Mr. Xavier Raymand 
attribue no nobre duque este feito importante na 
historia da America, porque é sempre importante 
um feito ·que dá 1:abo de uma ·tyrannia. 

Mas uccrescenta o_nobre autor da apologia: ciXa
vier Haymond nega ao Sr. duque de Caxias a·pater
nidado do movimento de flanco. >> E' esta a pedra de 
escnndalo do artigo da Revista para o autor da apolo
gia, o qual, com efféito, ahi achou fundamento para 
rebater o escriptor francez, _que parece attribuir .o 
movimento de flanco ao Sr. Mitre, quando assevera 
que se fez sob as ordens do Sr. Mitre, estando elle 
,preson te. 

Mas este dofoito do artigo tem compensação D,O 
facto de sor attribuido ao .nobro duque o feito doCa-
saras. :' 

O Sn. FmmNo dlt um aparto. 
O Sn. ZACAl\lAS:- Sopor erro o escriptor francoz 

deu a paternidade do movimento ao flanco no Sr. 
Mitro, .por engano tambom deu no Sr. duquo do ~a-



~j~s, gu9 sp AC)W Cll) fren~p ~ mim, a pu ternidndo do 
lAIA fpll,o ~mpprlanto .qllll pão lho tocq, 
· UM. Sn. SENADDu : ~Isto prova que não estava 
ilem inteirado. 

)'areco fórn ijp dqy(d!l fi\IC o.s cprnbn tos, do pezop~_br.o 
foram, snngmnolentos, fgrall) vordadmra carniflci.nq. 
E nqUI.cumpre que cu chame n nttenção do senaao 
para dJVOrsos pontos. · · · 
· S~nhores, .tod_a_ I! voz qqe !l)O !erltq occupndo de~ te 
assumpto, procuro sempre arredar-me .do ponto do 
vista .da 11rfe, pois que nãó entendo da nrto milill!J', 
e ponsso salvo no que toca ao merito dos combates 
do Dezembro os juizos competentes; mas que foram 
snnguino!ento~ Ines combates,quo houye grande r.tor-
tandade, tsto dtz o bom senso .. , , · 

O Sn. ~UQUE 1n~ CAXIAS :,-,Prova que houve gra~ge 
reststonCiar · 

f!,O Slt.~_ACAI\IAS :r-Não ~~mira isso; porque muito 
mal inlcirado está t~mtema diversosrespoitosoautor 
da apologia, que escreveu no paiz, e toudoá miiotodos 
os dados e informacõos. Mas, voltando no movimen· 
.1-Q de nanC01 O /iUÍDr ni).o disse , positivamente .qiÍe 
!11~~ idén pnrtiu d9 ce,re)lro do Sr. Mitre. Consta q11e 
o Sr. Xmer llayn;J.ond .é um tlscriptor distincto em 
materins militares e, pois, é na.turnl gue, à vista dos 
documentos que tinha hdo, julgasse que osso feito 
·não tinha a importancin .que se lhe a ttribue, e que 
.em indHTerente averiguar de quem fi)m a idéa. 

Sei.quo um .dia achando-se· o honrado duque .em· 
conferencia com o general Mitro, pedira-lhe S. Ex., 
como n disciplina exigia, n sua opinião·sobre a me
lhor direccão que se devia dar ás forcas alliadas, ao 

· iJIIe reto{quirn o general Mitre quê cxponrlossc o 
·Sr. Caxias primeiro o sou alvitro. Sei que indicando 
ilntáo o Sr. Caxias o'movimento. de flanco, respon
ilern o general Mitre "é precisamente essa a mmha. 

O Sn. ·ZACAiliAS :,-LIÍ irei ••.. esse :bom senso que, 
segundo .o nobre presidente do conselho, basta p.aJa 
gerir os negocias da f~zenda. Ora, o bom senso nos 
.dita que em Dezembro houve .excessiva mortandade; 
cumpre,fois,averiguar alguns factos; vamos ao co~-
bate de tororó. 

.opinião. )) · · . . ~ 

,0 .Sn. l'ARAl!AGUÁ,,-W exacto. 
.P Sn. DUQUE n~ C~JtiAS :-Consta dos officios que 

di~igi a v. E1t. · 
iÚ Sn. Z,IPARIAS :-E'-ex~cto. r.ogo, indo IÍ fonlc 

-pl,ll'a, .aQ pensamento po nobre duque, se ollc indicou 
-.O:JilOVimento de flanco, e teve em resposta do general 
.. M~tre que ,era ,ess~ a sua opimão tambom, a quem 
1tQCr1 a frioridade,dn idéa ? 

O Sn. FIGUEIRA DE MEL LO: - Quem primeiro 
-emiftiu .. 

() ·Sn. ZAc.miAS::-Sr. ·presidente, o general ~litro 
é um homem distincto, tan:o cm lettrns ~omo nas 
;(!~mas, e .se, .al!\m disso, é verdade que o movimento 
de flanco saltava aos olhos de qualquer guc.rrciro, 
~inda que .não fosse competidor de Annibal ou Na
poleão; não sei porque razão o pensamento que as· 
saltou o .espiiito·do nobre.duque; niro teria assaltado 

,1!-D po .gene r~ I em ,q~efe, se.ndo que o pão apressar-
43!3 ~110 em,.exponder o q11e pensava, anto,s de ouvir .o· 
.g{llle.r~l brnsileiro, .só prova.em fa\'or do general ar-
gentmo, o qual, longe de pôr nunca cmbamços au 
,nobre duque, SGmpre esteve com elle na maior har
monia, assim ·como o Sr. Cpxias so~be ·haver-se com 
o general Mitre de modo a .nunca excitar desavença 
nem desconfiança : é ·Um facto .que ~honra .aos dous 
J~r~newes . 

. )lias, :senhorc~, .ess11 qncstã~ da paternid~do .do 
;;WDYimento de~anco ,perde toda,a impo~~ncia, qt!an
ttlP:no sou ~rtigo diz 11(. Xavi~r Rayljlond oxpressa
:m~nto,, <~,boqando ~t.c~tpacidado fll.ilitnr do duguo de 
;Çaxias, quo ainda ,rocem temente dirigira com m~dto 
,;r~lll aqtlolle rn<~virpento. ·Gemo, pois, osso .escnptor 
.é,parcial, .é contrario no Sr. duque do.Caxias, se elle 
• Í\flltrna que O mov,ime(\tO ,do Qanco foi. dirigido pelo 
nobre duquo com morito roal? 

, <t Os COJllbates de Dezembro, diz o escriptor fran-
cez, custaram muito caro ris nacões alliadas. " Note ·v. 'Ex. o 'laconismo desta asso'rção; o Sr. Xavier 
'Raymopil niw apreciou severamente, sob o ponto do 
•Vista militar, às operações do •Dezembro; diz.apo
'nas quo ollus l!avian1 cllstado muito caro ás n.a.çõcs 
"it!liadas. E' ossa proposição falsa ou vordndcirn? 

Sr. presidente, em ltororó a mortandade foi o~
trema ; coneebe,se que, collocado o inimigo na pnr.te 
superior de um terreno inclinado, .com artilharia dis
posta a varrer n ponte por onde .as nossas colulll,l)I)S· 
se lançavam, n .mortandade fosse immensa. Para 
.que tiio triste resultado occorresse contribuíram dous 
factos. que .vou assignalar, chamando para ciles'll 
nttencão do nobre duque, e .pedindo-lhe. que ;;. ;Yll 
respolto esclareça o paiz. . . 

O combate do ltororó, no .dia 6 de Dezembro, fm · 
mortífero para as forcas allindas, e para o Brasil ,es
pecialmente; em primeiro logar, .porque na vespera 
deixou de ser occupada pelas forças alliadas a ponte, 
c cm segundo porque o .rxercito que o nobre·duqt~e 
mandou cortasse n retaguarda do inimi~o .no dia,6, 
não fez essa operação. Rxaminemos est~s dons pontos. 

Porque não se occupou a ponte.no dta 5? O nobra 
duquo disse em sua ordem do dia de 14 de .Janeiro de 
1869, que deu ordem a este respeito • . . 

0 S J\, DUQUE DE ,C.IXIAS: _:Sem d\}vida. 
O Sn. ZACARIAS •.•• ao Sr. yiscmtde de ltaparica, 

fallncido na Bnhia a 2'.3 do mez passado, e cuja .!De
morin reforça-me o qevor de c~nm11,r a attelição de 
.senado pal'il.OSso facto, e.de liquidar com o honrado · 
Sr. duquo do .Caxias o juizo quo verdadoirame,n.te,se 
,deve .(armar. de Argollo. Diz S. Ex.! .na sua ct.!Jida 
ordem du dm, que deu ordens .posJttvns para q;ue 
J\J;gollo occnpasse ,~ 'pqnte ,de Jtororó no dia.5, que 
Argollu niio a ,occupou, porque foi · absolutameu'e 
:impossiYeL .. • . · 

O Sn. DUQUE DE•CAXIAs:-.Por força maior. 
O Sn. Z~CAIIIAS:-Eis ahi a palavra .do nobre 

duque que é exact~monte a que se acha na sua 
ordem ~o dia, a qual eu não Imo, porque S. Ex. 
tirou~mo oslo trabalho. Na ordem do dia do U de 
Janeiro, o procedimenio do Sr. Argollo flcou oscói
mado da snspoiln do falta de cumprimonto de dever 
no cumprimor.',o do.ordens.recobidns . 

O Sn. ~OQUE·DE Co~xLIS:-Era incapaz disto. 
O SJt. Zo~cm1o~s :-+Não é, todavia, isto o que dizem 

os amigos do V. Ex. i não o;isto o que diz um oscrip
tor quo, ha tampos,' cansa a paciiJncin dos 'i~itó~é.s, 
oscrovondo estirados artigos om que se oncarecom 
as oporacõos do' methodico general Caxias. Chamo 
sobro rssê modo do escrever n historia da guerra.do 
•Pnraguay a attonçito ._do Sr. duque do .Caxias o in-
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· voco a justiça do senado o do paiz em favor do um 
distincto militar calumniado. 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS: - Não tenho duvida do 
oxplicnr·me sobre isto; espero quo Y. Ex., ouvindo· 
me, ha do fazer justiça ao meu .caracter. 

O SR. ZACAJU.\S :-Tenho em mitO um dos artigos 
-do " Breve resu~o . das operações militares dirigi
das pelo methodiCo general marquez do Caxias na 
campanha do Parnguay. » · 

Diz osso artigo, depois de assorerar que o general 
dóra ordem a Argollo para occupar a ponto, o se
guinte (lendo) . " O marechal Argol!o, lo'Jo que o 
general se ausentou, procrdcu com atreito ao reco· 
nhecimonto que lho tmha sido ordenado, mas unica· 
mente por alguns esquadrões de Niedcrauer, sem dar 
ordem áquello coronel pam occupar a ponte (noto 
bem o senado), nem infantaria, nem artilharia para 
apoiar. . 

" Ora, todos sabem que a cavallaria ui10 é a 
arma propria para defender posições, o que, consis
tindo a sua lor~n na 11eloc!.dade, niw pôde porisso 
mesmo fazer frente ú infantaria em uma ponte ou em 
um desfiladeiro, sem ser protegida por entras armns. 

" Se a intenção, pois, do commandan te do 2' cor
po era que se occupasso a ponte do Passo de I tá, na 
tarde do dia 5, porque raziw nito mandou marchar 
com seus esquadrões uma brigada de infantaria com 
seis on ~etc bocas de fo~o? 

«A' vista do que fica exposto e que é incontestavel, 
infere-se que as faltas commcttidasna tarde do dia 5, 
não podem ser de fórma alguma imputadas ao gene· 
ral'em chefe, e são de fneil aprcciaçiw para todo 
aquellc que, despindo-se de injustas prcvencões, as 
quizer dcvidnmnctc aquilatar. " 

"Quando Caxias regressou na mrnhil do dia ü e 
soube do resultado do reconhecimento, calculou logo 
que o ii1imigo devia estar de posso da ponte, attcnta 
a importancia da queiJa posição. Foi nessa hypotheso, 
aliás muito bem fundada, que cllo prescreveu ao vis· 
conde do Herval o que tinha do fazer." 

E contimía nesse tom o autor do cc llrore resumo 
das oporaçües militares dirigidas pelo mcthodico ge

' nora! marqucz do Caxias na campanha du Paraguay» 
·até que concluo assim.: cc Bem sabemos qne estas e 
outras faltas dão-se frequentemente na guerra, mas 
nem porisso deixam do ser prcjudiciaes ao bom exilo 
das operações do um exercito. >> 

Temos, ~ois, Sr. presidente, neste escripto publi
cado no .Dwrio do Rio de J andro de 14 de Abril ul
timo, folha dos amigos do nobre duque, uma impu
tacão no viseondc Jo Itapariea; affirmn-se que houve 
fafta da parto do ~lr~ollo o desollcdioncia <Ís ordens 
do genera I. O general ordenou-lhe positivamente qno 
occupasso a ponte, c ello mandou a eav<illaria fazer 
o reconhecimento sem infantaria, nem artilharia que 
apoiasse-a, donde resultou tomarem posso della os 

. paraguayos. 
O Sn. DUQUE DE CAXIAS :-.Tú estavam do posso. 
O Sn. Z,I<;AIIIAs·:- V. Ex. sem duvida concordarlt 

comigO cm que o cscripto citado é inexacto ; Io;:o, 
eis ahi um brasileiro amigo do V. Ex. qne, oscrc· 
vendo na Ct!rto, a seu lado, desfigum os factos do 
uma fúrma intolornvcl. 

O Sn. DUQUE DE C,\XIAS: - E' do Rio Grande 
do Sul. 

O Sn. Z,\CAiliAS ;-l\lns a publicação ó feita aqui 
e corl'o o mundo como dcfoza de V. Ex. Logo 

i\1. Xavier Rnymond, limitando-se a dizer lpte tinha 
so matado om Dezembro muita gente, c quo cus
taram a quclles combates muito caro ao Brasil, 
dizia uma vordado, c tanto que so procura um bode 
expiatorio para essa camifieina, sondo bode expia· 
torio quanto á núo occupação da ponte no Yespera 
do combato o distincto marechal At·gollo. 

Agora o Sr. Herval, 
· O Sr. Horval teve ordem para ir-se postar no pri
meiro braço do Ipané, de maneira a poder cortar a 
retaguarda do inimigo, mas não chegou ... 

O SR. DUQUE DE CAXI.<s: -A tempo. 
O Sn. Z.ICAIIJAs: - ... não chegou a tempo. Na sua 

ordem do dia de 14 de Janeiro, o Sr. general em 
chofe das forcas brasileiras escoima o Sr. Herval de 
toda pccha. :. 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS:- Faço-lhe justiça. 
O Sn. ZACAniAS :-... e o escusa com diversas ra· 

zões. Diz: " Hcrval encontrou uma porção do pnra
:;nayos que teve de combater, a extensão do cami· 
nho era de tres Ieguas, e o estado do mesmo cami
nho era pessimo. n Eis tres razões adduzidas pelo 
~r. Caxias para qu_e nenhuma culpa s.e laRçass~ ao 
Sr Hervnl; mas VOJa V. Ex., Sr. prestdente, veJa o 
senado como um amigo do Sr. Caxias escreve a his
toria cm relação ao digno general Osorio (lendo). 
. " Sabe-se, ontrctanto, de que maneira exocutoÚ o 

VISconde do H erva! o movimcn to que lhe tinha sido 
proscripto. Recebendo ordem do sedirigir com 6,000 
homens, de que se compunha a direita que comman· 
dava, para o Ipané1 de ~ornar posição naquelle ponto 
e mesmo ~e se [orl1ficar, clle hesitou, perdeu o a 7 
horas cm mntms marchas o contramarchas, o não se 
achou durante todo esse tempo nom no Ipanó nem 
cm ltororó. » 

O SR. DUQUE DE C.\XJ,\s:- W um anonymo que 
diz isso. 

O Sn. ZACARIAS:- E' 11m demonlo? (Hilaridade). 
O Sn. DUQUE DE CAXIAS:- Um anonymo. 
O SR. ZACARIAS:- Pois bem: ó um anonymo; 

mas aqucllos que assignam seus escriptos são muit.1s 
vezes tão injustos, senão mais injustos que ano· 
nymos. 

O SR. SILVEIRA Lo no; - Apoiado; !~aja vista o 
Sr. Firmino (hilmidade). · , 

O Si\. PRESIDE~TE :-Attenção. 
O Sn. ZACAIIIAS (Continundn a, a lêr) :--(( Se lhe 

não cru dado seguir para a posi~ão que lhe tinha 
sido indicada, pelos obstucu\os que encontrou ou 
por qualquer outro motivo, porque não se dirigiu (por 
um movimonto de conccntracão sobre sua dir01tal 
pura o Jogar onde o chamava a detonaçito do 18 
bocas do l"ogo, que distinctamonto so ouvia, afim do 
tomar parte no combate o coadjuvar os seus campa· 
nhoiros de armas na luta em quo so viam empenha-
dos? ... » .. 

· Entretanto, senhores, o cscriptor fnllando aind11 
de Osorio, diz: (lendo): cc Deus nos livro do com
parar o hor6o de Caccres o do Tuyutycom um general 
scn_t oncrgia o som bravura .... O mareehnl Osorio, 
cmiuontomento, nobro e valente, como sua espada, 
foi na campanha. do Pnrnguay o ideal do deus 
Murto ... 
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« O quo é certo ó que o 3" corpo úão chogolt no 
dià 6 a ltororô senão ás 3 horas da tarde : srm a 
Msitaçtio do quem o cÓmmandavà elle so toria acha" 
do nnquelk ponto ao .meio dia e teria concorrido 
com o peso de suas bnwnotus para u completa dcs" 
trufção do inimigo,·" 

E i'~: Osofio· o idMl dó' deus Mar lo, na campanha 
do Pilrnguay, e, tóddvia, fazendo IÍlDl'clias o contra" 
lililrehcts procurâvil iiliô seuchiü·, tióm no porito it\di" 
ClidiJ péá comnlaiidánte onichefo dairl'oi·ças,ncm na 
p~tittl do Itoi'ilt.IS: r E t~es ár!ig.os sim escríptos c pu~ 
bhbados cilhí applauso· do~ amtgos do nobre duque I 

ó S;i, Fnuil:;o:- Ê os artigos que a opposição 
escrevo? 

,ci Sit. óiJQtiÍl nii CAXJ.\S (ao orador) :-Quer fa• 
zer-me responsavel ? · 

O Sn. ZAcA'niAS:-QuoroqucV. Ex. vingue a me
moria do Sr. Itaplfrica, e restabelo~<~ com a sua pa~ 
lavra autorisada os creditas do Sr. Horval. 

O 811. riu QUE DE C.IX:LIS :-Ahi está a minha ordem 
do dia. · . 

O 811. Uc,\ntls\"-'Quero que V. Ex. repilla essas 
apreciações de 1iiiligos irifieis á vci·dade. 

O Stt. tiuQtiE mi C.ctWI :"- Hei· dê explicar ; lióje 
. não hn· neeessidado de reservas. 

ó' Sii. t.~c.11u~s:-Muito riem: jií véjo que,o de
!ià(é váe ter.timií impói'~üicia iriimensa a bem da his
toria, rcctificàiido-se ápreciilções inexactas, rcstabe'. 
lEicentlo,sé a v~idado à os. factos, maliciosamente a !te-. 
ràdos, factos dé qúe o no !ire dUque foi autor o outros 
eíii qUe thihbem eú tire pat'tc. Antes que a rriorte nos 
leve,, seja a vcrilailli, na pãrte (rriilxima) que toca á 
S. Ex. o rio qUe niil possa dizer respeito, cm toda.a· 
piirêzá, éonllccídà pelo paiz. Enli'áriws no período da 
historia, para aqilellc8 acontocimcntos. ( ,fpoiaáos/. 
Já gànhe~ algum. teri·eno; já o nobre duque rcpel d 
essas defezás iriãiscrétas, as qiiaes achando que houvo · 
mortes de mais no Itororó, procuram hiriçar a culpa 
dá gí\indo IÍlottattdalld a algum respoúsavel, Itapa
ri/f'a oü Hérvat 

d'Sn. DUQI!ti ôii C.t:óAs :-o· rcsponsavel sou cu, 
e hei de explicar; 

O Sn .• Z.ICARIAS :-A explicação do nobre duque 
não pdde· deixar de ser fnvoravcr aos dous calum
IIiad'os: Hel'Vahi Itaparica' prestiti'àm' scrilpro rinJito 
Bbiis serviÇos o ..... 

meus de cavallnria nito· fiZossn perseguir o mnrecl'ilU 
Lopez "· 

O Sn. nuQuÉ tlti CAXIAS :'i.E lon'do nu retaguarda 
Angostura com 15 peças. · · 

Ó Sn. ZACAIUA$ : - Ó Sr. X. llaymond ~üo diz 
mais do que ahi fica transcrípto, e, com tudo, a apo
logia, pulllicada no Jornal. do Commertio, estl'anhà 
severamente a ousadia de t.ão simples reflexão. 
~ Sn. DUQUE mi CmAs : -E' ponjüe eHil ri.àb' 

salna. 
O Sti. z'.\CAIÚAs ::-V. Ex. tite proinoiúi dhi~liÚt: 

esie ~s'Suilípto e. exp!ícal1 a· razão porque não foi per~ 
segutdo Lopez? · 

ô Sn. nu QuE DE CAxus :"-Sim, senhor. 
O Stt. ZACAIItAs-Muito obrigado. 
A opiniãO pdli!ica cóhliemHavà geralmlliftô o pro

~e?i~Jilnto. de Y: Ex.; todos ~lif:p~nhal)l, ~nH.so~e 
tmmtgos, que Lopez cm Z7 do. )ezetnhro esteve eill' 
pàsiÇã? }c p_odel' sera~ài'rado pelos nlliaílos, e entre~ 
tanto natl fm nem no'menos perseguido! 

Nó constlih!é systliefuit de altet'ar a verdadé, .IIIH~ 
~ando a culpa a goneraes' distiiJCtos, artigos trari" 
scrip!os do Diario de Belém pelo Diario do Jliô' de' 
Janeiro, a exemplo do· autor do "Breve resumo~>, 
attribuem a fugn.de Lopez no dia 27· de Dezembro 
a descuido dos offici~es que alli estavam, e nomeada
riíérite dó g~neral Vasco Alves .. Eis aqui ó. que o 
Dia rio do lHo de J aneiró dii 20 do Junho ultimo 
transcreve do Diario de Bel~ni. (Leitdó) : 

.Q.SivnuQUE DE CAXtAS:-Ctimprirnm sou'dever. 
O Sn;Z,\c,uiiAs:- ..... cumpriram os seus de• 

vilros, Logo1 ~h Xaviet Haymond, estrang!!il'o que, • 
apreciando de longe a guerra do .Rio da l'rn ta, ob
servouql!eosconibatos de Itororó, Lamas otc. foram 
nli'iitii sanguinólilntos •. ~. 

•i De v espera havia o dtiqtiê de Caxiàs ·rêcoinínhn~ 
dado ao general Vasco Alves' qulfrtidobràssê de vi
gi~a~cia e act!Yidade. no desempenho de sua com
missao; e no dta segmnte presenciava toda a.extremá 
esquer~a do exercito,. na occasião do assalto geral1 
urna brtl)tante carga fctta por. um dos nossos corpos' 
de cavallaria do commando daquelle general, contra 
outro da mesma arma do inimi>o, que tentava por 
alli cvàdir•sti. 1\limitos- depà!s, itó 'mdmeiito ·em qUe 
o exercito transpunha victorioso as ultimas lrilicliéii
ras do baluarte de Lamas, qúàndo os parliguayos te
cuayam, procurando as mattas fronteiras, o· duque· 
de Caxias, d~ mos.ma .extrema esquerda .do exercitar 
nn fron.te de CUJaS forças entã~ marchava, .expediu 
por mats .. uma ve.~ o~ seu~. ~Jud,1nte~ .de, Cf!~po, 
com termtnant.es ordens ao· general Vasco Alvts, no. 
sentido do cortar a retíi-iiari dó iiJiinigo pelO Potreii·o 
Murmoró, O· ompdnho qu~ fazia o rid!Jrà e iiícan' 
savel marechal pela captilra dô' dictitdttt; manifes•· 

· tava,se não menos pelas repetidas ordens que·ôX
. pedià aos chefe~ dás cuvallarius, enéniTegadós de 
: observar c explorar o nosso flanco esquerdo, ciJi,Jo 
· pela solicitude com .qno fazia ident.icas recommim
, dacues a càdh' cHiJfo o officinos que ciicoiltravn 
/ quiindo percorria, durante a acção,·us linhtiS'Iivim'" 
çndns do cxilrcito. >> o Sn. DUQUE UE CAXI,IS: "" Isso Íti!O prova rrue pO" 

dinm deixar de sor. 
. O Sn. ZAc111tiAs: ~ .••. importaram onormo pordn 

do vidas, affasta-so .da vordado, dosdo que os amigos 
do gener1\lom d)cfojieconhec!lndo o sen.üo .dos com
bates do Dezembro, nnr.am a responsabilídndc sobre 
algutJm que ni\0 seja o mesmo general cm chofe. 

Aprecinndô o escl'iptor · franco~, · n· quem md refiro; 
<IS. comba>~os- do Dozülllbro di1.·: ~~·E' dilllcil do uom• · 
pruhmider como ·o· mmchal Cuxias qw\ um 27 tlo · 
J)ozembro tilllla U<l' BUli dispô r 3,000 OU 4;000 hd-

Tllnt.n's e tiio rópe!idits órdóhs; Sr. presitlbrlle, ,para 
a· captiitii do Lopeí, o Lopez lbijrbir evitdir~so illijn1"' 
nemotltc! 1í Ytstíí·dê n6ssà's fórçns'victoriosa's. 

o Sn. DUQUE DÍl c.;XIAS : - Elias o coni;elli.l ui 'l' 
O Sn. ZACAI\IAS: - Ello e;vadiu-so, e,:p.ois, div.. o 

Diti1'iddc Bci/Im houve dosidia, ou connivenciu dos 
officiuos quo não cumpriram as reiteradas ordens do 
Sr .·Cnkilü;; . 

A m·UcriJ •do din'dc 141ld Janélro'ó o/nlSsb', niio diz 
uma ptllnV!'ii •a os lo rr!spoito:' riJàs IJ 'uil:iigo qtiS esc diVa' 
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cm Belém entendeu quo ora prodso dnr uma· satis
facão ao publico pelo deloixo do 27 de Dezembro, o 
V âsco Alvos foi a victima escolhida. · . 

Niw mo refiro, Sr. duque, no quo toem oscripto 
contra V. Ex., nem Thompson, o afinador do piano 
de Lynch, como ntnrma om seu interrogntorio Res
quin, nom outros oscriptreos, inglezes ou francezos, 
reconhocidnmonto irreflectidos e suspeitos. Refiro
me ao que ouno do quantos vum do Paraguay, o 
com quem tenho' podido conversar: todos dizem que 
a~fuga do Lopoz foi devida á falta do ordens. Em ta os 
cucumstaneias, nadamuis natural, nada mais razoa
vel do qtw escrm•or ~1. X. Raymond quo parece in
crível como deixasse de ser perseguido Lopez. A es
plicação, o fiat Z.ux devo partir de V. Ex., c não 
desses escriptorcs quo só lho fazem mal, querendo 

. defendei-o. 
O artigo do Diario de /lelém, a quo me refiro, o 

vem transcripto no Dia rio do Rio do 20 do Junho, é 
uma injuria 11 Vasco Alvos; mas eu, senhores, que 
lambem possuo alguns amigos no exercito, lenho-lhes 
na sua rotireda perguntado e lambem a amigos do 
nobre duqueJ o que pensam a osso respeito, o todos 
dizem que Lopez não foi captnrado por fulla de 
ordem. 

·o Sn. DUQUE Dll CAXIAS (rindo-se):- Pois era pre
ciso dar ordem, ordem oxprossa para agarrar Lopez l 

O Sn. ZAc.tnrAs: - Como então fugiu, so estava 
em taes apuros que por força havia do passar atravoz 
de forças nossas? Como escapou-se? 

O Sn. DUQUE DE ÇAxus: - Havia uma picada e 
ello a occultou á propria i\1'"' _Lynch. 

O Sn. ZAcmrAs; - Perdue-mo o nobre duque: 
S. Ex. mandou dizer para cá que Lopez tinha fu
gido acompanhado de 90 homens, e chegou a Cerro 
Leon com pouco mais de 20, prova de que houve 
quem os visse e contasse. 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS: - Depois cu soubo que 
eram 60. 

O S1~r. ZACAI\1.\S :-O nobre senador por Goyaz, 
posto não lenha snrgenleado companhias, como o 
nobre ministro da marinha, provou aqui com um 
mappa .... 
o Sn DUQUE DE CAXIAS (ao Sr. s~l7JCira da Jllotta): 

-Sou mappa está muito errado. 
O Sn. ZACARIAS:-., .. a impossibilidade do evndir-

se Lopez sem ser prosontido. · · 
E' preciso que o nobre duque demonstre o erro do 

mappa: o período ó do historia, geogrnphia o lopo
graphin. 

O Sn. SILVEinA D.t MoTTA:-Entrarci para a geo
graphia tambem. 

O. Sn. Z.tCAHIAS :-0 que paira na opinião publica 
é que por falta de ordem deixou ~opoz de ser pres~. 
Estimo que o Sr. duque do Caxws so defenda bn
lhantemonte, o estímo, senhores, porque mon desejo 
crn que o nobre duque tivesse posto IIm á guerra, o 
a razito ó simples. 

O Sn. SILVEIIlA Lo no :-0 mau era que a guorrn 
acabasse. 

O Sn. Z.tCAI\lAS- Os cida:Iüos quo compoz~ram o 
gabinete do 3 do Agosto, o qual twhn fornoc1do no 
nobre duque todos os moias prun conseguir o fim de-

sojado, c riüo faltou a nenhum do seus pedidos, antes 
P!'evoniu a maior parto dellos, como S. Ex. p6~o 
d1zor com verdade, sondo que nossos successores nao 
lho deram mais recursos do que havia, ou deram 
muit.o pouco, gabinete que, npoznr dos principias 
politicas do S. Ex., o tmha mandado para o Para
guay, nutriam o mais sincero desejo de que o nobre 
duque fosse o dobollndor da guena, o pela minha 
parto nunca neguei ao commandante em chefe do 
segundo periodo da guerra o merito, os relevantes 
se~viços que presto_u no Pnraguay; minhas duvidas, 
mwhas apprehensoes versavam sobre os pontos que 
vou ventilando; sobro o acabamento da gueiTa, so
bre o obandono do exercito, etc. 

O Sn. DUQUE DE CurAs :-Abandono, não; reli
roi-me por doente • 

O Sn. Z.tcAnus : - Tratarei disso ; quero quo 
V. Ex. veja a inexactidão da apologia, tambem a 
semelhante respeito. 

O Sn. DUQUE DE CAXIAs: -Isso de abandono é 
preciso muita cautela. 

O Sn. ~.~CAIIIAS : -Não ó preciso V. Ex. tossir; 
tomo a palavra abandono no sentido de retirada. 

Outra proposicão do artigo da Revista dos Dous 
Jllti/idos, que a apologia ataca vehementemente, é 
esta: " O commundante em chefe declara em uma 
ordem do dia acabada n guerra. » E' pura verdade 
o que diz Xavier llaymond': na ordem do dia de 14 
de Janeiro o Sr. duque do Caxias diz: " que as vic
torias do Dezembro pozoram lermo, em sua opinião, 
á guma; que o dieta dor fugia attonito e espavorido 
diante dos soldados triumphantes, até que possa 
etroctuar, se lho fôr passivei, sua fuga para fóra do 
Paraguay; que, nas circumslancias criticas em. que as 
ultimas vict.orias o co!Iocaram, rcstar-lhe-hm a pe
quena guerra de recursos, se a Republica do Para
guay não estivesse, como estava, completamente ex
haustn delles. » . · 

O erro fatal dessa ordem do dia hoje ninguem se 
atlrovo a sustentar: a propria apologia o confessa, 
dizendo que o commandnnle em chefe compartira o 
erro então commum,o o Sr. ministro da guerra decla· 
rou em pleno senado que o Sr. Caxias se ongannra. 

O Sn. nUQUE DE CAXIAS:-Estava em soú direito. 
O Sn. ZAc.tRIAs:-E o que diz M. Xavier Ray

mond? E' precisamente que V. Ex. enganou-se, dand_o 
por acabada a guerra. Como, ~ais, se faz um capl· 
tu lo de accnsacão do i"noranCia o leviandade a esse 

• ' c V E oscriptor, porque disse que • •x. dera em uma 
ordem do dia a guerra po1· ~cabada sem fundamento! 

O Sn. DUQUE DE C.txus:-Som fundamento, nãoo1 
O Sn. ZACAIIIAS:-Não tinha fundamento algum; 

a guerra não estava acabada, e tanto que acabou-se 
no dia 1 do Marco deste nnno. . 

O S11. DUQUE ;E C.m.is:- 'orquo marrou Lopez? I 
O Sn .. ZACARIAs:-Havia só dousmodosdo acabar 

11 guorm: ou matar Lopez ou expulsai-o do Parnguay. 
O primeiro moia ora mais officaz o foi o que conse
gum-so, acabando a guerra com a morto de Lopez. 
Lo"o a guerra não estava acabada em Dezembro ; 
longo disso, começou uma nova. phaso om .que a 
fortanu podia voltar o rosto aos ulhados, o somr nos 
parnguuyos. Houve, pois, ongano do nobro ~uque, 
OLISO dizol-o em sua presença, como sompro dtsso na 
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sua ausencia, quando cm Dezembro suppunhn que 
11 guerra estava acabada, o que nem a guerra de re
cursos era possível. Fornm tantos os feitos dos 14 
mozes que so seguiram a Dezembro do 1808, foi do 
tal ordem o brilho das victorias desse torcciro po~ · 
riodo da guerra o o enthusiasmo da nação, que dizer 
hoje que a guon·a estava acabada cm Dezembro, 
sustentar que V, Ex. não inseriu em sua ordem do 
dia do 14 de Janeiro de 18ü9sobro o acabamento da 
guerra uma apreciação falsa, erronea, é faltar ú 
verdade. 

monto um officio desse general publicado no diario 
do governo. . 

O .sn •. nuouE DE C,1xus :-E a ordem do dia que· 
pubhque1 em Assumpeão entregando-lho o com-
mando? -

O Sn. ZAWI!As :-Não lho sei responder. O que 
sei ó que o marechal Guilherme recebeu o commanda 
em 20 do Fevereiro, prova irrocusnvel de que ante~ 
não lh'o transmittiram. 

O Sn. DUQUE DE C.IXIAS .-Quiz dizer .. Accresccnta M. X. Rqymond: " Julgando a guer
ra acnbndà, retirou-se do Parnguay o marquez de Ca
xias som autorisncão do seu governo. " 

Diz a apologia": « Não retirou-se por julgar n 
guerra acabada, mas por achar-se doente. " Mas 
agora veja o nobre duque o palavra do governo de 
seus amigos como lho é contraria. Vou lêr uma de
claração do governo, constante· do Diario Official 
de 3 de Fevereiro de 1869. Eil-a : 

« O Sr. marq~er. do Caxias, considerando finda a 
guerra o achando-se adoentado, havia podido sua 
demissão: aguardava a decisão do governo imperial, 
quando, no dia 17, estando a ouvir missa na 
matriz do Assumpcão, foi accommettido de um ataque 
de cabcca que pod'ia ter serias conscqnencias, mas 
que felizmente cedeu aos immediatos soccorros da 
mediGina. » 

Logo, o governo deu duas razões da retirada do 
nobre duque: 1• a conviccão cm quo estava S. Ex. 
de estar a, guerra acabada; 2' a sua moles tia. 

Noto-se bem: sua molcstia em segundo Jogar, a 
conviccão de estar finda a guerra cm primeiro lagar. 
E no ineu modo de sentir, o que pódc explicar a 
retirada do Sr. duque de Cdxias com o commando 
para. Montevidéo é só a convicção profunda que o 
dom1nasse de haver a guerra chegado ao seu termo. 

Não negue hoje o nobre duque que a convicção 
do acabamento da guerra influiu na sua retirada 
muito mais que ~ua enfermidade. 

Não negue isto; ó a unica desculpa de S. Ex. 
Mas, se a guerra das Cordilheiras era prevista, ora 

certa, desde que Lopez escapou para Cerro Leon, are
tirada do honrado duqu~, embora doente, foi um 
grande erro, mórmente não passando o commando 
ao general Guilherme, o trazendo-o comsigo para 
Montevidéo, porque aqui tenho um oillcio do general 
Guilherme .•.• 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS :-Isso não ó exacto; ex
pedi de As~umpção uma ordem do dia entregando
lhe o exerCito. 

O Sn~ ZACARIAS:-•..• que não deixa duvida a tal 
respeito o justifica amplamonto o asserto do Sr. Xa
rier Raymond, de que ora mo occnpo. O oillcio do 
marechal Guilherme ó dirigido ·ao ministorio da 
guerra cm data de 13 de Marco do 1869,. c foi. publi
cado no Dia rio Of!icial do 1 o de Abril do mesmo 
anno. EU e' ó assim concebido: 

'' Quartel general om Assumpção, em 13 de Março 
do 1869. 

Illm, c Exm. Sr.-Em mon officio sob n. 96 do 
21 do mez passado tive a honra de participar a V. Ex. 
que 1!,\ V! A ASSU!UDO O COlU!ANDO INTEIUNO NO DL\ AN
TECEOF.NTI~, o que tra'tuva do preparativos para den
tro em poucos dias iniciar as operações. » 

E, pois, o Sr. Guilherme rocobcu o commnndo a 
20 de Fevereiro, visto como assim o declara formal-

O Sn. ZAcAniAs:- Razüo teve, portanto, M. X •. 
Ruymond para estranhar no seu artigo que o com
mundan to em chefe retirou-se do Paraguny por estar 
convencido do termo da guerra, e sem autorisnção 
do sou governo.,.. ·, 

O Sn. DUQUE nE CAXIAS :-Por molestia. 
O Sn. ZACARt\s :-Já mostrei no Diario O[F.ciat 

estas palavras: julgando finda a guerra retirou-se 
o Sr. Caxias. · 

O Sn. DUQUE DE CAxi,\S :-E a ordem do dia? 
O Sn. ZACARL\s :-:-E o officio do Sr. marechal 

Guilhorme? pergunto eu ao nobre duque. 
O Di.lrio Officia.l que traz esse officio é do 1 o do 

Abril ... Dar-se-h~ caso ter tido a data influencia 
sinistra na publicação do offic10? (Hilaridade). 

O Sn. DUQUE DE Cu!AS: -- Em Marcd eu já es-
tava aqui. • . 

O Sn. Z.1C1nus :-0 que consta, Sr. duque, é que· 
V. Ex. veio para MonteV!dóo com o commando e s6 
ao partir para o Rio o transmittiu no Sr .. Guilherme, 
tanto assim que ha um officio de V. Ex. escripto •ao 
governo imperial em 24 de Janeiro do 18ti9, que. co
meca assim: " Commando em chefe de todas as for-

. ças "brasileiras.'--Qunrtol general em Montevidéo ... ». 

O Sn. DUQUE DE CAXL\S :-Eu ainda estava no dis-
tricto do exercito. · · 

O Sn. ZACAliL\S :-Não póde haver dóus com man
dos. Se V. Ex. transmittm ao Sr. Guilherme, ao 
sahir do Assumpcão, o commando, não o podia oxer-' 
cor em Afontevídéo. 

O Sn. DUQUE DE CmAs :-Transmitti as for~as que 
estavam no Parnguny. 

O Sn. ZACARIAS:- Mas não transmittiu o com
mando, deixou-as acophalas. Eis o officio (mostran
do o Diario Of!icial) em que ~ Sr. duque de Coxias 
escrevo de Montovidéo, como se ainda estivesse de. 

··posso do commando. · 

O Sn. DUQUE DE CAXus: - Eu aináa não estava:.' 
demittido. 

O Sn. ZACARIAS :-Perdoe-mo; o fnnccionario que. 
transmitto a seu succossor ou substituto a commissão 
ou emprego, deixa immodiatamente do exercei-o ; o
presidenta do província que transmitte as funcçõ'es 
ao vicc-prosidonto, deixa o cargo, ainda que fique 
residindo alguns dias no proprio palacio do governo 
da prol'incia. 

o Sn. DUQUE DE c,\XI.\S :-Foi a forca cm opera
ções qno·ontroguoi ; havia nindn forças Í10 Cerrito fl 
no Alto Paraná qno não tinha ontroguc. · 

O Sn. Z.ICAI\!AS: - Portanto não transmittiu o 
commando ao partir da Assumpçüo. E' isso o '{UO 
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ou dizia, o resulta da confrontacão do officio do Sr. 
Caxias com o do Sr. marech1il Guilherme; o Sr. 
Caxias, em fins de Janeiro, ainda tinha comsigo o 
coínmando; o Sr. Guilherme sómento veio a roce
bel-o em 20 do Fcvercim. 

Mas ou não quero azedar esta questão ; quero 
sómento· mostrar que o· escriptor ·franct1Z, restringin
do-se a uma reticencia, a, uma duvida, a uma per· 

• gúnta, não merece ns censuras que lhe faz a apologia 
do Sr. duque do Caxias, sondo. certo que se apoia em 
documentos irrccusaveis e na opinião geral no Brasil. 

O Sn. F. OcrAVJ.\NO:- Escriptor que deu apreço 
n .nossos documentos olllciaes. 

O Sn. ZAC.tRJ.\S:-Diz o Sr. X. Raymond: "Rocu
sai'am ao príncipe partir para o Parnguay, quando 
elle o solicitava com instuncia; lembraram-se afinal 
do conde d'Eu e ello acccdeu. » Aqui não é exacta a 
apreciação,do Sr. X. Raymond, pois que elle attri
bue a. recusa da purLida do princ1po para a guerra 
ao sou liberalismo em. pólittca c il sua manifestação 
de sentimentos abolicionistas cm materia de csura
vidão, mo ti vos que nenhuma influoncia exerceram 
nessa recusa. 1\las, se nislo o escriptor francez niw 
foi exacto, o autor da apologia lançou-lhe a barra 
adiante, dcclorando que a recusa foi obm dos libc• 
raes, e que Jelles se queixe o Sr. Xavier Raymond, 
como so espírito de partido influíra no neto do que 
se trata.' 

Sr. presidente, é necessario que eu exponha com 
toda a franqueza a verdade, e moslrc quo nossa ques
tão não entrou o espírito de partido. No tempo da 
admiuistracão n que pertenci, duas vezes, se não me 
engano, ·o "Sr. conde d'Eu pretendeu ir para o Para• · 
guoy.: a primeira vez foi antes do rovoz de Cmu
paity, a segunda foi depois desse rovez o da llllmca
cão do Sr. Caxias. 
· Rocusou·so·lhe a partida no primeiro caso por 
motivps do alta politica; atravossava·se o pociodo 
mais critico da guerra, mais cheio de a pprehonsõcs 
para a alliança, e o governo não queria dar pretex
to, embora não plausível, a quo se dissesse que a ida 
de ·um principe para· o thoatro dir guem era indicio 
do aspirações de conquista ou de extensão do princi
pio monnrchico. Foi esta a rnzi10 p,l'incipal quo levou 
o ~o~erno de então a não concordar com a ida do 
prmr-1pe. 

O Sn. PAlUN.\GU,\':-Apoiado. 
O·Sn. Z.l.c,uuo~s:,-~las ossn.tloliborar.üo, Sr. prosi

d~nle,.niio, foi tomada cm simples conselho de mi
nistros, foi discutida auto o conselho de IMadb. 

O·Sn. PAtlANAGUA':~A~oiado. 
O Sn. ZAC.lniAS :- Ahi todos os conselheiros do 

Estado, talvez som excepr.iio de um sú, opinaram 
francamente no sentido do alvitre quo o mmistol'io 
j\llgou·preferivel. 

O Sn. SouzA Fiu:o~co:- Disse·so que tendb ido o 
Sr;·Ga~ins !Jnvia poUcos diils ..• 

O.Sn. Z.ICAIUAs:-Isso foi.da segunda vez. 
O Sn. FmnuNo: -O conselho do Estado é consul

tivo. 
O Sn, ZACAlllAS :-s·ei ·muito b'cm que o conselho· 

de Hsl:ar!o ~consultivo; mas se ·o· ministcrio do 3 do 
A gostei rcsolvcn nf1o cdnsmttir que o' prh'lcipo pm·
tissc para o Purnguay com. o apoio. do consolho de 
.llstadtl, isto (,, com o voto dos cc-rcligionarios do 

nobrcscnador por Minas, autor da apologia! não 
lhe era liciiQ dizer quo os liboraes ropolliram a pro· 
tenção do p!'incif!!J, qu11~d& liberaos c conservadores 
concordaram no mdefer1mento, · 
· O Sn. FmmNO :-Eu apenas diss~ que o Sr .. conl!IJ 
d'Eu não tinha sido nomeado por essô ministeri~;· 
não tnoralisei o aêto. 

O Sn. ZACAill.\S:.....:Nn segunda occasião em que o 
Sr. conde d'Eu quiz partir para o Paraguay esta vil 
já nomeado o Sr. duque de Caxias. 

Então a razão ndduzidn da primeira• vez continuàva 
a subsistir, reforcada, porém, por um motivo addiciG" 
nu!, e era que, designado como estn,•a· o Sr .. ma;r• 
quoz do Ca:dns, nüo parecia razo11Yel aceitar o· oft'e
recimento do Sr. conde d'J~u que pedia para ir sob 
as ordens do general: em chofe que ac~hava de sor 
nomeado ... 

O conselho de Estado, em sua. grande maiorirt;, 
continuou a sustentar o seu nntmlior parecer, ncote~ 
contando a incompatibilidade de coexistirem essas 
duas patentes no theatro da guerra. Uina teria o 
commando em chefe, a outra, embora. subordinaáa~ 
não poderia doixar de ter a importancia inherento á 
posição especial do quem a occupa. 

O Sr. Caxias seria o superior no exercito, mas o 
Sr. conde d'Eu seria, alem· do mnis, principe con" 
sorte da princeza imperial. O governo queria uni~ 
dado compl~ta do commundo o não dar pretextos para 
descontentamento o divergencias. 

E depois, se me não engano, ornou nobreeolliigil, 
que era ministro da guerra, teve occilsião de t•Uvi1· 
ao· honrado duque que julgava prejudicado o seu 
commando. 

O Sn. llUQUE nE CAxiAS :7 Eu não disse tnh 
O Sn. F. ÜCT;l VIA ::lO :-Pois· se nfio disso podia 

ter dito, porque dizia !Jem: eram dous generaes ·em 
chc~. · 

O Sn. Zo~c.1nus :-Recordo-me te i· ouvi(jo qúii 
V. Ex. reputava isso uma difficuldáde. 

O Sn. nuQUH nE CAXIAS:- Ningt1om me fallon 
nisto. .. 

O Sn. ZAcAu!As :'- Ern umli éomplicação- pnl'à 
V. Ex. · 

O Sn. F. OcTAVIANO:- Ou o príncipe ou• o S1'. 
duque do Caxias. 

O Sn. ZAco~tuAs :'-Ninguem. dn'l'idoujú\nnls du 
grande merito dr. príncipe. 

Mas; naquelJa, occasiiw, a politica internacional e 
a unidado do mando em toda a.sun•força aconse
lhavam quo se não adhorisse <Í·protonção, uliás altu
menle louvnvel, do ir tomar parto nos perigos da 
guerra o esposo·da princeza imporia!. 
' Depois' essas motivos dosnpparccm·atu. A nlliaii'Ç<I 

cnda vez mais so consolidou; o·conH1iundo enf ch·~flí;· 
conflildo no ptasidento•tla HopubliOn 1rA:gtllitina, dei
xou do existir, o o Sr .. Caxias regressara ntdll'ás!l. 
N'f)S(Ils circnmstancius, a ·osaolha do Sr. conde d~E11 
pam eommnndnr n~ nossas forcas no Purnguay, .nittl· 
offcrociu. o menorincOlll'l'nienlo. o.sr. conde d'Eu 
foi para u guerrn qunndo devi11 · il'j e correspondot~· 
mngnnnimamente ft. sun missão,.;( Apoiados) .. 

O governo do 16 do Julho prostott·llm gmndc st\r
viço nomearndo o Sr. conde d',llu,. embora so pos~u· 
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dizer que não podia deixar do fazer· essa nomeação, : 
·pois drsso então que nno tinha onde escolher. · 

O'SII. MINISTRO D.~ MAniNHA :-0 mesmo succedeu : 
-a V, Et.: não podia deinr de fazer o que tez . . 

O Sn. ZACARIAS::.... N"ote V. Ex., Sr. presidente,. 
que quando convidámos o Sr. duque de Caxias, não · 
dissemos que era por falta de generaes. Mas quando 
foi convidado o Sr. conde d'Eu, o governo mandon . 
publicar no Diario Oflltlial que era na falta de ge
neraes. 
o Sn. DtlQUll DE 'CAXIAS: - Mas quanto a mim · 

dissol'am que era por desintelligencia entre os gene· 
raes. · 

O 811. ZACARIAS: -Quando V. Ex. foi, sem dU· 
vida, havia essa divergencja. · . t 

O Sn. ·SILVEIRA DA MouA: - Na nomeação não 
se disee que era por falta de genoraes. 
· () Sn. ZAilliRIAS~- O Sr. duque de Caxias acaba' 
de dizer em aparte, que nomeamos a S. Ex. por haver 
désintelligencia entre ()8 generaes. Era um facto a : 
divergencia de varios generaes; e foi grande merito 
de $. E~. ncabat com essas dívergencias e dirigir as · 
ootisas de modo a ()bter os triumphos que alcançou 
no segUI!dil'periodo da guerra, serviços ljllé nunca : 
lhe neguei, nem nego, notando-lhe com tudo o eclipse .· 
de Dezembro; é a minha unica questão com S. Ex. 
J)epois que deixei o ministerio, ainda por algum · 
~empo acompanhei-o com louvor; mas em fins de ; 
Dezembro desconheci-o. · 

O Sn. DUQUE DE C.1x1AS dá um aparte. 
O SR. :ZACARIAS: -Em Dezembro foi mal. . 
O Sn. oU(!lJE DE CAll'I.IS: -·E' o mez de minha ! 

maior gloria nessa guerra. 
OSa :ZAcuJu.:- No entender de V. Ex. 
O S<t.: nu~UJfDE CAXIAS : -São opiniões. : 

. o S!t. ZACARIAS :-Agora um facto que me é pe's· j 
·soai, mas que não deixa de interessar a dignidade dn , 
pi>der executivo. I 

Diz n apologia (lendo) : • Depois do revez de Cu· 
rupaity, o Sr. Zacarias .de Góes e V asconcellos, en· 
IãO ;presidenta ·do oonselhoi que nem sequer cumpri· 
mentav,a o nobre duque de CI!Xias;foi procurai-o com 
todo o. empenho. hua casa, afim de· convidnl·o ·a 
.tomar 'o .commando: de nossas .forças que tambem 
oomprehendiam a esquadra, 'como plenamente foi : 
.demonstrado no senado pclo·Sr. b.trãõ de Cotegipe. » ' 

:. Primeiramente a que vem a circumstancia de eu ' 
niio cumprimentar O· Sr. duque de ürxias ? · 

O'Sft, 'DUQUE DE C.~XIAS :-E'· uma verdade. 
O Sa. ZAcAm~~:- A que vinha isto? ·. · .. 

entre os presentes que so o Sr. Ferraz, conhecidn a 
,resolução da maioria, não adherisse. a alia e. qui:rossc 
permanecer no ministerio, o. gabinete se .dissolveria 
:lillm fazer o convite ao Sr; Carias, porque óra sabido 
quo com o Sr. Ferraz no ministorio niio era· possive 
ir ávante tal nomeação. . · . 

'fambem ficmt assentado que se, convidado pelo 
poder executivo, o Sr. duque se recusasse, . se pre
sentissimos que a recusa nascia de esp!l·ito ·de par
tido, deixaríamos o poder, ficando ao partido quo nos· 
promovesse o embaraço toda a responsabilidade dà 
situacào. Ora, isso não é solicitar, não é conv.idar 
com émpenho, como diz a apologia, e sim pmceder 
com dignidade c attender, no semco, s!lmente ao 
interesse publico. • 

O Sn. P.tnAN.IGUÁ :-Apoiado. 
O Sn. ZAcARIAS: -Era essa a 1encão do mioil!-

terio. . . · . • - · 
O que aconteceu? O Sr. Ferraz respondeu que. pro· 

. cediamos bem, mas que ·elle retirava-se. 
Realisando-se uma das hypothoses previstasj ·foi 

deputado o Sr. conselheiro . Paranaguá para com· 
·municrtr ao Sr. duque a escolha que delle fa~íamos 
afim de ir para o Sul, e eu me dirigi a S. Christovâo, 
prevenindo o Sr. d11que do que o procura'ria'depois. 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS:- Apoiado. 
o Sn. ZAC,\1\IAS :-0 nobre duqilees!àva, portanto, 

previnido pelo Sr. conselheiro Paranaguá a respeito 
da· escolha feita, emquanto fui JlAra S. Christovão. 
: ·. A' noute dh·igi-me JÍ casa do Sr. duque; nãó o 
achei. · 

O Sn. FmmNo:- Onde estA a ínexaetidão? 
: o Sn. DUQUE DEÚXIA~:- v. Ex. niío me marcou 
'hora. · · 

O Su. Z,IC,\RI.\S: -Não . marquei hora; com· 
nmrtiquei·ll!O que ida á sua casa· fallar~lhe como 
chefe do g~binote. . · · . · . . · 

O Sri. nuQuE DE CAXIAS : -Se tivesse marcado 
liorà; eu o esperaria. . · 

O SR. ZAúnus·: -.V. Jilx~ não eslâva em casa, 
porque tiriha ido ii() mtetto de útn homem distincto, 
o Sr. Alvim. · · · 

O Sr. DUQUE 'DE CHIAS: - E' exacto. · 
O Sn. ZAC,ImÁs ; -Não encont.rando. a; V. &. · · 

deixei·lho um bilhete. . . . 
· A's 9 horas foi á minha Cll.'Ja o nobre duque. •Sabe 

o que ha,, disso-lhe eu, ,e S. Ex: responde~IDfl~ 
« Como .mililar obedeço,; mns com uma conqioão; e 
·e que se: deposite em mim ,to4aa conllança..» : · 

0 S11. llUQUE DE CAXIAS :-Oonfitlnca plena, ·dis$e 
.'eu. . . .. . I 

o Sli. DUQUE DE CAXIAS :-Não tínhamos relacões 
!Íão illá minha MSR. . • 

. O. Sn. Z,uiARIAS ; - Não tinhamos relàÇões, é ver
dade ; mas o que tem isso com a designação que. o 
.poder executivo fez de umgeneralparaii',commandar 

O 'Sn. 1'AnANAGU.l. :...: ApôiadiJ •. , . ,. 
O Sn. ZAc,l.tuAs: - Eu tornei,Jhe. que,, c~~se 

·com tllenn confiança, e que lhe sel'lam iorncculps 

fto~?S os meiós do que o lmperio fosse capil~. ~ilo 
O! IStO? 

nossns forças no Sul ? . · 
O caso passou-se como vou oxpilr : . 
Decidiu-se, om. conselho do ministros, que o estado 

das oOII88s do Sul exigia a ida· do Sr. Cltxias. Acha· 
va-se ~usento,, ,por.· onfarmo, o nosso cQllega Sr. 
Forl'l1z1 minist.vo da. guorna, n quem mundúmos com· 
munie~u· .a Iosolut.ão da maioria, .1lcando assentado 

@ S11. DUQuE .DE C.t~IAS faz siiJnal a~rmo,tivo • . 
. O Sn. ZACARIAS: - Eis a /lllO, .houve: de .offiaial. 
ConVOrSi!mosem seguida e' S. Ex. retirou-se na uiaior 
harmonia comigo, harmonia que constantomonto se 
manteTc ato depois dO ~el!Jbro . 20 d!l'Fovotóil'o, me
dinnoo as explicacõos dndas. Tenho cartas milito (ic 
songeirns do nobro d1tque.... · · ' 
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O Sn. DUQUE DE CAXIAS:-Tnmbem tenho de V, Ex. 
O Sn. ZACARIAs:- ... assim como S. Ex. tem 

muitas minhas. Níio estou, pois, om r.ontradiccão. 
Se eu1 · retractn~do~mo _diss~sse que S: Ex. fôra inal 
escolhido, que S. Ex. nao tivera mento na marcha 
de flanco e em outros foi tos, achar-me-hia em con- . 
tradicção;. Mas o que estranhei foi que, no fim ... 

E, pois, se o. commnndo do Sr. conde d'Eu deu 
em resultado a perda de tantos milhares de para
guayos e afinal a morte de Lopez, pouco importa 
para a gloria do-pri~cipe que da~ -forças alliadas só
monto fallecessem li>9 homens, antes essa dimlnuta 
. perda de vidas cons'titue maioria de ulto louvor para 
u Sr. conde d' Eu, porque o que se segue é' que . 0 
'ataque era sob a direccão do príncipe mais acertado 
e os movimentos das forças eram mais bem combi: 
nados, accommettondo o mimigo pelo Indo mais vul
neravcl o não pelo Indo mais dillicil, como se diz 
que aconteceu em Dezembro. De sorte _que um gene
ral que pelo acerto. de suas m~pobras e estrategia 
ven_c~sse o adversar~o, se~ causar ás proprias (orças 
prOJUIZO notavel, nao teria alcançado um glorioso 

· O Sn. npQUE DE. Cnus :-Adoecesse. 
- .O .sn. ZACARIAS:-·Não; désse por acabada a 
guerra, que nii.o estava acabada, e se retirasse .•. 

O· Sn. Fmm'No :-Níio a den por ncabada. 
O Sn. DUQUE DE Ç,\XIAS dá um aparte. 
O Sn. ZACARIAs:-Fez incalculaveis males águerra 

o retirar-se o commandante em chefe dando-a por 
acabada no momento em que ia principiar a terceira . 
phase de lia. · · 

O exercito cahiu em debandada; todos julgavam-se 
autorisados a retirar-se da guerra. Summo os forco 
teve de empregar o Sr. Paranhos, assim como' o ' 
príncipe, para fazer voltar a corrente .. 

o Sn. FmmNO :-Onde está entiiil a inexactidão 
do que eu disso ? · 

O 'sn. ZACWI.\s:- Em dizer que fui á casa do 
Sr. Caxias pedir com empenho que aceitasse. 

O Sn. FumiNO : - Oh I não foi ; mandou dizer • 
que ia. 
· O Sn. ZACAJU,\S: ,...-Foi o ministro da guerra e 
depois veio o nobre duque á minha casa, não o tendo 
eu encontrado quando procurei-o. 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS : - V. Ex. me dizia na 
carta que me procuraria ; foi cm minha casa, não 
me achou, deixou-me um bilhete; eu então assentei 
que era de cavalheiro ir á sua casa. 

O Sn. ZACARIAS:- V. Ex. foi i minha casa e lá 
foi que se passou o que tenho exposta. 

O Sn. DUQUE DE C,\XIAS :-V. Ex. já tinha dito isto. 
o si\. ZACARIAS:- Mas, não obstante haver oujá . 

explicado em 1857 isto, perante o parlnmento, a apo
logia prestando uma cllr diversa uo facto, como que 
dá a· ent!llldcr que o poder executivo rebaixou-se 
nessa conjunctura: é o que estou repellindo. · 

Sr. ·presidente, a apologia do Sr. duque de Caxias 
põe em alto relevo o segundo período da guarrn, o 
do commando. do S. Ex. o rebaixa o terceiro so:1 

· o com mando do Sr. conde d'Eu, trazendo o seguinte 
.argumimto: « Veja-so o pequeno numero de mortos 
que em· 11 mozos, nn direcção do Sr. conde d'Eu, 
houve nas. forç~s alliadns·; Ii penas 159, sendo cm 
Ascurra .l"Valenzuela 1, Pirebebuy 56, Campo Gran
de 62, Cnguidjura 21, Desfiladeiro 18. '' Como .em 
11 mezes da terceira phaso da guerra sob o comman
do do Sr. conde d'Eu apenas morreram 159 homens, 
conclue a apologia, que a resistoncia foi muito pe" 
quena ... · · . 
' O Sn. I>UQtm nE CAXIAS . ..:.. Parece. 

triumpho I · · , 
Dizer-se que no terceiro o ultimo período da guerra 

o Sr. conde d'Eu houve-se de modo que alcancou o 
grande fim _que a nagão desejava com perda insigni
ficante de v1das dos nllindos, e com a morte ,de mtú
~os milhares de parnguayos, e do seu feroz dictndor, 
e tecer ao deb~llador da guerra do Pamguay o mais 
pomposo elogw. . . 

Em Itororó, se a ponte houvesse sido occupada.no 
dia 5 pelo Sr. Argollo, se o Sr. Herval tivesse no 
dia 6 chegado a tempo de cortar .a retaguarda ao ini
mi~o, a mortandade ~ria sido pequena da P,Rrte dos 
alhados ; mas a glona do nobre duque ser1n muito 
maior, por haver conseguido sem grande perda um 
resultado vantajoso o sem ter necessidade de puchar 
a espada; entretanto, que sua gloria diminuiu, por
que as cousas correram de outro modo ·e houve ta' 
manha mortandade. 

Sr. presidente, acho razão naquelles 'que ligam 
ao terceiro periodo da guerra toda a importancia, 
e tal importancia que duvido que essa. missão 
estivesse nas forças do honrado duque, tlttenta 
a sua idade e molestias. No terceiro período da 
guerra, o das Cordilheiras, era preciso um : ge
neral mais moço, 'mais iJnergiço, que fosse capaz 
de soffror fome, como soffreu .o Sr. conde d'Eu. 
Sua Alteza recebeu o exercito desanimado com a 
retirada do nobre duque de Caxias, e consequente de
bandada que se ia manifestando, entendendo todos 
ser .chegada a hora de recolhecerem-se aos· seus 
lares, ao passo que o inimigo repousa~a e fortifi
cava-se. O Sr. conde d'Eu teve a fortuna de resta- ' 
belecer a confiança ,de desenvolver, Sr. presidente, 
merito real, mostrando capacidade militar, superior, 
nos planos de combate de que era autor, e coragem 
pessoal não excedida, como provam as acclamaçõés 
com que os soldados o victoriaram, testemunhando 
o seu com'(lortamento -no assalto ·de Peiibebuy, em 
que perecera o general João l\lanoel Menna .Barreto, 
e fo1 ferido Osorio... . 

O Sn. nu(nmnE CAXIA~:-Em Guaragunty. 
O Sn. Z,ICAiuÂs :-Lembra bem: não foi .Osorio 

ferido em Poribebuy, mas ahi foi mortoMenna Bar
reto, e ahi o Sr. conde d'Eu portou-se' com denod() 
tão heroico que foi oxtrondosamento victoriado pelo 
exercito, o ulogio mais sincero e valioso que possa 
ter um general, o que teve o principo por sua ex-
trema coragem: · 

O Sn. ZACAIUAS:...,-..... e quo, portanto, a gloria 
do ultimo podado da guon-a é inferior ti do ante
cedente. E' um modo singular de avaliar os resul-
tados da guerra. · 

Sr. presidimte, n guerra é arte do paralysnr, antes 
que do dostniir ns forças do inimigo com a menor 
porda possível para as proprias forças. 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS:- Sem duvida nenhuma. 
O Sn. ZACAIIIAS :-'-E ainda brilhou o Sr. conde 

d'Jlu por outro lado, pela modostia'rara na sua idade 
o pos1ção: o· ctl ficou eliminado dos documentos of-
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llciaos do conde d'Eu i a sua ordem do dia llnal é um 
documento digno dli historia. (Apoiados) • 

O SJi; PARAN!GUA' i;.;..; E• um modelo. 
O Sn. · ZACARIA~ :-É' laconica, mas de alcance 

immenso i 'é laconica ·,porque o Sr. co.nde d'Eu se· · 
• guiu nas suas ordens' dp.dia methodo di verso do que · 
achou 'estapolocido, e no meu modo do entender 11\Ui 
sensata foi essa alteração .. O seu antecessor, no pre· 
supposto de que merecia .toda a confiança o com
mandante em chefe, deixava de publicar as commu
nicações pnrciaes, os documentos que haviam sor-
riao do base ás suas ordens do dia. · . 
.' o Sr cónde d'Eu •Seguiu systhema inverso; julgava 
e'habilitavn o.pubhco.a julgar· como elle, pondo em . 
sua presença todos os documentQs .que compulsara. 
Mas vamos á'sua ordem do dia que é com .effeito um 
modelo, como disse o · nobre senador pela· província 
·do Piauhy. · · · .. · 
. V; Ex. sabe; · Sr. presidente, que o feito memo- • 
rav&l de Aquidaban foi dirigido· pelo Sr. 'general ; 
Camara. Segundo a o~inião dos entendidos, a gloria · 
em taes casos não e do soldado que dá o. ultimo · 
golpe,. mas. do .. general que dá o plano e as ordens. 
Porisso, . o • senado obrou com· a sabedoria do cos· 
tume, desprezando o exemplo da assembléa pro· 
.vincial do Rio de Janeiro, que querendo felicitar o 
Sr. conde d'Eu e o Sr. general Camara, afinal sub
stituiu ao nome deste o do Sr. duque de Caxias. 
Não; os corpos desta ordem, quando elogiam feitos 
de guerra, dirig?m :os seus louvores ao gen~ral de 
quem jmtiu · o pensamento, cujos resultados se 
a~plaudem. O senado menciona sómente o Sr. conde 
dEu como general em chefe das n?ssas forças, 
embora todos. reconhecamos o mereetmento e he· 
:foismo do Sr; general' Camarn ·e de outros dignos 
officiaes,· ·a qtiem1 aliás, o conde. d'Eu tece na sua 
ordem do dià os maiores louvores. 
· · Lerei alguns trechos dessa ordem do dia. (Lendo,) 

" Semelhante resultado (o de Aquidaban,) que 
-foi tanto além de todas as esperanças e que coroou 
as aspirações d.a nação brasileira,.· é devido uni~a
mente, posso dtzel-o, ao general que o consegum, 
que viu os seus calculos perfeitamente executados 
pelos que operavam debaixo de suas ordens, á testa 
ilos quaes figuram os distinctos coroneis Antonio da 
Silva Paranhos, .Frederico' Augusto de Mesquita, 
Jóiio Nunes. da Silva Tavares e Dento. Martins de 
Menezes. · ' · 

<<A' iodos,;pois, louvo ~elo seus bem suc~edidos 
asforços, e msso nada mats faço do que antectpar os 
applausoS:CO~l que a o pi~ ião do Imperio, sem duvida, 
.acolherá o fCltO·O mats 1mportante desta' guerra de 
'cinco imnos. ·.. · , 

«Se, .porém, fosse licito repartir,·com outros a 
.gloria que pertenc~ nos tri.umphadores do Cerro-Corá, 
a maior parte devm, depots delles, tocar ao Exm. Sr. 
.marechal de ·campo Victorino Josó Carneiro Mon- ·. 
teiro, commandante :das forças ao. Norte .do Rio 
Jllanduvirá, a cujo .zelo pelo serviço e incansavel . 
providencia se deve .terem aquellas forças JlOdido 
desempenhar a custosa tarefa, sem que lhes . faltas-
' sem o sustento e os meios imprescindíveis do mobi· 
lidado. . 
· " Terminando, direi que, quando cu niio tivesse · 

colhido outro resultado de meus trabalhos, dar-mo· 
hia por satisfeito ·em ·ter feito brilhar c evidencia· 
;rem-se pela pratica os notavois talontos do briga· 

doiro José Antonio ConOa 'da Camara; em quem o 
.Brasil tom, hoje om dia, um general ainda rio vigor 
dos annos, capaz do levar ao cabo os mais ·altos 
commettimentos e de honrar sua patria perante o 
mundo civilisado. " 

E' a modestia levada ao mais alto gráo: o príncipe 
confessa que o resultado excedeu n todas as esperan
ças; não suppunha que fosse tão feliz; põe de parte , 
a sua personalidade, recommendando, ~orém, nos 
termos os mais lisongeiros á gratidão nacwnal, o Sr. 
general Camam, e, se fosse possível, repartir a gloria 
deste com alguns seus companheiros de armas que 
effica.zmente o aJudaram. . 

O príncipe não fallou de serviços pessoaes que lhe 
prestaram : só diz que o heróe da facção é Camara, 
que o maior feito da guerra do Paraguuy ,é o do 1 o de 
Marco. · · · · . 

E· o príncipe tem razão, senhores, no juizo que 
manifesta ácerca do feito 'do Cerro-Corá. · 

O que seria da hon·ra e dignidade do Jmperio; se 
por ventura tivessemos perdido a campanha das Cor
dilheiras, conservado-se Lopez no' Paraguliy, se as 
forcas alliadas se retirassem drixando-o campear na
que1ies Jogares, donde em breve tornaria a sua ca
pital, c acharia meios de repara~ as perdas que 
sotrrera? 

Assim, o 3' período da guem foi o mais impor
tante, o mais dtfficil; mas felizmente para o Jmperio 
tinha ·para a gumTa das Cordilheiras um general no 
vigor dos annos, que já havia dado em outro paiz 
provas de alta capacidade militar,· e que confirmou . 
essa reputação, príncipe amigo do soldado, do vo~ · 
luntario, accessivel a todos, general, emfim, que 
desaggravou a honra nacional, debellando effecti· 
vamente a guerra. · · . . 

E depois djsso, Sr. presidente, peço ào senado que 
aralie e seguinte penodo da apologia: «S& ao no
JJre duque não compete a gloria da denota do dieta
dor do Paraguay, cumpre sermos logicos para ser
mos justos: . essa gloria só pod~ ser ~evida ao c~bo 
Francisco de Lacerda, vulgo Chtco Dmbo, se é ver· . 
dadeirn a versão do alnnceamento de Lopez." 

O proprio Sr. duque de Caxias ha de reconhecer 
que esse Juizo do autor da apologia desdoura a S. Ex.: 
ou Cezar ou João Fernandes; olu duque de Caxiasou , 
Chico Diabo! (Risadas) E Polydoro, e o barão do 
Amazonas, Porto-Alegre, Tamandaré, Inhaúma,. 
general Camara, Triumpho e conde d'Eu? Todos 
esses nomes desap~recem, os heróes do terceiro 
período da g_uerra sao riscados pe!~ penna ~ue ~edi· 
giu a apologta do Sr. duque de Canas para se dtzer: 
«no duque do Caxias ou ao Chico Diabo compete a 
gloria da derrota do dieta dor d~P~raguay." . , 

Do sorte que Chico Diabo·moveu a sua lnnça sem 
ordem ou recebeu-as do nobre duque que cá estava 
·nas alturas da Tijuca ou nos Campos. de Goy\acazes, 
como se desde o dia em· que'o Sr. Caxiás se retirúra 
do Paraguay ató o dia 1 o de MarÇo 'ultimo não decm·
resse o largQ praso de 14 l!lezos,, durante o. qual o 
dinheiro o o sangue doBrastl contmuou a denamar-sc 
·o a gloria do primeiro e' do segundo periodo d~ guerra 
podia inutilisar-so totalmente,_ se ~ Sr. conde d'Eu 
niio desempenhasse de modo tno dtgno a sua a~dua 
tarefa. . 

O Sn. FmiuNo :-Recona V. Ex .. Úpologiu 
basta ler com roflexão para ver que o. pensamento 
nüo foi. esto. 
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O Sn. Z.\C.\RIAS:- E qual é o ponsamonto? O 
heróo do tbrcoiro poriodo da ~neDra foi Chico Diabo, 
no pensamento· da apologm, ~orque o duque de 
Caxias quo lá níw ostavn, que havm mais de anno se 
recolhera no Imporia, niio deixou, nem mandou de 
cá, ordens para o feito do 1• do Março de 1810. 

A M. Xavier Raymond é ·que toca maravilhar-se, 
vendo como um brasileiro escrevo a historia da 
guerra do Paraguay, no sentido do favorecer um 
amigo, e não aQ autor da apologia estranhar a um 
·esoriptor estrangeiro leves faltas resgatadas ampla
monto .pela imparcialidade e espírito de justica com 
que procurou apreciar a historia dessa guerrâ. ~las 
desenganem-se,. ·a verdade não pódo ser sutfocada 
pelo espicito de. partido .... 

O Sn. FmMI\'Io:- y, 'Ex. é que é dominado pela 
paixão partidaria. 

O Sn. ZÁCA;RIAS: -Estou que será isento della o 
discurso do nobre senador por Minas. (Risadas). 

Sr. presidente, eu passo á outra parte das minhas 
observacões, ,parecendo-me que não poderei hoje ex
Jlender Ô que queria dizer a respeito dos .quatro tre
chos do voto de .graças, que me propuz tomar cm 
consideracão. . 
·Tratarei agora dos ajustes de paz tão apregoados e 

tão retardados. 
Qtie demora é essa? No 1• de Março ultimo, su

cumbiu Lopez; desde entã.o com pequenos interval
'los se diz cc ahi. vem o ajuste preliminar, ahi,vem, 
'irSr.Paranhosn c os ajustes de paz e o Sr. Paranhos 
não chegam! O Sr. ministro da guerra noticiou ú 
caniara; muito satisfeito, (suppondo talvez qne com 
semelhante declaracão lhe arrancada, como arran
cou, votos para o barracão), que já estava lavrado 
o tratado .•... 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA:-Copiado. 
O Sn. ZkCARIAS.-.... copiado o tratado , prelimi

nar de paz. Dàhi a dias annunciavam as correspon
dencias do Rio da Prata que o tratado tinha sofi'rido 
modificações. . 

. . 
data· ministro •de estrangeiros? NM; :a 'dofeia ·do ti·il
tudo dtt triplico alliançn calle sómentG 'áo :nobre mi
nistro de estrangeiros interino · e ao seu col!()~a mi
nistro cffectivo, mas itineral\le.' Coino é que um mi
nistro que tem'do·executllr um tratAdo, diz perante as 
camaras c1 A mim nílo cabe ddfehderesse •tratado'l'lm 
pontos e virgulas.» ·Cabe, Sr. ministro ·de ~trangei
ros interino, cabe-lhe defender em 'todas as •suas 
partes, pontos ·e virgulas,. o· tratado dtflriplice al-
liança. · · · 

O S11. MINISTRO DA !I~RINIIA :-Continue a Ieithl~, 
não fique om qaminho. . · · 

O SR. ZACARIAS :-Leio o ·que .me apraz.; a S. Ex. 
cabe ler o que quizer do seu ·discurso. · 

O Sn. ~IINis'l'no DA tún!Nlu·: C....Nã'o'J'·não! 
o SR. ZKCARIAS:- V, Ex:. nilO . disso mais nada a 

este respeito. · 
O Sn. !llNISrno D,\ II!ARINHA: -Continue por favor; 

leia ao menos tres linhas. . . 
O SR. ZAcAnus:- Por favor lerei lllais·algumas 

linhas. (Lendo): . · · ' 
c1 Qualquer, porém, que seja 'G juizo •que :se ·faça a 

respeito desse tratado; 'tomo·s de ekeeutal-o. ·» · 
Mas que importa isso depois daquella·declaração 

anterior que desmornlísa o 'tratado? 
VozEs: - DesworaliSa-o. . .· 
O Sn. ·ZAcARIAs :-Clarissimo está que quem exe

cuta o u·atado é o nobre ministro; mas .a que vem 
isso, se antes hnvin dito :que ·tl·não defendia? · 

·o SR. !llNISTno n.1. '!IARINIIA :--oAínáa tem ·outto 
período. · · · 

O Sn. Z.\CARIAs :-Não faço 111nis favores (/tilari· 
dade). Quê V. Ex. é o ~xecutor do tratado nao ba 
duvida ; mas que lho nao cabe ·defendei-o em todas 
as suas partes, é o que nunca esperei que o nobre 
ministro o ra!llrmasse. . 

·Por ora essa dcfeza toca u V. Ex. ·e· a seus colle-
Acredito, Sr. presidente, que a causa primordial de 

todas essas demoras é que o tratado da tnplice allianca 
não tem sido entendido como deve ser e que o sô
,p~ysma temquelido.insinuar-se da nossa .parte 11as 
relações com . as republicas alliadas. Não admira 
isso, quando sabemos que o honrado ministro dos 
negocias estrangeiros disse outro dia na camarn dos · 
Srs. deputados quo não defendia o tratado. 

·gas, e a mais ni~~guem·. . 
. Senhores, um ttatado ratificado •é uma .lei do paiz 
~ o executor da lei deve eumpril·a em todos os seus 

' O Sn. SILVEm.\.. LoBo:-E' estranho isto! 

O Sn. 'BAilio JJE 'CorEGIPE:-0 que? 
O Sn. Sti.VEIIiA LoRo: - A doutrina leonina de 

V. Ex; 
O Sn. ZAcAniAs,:-Eu voulilr o gne disse o nobre • 

.ministro em lllll·discurso que sahm no !orna! do ; 
Commercio dé.2 do corrente, · 

Disso. o nobre ministro (lendo): cc Não ó n mim, . 
sc~:~hores, que cabe a defeza do tratado da triplico ' 
alliliiiÇa em todas as suas partes, pontos e virgulas>>. 
Eis~ahi uma asserção bem estmnha. Se não IÍ ao 
no.bro ·'ministro dos · ilegocios estrangeiros que cabo 
defendere tràlailo cm todas as suas partos, pontos e 
virgulas, a quem cabe ontiio defendei-o~ SeriÍ no Sr. 
Octaliluno que o foz, porém que niio · 6 ministro.? 
Setá 'ilo Sr. Futtnao que cm 1805 em prosidonto 
do conselho? Sorá ao Sr. Dias Vieira: que era nessa 

1Jentos e virgulas. · 
Eu que combati quanlo ·puae · o ·crollito do's 

200:0008 so subls~o ao niinis!erio 11 lO d~ste rri~z 
executava a festa do barracão, porque a•sabedo~m 
do senado e da camara tinha votado uma rcsolUifo.o 
nesse sentido, e, portanto, só me cp.bin ox~I!Utar a 
disposicilo legislativa com os seus pontos e VIrgulas. 
. Se o·,nobre millistro decllira qoo não·lhe•comeele 
·defender· o tratado ·em todas as ·suai! disposiçoes, 
segue-se que o tratado está em pessimas mãos. G 
,nobre ministTo ipodia, em sua ·cansciencia, ter 'que 
notar em uma ou·outm disposição do tmtaljQ; não 
.lhe podia, porém, .fazer. perante as eamaras censuras 
como ministro. Mas visto ·que assim ·enunciou-se o 
·nobre ministro,· ó necossario'que <oemprazemos para 
'declarar quaes•siio os defeitos desse•1ratado. · · 

'0 Sn. lllNISTRO llA ~IAUii'lllA ·:-Não aceito. ' 
O Sn. ZAcAniAS :-Se não ac~ita discussão, não 

podia levantar duvidas contra o ,tr~tado . . , , 
. Quo lei ha.tão,perfeila quo niio se,p.ossa.m le!a.!llar 
objecções contra uma ou óull'a de suas di&posiçoes? 

Entretanto, a lmtoritlndo atlmh\isttativa qu~ r a exe
cuta ou o juiz quo applica-n ·aos cnsos•occurrentcs, 

... 
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tecm obrigação de defendei-a om todas as suas partes, 
sob pena de sophismal-a. 

. O nobre mimstro pronunciando-se daquolle modo 
n respeito do tratado da triplico alliança, inspira 
provavolmontc desconfiança <tquclles quo toem do 
tratar com S. Ex. Não so trata de uma lei cuja cxo
cuçiio .tem Jogar dentro do paiz, mas de uma lei in
ternacwnal, assumpto em que as palavras do nobre 
ministro podem prejudicar altamente os interesses 
do Brasil. . · 

Peco a S. Ex .. que as expiiquo c ao nobro autor do 
tratado por parte do Brasil que aproveite a occasiiio 
para comigo provocar, para abrir um ,debate com
pleto a esse rospoito, porque, não 6 de agora, sempre 
estão a fallar dos defeitos desse tratado os nossos ad
versarias, ainda dopois do torem subido ao poder. 

O Sn. SILfEIRA DA MoTTA : - Isso é muito an-
tigo. . 

O Sn. ZAc.1nus: -Discutam os defeitos do tra
tado, ou então reconheçam a· sabedoria dollo. 

O Sn. SILVEin,\ n,1 MoTTA:- Fallaram muito m,t) 
delle. 
. O Sn. ZACARIAS :-Quereis ~abor, senhores, .qual IÍ 

a outra causa da demora dos tratados preliminares ? 
E' o nosso ministro de estrangeiros eiTectivo. Quem 
tiver acompanhado a historia do governo provisorio 
sabe que essa idén partiu do uma porcão de para
guayos, ( uns 300) representados por meio do com-. 
missarios, · os quacs se dirigiram aos ministros das 
nacões alliadas solicitando a crcacão do govemo 
prÓvisorio , ' cuja osphora traçaram' nos seguintes 
termos: 

cc Os objectos desse governo devem ser tão os
peciaes como a situação que o paiz atravessa, o suas 
faculdades devem por consequencia limitar-se a 
coopernr immerlintamentc para a mais prompta con
clusão da guerra, a attendor, entrctantc, ás urgentes 
necessidades administrativas, e a preparar depois 

·a roorganisação politica da _Hopublica, creando os 
poderes permanentes, que hcw de celebrar lodos os 
tratados necessm·ios 011 conducen/e.~ ao restabeleci
mento das boas relacões com. as nacões alliadas. » 

Eis ahi o pedido dos commissarfos i queriam um 
governo provísorio, o qual, entre outros servicos, 
prestasse O· do. dar providencias para 11 creação aos 
poderes permanentes, com osquaes unicamente seria 
licito fazer os tratados provistos pelo da allianca . 
. O Sr. Pnranhos, porem, immediatamento apode
rou-se da idóa do governo previsorio o quiz dar a 
esse governo (como declara no sou menwrandu1n de 
30. do Aoril de 1809) bas~mto autoridade moral e 
legal para os ajustes complementares do tratado de 
1 o do Maio de 1865. 

O ministro da HopublicaArgentina o o da Hopubli
ca Oriental, nos seus menwrandus sob ns.l3 o 15 de 
8 e de 18 de Maio do 1809, que so encontram outro 
os annoxos do rela torio do nobre ministro do estran
geiros, brilharam, é forçnreconhocol-o, oppondo-se a 
semelhante protcnçâo do Sr. conselheiro Paranhos, 
allegnndo um o outro que, segundo o art.ll o outros 
do tratado da triplico ulliançu, só põdo fazer os tra
tados complementaras. do 1q do 1\laio do 1865, o 
governo que so organisnr dopGis de dorribndo Lopez 
A lottrn do .tratado ó os ta. (Lendo): 

cc Derribado o actual govemo dn .llopuhlicn do Pn
ruguay, os alliados fariw os ajustes nocossnrios com 
a autoridade quo nlli so constituir pam assegurar a 

l!vro navegaçil9 dos rios, etc. » . A' Hopublica Argon
tma o n Republica: Oriental,ontondondoporfoitamento 
o tratado, concordaram na cro~ciio do ·governo pro
visorio para os flns·determinaaos na exposir.ão dos 
commissarios, ficando assentado que nunca s'erviria 
para colebrnr tratados. 

Morrendo, poróm, Lopez, no 1" do MarQO, roforceu 
os seus argumentos o Sr. Paranhos, o qmz por forca 
fazer com o governo provisorio um !raiado prelinii
nar do paz, pretonção que não podia deixar ae ser 
ombaracada pela doutrina do memorandum já citado 
do ministro argentino ç do ministr.o oriental. . 

O Sn. SILVEill,\ m MoT'l'A :-E' uma boa lição que 
deram ao Sr. Paranhos. ,. 

O Sn. Z.IC.miAS : -Cumprindo o seu .dever deram 
uma lição á nossa diplomacia. . 
o Sn. SILVEIRA DA 1\loru :-Sem duvida ne-

nhuma. ' · 
O Sn. ZACARIAS :-Instou o Sr. Paranhos viva

mente por um tratado preliminar de paz, e . parece 
que pordciTorencin ao nosso diplomata o a seus in· 
cessantes esforços, fez-se esse tratado prelimi11ari 
mas veja o senado como o presidente da Hepublica 
Argentina consid~rou a questão, e avalie que impor
tancia e duração póde ter o tratado prelim!nar de paz. 
Na sua reconte mensagem ao congrosso,d1zo Sr. Sar-
miento : (lendo) · 

cc Os plenipJtonciarios das tres na:ções se occupam 
em perfeito accordo, ·do fixar as condições de paz 
com o actual governo do Paraguay, omquanto se 
constitue :t autoridade permanente o se celebram 
com ella os tratados definitivos que se acham indi-

. cados cm o do 1 o do Maio do 1865.» 
Concordu, pois, o presidente da Republica Ar

gentina no ajuste preliminar de pnz, mas sob con
dição de quo, logo que se estabeleça o governo per
manente, com ello celebrem-se os tratados definiti
vos i o como a eleição do governo permanente a 
osta hora so estará celebrando no' Paraguay, é visto 
que o tratado preliminar ha de durar bem pouco 
tempo. 

Não so1 que im~ortancia ligará o Sr. Paranhos a 
esse tratado preliminar de paz, estando a paz foita 
pela natureza das cousas, dosdo que Lopez foi morto 
o IÍ. constante que súmento durará omqnnnto se não 
organisnr a autoridade permanente nó Paraguay. 
Muito tempo so torn perdido com semelhante dis
cussão, segundo confessa o proprio Sr •. Paranhoi, no 
accordo de 2 do Junho de 1869, dizendo: cc Que la
montava o tempo que essa divergencia (a de ser ou 
não o governo provisorio competente Jlarn celebrar 
tratados) tem fmto pordor, mas reconhecia n boa 
vontade dü todos o a 1mportnncia do assumpto. » 

Sr. presidenta, continuarei a mostrar o modo 
pouco regular porqno a nossa diplomacia se tem 
havido a respeito do traindo da triplico allianca. 
Dove-so iÍ pergunta do 111)1 omdor do. Ceará, memliro 
dn outra camam, um pedaco do direito internacio
nal qno .o no!Jro ministro álli .exhibiu, o contm o 
qual quero lavrar um pro tosto. · 

Lerei n porgnnta do digno deputado ccnrenso o a 
rosposta do.uobro ministro om sou discurso publi- · 
cado no Jonwl do Cmnmercio do 2 do corrente (LB). 
. "A primeira refioxiJo ·do nobre d~putado· recahiu 
sobre a pa1·to do tratado, rruo rospmta á' questfw do 
límitos, e pc1·gnnton: so ossos artigos do tratitdo po
diam ou niio sor modincados uosa justos dofinitivos.» 

fi 
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Eis ahi n porg\lnta bem simples do nobre deptttndo 
cearonse: " as bases do tratado da triplico . allinncn 
rQforontes a limites podem ounito sor alteradas nôs 
tratados definitivos que se houverem de colchrnr ? " 

A resposta de S Ex. é a seguinte: (lê) " Sem du
vida que podem ser modifieudas se os alliados assim 
entenderom conveniente, no interesse do Paraguay. 

." Os J1nrnguayos ó que não podem recusar esses 
Hmitos ~ Dirá o _a obro deptt\ado: e porquo, se tratam 
de na~uo a naçao? 

" A razão. é simples, (continua o nobre ministro) 
é pela lei do vencedor. Nós niio vamos tratar estas 
questões, embora reconhecamos o P;mt~uay como 
nagfw soberana,· como qua1qucr nação no uso pleno 
de sua soberania (peço a a ttencüo do senado) no uso 
pleno de wa soberania. Tenào foito a guerra por 
estas questões de limitas (são pala nas do nobre mi
nistro) havemos resolvei-as segundo a justica a que 
nos julgamos com direito, e que fit•tnltmos por meio 
das armas. Í> 

O Sn. SrtVEIRA tono:- Que formidavclleíto 1 
O Sn. ZACARIAS (continuando a lér) :-rc Todavia, 

repito, se no interesse do Paraguay os allíados qui· 
zorem modificar o tratado, sem dul'ida o pódem lazer, 
e penso que a respeito do nlgtms pontos o hão de 
fazer. » 

Que doutrinas prof~ssa o nobre ministro dos· uego· 
cios estrangeiros! Primoimmcntc, o nobre ministro 
diz da tl'ibunn que a guoJTa, que terminou-se no 1.0 

de MnrQo, foi feita por qnco~tiJes de limiteo~. 

O Sn. mNrsrno DA ~!AIUNIIA :-Onde está isto? 
O Sn. ZAcAnrú : - Está no trecho do seu dis

curso que acabei de lo r: mra bom quo o th'esse re
visto. Quando confie a offieiaes de gab i neto a cor· 
recçüo do discursos, exceptue os relativos a nego
cios ostran~;eiros; não admitia nessa ma teria cor· 
recção se não a sua. 

V. Ex. disse ao parlamento, ao paiz, ao mundo 
(no Paraguay e cm todo o llio da Prata híio do ser 
lidas as suas palavras) .que o Brasil foz a gncrra por 
qnestõc8 de limite.1. Não I1a tal, senhores. Lopedoz 
a guerra a titulo do' manter o equilíbrio das naciona
lidades do Prata, que dizia ser nosso proposito per· 

. turbar: por occasião da luta que teve o seu des
fecho no ~' ~o Março, o dietador nunca proferiu a 
palavra "ltmtfc.l ». E' certo que, se ello !ovasse a me
lhor, Yencendo os alliados, usurparia torre nos alheios 
que havia muito tempo ambicionava. 

O Sn. F. OcTAVIANO :-Apoiado. 
O Sn. ZACARIAS :-E' o que nos acontece : .não 

fomos ao Pnraguay brigar por motivo dn limites ou 
do pollegadas de terreno; fomos la\'ar no sangue do 
offensor a injuria que nos fez. 

Mas, uma vez vcncodiJr, aproveita •O llmsil o en
sejo para fazCJ:·um tratado quo o tranqnilliso para o 
fu'turo no quo toca n limites. 

O Sn. l'AnAN,\GUA' :-Apoiado. 
O Sn. ZAC.,\RIAS :-Mas foi um descuido do nobre 

ministro dizer quo a guerra foz-se por motivo de Ji. 
mites. . 

0· Sn. MINISTRO. DA MAniNIIA :-Não IÍ isto que eu 
disso. 

O Sn. ZACAIIIAS:-Gitei ns palavras do V.E~. 

O Sn. ~mnsrno oA ~rARINnA ,...só respon~i .ú per. 
gunta de limites. , · 

O Sn. ZACAIUAS :-E rospondott que a guerra con
tra o dieta dor do l'araguay foi foita pelo Brasil por 
motivo de limites. · 

·O Sn. mNisrno DA ~!ARINI!A :-0 que se segue é 
que respondi mal neste ponto, ou niio soube respotL~ 
der. 

0 Sn. PRESIDENTE :-Attenção. 
O Sn. ZACARIAS :-E' o quo so segue com e!feito • 

m~s o que V. Ex. dipse, aqui está (lendo): " TendÓ 
fetto a guerra por estas questões, havemos resolvei-as 
segundo a justiça a qu~ nos julgamos com direito, e 
que· firmámos por mow das armas. " Ora é deplo
ravol que o nobre ministro de estrangeiros houvesse 
dito isto. . . 

A grandeza da nossa luta foi toda moral, foi vin-. 
gar um insulto atroz nos nossos brios de · nacão so
berana o independente; não foi questão ile terras. ·O 
Im~crio não se abalou para possuir por aquelle Indo 
mnts ou menos pollogadas de torra. 

Dizem que Lopez queria alargar os seus domínios, 
usurpar provinctas, constituir ató alli a fórma de 
governo monnrchico, de que fosse elle chefe etc. 

·Porém, o certo é que o que elle manifestou não foi 
questão de limites. · 

Mas supponha V. Ex., Sr. presidente, que a guerra 
foi effeito de questões de limites (para argumentar 
sómente e mostrar o engano do nobre senador, mi
nistro da marinha effeetivo e interino dos estran
geiros), supponha que nós tínhamos emvunhndo as 
armas contra Lopez em razão de questões de limites; 
ainda nossa hypothcso é falsa a doutrina do nobre 
ministro de que o Paraguay, como nacão· vencida, 
nada pódo objectar contra as bases ,dê limites do 
tratado da triplico alli~nca, quando se houver de 
celebrar o tratado de ~az definitivo. . 

O Paraguay, ao celebrar o tratado definitivo de 
paz, acha-se no goso de sua plena soberania, por
qne o tmtado da alliança formalmente estipula 110 
art. 8°: <<Os alliados se obJgam a respeitar a inde
pendeneia, soberania e integridade territorial da Re
publica do Paraguny. " 

Segundo o tratado da nllinnça, fez-se a g~erra a 
:Lopez e não á Republica do Paraguay; e, pots, der
nbado o governo de Lopez, o .governo que resultar 
da elcicão a quo vao proceder-se, acha-se no goso de· 
plena soberania para tra~a~ com ,os alliados .. 

Entretanto, o nobre mmtstro dos estrangeiros. cer• 
ceia a sollerania do governo· que vae croaNe·no.Parn· 
gnay, talvez medindo esse governo pela craveira 
do governicho de 2 de Junho de 1869, creatura pre
dil~ctn do Sr. conselheiro Paranhos; mas não; 
o governo que nascer da eleição popular, a: que· sa· 
deve proceder, ó um governo com todos .os.cnracte· 
res do verdadeira soberania. Dizer o nobre~ ministro 
que o govcmo do l'aragnay, porque ? Para.guay foi 
vencido, só tem parto do sua soborama, e amda ou
tro doscnido realmente deploravel, e nesta parlll 
es\JÍ pedindo uma errata o seu· discurso. 

Senhores, quando so .emprehonde a guerra no i_n· 
luito do submettor o patz n que a guerra se lnz, nal) 
hn tmtado de paz, porque os habitantes do pnit con· 
vertam-se om sttbditos do conquistador. Pompeu, 
Cesar Alexandra niw faúnm tratados do paz porqno 
eonqt;istavam. Mas quando não hn guerra do con· 
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quistn,:ou .do submissiio,,e celebra-se um tratado de 
paz, prevalece a plena soberania do povo no acto. de 
catipular ,o tratado, .pocqne do outra sorte o \miado, 
corno elfoito do violoncia, seria nullo. · 

Jlngana .. se o !\Obro .ministro snp~ondo que, por · 
:termos empunhado. ns armas contra Lopez e cons~
guido vencei-o, estamos. na plenitude da nossa so- . 
bl)fania e não assim o Pnrnguay, pois n sorte das 
nrmas.lhe . foi adversa; e esse engano do nobre mi- . 
nistr.o nasce, perdile-me quo lhe diga, de não fazer . 
idéa exacta do que seja um tratado de paz. 

· Nos tratados extorquidos á forca ha cousa peior 
que Camillo ; é o rósontimento do "vencido :que cedó 
ou tardo faz explosão contra o ·opprossor. 
q ?' artigo dQ tratado da triphce allianQa. doclnra 

pos1hvamente que a guerra do Paraguay 101 feita a 
Lopez'o não ao yovo paraguayo; sempre predomino11 
n~s !Danifestaç_oes otncia~s esse pensamento. O nobre 
muiJstro, porem, o modificou na camara, em o dis
cur.so, a que to~h~ ~Iludido, dizendo, é verdade fJlle 
assim em ao prm91P10; mas ~o mo o povo pnraguayo 
mostrou-se fiel ato o fim ao diCtadora g11errn em•suil. 

Qtralado de paz, senhores, oiio é umnindcclinavel 
QPnfirmacão dos fins expostos em um manifesto de 
guona oirem um tratado .de a llianço.. Vou . citar a . 
autoridade de um publicista quo so púde dizer n dou
trina· de,quasi .todos os escriptores de direito das 
gentes. 

« O tratado do paz ( diz A. Bello ), devo conside
rar-se como uma transaccão em que não se decido 
qual das duas partes h a pro·cedido injustamente, nem 
se sontenceam com respeito ás disp•Jsições do direito 
.ás controversias suscitadas entre ambns, mas deter- . 
mina-se .de commum accordo o que do v e deixar-se 
ou dar-se a cada uma das partes, para que dahi em 
_diante fiquem extinctas todas as p:etonQOeS. Jl • , 

Portanto, no dia em que, vonc1do Lopoz, qmzor
mos tratar com o govomo que succedor-1he, devo-se . 
entender que esse governo póde fazer as ponderações , 
~ue julgar convenientes a respeito das bases sobro i 
limites que se conteom no tmtado da triplico allinnçn · 
e pedir a sua nlteracão. Essas hases estão em um 
tratado que obriga os alliados, mas á que por ora é 
estranho o Paraguay que ainda nada contratou. 

0 Sn. MINISTnO DE ES'rliANGEIItOS: -Neste ponto 
não vale nada 1 

O -Bn. ZAcARIAS:- Não vale o tratado da triplico · 
allianca em rela cão ao Para.~uay; porque fora só ' 
combinado"entre ·os alliados com bases a respeito da 
limites que em occasião opportuna reclamariam do • 
governo do Paraguay. : 

A opinião do nobre ministro é qne os ulliados 
podem alterar essas bases, até no interesse do Pa
raguay, porém que o Paraguay não tem soberania 
bastante para reclamar contra ellus. As bases de 
limites não são detlnitivas para os nlliudos; mas são 
sagradas, inviolaveis para os· paraguayos: os allia
dos estão no pleno goso da soberania, a soberania · 
dos paraguayos é incompleta. 

De sorte que o direito do soberania do Brasil, de : 
Buenos-Ayres o de Montevidéo ó de maior extensão · 
que o do Paraguay, cuja integridade, inderendoncia ' 
e soberania aliás afiançam solemnemon te 

- (H a um aparte.) 
.O governo do Brasil proinette alguma cousa ao 

·Paraguay, .de accordo coin os alliados; mas como 
esmola no Paraguny, não como direito dessa Repu: 
blica. Isto importa esquecimento ou viobção do Ira" 
tado da nllinn~ que manda os alliados rospoiturem a 
sobernnin do raraguay em toda a sua in togridade. 

Fnllando dos nosso5 direitos firmados pelas armas, 
o nobro ministro de estmngeiros fez lembrar o pro
cedimento do Brenno, que lançou a espada .na ba
lança cm que se pesava o ouro pelo qual os romanos 
resgataram ·a cidade, proferindo as palavras: Vro 
viclú r .. 

Mas, senhores, nem a ospada do Brenno, nem o 
sou vro viotis lho nlcnn~aram proveito, porquo Cnrnil
lo chegou a tompo de 1rustar-lho o intento. 

continuação pasSO II a ser feita igualmente ao povo 
paraguayo. Senhores, a guerra foi feita n Lopez a 
acabou quando Lopez acabou : o povo que obede'cil!. 
cegamente ao dictudor rocobrn agora a sua liberdada 
o soberania que o nobre ministro de estrangeiros em. 
nada pódo diminuir, embora o queira fazer. 

O Sn. n,m,io DE CoTEGIPE dá um aparte. 
. O Su. Z,\c,\niAs.-Sr. presidente, einqtianto o no~ 

bro ministro do estrangeiros pretende fazer acrediiar 
qno as bases do limites, lançadas no tratado da ti-i
plico alliança, são immntaveis com respeito ao l'ara
guay, SO OS Hlliados lho não IJUizerem fazer a esmola. 
de as modificarem, é curioso ver como tão di versa
mente do nobre ministro de estrangeiros discorro o 
governo da llepublica Argentina! 

Julgando-se o governo argentino com direito ao 
Chaco, sabe-se que o general Emilio Mitre tomo11 
posse delle, occupando a villn ·occidental. O governe) 
provisorio representou contra o acto. do general 
Emilio ~fitre e o nosso plcnipotenciario tomou parto;. 
se bem que muito vacillante, nosso incidente. O mi· . 
nistro argentino approvou plenamente o proceder',i!o 
general Emilio Mitre, mas em termos inteiramente 
contraries á opinião do nobre ministro que neste mo
mento combuto. Eis o que diz a nota do ministro àr
gentino de 27 do Dezembro de 1869. (Lendo). 

" A Republica Argentina crê e sustenta, apoiada 
em títulos incontestaveis; IJUe o territorio que se 
contesta pertence-lhe exclusivamente, e que n posse 
deli e por parte do Pnraguny tem sido uma usur~a~ 
rão de nossos direitos. Reivindicando esse terrilorio 
pela victoria das armas alliadas, foi a sua occupà
ção um facto material e logico, o retroceder hoje 
seria pôr em duvida nossos legitimes direitos, 
dando nós mesmos pretextos qne mais tarde se nos 
opponham. 

" Todavia o governo argentino sustentou ha mui 
pouco tempo, cm discussões com o reprcsontante do. 
Sua Mageslade o Imper1idor do Brasil, que a victo
l'ia não dá âs nações alliadas direito para decla- · 
raren1, por si, limites se11S aquelles que o ·tratado 
as.1ignala. » 

E não hei do sentir, Sr. presiden to, quo . a dipl9· 
mncia argentina dil á nossa' taes lições de direito iJ1-
ternacional ? 

" Crô o meu governo ( contimtando a leitura) 
hojo, como então quo os limites devem . sm· d,iscutl
dos com o governo que se estabelecer no Paraguay; 
e qne a suA FIXAr-ÃO será [cita nos tratados qnc se 
celebra.rem, depols de exh1bidos pelas pm•fes contr'a
tanles os títulos cm que .cada uma apoiar os seus 
direitos. 

« Assim, ao occnpar o Chaco (veja V. Ex.) aRe" 
publica A1·gcntinn oitO rosolvc n questão de hmites; 
toma polo âiroito dn victoria o· qno cril sor seu, dis
posta a dovolvill-o, so oPmaguay npresontnr provas 
quo vonr.um ns nossas, quando so trato da quostiio do 

i 
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direilo. » 1~ aecresccntn. "O ror.rosonlante do Sun 
Magostade o Impomdor do Brasi , cm a nota que di-

. rigiu ao genoral cm chefe do exercito argentino, pa
rece assentir a osln mesma doutrina, do que se con
gratula o meu governo, porqne desse modo a ques
tão de limites, tanto comnosco, como com o Brasil., 
será resolvida á vista dos respectivos ti tu los, man
tendo cndn paiz a integridade do lo.:rilorio que 
aquollos lhe derem. » . 
· Assim quo,na opinião de um dos autores do tratado 
da triplico alliança, este trntndo nfw é lei immutavcl 
com relaçüo a limites: a qucstfw do limites póde o 
deve ser reconsiderada no tiatado definitivo. 

Observou, porém; o ministro argentino (o Sr. 
Manano Varella) que tal era lambem a opinião 
do Sr. Paranhos. Enganou-se : na sua nota de 23 de 
Novembro, o St·. Paranhos deu a ~ntender isto; mas 
ha outra em que diz cansa differont.e. . 

Dep )is do resumir a doutrina da nota jlÍ mencio
nada do ministro argentino, diz o Sr. Paranhos :«0 
abaixo assignado não contestou nem àcoil.ou a refe
rida doutrina: respeitou o facto do estabelecimento 
da autoridade argentina na villa or.cidental. » 

~las, a final, o que pensa o Sr. Paranhos? A po
sicão daqnello que não affirma, nem nega, ó a du
vida e tal paroeo ser o estado do illustre plenipotcn
cial'io brasileiro acerca do assumplo. 

Logo depois, olllrelanto, o nosso ministro plenipo
tendario volta <Í idúa quo lho attribne o ministro 
argentino. E se não, attenda-sc ao seguinte: 

" llospeitando (wnt.iniÍi,l o St·. Paranhos) esse, 
facto (o do estabelecimento da autoridade argentina 
na vi lia occidental) o abaixo assignado dcelarou ao 
mesmo tempo que a responsabilidade recipt;ocn que 
crcou o art. 17 do tratado não se estendo ns posses 
que nn n /lra.çil 01i n Repnbl·ica Argentina estabeleça 
ante.~ dos a.jnstes que prescreve o ·nwsi1W trr!lndo e 
sem pi'Óvio accordo entre si. » 

Aqui confirma o Sr. Paranhos a opinifto do minis
tre árgon tino; diz que respeita a occupaçfw do 
Chaco, mas nem porisso considera o governo ar

. gontino definitivamente dono desse terreno antes dos 
ajustes definitivos que proscrevo o tl'iltado da al
,Jiança. 

Se o que está oscripto nosso tratado fosso delini
tivo quanto a limites, a Hopnblica Argentina estava 
no sou dit·oilo occupando o Chaco depois da conclu
são da gnerm, indopcndontomonlo do qualquer ulte
rior discussão, sah•o no que toca iÍ Jlolivia, segundo 
as rovorsaos do 1" do Maio do 1805. 

Noss,\ hypotheso o Sr. Paranhos não poderia 
dizer, como disso, ao minisl1·o argentino om nota de 
11 do Janeiro do corrente anno, qno as posses "qno 
on o Brasil on a Hepuhlicu Argentina estabeleça 
antes dos· ajustes dellnitivos o som prévio acconlo 
entre si não toem a rosponsahili<lndc reciproca esli
'[lltlada no art.l7 do tratado de allianÇn,» niio poderia 
npplicar como applicon essa doutrina <Í qnestfw do 
Chaco que o tratado da triplico allinnça do modo o 
mais explicito considera portencor lt Hepublica Ar-
gentina. . 

Eis, Sr. presidente, os mol.i\'os qno retardam as 
solllf~õos t!iplomalicas no Hio da Prata. O nobre mi
nistro dns negocias oslmngoirns niw defendo o tra
tado da tl'iplico aliança o p~ocl:r~ diir-lho intorpro-
1.1r.ito, qne ropn:;na nos [ll'lnClptos gomlnwnto res
pchndos de direito inlomacional, a IJIIO, alilts, tcom 

prestado auhosi10 os governos argonLino o oriental o 
defonuido porfoitamonto . 

Esporo que o nobro ministro tomo a palavra sobro 
este assumvto o se defenda cabalmente, porque julgo 
qno o cred1to do governo brusileiro sot!'re mtorpre
tando mal o tratado da alliança o sophismando-o. O 
governo brasileiro devia com toda a franqueza e dosde 
principio ter reconhecido incapaz o governo proviso
rio para celebrar tratados definitivos: não o fez, antes 
consumiu largo tempo om sustentar que o governo 
provisorio do 2 do .Junho estuvil'l'oves!tllo do bastante 
autoridade moral o legal Qarn os ajustes complemen
tares do tratado de 1 • do Maio do 1865 contra a opi
nião brilhantemente sustentada pelos ministros ar-
gentino e oriental. • 

Devia o governo brasileiro desde o principio o 
com franqueza sustentar que as bases de limites, 
contidas no trntado de allianca, não oram definitivas, 
nem pará~s alliades, nem para o Puraguay : não o 
foz, antes impugnou essa interpretação para depois 
do alguma discussão parecer admittil-a. · 

Cumpriu ao governo do Brasil, depois que foi derri
bada a autoridade do Lopez, respeitar cm toda a sua 
plenitude a soberania do governo que se estabelecer 
no Paraguay, o ahi anda agora a aizor que a sobe
rania do Paragnay nüo é plena e que porisso s6lhe 
toca aceitar o qnc lho derem, se, !h' o quizorom dar 
os alliados, por impulsos da propria generosidade. 

(TI a um apnrte.) 
Mas V. Ex., Sr. ministro de estrangeiros, no sou 

discnrso publir:ado no Jornal do Commercio de 2 
do corrente, nfw declarou som robuço que não ad
mitte soberania plena no governo do Paraguay por-. 
que as nossas armas t.rinmphnram? Pódo V. Ex. 
ncgat: que proferiu as expressões que· citei lendo o 
seu dtscurso ·? 

Lemb~·e-sc o nobre mioistro do estrangeiros que ao 
gove::ou do Paraguay. se quizercm abusar da victorià 
exigindo concessões inadmissíveis, rosta o recurso 
de dizer: "não as signo o tratado, oxtin9am se qui
zerem n nacionalidade puraguaya, mas a imposições· 
não presto assentimento» e V. Ex., Sr. ministro dos 
negocies estrangeiros, teria do recuar diante dessa 
{1wquc::a material do um governo vencido, . do uma 
1:acwnalidade oxhausta, mas que leria por si a forca 
moml do direito c das sympathias de todo o mundo 
civilisudo. V. Ex. recuaria ante a imagem desvendada 
da conquista e da absorpçito •.•• 

O Sn. nAn.io DE CoTEGIPE:- Não tenha susto que 
o facamos. .. ' 

O Sn. ZAcnus: - O susto é natural nn presença 
da doutrina do V. Ex; o peco licença para declarar
lho que a lcilurn dessa doutrina no dia 2 da Julho, 
o grnndo dia do nossa provincia, aguou-mo o praser 
das rocordacücs hisloricas que nosso dia assallam a 
todos os bai1ianos, o ontüo perguntei a mim mosmo;: 
'' Qual a rnzi10 de um homem do tanto ln lento, 'como 
o St. Cotcgipo, andar dizendo: ta os .cousas ás cnma
ras ·? " E a resposta que mo occorron foi: " a accn
mulnr.itO de pastas que lho nito dcixu lompo para es
tudar'profundnmonlo os nogocios, sobro tudo os das 
relar:õcs oxtorioros na coujunr.turn actual cm que as 
mais gmvos quostiios toem do sor resolvidas no Rio 
da Prata. " 

O nobro ministro tem a pasta dn marinha como 
propriudado, o a do oslrnngoiros por omprostimo; 
cuida mal da marinha porque os negocias da outm 



pasta o distraem ; cuida mal da pasta do estrangei
ros porque a pasta da marinha Jevu-'lhc tompo, o o 
certo ó que quundo nos jornncs se lil: '' tom a p~la
vrn o Sr. barão do Cotegipe, ministro da marinha 
e interino dos negocias estrangeiros » não sabe o 
leitor se vae fnllar o ministro da marinha ou o de 
estrungeii·os, encontrando nos discursos concer~cn
tos IÍ esta rcparticão trechos quo melhor quadrnrwm 
á franqueza com quo so p6do fallar dos negocias da 
armada. 

Nessas occasiões o nobre ministro faz lembrar a 
comedia do J\!oliero cm que o domestico que exerce 
na casa varias otncios, acudindo ao chamamento do 
amo, pergunta-lhe ingenuamente om que qualidade 
o quer e o chama. 

Faca-me V. Ex., Sr. ministro, mais um favor, jli 
que tantos me ha feito; lance a pasta da marinha a 
algum outro, c se occupe só dos negocias estrangei
ros, se é que não tem esperança de que um dia destes 
appareca por aqui, risonho e radiante, o seu. colloga 
ausenté. O nobre ministro não examina bem os no- . 
gocios estrnngiiiros, porque diz " meu collcga o 
Sr. Paranhos ahi vem, não tarda n c vae dando ex
plicacües provisorias como as que lanho indicado. 
Peco· em ultimo Jogar ao nobre ministro que corlija, 
ao "menos, seus discursos para não verem a luz certas 
doutrinas ... 

O Sn. MINISTRO D,\ niARJNIIA :-E ou peço a publi
. blicação dos seus; que não os incendeie, como cos

' !uma. 
O Sn. ZÚARIAS :- Prova de bom senso c de mo

destia deu' Virgilio, quando, ao fallecor conde~~ou 
ás chammas seus ultimas cantos, que não corr1g1ra. 

O Sn. !IINISTRO D,\ nrAmNnA:-Ainda hojo a pos
teridade clwraria isso. 

O Sn. ZACAillAS :-Seu discurso de 2 de Julho, 
se V. Ex. o tivesso queimado, ni1o faria falta al
guma. (Ililaridade). 

Minha intenção. Sr. presidente, era fallar lambem 
das finanças e do programma do gabinete par~ esta 
sessão, consignado na falia do throno; mas nao l!a 
tempo para isso. Quan~o. eu tiver de.reseondcr as 
observacões .do nobre m1mstro, fallarCJ entao das fi. 
nancas é do programma do governo, programma que 
direi. de passagem e concluindo, não ha de ter a 
menor execução. (llfuilo bem! muito bem! O orador 
ti comprimentado). · 
· Ficou a discussão adiada pela hora. 

O Sr. p~esidenlo dú a ordem do dia para 8 do cor
rente: 
. 3• discussão das proP.osições ~a camara dos 

Srs. deputados sobre pensoes, moncwnadas nos pa
receres da mesa ns. 280, 281, 282, 283, 284 e 2~5. 

2• dila da proposição• da mesma camara !fiCncio• 
nada no parecer da mesa n. 286, sobre ponsoes. 

~~· sessão · 

EM 8 DE JULHO DE ISiO 

PRESIUENCU DO SR, VISCONDÉ DE ABAETE' 

Sumr,uuo. - Expedwnle:- Ollicios do 1" secre
tario da cnmara dos Srs. deputados romettendo 
di versus proposições. - Offlc10s do ministerio do 
Imperio, rorile\tendo autographos · sanccionados 
e communicando a hora em que Sua Magoslade o 
Imperador receberá uma commissiio do senado.
Parocer da mesa n. 287.- Le!lura de um projecto 
do Sr. visconde de Itaborahy e requerimento 
vorhal do mesmo Sr. - Ordem do dia: - Dis
cussão do diversas proposições da camiiru dos 
Srs. deputados sobro pensões. - Observacões do 
Sr. presidente. -Discussão da uma proposlçiio da 
camarn dos Srs. deputados concedendo carta de 
naturalisação a um subdito estrangeiro.- Discus-
são da proposição da mesma camara que autorisa 
o ministro do lrnpcrio e os pr'esidentes de pro
víncia a conceder cartas de naturnlisãçiio.-Obser-
vações do Sr. presidente e discursos dosSrs. Dan tas 
e barão de Cotegipe.- Emenda do Sr. barão de· 
Cotegipe.-Discursos dos Srs. Zacarias e barão de 
Colegipo.-Discussão da proposicãoda camaril dos 
Srs. dep1llados sobre o mon te-piÓ a uma pensio
nista.-Discussão do voto de graças. - Discursos 
dos Srs. llantas, barão de Cotegipe e Pompeu . 

A's 11 horas da manhã fez-se a chamada c aclm-
rnm-se prosentes 30 Srs. senadores, a saber: vis
conde de A~aeté, Almeida c Albquerque, .Jobim, 
barão de Mamanguape, Firmino, Cameiro de Cam
pos, Sayiio Lobato, .laguaribe, Sinimbú, Fernandes 
Braga, Dantas, Torres Homem, Cunha Figueiredo; 
Paranaguá, Fi~ueira de nlello, duque de Caxias, 
barão de S. Lourenco, Saraiva, barão das Tres 
Barms, barão de Cotegipe, Teixeira de Souza, Lei~ 
tão da Cunha, barão de Antonina, visconde de Ca
maragibe, barão do Rio Grande, Mafra, barão do 
Bom Retiro, barão de ~l:uritiba, f. Octaviano e 
Nunes Gonr.alves. . , 

Comparoêeram depois da chamada os Srs. Zaca
rias, visconde do ltaborahy, Silveira da Motta, Dias 
Vieira, Dias do Carvalho, Pompeu, barão de Pira
pama, Silveira Lobo, visconde de S. Vicente, Na-
blico o Souza llranco. . 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs .. Diniz, Chicharro, barão de Itaúna, bariio de 
Maroim, Furtado, Paula Pessoa, 'Mendes· dos Santos, 
Paranhos o visconae de Sapucahy. 

Deixaram de comparecer som causa particiP.ada os 
Srs. conde da Roa' Vista, Souza Qumroz, VIsconde 
do Suassuna o Fonseca. 

O Sr. presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta du sossi10 antocodonte, e, não 

havendo quem sobre ella fizosse obsorvaçõos, foi 
approvada. · · , 

Dita, autorisnndo o governo para mandar passar 
carta do naturalisacão ao subdito portuguoz Manoel 
Teixeira Forrinho ô outros. 

Dila determinando quo o ministro do Imporia o 
os presidentas do provindas concedam titulas do 
naturalisação. 

3• dita manda~do pagar a n,. Cnndida Lo~uvina 
do Araujo.Carnmro, o monto pw a quo tom d1rmto, 
não obstante a proscripçiio em que incorreu. 

Achando-se na sala immediata os Srs. senadores 
Joaquim Antiw Fernandes Leão o Joaquim Delphino 
Riboiro da Luz fornm sorteados para .a deputação 
que os dovia receb~r os Srs. .Taguaribc1 Firmino. e 
bari10 do Bom Retu·o, o, sendo mtroduz1dos no salao 
com as formalidades do ostylo, prestaram juramento 

Voto do graças. 
Lovantou-so. a sossíw 1Ís 3 1/2 horas da tardo. 

o toma·mm assento. 
O Sr. 1• socrotnrio dou conta do soguinto 

n 
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EXPEOIENTE,. 

Officio tlo 1" secretario da cnmarn dos Srs. depu
lados de 7 do corrente mez, commuuicando quo a 
mosn{a camnm procedflm 1i eleição da mesa quo 
devo sorvir no presento mez, o qunes os membros 
elo i tos. -1 n loirado. 

Quatro dilas da mesma data, do ministcrio. do Im
poria, remotlondo quatro, autogrnphos sanccwnados 
ilas resolucõos da assombléa geral que np]lrovam as 
pensões cóncodidns a Manool Antonio do l'nuln Ra
chel e outros .José' Francisco Monteiro o outros, 
Enphrasio Al~os Pereira do Mnttos o 011tros, e D. Eu
genin Umbelina do Castro Pires o mttros.-Ao ar
chivo, communicando-so ti oulra camara. 

Dilo do 8 do corrente, do mesmo minislcrio, de
clarando que Sua Magestado o Imperador se .digna 
do receber hoje, á 1 hora da tarde, no pa•;o da ctdnde, 
a deputação do sonaqo que toll! do apresentar-lho 
o decreto da'assomblca gora\ q110 abro ao governo 
um credito extraordinario de 200:000~000 para as 
despezas do um 1'e-Denm pela torminaçfw da guerra. 

Dito do Sr. visconde de Sapncahy, datado do hoJe, 
participando que, por incommodado, deixava do com-
parecer á scssão.-lntoirado. , 

O Sr. 2' secretario !ou o parecer da mesa n. 287, 
do S de Julho de 18i0, expondo amntcria de uma 
proposicão da camam dos Srs. d.oputados,approvando 
as pensôos concedidas por sorVt(;os de guerra. no sol
dado do 23' corpo de volimtal'ios ~a palria Draz 
José do Nascimento o outros; conclmndo: 

1.' Que a proposiç~o dn_ camara dos Srs. deputa· 
dos deve entrar om dtscussao c ser approvada. 

2.' Que o parecer da mesa seja impresso e distri-
buído na fórma do cslylo. , . _ 
. Ficou sobro a mesa para entrar em dtscussao com 

a, propostção a quo se refere., 
Foi igualmente lido c apoiado o projecto do Sr. vis

conde de Ituborahy, olferecido na sessftü do 30 de 
Junho, sobre o fabrico de moedas de troco do metal 
que indica. , . . 

O mesmo Sr. visconde do ltaborahy pedm ver
balmon te quo o projecto fosso romottido á commis
siío do fazenda. 
,. Posto a votos foi appro\'Udo o requerimento. 

·O Sr. Dan tas (pela ordem) ·:-_Sr. presi
dente, eu fui sorteado para nma commtssao que tom 
d'o levar uma lei á sanccão do Sua !Uagostade o Im
perador; mas sontindo-ino adoentado. poço a V. Ex. 
que nomeie um outro. 

OJSa. PRESIDENTE nomua o Sr. Anlfto. 

ORDEM DO DIA. · 

PENSÕES. 

Entmi'nm successivamonto em 3• discussão, o 
foram approvndas pa_ra set·om dirigidas iÍ sancçfto 
imperial, as propostçoes da camarn dos, Srs. depu
tados, sobro ~onsõos, mencionadas nos pareceres 
da mesa ns. 280, 281, 283, o 284. 

Entrou . em 3• discussão n proposiçito da l!!osmn 
camarn mencionada no parecer da mesa n. 2Sil com 
a emenda da mesa. 

O Sn.'PilESIDllNTE:- A mesa, como disso hontom, 
olforocon esta emenda, não obstante as informações 
dadas pela secretaria da guerra quo a mosu .uão 

julgou procedenl~s. O Sr. ministro da guenrn.não 
os Iam então presento, uem está agorn, so não, oxpo, 
ria. as mzões porq110 li mesa não· julga procodenlos as 
informações remottidas, n pedido da mesa, e que ,o 
Sr. ministro mandou satisfazer immodiatumehto pela 
sua secretaria. , 
. As objoc9õcs da mesa reduzem-se a, isto : quo 
nestas ponsocs não se inseriu a clausula do serem 
ellas concedidas sem pre}ui~o do meio soldo, o, po~ 
tanto, na fórma da leí, as pensionistas não. ,podem 
rocober o meio soldo, porque ó isl,o, prolúbido pelo 
nrt. ·1• du lei do 6 de Nmmbro da 1821: . 

Ora, todos os precedentes citados pela secrolaria 
da guerra provam que ns pensões concedidns .. om 
identicas Clrcumstnncias tem-o sido com a clausula.: 
som prejuízo do meio soldo. 

Vou, portanto, pilr a votos a proposiciio. 
Posta a votos fot approvada a proposlcão com a 

emenda, sondo esta remcttida á commissão de re-
dacção. , 

Seguiu-se a 2• discussão da proposição da mesma 
camara, mencionada no parecer da mesa n; 286,, 
sobre pensões concedidas ao soldado André João 
Francisco de Lima c outros. 

Posta a votos passou para a 2• discussão. 

N,\TURALISAÇÕES, 
Entrou cm 2• discussão e passou para a 3• a pro· 

posicão da mesma camara, com o parecer da com· 
missão do constituição, autorisando o governo para 
mandar passar carta de naturalisacão ao subdito por
tuguoz Manocl Teixeira Ferrinhos e outros. 

Seguiu-se a 2• discussão da proposicão da mesma 
catnnra ·com o parecer da mesma conimissão deter
minando qne o ministro do lmperio e os presi~ontes ·• 
de província concedam titulas do naturalisação . 

O Sn. PRESIDENTE : -Sobre esta proposicão l1a o 
seguinte pamcer da commissão de constituição; 
(Len.) 

Elle conclue dizendo que a commissão é de pare
cer que os ta proposição está no, caso de ser discu
tida. 

A proposição já foi distribuída impressa, mas cu a 
lerei: . 

" Art . .1. o O ministro do Imperio e os presidentes 
do província concederão títulos de naturalisação a 
todos os estrangeiros maiores de. 21 annos, que· o 
requererem, uma voz que se mostrem livres de cul· 
pa, tenham um anno de residencia no Imprio, e de
clarem que nelle protondem fixar seu domicilio. · 

O requerimento declarará tambom sua patria, es, 
tudo o religião. . 

§ 1. o Do que ft)r casado com brasileira não se exi
girá prova de tempo do rosidoncia no Imporia; 

§ 12.• o juramento de fidelidade á constituição e 
mais ,leis do Imporio será prestado perante n auto· 
ridado que expedir o titulo, do naturn1isação, admH' 
tindo-so procuradores munidos do poderes cspeoiaes. 

§ 3. o O titulo do naturalisacão será isento de 
qualquer imposto, excepto o do 2if$000 de sello. Con
tinuará, poróm, a· ser concedido, gratuitamente nos 
colonos, como determina o nrt, 2' do decreto n. 808 
A, do 23 do Junho do 1855. 

Art. 2. o O ministro do Imporia podorit conceder, 
os referidos títulos, indopondentomonto. de prova 
das condieõos exigidas, feitas, poróm, as doclaracõos 
requeridas no url. 1°, nos estrangeiros maiores de 
21 unnos quo 



1. • Forem distinctos por seus talentos o mereci-
mentos· · · 

2. 0 ·i'iverem prostnd'o impol'tnntes serviços ao 
Brasil· ' 

3. o fnt!·oauzii·om invenç~cs utois.; . . 
4. o Fundarem r.staboleetmontos mduslrmcJs; 
5. o Comprarem terras o nellas se estabelecerem; 
6. o Forem colonos; . 
7 .' Estiverem ·servindo no Estado no cxorcilo, ar-

mada o corpos policiaes; . . _ 
Art. ·3. o Ficam revogadas as dtspostçoes om con

trnl'ÍO. n 
O Sr. Dantas pronunciou um discurso que 

publicaremos no Appcndice. , 
O Sr. barão tle Cotegipe (ministro 

da marinha): -Sr. presidontll, niio paru eschrecer 
,ao• ltonrado senador, que acaba· de s~ntar-s~, porqu.e 
o·nãl) posso fazer, mas para onuncwr n mmha opt
nião a respeito do projecto em discussão, direi al
gumas palavras. . . _ · 

Antes disto, reparo que n tllnstro commtssao do 
poderes não tivesse omittido o sou parecer ..•. 

Os Sns. DANTAS tl ZACARI.\S: -Apoiado, 
, 0 SR. MINISTRO DH!,\RINIIA :· -.,. niio SÓ SObro a 

convonicncia deste projecto, mas qunn to á sua consti
tucionalidade. Não sei se pedindo que volto o pro
jecto <i com missão para que ella o ~cco~siderc ~ dê 
mnpareecr desenvolvido a 1·0ut·e~p~tto, Jneorr~rc! cm 
alguma censura. Se mo fôr 11crmttttdo,_ conclmrc~ por 
este requerimento as poucas obsCI'Vaçocs quo tmha 
a·fazer. 

O SR. ZACARIAS: - Apoiado, 
0 SR. MINISTRO DA ~1,\RINJI,\ :- A facu]dad~ da 

concessão do titulo de cidadão brasileiro, parece-me 
que não pódo nem deve ser assim conferida a todos 
os presidentes de província. 

O Sn; ZACARIAS:- Apoiado: a todos, diz mtúto 
beni. . 
· · ô Sn. !ll:I'ISTRO DA' ~1.\RtNIIA :- A todas as autori-
, diides locaes. · 

-Além das razões dadas poJo honrado senador que 
' acallou de fallar, !ta urna outra e ó que ao governo' 

cotHtal cumpre avaliar das circum,stancias da~uell9s 
qoe Qedem naturalisacão. Nós tomos uma le1 faCI
Jima de naturalisacão, ianto pura os colonos, como 
para aquelles qué o não são. Não r~jo, pois, con 
veniôncm nl~uma em alterar-se esta logis1ação. Se 
M·pràsos devem ser encurtados .•.• 

O Sn. D.\NTAS: - Apoiado. .· . 
·O SR. !!INJSTRO n.~ !1.\RINII,\: - ... so n natura~ 

Jis~ção deve ser mais facilit~da, é outra quo.stão. ··. . 
: .~u, portanto, vqu con~l?Ir por. m~n.dar a m~sa o 

requerimento que annunctet em prmc1p1o ; e, qua~do 
elle não passo tenho do votar contra a rcsoluçnn; 

Foi lido e ap~iado o seguinte roqtierimontri; 
<r Regueiro que o projecto volto ;i COJ?missão do 

c)institl!IÇÜ~ "(JUra dar parecer doson~olndo sobro a 
convi:mloneta de ser approvado o proJccto.-S. R.
BiJrão da Cotcgipc. » 

, · O Sr. Zaearias:-Sr. presidente; tmtn
se,do um assumpto muito imporla~~o, qual é~ facul• 
dado do conferir, com a maior facthdado posstvel, o 
titulo do cidadão brasileiro aos ostrangotros quo o 
queiram, 

Na fórmn do regiriwn oo dri casn, esta prop 
vinda· ·da outra camarn foi submottida n nma 
missão, á commissüo de poderes. Mnsu coim 
do poderes, Sr. presidente, faltou inteiramer 
sou devor; peço licen~n para dizei-o. O regi 
da casa diz que as commissõos, e~tudand.o? as 
to, doem o seu parocer em termos exphmtos 
sentando emendas desde logo, se emendas forc 
cessadas, omflm, procm'ando orientar o sena• 
v0taçiio que tem de dar. 

A commissüo, porém, neste nssumpto tim ! 
imiton-so a dizer qhe a: proposicão estava n• 
de sor discutida. (Apoiados). Ora'; podia haver 
da de que n proposição, Vinda da outra C!! 
estava .no· caso de ser discutida? A conclus 
parecer ó até uma injuria á outra camara. Se t 
no caso ,do ser ~iscutida a proposição! ninguen 
guntou a commtssão: o que se desoJnvn, o qu 
indispensavel, ora q11e a commissão emittisse 
Jnizo a respeito do merito do projecto e· isso 
que clla nüo fez. Portanto, vê y. Ex., Sr: presir 
quo ou apoio inteiramente o requerimento qu 
formulando o nobre ministro de estrangeiros; 
que o projecto volte ú commissão, afim df 
cumpra o seu dever e não vingue o jtrocedoni 
commissõcs despacharem os papeis que teot 
pastas, opinando simplesmente que os project 
outra camam estão no caso do ser discutidos, 
rrue ninguem lhes pergunta. 

Agora, quanto ao merito do, projeto, tambor11 
to a consideracão do honrado tnimstro, de que 
bnicão de tantá "gravidade não se p6de confiar 
dos ·os presidentes. · 

Com ciTeito, S. Ex. disso uma grande verdad 
ministetio tem delegados a quem não se pó do o 
cor a faculdade que este projecto outorga; 

O Sn. ~nNISTno DA !1.\RJNII.\ · -Eu não disse 
O SIÍ. ZACAniAS : V. Ex. disse que a a.ttriht 

não convém a todos os presidentes. 
O Sn, mNtserno DA !1,\RII'iiiA: -Foi um L 

V. Ex. aproveita-se do tudo. 
O Sn. Z,\CAniAS:- Oh! faço o mesmo que V 

V. Ex., porém, falia et-abundan.tia cordi.~, pois 
nheco os delegados que tem; V. Ex. sabe que um 
plicio, posto á tosta da administração de qu~l 
provincw, com a faculdade de nugmontnr com.tt 
de naturalisar.ão o numero de cidadãos brastle 
ht de commciter mais imprudcncias, ha do ir n 
além dos receios que acaba de manifestar o nobr 
nador pelas Alilgôas. ' 

Facilitemos a nnturnlisaçitO, se é nocossariil, 
sem prc com reserva.. , • . · . 

Obsorvo ~no o proJecto allora Inlotra~onte o 
thcma da 101 do 23 de Outubro do 1832, que é r 
sento desta matoria·; Essa Joi estaboldcin o pras• 
quatro annos do rcsidoncia para a naturalisa'çãr 
lei do 30 do Agosto do 1843 red~iu o praso a d 
anuas o o projecto qlio so· discuto a um ann?. · 

Além disso, Sr. presidente, vejo quo n !01 do l 
cautolosamonlo oxtgia no art. 1 o § 2' que o. m 
.ralisando mostrasse que estava isento, de cu1pn 
sou paiz, isto é, mostrasse estar alll. no gozo .. 
direitos civis salvo sé os ti vosso perdtdo por crtr 
absolutamcnto políticos. E consoguintemonlo, o 
trnngciro que commottesse cm sua torra ~ crtmc 
homicídio roubo,. ostellionalo etc., nao pod• 
aqui obt~r carta do nntumlisação. Esso pi 
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cipio do bôu politica o de moral, oxigido poJa lei do 
1l:l32, tlovo sur prosorvut!o ; mas n proposir.itO que 
se discute put·cco que elimina-o, porquo diz apenas 
o seguinte (lê) " O ministro tio hnporio o os prosi-. 
dentes do província concodorno titulas do natura
lisação a todos os estrangeiros maiores de 21 nnnos, 
que o requererem, uma vez qu.e se most.rem livres 
de Clilpa, tonhallllll\1 anno do residoncia no Imporia, 
e declarem quo nolio protondom fixar sou domicilio.» 

VOTO DE Gl\AÇAS, 

Continuou a discussão do voto do graças. 

O Sr. Dan tas pronunciou um discurso que 
publicaremos no Appcndicc. · ' 
. Depois do orar o Sr. llantas, o ?r. presidente 

diSSO; · , 
" J ulguoi que era meu do ver deixar o illustro se

nador concluir o sou discurso, sem interrompei-o, 
para no fim fazer uma declaração a respeito de uma 
proposicão, que enunciou com rolncão a mim.· 

Livres do culpa, onde? Parece quo no Brasil. . 
Assim o estrangeiro que fogo do sou paiz em con

soquoncia do um deliclo, talvez de um attontado hor
l'Oroso, vom pura o Brasil, passa aqui um anuo, requer 
folha COl'l'ida, e nada constando contra ollo, estú 
habilitado a ser cidadão brasileiro, na fórma do pro
jecto que a camara nos enviou. Entretanto a le1 de 
1832, que tem o pecc~do de ter sido foita sob o regímen 
do Jiboi'Ulismo puro, prol'inia esta hypothoso, recu
sando na turalisação a estrangeiros que abandonam o 
seu paiz por motfvo do crimes, e.tcopto os crimes 
politteos, p01'quo a opinião geral é que os crimes 
politicas não malsinam os individues. 

A' vista do exposto, se passar esta lei, acredito 
que se devo resalvar expressamente o principio da 
lei de 1832, que, além de tudo, ó um princip10 alta
mente libornl; porque o liboralismo estima offorc
cer o titulo de cidadão brasileiro aos estrangeiros 
que vem habitar o nosso paiz, mas som avilta
monto dos direitos do cidadão brasileiro (apoiados) 
concedendo-o a estrangeiros criminosos. 

Era isto o que, por ora, 1110 occorria dizer contra o 
projecto; estou, porém, tranquillo porque o nobre 
mlnistro dos estrangeiros niio su requereu o seu adia
mento, mas diz que ha de votar contra o projecto. 
Quer cm um, quer cm outro caso,S. Ex. mo torá a sou 
lado; o depois diga que lhe faço opposição .• (Apoia-
dos.) . 

O Sr. barão de Cotegipe (ministro 
da marinha.):- E' apenas para dar uma explicação 
ao honrado senador. S. Ex. 111e desculpe porque não 
sou tão senhor da palana como olle é. A's Yozos 
acontece-mo escapar algumas expressões ; peço a 
S. Ex. que não se aproveito de lias para combater-mo. 
Tal foi, por exemplo, aquella a que olle se referiu 
no principio de seu discurso. · 

A' rista das observações que fiz, estou persuadido 
de que o senado reconheceria que eu não queria que 
se confiasse a nenhum presidente de província uma 
antorisaçito destas. (Apoiados.) 

O Su. SILVEIRA Lono:-Estú nos seus principias 
.de contralisador. . 

O· Su. mNtsrno DA l!.lliiNIIA :-E então disse <ea 
·todos os presidentosn o dahi tirou' o nobre senador 
motivo para fazer-me censura. · 

·Não respondo ao aparto do honrado senador pela 
provincia de 1\linas, porque a occasião não ó oppor
tuna; mas ou mostrarei, quando o fflr, que esto no
godo não tem nada com a contmlisnção ou dcscen
tralisnção. 

Posto a votos, ó npprovado o requerimento do Sr. 
l>n1·ão de Cotegipo. 

~!0:\'TE·PIO. 

Entrou cm3' discussito, o foi npprovarla,·para sor, 
dirigida 1Í sanção imperial, a proposição da camara 
dos Srs. deputados mandando pagar a D. Candiua 
Ludovinn do Araujo Carneiro o monte-pio n quo tem 
düoito, não obstante a prescripçi10 cm que inconeu. 

- ' -
«A proposição foi que em 1848, tendo eu assento 

no conselho da Coriln, fôra convidado pelo governo 
um almirante estrangeiro para commandilr uma es
quadra que tinha de ir ao Pnraguay. · 

« Peço licença para dizer que é nm erro historico 
q_n~ commottou o illustre senador, o que devo cor· 
rlf:IT. 

" Não era ministro, quando om 1850 omprehen· 
deu-se a guerra contra o dictador Rosas. 

" Era, porém, ministro, em 1854, quando uma es
quadra foi mandada ao Paraguay para apoiar se, 
fosso neccssario, 1 eclamar.õo,, qno' tinhamos a fazer, 
o para proteger os nossos "concidadãos. 

" Nessa occasião o almirante, quo foi nomeado, era 
brasileiro, um digno brasileiro. . 

" Foi ·o Sr. chefe do esquodra Pcdfo Ferreira de 
Oliveira. " 

O S•·· barão de Cotegipe (n1inistro 
dn marinha e in/.crino de estrangeiros) :- Sr. pre
sidente, o honrado senador que na sessão de hon
tem entreteve a attenção do senado, propoz-se to
mar cm considoracão quatro pontos: os nego cios da 
guerra, os negocias estrangeiros cm relação iÍ guerra· 
ou ao l'araguav, o estado do uossas finan.ças, e, 
finalmente, o programma do gabinete. Faltou-lho, 
porém, tempo para occupar-so das duas ultimas 
partos, promettendo completai-as cm outra occasião. 

Não responderei iÍ primeira, porque S. Ex. decla
rou que olla era toda historica. Como não mo sinto 
com as hahilitar.õo~ precisas o nem com a calma no
cessaria para hÍstoriar esses factos, deixarei de lado 
as considerações respectivas apresentadas pelo nobre' 
senador. Apenas direi que pa.ra avaliar-se com im
parcialidade, para julgar-se com calma dos factos a 
que se referiu, o tempo ainda não ó chagado. A his
toria cxigo esses predicados; mas nem um nem outro 
são passiveis quando ús acontecimentos, por assim 
dizer, não estão ainda consummados. Falta ao nobre 
senador, pois, a p~in_cipal qualidod~ do historia~or, 
quo é a calma o dn·01 rnosmo. o desmteresso no JU!~ 
gamonto de taes questões, porquanto o nobre sena
dor, tondo tomado grande parto no lias, não ó, a meu 
ver, o mais proprio para como historiador omittir 
um Juizo imparcial. 

Tratarei, portanto, sómontc, Sr .. presidente, da parte 
quo so' rofore aos negocias ostrnngoiro~ om relaÇão 
ao Paraguay o faca-o muito constrang1damente, por 
que S. Ex., apoiâtio por alguns ~o seus coliega~, .ift 
do an tomilo apresou ton contra m1m uma oxccpçuo do 
incompotoncia. 

Entendeu S. Ex. que o ministro du marinha niio 
podia prestar séria attonçilo a negocias tão impor· 
tantos, dosde que so achava· ata~cfado com o poso do 
duns pastas, esquccondo-so S. hx. do quo a sou lado 
tinha um ex-ministro da guerra, sobro quem rocahin 
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o maior peso da administração naquolla época, e que, 
entreumto, esteve encarregado dil direeciie dos nego· 
dos; estrangeiros, quo não.erarn rnenós complicados 
naquella.ópoca do que na presente, 

E' verdade que não devo, nem posso, pôr· me n pnr 
das qualidades c talentos do meu honrado collega, 
senador pela província do Piuuhy; mas peço ao Sr. ex
presidente do conselho, mo11 colloga pela província 
í1a Bnhia, que mostro pelos· factos corno me tenho 
descuidado· dos negocias publicas; e dmxe a sentença 
ou o juiio final a outros, não o profira elle proprio,. 
porque assim de- alguma fórrna me acanha e me 
eoage. 

Se cu quizesse fazer uma rocriminacão uo moo 
honrado collega, teria razão de queixar-mo de que 
S. Ex., desoccupado como se acha presentemente, 
não preste a devtdn attenção a estes negocias, quan
do .~ropõe--se discuti l-os. Mas não o farei; apenas 
díre1 que S. Ex., a meu ver, não encarou as· questões 
no v~rdadeiro ponto e porisso enunciou principias 
e ·sustenton doutrinas que, perdoe-me .s. Ex., são 
insustentaveis. · 

Inqt~irindo o nobre se~ad~r a raz~o. porque tanto 
se tem demorado as negoCJaçoes prehmmaros de paz, 
attrilnliu-a a ter o govemo sophisticado IJ tratado da 
triplíce altianca, interpret.1ndo e procurando execu
till•o cie· um miido intlliramen to contrario á su11letra 
e ao seu espirita. S. Ex~ procurou provar esta propo
sicão por dons factos: r•, a organísaçiio do govemo 
provisorfo; 2•, a pretenção que teve o governo im
peria:l de ajustar com aquelle governo os prelimina
res de paz. 
' Senhores, eu suppunha que a questão da orgnnisação 

do govemo provisorio estava, j;í fóra de discussão ; 
que não havevia hoje no Brasil, nem no Rio da !lrata, 
um unico individuo, que não estivesse convencido 
da conveniencia. da utilidade, que resultou da orga
nisação d0 governo provisorio do P~raguay ; os pro
prios que se lho oppunham, considerando-a corno 
não camprehondida no tratado, IJOjO confessam que 
foi um neto de boa politica ; e eu accrescentarei, 
Sr. presidente, que a conveniencia de semelhante 
acto saltava <lOs olhos do simples bom senso. 

Cansidere V. Ex. o que não teria acontecido se 
os alliados, occupaudo. rnilitarment~ o Pnraguay, 
linda a guerrn se nchnssCIU responsaveis pela sorte de 
toda a populaçiio,.e asssnrnissern. não só o governo 
mllitnr como até o govomo civil da Republica. 
Quem·convocnria o ~ovo para o estabelecimento de 
uni governo provisono ou permanente? Quem admi
nistraria justiça 7 Quem nomearia todas as autorida
des civis? Então é que se poderia dizer que 'os nllia
dos, especialmente o Brasil, que dispunba de maior 
força, tinham vistas ambiciosas, ou de conquista, 
como se.nos'accusava. . 

O Sn. ZACARBS dá um aparto. 
O Sn. lllNls'l·no \l,t !(,t!IINIIA :...:.Vóu tornar a ex

plicar o pensamento, porque o honrado senador 
acaba do recl11mar. 'fendo sido reconhecido ao go
verno provisorio todos os attributos de soberania 
est1i visto que o nobre senador impugnava a creacáÓ 
desse governo do modo porque fo1 feita. ' . 

·~ Sn. ZAcAims: - Com o nlcanco que sé lhe 
qmz dar. · 

O Su. !IJNISTRO DA l!.tRilin.t:-Passaroi á 2• parte. 
O Sn. Zo~cARus·-A' 1•; a <mtra nii.o ó minha. . 
O Sn. mN,iSTRO n.tiURINUA:-Tonba Y. Ex. a bon- ' 

dada de ouvir-mo, para que dopgis nãG venham a es· 
capar-me palavras, comoaquella a qne.ha poupo cen-
surou o honrado senador. . . . · 

O Sn. ZACAR~AS dá um aparte. 
. O Sn. !IINISTRO DA MARINIIA : -Tenha u bondade 
de deixar-me fallar; é um obsequio ,que lhe. peço. 

O Sa. ZACARIAS :-Está feito. 
O· SR. lllNisTno D.tttAmNn.t :-Não ha de cumprir· 

daqui a pouco o senado verá. ' 
P~ssa~ei a 2·• parte que é a aptidão legal do governe . 

proVJsorw para os ajustes preliminares de paz. En
te~dçu o honrado senador que nem pelo tratado ila 
alh~nça, nem pelos principias do direito publico, 
po~i~ esse governo estar revestido de taes attri· 
bmçoes .... 

O SR. PRESIDENTE:- Convido aos Srs. senadores 
~embros da deputa~i\0 para se dirigirem ao seu des· 
tino. 

(Os membros da deputnção saellt do salão.) 
0 SR. PRESIDENTE:- V. Ex. p6dc continuar. 
O SR. liiNISTnO D.t ll.tRINnA:-l)izia· cu que o no

bre senador entendo que não. devia ser julgado apto 
para celcbru~ aj~stos prelirniqares . de paz o actual 
g,ol'orno proVisorto do Paraguay; que isso contra
rrava os principias do direito publico, e principal
mente o tratado da triplico alliança. Eu entendo que 
ne~ contraria os pnncipi~s ,de di~eito publico, e 
mmto menos o tratado da tnphce allianca. Os prin
cipias de direito P'!blico são que, os governos, rnesm() 
de facto, reconhecidos e obedecidos pela naeão, são 
aptos para celebrarem convenções, ajustes~ e trata
dos. Orn, se o gorerno provisorio do Parngnav é um 
goyer.no reconhecido, não ,só pelos alliadoi, coma 
prmcipal!llento pela propna .nação paraguaya, nllo 
vejo tnollvo algum que possa 1rnpedir aos alhados de 
prooedcr~m com este govemo JtOS ajustes prelimina~ 
re~: e, d1rei mesmo, aos ajustes definitivos de que 
abas não se traw. · 

·'Entretanto;. depois'. de organisado o governo pro
vi1ario, as .intrigas cnhirarn, tudo se facilitou tanto 
quanto era p<lssivel; ficamos habilitados a retirar 
as nossas forças· do Pnra~uay, e o ternos foi to; e 
sem duvidn.que nã() o Cariamos, som qno alli e~li
vesso orgnmsado um governo qualquer; nem pode
riamos tazel-o, ainda que qttizossernos. 

Eu, portanto, Sr. '[lresidonto; não insistirei nesta 
parte do discnrso do nobre senador; considerarei 
especi~lmcnte a outra, •em que olle esforcon-so por 
demonstrar que o governo provisorio de "modo no
JJhnm·p6de1 como prooondia o gove.rno imperial, sor 
apto para aJustes preliminares de paz. 

Isto q~mnto nos princípios geraes; agora qunntB 
ao :tratado da triphce a:Jhanca. 

O tratado dn tríplice allfancn, não podia conter 
em· si todas as hypotheses p~ssivei~ na continuação 
e conclnsfio da guerra ; prevm nqutllo qne ·se podia 
prever então ; mas, não obstant1l, do mesmo tratado 
deduz-se a intelligcncia que deu o• gO'I'Or!hl do. Brasil 
quanto á organisaciio de um · governo provisOrio 
com as a t.tribuicões 'de que o considero revestido. 

0 llOVCfDO argentino comb11lell a' principiO esta 
intclligencia dada pelo governo· imperial; conforme 
so ncha declarado e exposto nos documentos annexos 
ao relatorio, O governo oticntnl entendia que nqnclle 
governo não tinha cornpctcncin para as negociações . n 
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dofin!tivas do p~r.; mas, aHnnl, nilo por condeseon
doncw, como dtsso o honratlo senador, mas por con
viceüo, o govomo argentino chegou u nccordo cr.m
nosco, roconhocondo ao govomo provisorio li sobe
rania nacional e por consoi(uinlo o diroilo de colo· 
brar quaosquor ajnstos o principalmente os pl'Olimi-
naros do pnr.. · 

O tratado da alliança presuppõe, nom podia tloixur 
do presuppor, ·uma autoridade qualcruor quo gover
nasse o l'aruguay, depois da expulsão de Lopor.. Q 
tratado da alliunr.a declaravu, (easinstruccõos dadas 
nelo 'governo do'Brusil oram muito explic'itns), quo 
êom Lopez nüo se faria tratado algum, nem mesmo 
convenção militar, salvo a troca do prisioneiros, se
não aquella em que ello so C(Jmpromottosso li subir 
immodiatamente do Paraguay, depondo as armas iÍ 
discriçiw. 

Era; portanto, impossiYel que os alliados, depois 
da· expulsão de Lo per., pudessem tratar com qualquer 
autondado que não fosse uma autoddadc provisoria, 
ou então constituindo-so ellos proprios alliados, go
verno, para convocar os comieios populares o or
ganisar o governo permanente, o que seria absmdo. 

Isso é o que deduz-se do tratado da triploco alli
anca. 

· ~ão ha, pois, duvida de que tanto no tratado da 
alliancu, como nos principias geraos do direito das 
gentes: estava comprehcndido o da creaçüo do gover
no provisorio, e a compctoneia deste governo para 
os ajtistos prolimiuares de par. com os alliados. 

Não ha duvida lambem que 0 governo do Brasil 
constantemente foi desta opinião. Nüo posso deixar 
de admu·ar-me que o honrado senador, durante cujo 
ministorio foram expedidas instruceües contendo 
estes principias, hoje os .recuse. O sénado verá por 
alguns extractos,. quo não podem ser nesta occasião 
reservados, que esta foi a intelligencia constante 
dada pelo governo do Brasil. 

Em 29 de Novembro de 1865, em desp~cho ao Sr. 
conselheiro Octaviano, dizia o governo-imperial: ecO 
presidente Loper. recolhe-se ao sou torritorio, porque 
nãopódo vencer no da Hepublica Argentina, porque 
nllquelle será mais demornda, menos facil a victoria 
dos alliados ; pOI'que busca na retirada opportuni
dado do u!na negociação do paz, que de Dlltro modo 
lbe fa!tar1a. l> . 

cc O presidente Loper. (tlir. mais adianto o des;Ja-
. cho) prepara-se para offorecor a paz; ·mas só a pe

dim quando os exercitas alliados invadirem o torri
torio puraguayo., ou aproximarern~so de f~.ssumpçiio.» 
E neste presupposto o gorcrno unpenal dando in
struccões ao seu ministro di r.: - cc Expulso o mare
chal Lopez, e obtido assim o primeiro resultado dll 
allinnca,ó permitt:do, e auoitavcl, todo o ajuste 'pre
liminâr com a autoridade suprema que substituir ó 
mesmo marechal, comtantu' que assento nns seguin
tos bases ... » Uma das bases ora a 8•-cc a convo
cação immodiata do congresso polo governo p!'ovi
sorio (tomo nota V. Ex.) a convocncüo immodiata 
do congresso pelo govcmo provisorió afim do osta
belecer-so o governo permanente, com o qual so ha 
do celebrar o tratado dufinitivc.l> E' o que justamente 
se estú far.endo. 

Executando estas ordens, dizia o Sr. conselheiro 
Octaviano ao visconde do Tumundaró:ccficam, portanto, 
inalleradas as instrucr.õos cxpcàldas para a nogociu
ção de qualquer tratado preliminar do par..» 

V o-sr, pois, que tlosdo o começo da guerra estava 

no pensamento do governo imporia! a organisaciie> 
de um goi"orno provisorio, o quo esto govorno p'ro
visorio fosso apto para os ajustes preliminares de 
paz. E' quanto ll!O basta para a discussão em que 
estou empenhdo. · · 

Estas foram as primeiras instruccões expedidas 
pelo ministorio daquella ópocn. • . 

Ainda em 1861, em datn de 6 de Maio, expedi· 
ram-so outras instrucções pelo ministel'io do que era 
chefe o digno senador poJa Bnhia, o nellas reprodu
zia-se j mesma recommendaçiio. Dizia o mmistru 
dos negocias estrangeiros o seguinte: « Em confi
dencial da data de hoje, transmitto a V. Ex., em 
nome do governo imperial, lllgumasinstruccões a 
respeito do tratado preliminar de paz, que V. Ex. 
opportunamonto torá de celebra!' com o governu 
provisoriu da llepublicll do Pamguay. )) Al.li está o 
mesmo pensamento de governo provisorio, e de Jlre
liminares de paz ajustados com esse governo. E o 
que mais é, nessas instrucções admittia-se a' possi
bilidade do incluir-se no trutudo preliminar disposi
ções que deveriam ser contidas no tratado definitivo, 
taes como as de limites. 

Era, portanto, opinião do ministerio presidido pelo 
honrado sanador quo o governo provisorio . não só 
tinha competenciu para um simples traindo prelimi
nar que estabelecesse a paz, como lambem para ne· 
gociar ajustes de limites e outros importantissimos, 
que toem mais cabimento em um tratado· definitivo. 

Ainda no ministerio ·do nobre senador foram expe
didas outras instrucções om 7 de Janeiro de 1868. 
Os mesmos principws, a mesma politica sempre 
adoptada pelo governo imperial é sustentada nestas 
instruccões. Entre outros pontos, que não importam 
a esta discussão, diz o despacho: cc As duas confi
denciaes de B de Maio do anno findo, diligidas a 
V. Ex., conteem as instrucções que eram destinadas 
ú negocia cão do tratado preliminar de paz com o 
Paraguay. Íl Mais adiante: <(0 tratado pre1iminarlle 
paz deve ser discutido o firmado, etc,)) Mais adiante: 
C( 0 tratadO preliminar do raz de nenhum mOdO SOrá 
negociado com o marecha Lopez, nem com governo 
ou pessoa que falle cm seu nome, ou esteja sob sua 
influencia, mas sim com a liUtortdade suprema, ·que 
lhe tiver succedido, e não estiver nos casos mdicados.>> 

Estas mesmas instruccões referem·se ao governo 
que se ha de estabelecer r:omo provisorio, e não como 
governo definitivo. Aquollos que·por vezes nos ac
cusaram, o ainda agora nos estão accusando, de pro· 
curar-mos organisar no Paraguay um govomo .... ' · 

O Sn. SAllAIVA dá um aparte. - ' 
0 Sn.' MINISTl\0 D,\ MAIIINIIA :-Se eu fosse ap• 

proveitar-me das incorroccões de linguagem,. ou de 
phrases de amigos do nobre senador, a discussão se
ria interminavel : dosdo quo corrijo a phrase, não 
ó admissivel outra intr.Iligencia. Este ~esmo ap.artc 
mostra que a nccusação a, que me roferm, amda e re
produzida, isto é, quo o governo ·do Brasil procurou 
tor alli uma autoridade que fosse de sua conflnnçn. 

U!I Sn. SENADOn:-lsto ó o que nós censuramos. 
O Sn. m~lSTRO u,1 mmNRA:-Isto é que censuram 

os honrados senadoras; mas isto é o .que elle~. sem 
duvida queriam quando ostavam no poder, e tmham 
rozito de querer; niw uma autoridllde que fos~e. crea
tura, men executora. das vontades do Bras11, m~& 
uma autoridade, que ttvosse sympntluus pelo llrm\, 
pela causa que nos tinhu levado ao Paraguay, que 
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, não fosse um novo germ'en de confiictos, do guerra 
com aquella 1\epublicn. · 

Tanto era osso o pensamento do governo n qi!Om 
succedomos, que entre ns rccommendações que fazia 
ao .nosso negoéindor, umn dollas cm que seria, da 
maJOr vantagem para nós ,que "os membros desso 
govemo provisorw fóssem ·homens dus mais reco· 
nhecidus o vivas syinpathias pelo Imperio e pelos 
.allindos. " Não só 1sto era um desejo, um I'Oto quo 
se fazia, como ia-se além, No despacho a que me 
ténho referido, lia-se ainda o seguinte período : 
<< Chamando n. attenção de V. Ex. pam osto ns

.sumpto, o governo imperial espem que V. Ex. não 
poupará es!orço ~lgum para quo o governo proviso.rio 
aa Republica seJa. composto de homens, nos quacs 
as idéas e os legítimos interesses do Brasil o dos ai
lindos, pntl'ioticarriente advogados por V. Ex., não 
encontrem resistencias calculadas e hostis. " 

Leio este trecho, porque. jú de ante-mão eu disse 
que na minha opinião não se podia deixar de exigir 
que cs homens que occupassem o poder depois do 
Lopez, fossem da sympathin e da confiancn dos al-
liados. -

Sr. presidente, creio ter demonstrado .que nem a • 
idéa ao governo provisorio, nem a de tratar-se com 
este governo dos ajustes preliminares, é da iniciath:a 
do gabinete actual ; este foi o pensamento constante 
da politica· brasileira, e, permitia-se-me dizei-o, pen-

. sarnento muito justo, muito rawavol. A mim ~abe 
apoiar esse acto do honrado senador, como ellc 
ha ~cucos horas declarou que apoiava alguns meus, 
· Se as negociações preliminares teem apresentado 
dificuldades, que tornaram necessaria por mais tem
po a pre~ença do ministro effectivo dos negocias 

. estrangenos naquellas paragens, a culpa não nos 
p6de ser imputada. Essas ditnculdades nasceram 
primeiramente da repugnancia, ou antes das objec
.cões que propuzeraui os alliados ú organisacão do 
governo provisorio, e, depois, á forma dos ájustes 
preliminares de paz. Em nosso poder não estava 
adiantar mais do quo adiantámos semelhantes ne-
gociacões. · · 

.. Declarou mais o nobre senador que um dos so
physmas nu interpretação do tratado, foi o modo · 
porque eu encarei em um discurso, que proferi na 

_camara dos Srs. deputados, os direitos respectivos 
dos alliados em relação ao Paragilay, e o meu juizo 
ácerca do tratado da triplico alliunça. . 

Na occasião em que orava o honrado senador, eu 
pedi-lheque,na leitura que fazia desse mou discurso,, 
houvesse de proseguir mais algumas linhas. S. Ex. 
Jez-me o obsequio, mas . não completo ; parou cm 
um ponto, que não deixavasnflicientemonto exp!icado 
o meu ~ensamento; e estou que procedeu ~ss1m ou 
por fadiga, ou po1· já se ter arrependido de sua pro-
messa. '· ·· · 

Insistiu muito S. Ex, sobre esto ponto, e disse que 
era do meu dever, dever sagrado, defender o tratado 
da triplic~ allia~ça da mesma fórma que .s. Ex., so 
houvesse de sub1r ao poder amanhã ou hOJe mesmo, 
havia de continuat• as festas do barracão. · 

Sei que o honrado senad'or tem suas velloidadcs 
do architccto; por vezes tem· censurado diversas 
construcçõcs, como," por exemplo, a da secretaria 
dos negocias esti·angmros, que. tambcm tachou do 
barracão. Esto magnifico templo trntu-so do bur
raciio 1 ... 

O Sn. Sn.vEmA 11.1 MorTA :-Magnifico .... 

0 .SI\, !l!SISTRO D,\ .I!AlliNJIA :-Muito bonito. 

O Su. nAnÃo nF. PIRA PAliA: - E' na· realidade 
bonito. 

O Su. S!LVEJR,\ D,\ MorTA:- Magnificencin de 
barracão I · . . 

O Su. mNrsruo m 11AR!NH,\: - A co_mparação, 
porém, não vem nada no caso. 

O honrado senador iria executar as · festas; mas 
defenderia a construcciio e as dcspezas? . Não de
fendia, Diria " é uma·lei do Estado, sou obr1gado a 
executai-a; nadq mais; nada menos me cumpre 
fazer." Portanto a sua comparacüo ajudar-me-hin sé 
acaso a minha recusa de defender o tratado fosse 
por não upproval-o. · 

A causa foi outra; eu alludia' ao que disse um 
illustre deputado, quando se discutiu ci orçamento do 
ministerio dos negocias estrangeiros na camara tem
peraria. Entendeu elle dercr entrar em uma analyse · 
do todos cu quasi todos os art!igos do tratado da 
triplico alliança. E entendi eu que uma discussão tão, 
ampla. c tão desenvolvida, nem era conveniente nem 
mo competia na occasião; e então exprimi-me da 
se•uinto maneira. 
E na leitura a que vou proceder, incluirei o periodo 

que o honrado senador não quiz fazer-me o ollsequio 
do lilr. · 

Dizia eu: (lendo) «Peço Iicenca a S. Ex. para não 
entrar em grande desenvolvimento a respeito da in
lelligencia do tratado da triplico alliança, em refe- , 
rencia a certas questões aventadas· pelo nobre depu
tado. Tendo estas questões do ser ventiladas no tra
tado definitivo de paz, seria da minha parte um pouco 
arriscado adiantar opiniões assim de momento, 
quando nfw estava previnido pelo nobre deputado 
de que ia suscitar estas questões. " Continuei. 

"Deste modo respondo ao mesmo tempo ao nobre 
deputado no que concerne ás indemnisações de guerra 
o outras guestõcs suscitadas por cllo. 

" ~ão c a mim, senhores, que cabe a defeza do 
tratado da triplico alliança em todas as suas partes, 
pontos e virgQ)as.(Muitos apoiados).Qualque~, porém, 
que seja o juizo que. se faça a· respeito. desse tra
tado, nós temos de executai-o., (E o que estamos 
fazendo.) «Se os interesses do Brasil foram ou não 
bem comprehondidos e attendidos om · taes ou toes 
disposições ó questão diversa. 

cc Eu lambem não quero dizer com isto que con
cordo com o nobre deputado em que esses inte
resses não fossem attendidQs.: (Supprimiu esta parte 
o nobre senador ) : o ·que digo é que a questão não 
vem a proposito actualmente "· 

Ora, senhores, t!UCm concluirá destas expressões 
que ou ataquei, ou puz cm du~ida qualquordas dis
posições do tratado da triplico alliança ? . • 

Polo contrarlo, ans poucas palavras que profen, 
vê-so quo c<mcordei em quasi todas as suas dispo-
sições. · 

O Su. Z,\CAlllAS :-(!uasi ... 
. 

O Sn. mNIS'l'liO nA !IAR!NUA : - Ent~o quer· o 
nobro senador que uma idóa soja · acoita completa
monto por todos. Pódo haver nlguma com que não 
me conformo, mas tendo o dever do executai-as, 
hoi de fuzol-l> com louldndo ... 

O Sn. SAnAI I' A :-De certo. 
' 

I ~' 

~:: 

"' ,. 
r,·. 
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0 Sn, !IJNISTIIO• DA MARINIIA: - .. : mas se já 
foram executadas, niw vem nada ao caso conhecer 
a minha opinião. 

O Sn. SJLYRJRi\ DA Morn:-Nito tomou nenhuma 
cautela. 

Para que se possa julgar da convenicncia do um 
tratado internacional, ó mister que cada um se coi
loque na posição do negociador e Lenha em uttcnr.ão 
as circumstancias do momento. (Apoiados.) Som : 
isto qualquer juizo seria precipitado. · 

O Sn. mNtstno n 1 !IARÍNllA: -'- Perdõe-me; ahi 
está o. nobre 'senador pela Bahia, ·o Sr. Sarnlva, qa~ 
outro fim não teve, mandando const'rtllr divllrsas.ca· 
nhoneipas, senão preparar-se pata alguma eventua· 
lidado resultante dessa questão. E desde êntiio. com 
mais ou menos cuiaàdo, sempre o governo do BrJsil 
olhou para aque!le lado da fronteira em consequen• 
cia do perigo que havia na solu~ão desta perideitCilt 

Queria o nobre senador que eu entrasse em uma 
discussito minuciosa sobre este ponto, suppondo quo 
do meu silencio resultava uma quebra de força moral 
ao tratado. da al!iança. Se ou dissesse que não devia 
ser cumyrido em taes e taes partes, bem; mas tal 
cousa nao proferi. E se não accrescenLo mais algumas 
palavras em defeza do tratado da ullinnçn, ó poi'quo 
não quero offender a modestia do meu amigo quo se 
acha presente; se clle aqtii não estivesse cu nccres
centaria álguma cousa que satisfizese ao nobro se
n.1dor. 

O senado dispensar-me-ha a del'ida justica depois 
da leitura que acabo de fazer dos trechos 'de meu 
discurso. 
. Mas, ainda não pararam aqui os sophismas que 
me. foram attribuidos na execucão do tratado da trí-
plice allianca. • 

Um outró sophisma é a minha intelligencin a res- . 
·peito da questão de limites com o Paraguay. Antes 
de. entrar no desenvolvimento desta sua those, cen- ' 
surou-me o honrado senador por eu haver dito que 
ll!'-Viamos feito a guerra ao Paraguayporestas ques- · 
toes. 

Sonhares, se eu dissesse que a causa immediata 
da guerra com o Paraguay havia sido as questões 
rle limites, commetteria um erro historico tão crasso 
que nenhuma desculpa mereceria. 

Tra lava-se justamente de limites na camarn dos 
Srs. deputados. O discurso do illustre deputado pela 
província do Ceará, e eu a Iludia a esta parte de seu 
di~curso, referia-se somente aos limites. 

Sem duvida fomos provocados á.gu'erra por Lopez; 
::;em duvida fomos ao Para,"llay em consequencia da 
aft'ronta que soffremos o da invasão fto nosso terri
torio; mas, pergunto aos homens politicas do Im
'j!erio, pergunto ao nobre senador. qual foi a ques
tão que .provocou Lopez ri declarar-nos a guerra? 
Foi acaso o equilíbrio do Rio da Prata? Pretexto I 
nunca Lopez se importou com o equilibrio do Rio da 
Prata Todas as suas vistas eram as questões de limi
tes;todasas nossas difliculdades com'o P.1mguay foram 
·sempre essas questões ; e a guerra a que fomos pro
vocados pelo dictador do Paraguay, teve nellas a sua 
origem, talvez exclusiva. 

Portanto, senhores, se eu dtssesse ·que a cáusa 
immediata da guerra tinha sidrr qaestão de limi
tes, commetteria um erto ; mas dizer que li ·questão 
de limites foi a causa mediaüt da guerra que nos de· 
clarou o governo paraguayo, é um facto que, sup~ 
ponho, não póde ser contestado. 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA:- E' causa remota das 
querel!as, mas não foi causa da guerra. ·' 
_ 0 S~. UIN!STRO D,\ IIAniNIIA :-;-Ptovocada por Lop~Z 

nao !01 outra. · · 
Mas, emfim, o nobre senador, comprehendendo 

differentemente, censura-me porque eu accrescentara 
no meu discurso que taes questões deveriam ser 
resolvidas segundo o que fôra ajustado pelos alliados 
no traütdo, o qual,. se assim. lhes conviesse, poderia 
ser modificado em beneficio do Paraguay. Aqui veio 
a questão do direito do vencedor, e a da extensão da 
soberania do estado vencido. · 

Sr. presidente, apesar das ironiãs do nobre sena• 
dor e de . um outro seucoinpanh~iru d.il o~ posição, 
repetirei o que disse e continúo a sustentar. (U): 

'' A primeira reflexão do nobre deputado recahiú 
sobre a p~rte do tratado, que respeita á questão de 
limites, e perguntou. se esses artigos do tratado ~o.
diam ou não ser modificados nos· ajustes definitivos. 

" Sem duvida que podem ser moditlbadas, se ·os 
alliados assim o entenderem conveniente no interesse 
do Paraguay. 
. ". Os p~rnguayos é que não podem recus~rlesses 

hm1tes. D1rá o nobre deputado; o porque, ser atam 
de nação a nacão ? 

" A. razão é' simples ; é pela lei do vencedor. Nós 
não vamos tratar estas questões, embornecdnheça
mos o Paraguay como nação soberana, ·como com 
qualquer nação no uso pleno de sua soberania. ten• 
do feito a guerra por estas questões, havemos res'ol
vel-as segundo ajus\iça a que nos ju1gamos coin 
direito e que firmámos .por meio das armas. » 

O Sn. ZAcAnas :-E' isto que ó inexacto. 
O Sn. 'MINISTRO DA M:~RINII~ ·:....:E' o que vou pro• 

var que é exactissimo, e é como V. Ex. 1e·seus com· 
panheiros pensavam. · 

O Sn. DAr.Ão DE S. LouRENÇO :-Apoiado. 
Escuso rrferir o (acto que se deu c a <ruo ha pouco 

·anudiu o nosso sabia presidente, isto é, a subida do 
uma es<j_uadra ao Paragnay, que niio teve outro mo-
1ivo sena~ a questii_? de limites. L?mbraria ao nobre 
senador n convençao do 1856, ass1guada nesta 'Côrte 
com o plenipotenciario parnguayo, em que estas ques-

ü SR:.,liJNISrno DA MARINHA :-Ora, isto é que (! 
'admiravell 

, tões foram adiadas por seis annos. Lembraria ainda 
ao nobre sanador a necessidade quo tivemos de 
mandar uma missão para a fiel exocur.iw desta 
c()llvençiio, que estava sendo sophismnda 'pelo .pre
sidente 1.opcz 1'. E lombraria mms no nobre senador 
as cautelas quo . o govorno · do Brasil foi tomando 
desde essa época para o tempo em quo se findassom 
os seis annos do adiamanto dado ·1i quostiio do limi
tes. 

Sr. presidente, começarài pelo tratado .da triplica 
a!Jianca. ' 

Quando este tratailo so refere ás 'cotldiÇões .que 
os alliados devem on pretendem obtor·do Paraguay, 
exprime-se da seguinte maneira.: .. , , 

No nrt. 14 (tomo V, Ex. nota)~ .. 
O Sn. ZACARIAS: .:....Nào precisa

1

,rccommendar-me. 
O Sn. mNISTno DA MARINHA:- Mas é bom; póde 

estar distrahido; (16) : 
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" Os alliados oxigiriío deste governo u pagamento · 
das dospezns da guerra, o te.>>· Exigi reio.· Continúa, a 
.respeito de limites (l6) :· . 

O Sn. Z.\CARI,\S : - Mas podo a uma soberania 
,completa, o não a dons tercos de soberania, comó 
V. Ex. disso. ' 

« Para evitar as dise.nsõos o ~uerras, que trazem 
comsigo as questões de limites, ftca estabelecido que . 
os alliados exigirão do governo do Paraguay quo ce
lebre com seus respectivos governos tratados de'fini
tivos de limites sob as seguintes bases. >> 

O Sn. SJLVEIR,\ Lono :-Sómenlo o que fõr justo. 
O Sn. PRESJilENTE :-Attenção. 
O Sn. )uNisrno DA !tARINn,\ :-Sim, isto é questão. 

.de escola. · · 
Estabelece os limites para um e outro Estado. 
Diz a·gom o art, 17 (!B). « Os alliudos se garantem 

reciprocamente o Hei cumprimento dos ajustes e tra
tados que se devem celebrar com o governo que se 
tem de estabelecer na Re~ublica do Pnraguay. n 

Deixo de Jêr o resto do arttgo porque não vem ao 
caso. 

Continua o artigo (lB). " Para conseguir este re- . 
sultado concordam em que, no caso de que uma das 
altas partes contratantes não possa obter do governo 
do Paraguny o cumprimento do ajustado, ou no caso 
em que o governo tenda a annullar as estipulações 
ajus~1das com os alliados, os-outros empregarão acti
vamente seus esforços para fazei-o respeitar. >> 

Destes artigos vil-se que os alliltdos não disseram 
que haviam do tratar com o governo paraguayo, 
empregaram u palavra, exigi1·, e exigir, em diplo
macia, não quer dizer outra cousa senão compellir: 
esta expressão aqui equivale a compellir; e tanto 
assim que se garantem mutuamente o que estabe
leceram: Oru, se os alliados se compromettem a 
exigir e se garantem mutuamente o cumprimento 
desta estipulação, é visto que a nação que foi ven
cida, que tem do aceitar taes condiçoes, não está no 
gozo pleno da liberdade como qualquer uacão sobe-
rana em condições normaes. . • • 
· O Sn. ZAC,\R!As:-Oh I tem dous tercos, dons 
quartos do s~berania. • 

· O Sn. ~IINISTRODA !IARINIIA:-Tem soberania para 
tratar, mas não em absoluto ; para isso seria pre
ciso que estivesse a par das outras nações, nas 
mesmas circumstancias, e não fosse uma nacão 
subjugada. · · • 

O Sn. ZACAI\IAS:-Subjugada, não; vencida. 
' O Sn. !UNisrno n.1 !1,\RINIIA.:- Não vamos ·ques
tionar pela expressão «subjugar.>• 

O Sn. ZAc.mus: -E' jugo. 
O Sn. IIINISTno DA !IARINHA:-E' mais· alguma 

cousa do que vencida. . . 
O Sn. SILVEIRA DA MoTT,\:- E' verdade, é mais 

do que vencida; sahiu-lhe bem. 
O Sn. !IINISTno DA !IARINIIA :-O que aliás não se 

deve a nós' outros, preciso é tambem notai-o. A 
culpa principal. do estado em que ficou a Republica 
do Paraguay não p6de de modo algum ser attribuida 

·ao .Brnsil e aos alliados (m1!itos apoiados): ó o que 
quero dizer. · 

O Sn. ZAcAmÀs :-Mas foi além. 
0 Sn. MINISTRO DA IIARINIIA: - Não fui alÓm. 
E porventura a victoria que se obtem sobre uma 

·na cão qualquer, não dú dtreitos lt nação ou nacõos 
.. vencedoras para• exigu'em a ropara~ão daquillo "que 

foi causa da guorm, ou póde perturbar a pilz no 
futuro? Se assim nüo fosse, a guerra não teria razilo 
de' ser. 

O Sn. CuNnA FIGUEIREDO :-Apoiado. 
O Sn. IIINISTI\O DA ~1.\1\!NIIA :-V. Ex. diz que a 

nação vencida tem soberania. plena, mas não póde 
recusar aquillo que se lhe impõe; eu digo que se 
não póde recusar o que se lhe impõe, não tem sobe
rania plena como outra qualquer nação. 

O Sn. ZACAI\IAS: -Como. qualquer outra. 
O Sn; mNISTno DA liARINIIA :- Sorá como qual

quer outra; mas ha de acoitar aquillo que se lhe 
impuzor; não póde recusar. (Apoiados.) 

O Sn. SILVEII\A Lono: - l'óde não aceitar. 
O SR. mNJSTRO DA !IARINIIA: -Ha-de aceitar, eu 

mostrm·ei. 
O SI\. Z,ICA!\1,\s:- Póde dizer: não posso. 
O Sn. IIINIS'I'llo DA MAI\!NIU: - Ora, para fugir 

desse principio, que não p6do ser contestado, no casu 
de guerra e do victoria completa sobre o inimigo, a 
que excesso cl1ega o honrado senador! 

O Sn. ZACA!\1,\S:-E' conquisL1; isto é uma hiasc 
phemia. · 

O SR. Su.vEm~ Lono :-Aquillo que se lho impõe. 
V. E!. ganhava mais em não defender oqne disse na 
camara. . , 

(O Sr. presidente tange a campainha.) 
O Sn. JJJ:I'ISTRO n.1 !1.\RINIIA: .....; V. Ex. ha de 

perdoar-me; ha do ter um pouco de paciencia cm ou
vir-me. Quanto mais eu mo prestar ao ataque dos 
honrados senadores, tanto melhor para elles. Se tra
tassemos dos negocios ela marinha, eu nttenderia im
mediatamente ao nobre senador; mas como se trata 
dos negocio's estrangeiros, nos quaes o Sr. ex-presi- " 
dente do consellto, diz que não tenho competencia, 
eu,podeiia lambem negar competencia áquelles que· 

· ainda nã9 tiveram de examinar estes papeis ... 
O Sn. SILVEnu Lo no: -- E' questão sabida por 

todos. , · 
0 Sn, ~IINISTRO DA IIARINIIA: -E' admiravel, que 

sendo sabida por todos, VV. EEx. parecem _não 
comprehendel-a bem. 

O Sn ZACAI\IAS dá um aparte. 
O Sa, !IINISTRO DA !IA !\INflA :-Não me interrompa : 

tome suas notas, porque estas questões são muito 
importantes. 

O Sn. ZAc,\llus : - Apoiado, quanto a esta as-
serção. · 

0 Sn. IIINIBTRO DA MARINHA :-Quando digo que 
uma nacão vencida ha · do aceitar o que so lhe im
puzer, quero porventura enunciar a idéa de que nós 
temos· de ser injustos? Niio nos cumpre firmar tão 
só mente aquillo a quo tomos direito o é indispen· . · 
savol ás nossas garantias futuras? Do certo, senho
res, porque do outra sorte cahiriamos justamonte nn 
censura do nobre senador, seria uma conquista; 
então não haveria negociação, haveria absorpção; f) 
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i~t9 é o qljo podia trar.er o odio, o rn11cor da nnciio. 
vencida; .ora a injustica na imposiciio das coildkiJ'os. 

Seria n& roalidado 1Ím facto cui:ioso na historia 
das ~uerras, que uma nação, depois . de haver feito 
imniensos sacrificios de sangue e dinheiro, depois' do . 
h.al'er vencido o inimigo, se pozesse 1í sutt dispu-
~~~ãp,. . . . . 

O Sn. Z,\CARL\S :-Tambem não. . 
O Sn. mNJSTliP. D,Ll41\INI!A : '77" ••• par~ que o i lo 

bonv()8se 011 não de . ~C!litar o quo se ,lho proppo. 
.Q~~) seria R ~m de .~~mell!~nto qpestíto? InHJlcdiM~
mente devmmos rellrnr as nossas forcas do Para
guay e dizer:«·Ü gov,erno constitua-se como quizer,» 
paí·a ontão. tratarmos em completo pé de igúàJdade. 
Esse governo recusava à nossa proposta, o nós tor
navamos (!o ~araguay pa~afazer 1)0YaJllonte ~guerra. 
~e novo venciam.os ; mast,ão sómente pal'il qizer: 
«YalJIOS~ratar ,Ç!)l pleqo uso da soberania; relire· 
mo-nos, ficaeep1liberdado.ll · 

O Sn. SILVEIRA Lo no:- Oh I 
. -' 1: ' ' ' ' . 

. O$!\· !!II'II~Tn~ _!!A 'I.ARINUA :-l'or.~~tn fórma vtl-se 
o absurdo da op1mão do honrado senador. · 

E para sustentar esta opipiãc, que me parçcc in- · 
susten tavel, recorreu elle a uma hypothese, que não 

.j! ,$(J gra~)lita, que.é impossivel, e foi: " S)lpponh,a-sc . 
,q~~oe o Pa~ag,u~y dissess_e: .não queremos tratar, não 
tr~reffiOS malS}er 1;\Q-ÇilO. )l . 

Considero es.~1, hypQtho~e impossirel , porqJie ! 
nen~ulJln l)acion.aliq~,4e . prefere perder esta condi
ção a perder um ou outro pedaço do terreno, ou a .I 
fazer uma ou outra concessão, Pelo contrario, as ~ 
l!aCÕeS que ·.teom ·verdadeiro espirito nacional, • pa
·triotismo, nunca desesperam de sua causa; conscr- ' 
vam sempre o fogo sagrado, embora reduzido a • 
pegue no a,mbito. 1 

Mas nós não devemos temer estos o.dios do Para- : 
• s11ay, porq~e o BraMI ~ãó qxige delle padà rqais e ' 
,,n~da menos ~o q,u,e,~qmllo /IUe exigiu em .. t~lll.PO de 
.PI\z, e q11e e .mu1to menos ~o .que ,tem dlrQHO de. 
.. e~igir pelos ,al)tig~s .tra!itdos e pelas, nqs.sas JlOsses. ' 
,~9r:ta,nto,qão foçew q11o appareçam Camillos no.~Q-
_,ag~y col)tljll o ~~asil., , 

]\s~o,s ,p'l;\av~q,s do no~r~ .~.en~4or p que P9.dem 
"f~~cr. ,çr~r, 1lq_q1J~lla ,llepublJCa, .c I l.ó~·lf della, qqe. nós 
pretendell!OS pjais 1!JO !llle SC1Jlpl'e .pretcnd,emos Ç111 
pleriil. paz, e .eom q1.1e nos co~t~ntava.mqs. Par~cç,me 
:haver demonstrado que o d1re1to do ·yencedera qqe 
uma nacão Yencida não se pó de recusar, não é ·h e

. • risia · eni .direito publico : mas uma eonsequcnciit da 

. ;Victoria•. E vou mostrar agora (chamo a attençito do, 
nobre senador) que esta ó tambem a opinião sustcn- 1 
tada pelos honrados $0/l!lliO!'P~.. . I 

Na gu~rp dg l'!lr~gm!y, nós por .~u,ito.te.~~ vi-; 
v.llffios de ~Ih.1~oes. · Su~vun.h~mos a prlii,CIP.]O ~~o. a 1 

guerra sena um passeiO m1Ittnr. 1 · ' · 
O Sn. ÍJUQUE DE CAXIAS :-Apoiado. 

, , , , . • r , ~ • " I . · I ' ' • ' • · ' ' ' . , 

· O Sn. mNISTRO DA !IARINIIA : -Pouco .. ~epois,; 
que o lia t9ria. ~111 tO!'III~ ,brçve.. . . . , 
· ··E a.ssim f~Iri~s .e.~pera~do,. de ,.an.!lp.o~.anro, 11to 
gue, conpeclpus as ·d!1Jlc.\tW~9~1 . rqsolY91JlOS '.fazor 
~qdos1 ?S osfoi;ç'?s' para co11ç\ml:n co.m hç,11rn, cowo 
cone mmos. · 
" ,{J.I)la ~as é,P,oiias pqs~as il.\~9~~- foi o a,Q,no do 18,~6. 
El).\'1.0 : pnrqç}I\,}1/W_O,SIII~gQSI,QS DJ~rçhi\YUm p~~a. uma 

. P!'O,WP,\U to,rp;t.\n~ÇilO, ; ·Pillf!-,Q . os goY,er~os nl~~dos 
prop:ar~.vam-~o para fnzOJ' a paz com oPar~guay,, do 

!lqCQ,J;HP p~IJ19 !ratago ~~~ triplico alli~~~a. O go~er
!!.0 .~1;gent\no ~pnllMpcJI\lmp~llJ P,r.ORQZ .!l.e~&a .O®a.· 
s1ão ao governo bras1)01ro l!m prpJpÇfp;do Jrnti!d.9 dp 
p~z, ~.? gover,n~ hi:asilciro, ~p~~se.~la,!id~.o s.e!l con
tra'prpJOI:,to, .fez 41~orsas .co~.~11cr~ç9~s .sobre di~e
rentes urt!ll'~s. pest~~ cons1dera~oc.s e~ !e~ei ~óffiHrite 
o,9~o 'conVCf!:i ~ ~!n!l:!l arg~!IJ~njaça~ e ~~e:l)a~q. 
reVe

1
11a s6bre ~s op!nwes 'do Poyer~o ~,Ç~uo l)es,to 

pon o. · · · 
O Sn. F. OcTAVI.\NO:- llcrdoe-me; não são opi

niões .definidas; foi mu~to domestico isto . 
_ 0 fSn. ~!INISTRO DA ~1-\RI~~.A:-Eu :!lãq ~~.~se ,q~~ 

nao asse. · 
' v. "f.~· ver~ q~e o ~ue "~.u l~r ,wtence ao n~~so 
governo, e nao contem cousa alguma que· po~sa 
CP/l!BroJlle,tter .. Ti~~-l)l!lito cu\da.~o o,fll p~P,qllr~r :não 
ÇOm)!let~~r ln4JSC.1'/Ça~, e l)l~SmO ~1Sfm !)ft~ ~OÍWJ,9 
~OJ1S~~~l. . · · · 
Nare~po§la,que d~11 o ,go.~~rn9 imperial ·relll ,o 

seguiq,te (len4pJ: '' Q gpYcrn.p de ,Sl!a ,M.nge5t"'d\l 
qpprpyqn_do,e~·qtifiç!lqdo c~se·tratado (o ·,da .t~ip\ice 
alhança) entendeu qye lhe ~~o Ílfpispensav* ~s li
mi.(esn,elle ,fi.xa~,os. J) " A lli!Cr~:a a q11e o presi.4~nte 
tRp~z nos P\'Rrocpu de ll!rdo tao qesleal, .achou ln· 
d~c(sa a· ~u~st~ó de ·lilJlites, .. e ~~~~ p9de dçia;~H~ 
·"'este estadp. !l · · ·· · · · 
. O Sn .. )I. ·q~.,:,m~;;o :...,J.precio .muitó isto. ,por 

.que até .fui accusado de havqr ;inserido a q11estjio ·d~ 
!imites no .tratado. · 

O Sn. ~!INISTRO D,\ · !URINIIÁ :- Continúo a cha· 
mar a àttençãó do~ no liras senador~s: .Sr: .presi~ente, 
V .. Ex. ha de ter a bondade de ouv1r com ma1~ at
tenrao o que vou iêr (contimiando alôr): ci o· Brasil 
a rêsolve (a questão de limites) por si em virtude 
dos direitos de ;vencedor, mas niio no seu interesse 
sómente, no de ambos os paizes. )) • 

. O 5)1. Zt.C,I.RIAS dá .um aparte. · 
O Sn. MINISTRO n,\ !IARINHA: -Não' sabe ·V. 'EX. o 

que é? Eu cliamei tanto ri sua attenção ..•.. 
O Sn. SARAIVA:- De que data é'isso? 
O S,n. Jlii.R~o ~E S . .J.ou!!.EN.Ç9 :-))e 1sp6. 
.0 $n. :SARA,IVA:...,..A.~ata? 
O Sn. !IINISTno' DA !I.ARINIIA :-18~6. 
O Sn. SAIIAIVA: -.0 mez? 
. O Sn •. !IINISTRO M .I!AIIIl'IIIA: ,-Maio . 
Quanto aos limites tia Confedoragão Argentina 

-dizia : .(lcn.do) <! •O -Brasil,. ralificando' .o .t~il;tado: da 
allianca, garantiu desde, Jogo ,á,Rep,ubhca Argentma 
o Mml~jo dq. terri!l!rio . da' rnnrg_em ,~ire; ta QO p~~a
'..,ua" Aosde sua foz .o(é ·!a narna Norrra ma• rrarnJ)tlU-

.. ~ rJ[_r>'J,. , ....... • ':\ . r'f., '. ·.•TP1i.' li'.r: qb\''·'.''d ll;l,é ,svmeq.tq. pqn\ra :1~ Pr~.~PW~~ '!a/,p~u t,Çfl, o 
· fp,r~it'li\Y•.Mi~qpqdo .. w.M,ç. t~ ·~ ••. ~lln':~1~ .O ,m~~l®, 

1
?o 

.modo .e~prqs~.o os .lr~\t~s ql!~ jlr o.Ifla ~lls&a: 1\ ~e
gar.' )) E detorminaYn que fosse 1sso attoo.~M ,p,o ,t~a
tado preliminar. · . 
· Ora destas instruccõos so evidencia que· a in,telli
geiwid ·que o govornd :dava ao iratadb dli 'triplico a !li
. anca,. ora '1,110 os limitqs .fixados nos se Mn.tqq(l, s~riam 
'Q.b~o.rV.adQs; .que os ,ij)))ados ,.se garqn~ill-/)l,l\!\lt~a
.»;~imto.\);9sr.sJJmiLes o quey,Pa~ngl!ay,nao,p!)d!fl.l:C· 
. , cnsal-Q.s,~.Q)l pqn~ do con~mn~r,q. ~\Ie~rn: . . 

1~ ·O~I virt\IQC .•1\o qn~ d~QI~O,&o,OXI~ia; ~~~!l?:~ 
virtude do direito da V1clor1a, ou dos dJrct!o,s devçn-
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ces~nl'lO á manutencão da paz e garantia della no· 
fulUfO Cnlt0 1 0SVÍSiiÍhos~·:,, ''r· I' ' ' 
·- ~ ' " , , ' I ' , . ' ' ' , '. I 

O Sn. VISÇONDE ».E S. Ylc~NTE:-;\poiado. 
O Sn. !IINISTÍIO 'DA niARil'íliA:- ••• Opino lambem 

que· nüo podemos deixar· de' exigir essa~ cond,icões, e 
que omqua~~'ell~s não•fore~ satisfeitas, cnmp~e~nos 
empregar·, os me1os necessarws ;e todas :as' cautelu 
para que sejam obtidas e' depois·' fielmente. execU'
tadas. Este" era :tambof!! o pensa111ento:. dos ·nossos 
dntocessores; el!es quermm que as .forcas ·brasileiras 
~ão ~bandonass~rn o Paraguay senão' depois· de sa-· 
ttsfe1tas as• .cond1cões do tratado da .triplica allia1ulà 

· .. Se·o Brasil, senhores, deixasse intsuspenso todas 
essas questões,' se-fosse ~ecessilrio voltar' ao Para~ 
gtiay pa~a resolvei-as 'por ·meio das armas, 'eu diria 
querha'I'Jamos commettido o ~nnior erro politico. cjue 
podemos CO":Jm~tter.'•Do Paraguay· devemos· sahir ·e 
havemos sah1rcom as·conqicões' necessarias ft:mn
nutenção de uma paz ·firmo ,e: porm~nente .. Seria'in
c~nv~nien.tissimo ro•impoli~ico,r que uma vez que.sa
hJSsomos ·do Parnguay, •livessemos,_de :lárvoltar a 
não ser por u~ ·motivo muito poderoso, que esp~ro. 
em Deus não se dê cm ·largos annos;·: . ~~r · .· · · · · 
· .. '§enhoi·cs, . b~m ou· mal te~~o justificado a9 opi
mocs que eml!tt e dadO" as :razoes do procedimento 
do' governo· iinperiàl nosesfo11Ços feitós '·parar a 
creaç~o de ~m gove~o provisori~ ~ó Pn~aguiiy, e 
nas 'mstrucçoes • exped1dasa se~ m1mstro, para ·ce
lebrar com aquelle governo ajustes preliminares de 
~az. Se.O.l)!Od~ ~e expôr !III\ OU 0~\1'0 :prjncjpio,!)ão 
~ exacto na op1mão dos nobres senadores, q1,1.e. :m~ 
1m pugnam, o bom .senso do senado, s\la sabcd.oria 
reconhecerá que se fiíTtei á fórnià, ·no' fundo' tenho 
·completa razão. Neste. ponto cumprimos' o nôsso 
dever, cumprimos O tratado· O' ai tendemos conve
nientemente aos verdadeiros interesses do ·Imperio. 
•(Jlfitfto bem t muito bem). ': " · ' 1 , ·I :. r ,. 

. Depois'de orar o Sr. b!!rão de Cotclgipe, o $r, Torres 
Hoi!i~rri. bf~dqr dá ~ept\,l.~ç.M #~e: f~ra,Ie~~f,a' $,tii1 

. ,~l~gesta~,c o I1ppera~or o ·1\lt~g~~PliP '4o~~creto 'P,a 
assemblea geral que 'abre ao governo um creaito'de 

. 200:000$ para as despezas · qom um Te-Deuffi p~Ja 
·í~rrni,n~9ão.'da_zy~·~~~;·dis~ quci;,i~!~?dWzid~·D.'mllsll!a 
-~?~~~ÇÓ~riJ~~d~~: ~~~~u~!~lfd~~~~~~~P~4g~~ 
senhor se di Bn'oü dd'~s oriiier ue o' tom'~r·~~m -c·· ··d ... d' ,g,. ,, ,,, ,.,~ ···· ,Q, .. '·· ··•· ~.~. ·• • ons1 erncuo. . . _, 'o ''s;·, 'presi<lenle dcclaro.u,q~w a ~espQst~ de,Sua 
~lngestape'o:lwpe1'i\do.r era roce~ida COII!IJ)uito.~~
pccinl agrado. 

Proscguiu a tliscussão do ~oto.de .graças. . • 
: ~ • • 

1 
, · 1 , 

1 
r • I I o , • : , • , 

r~H~r· ~~~P~~:'l':C9.~fc~~o a .IV· ~· q~e 
.c~~ro es\o .~n.~o ,do~~!ltil.m1 .d.addo Jd1os MP..a~,df,P p~rla
, monto a VJ~ta ~a ,mu, 1 ~ e e no•sos o~ nreno. na 
"'~'r··-··', '" "d r't /"' ... d"' ·>t r~. r ... · ~· .. r .. ~'r: , sgs•ao passa a ,r. tnmnn o. a " fP.ncao .11o "OYC\'oO r.,.,,. ". 'ct'd •.r,. ··rn .. I ·'"' ó·•·. 'd~~ ·~"'';~,)' 
. ,l1~l'a 1!_6. m~r/ ~f ,q~e ~~~em AS, qçqe~tl" .,.,.vs Hlk.'" 
q_~s_ ... _P __ · a . ~_os_ . o_r_.ad, 1p. , ~~~r. ,a

1 
o 'fn_.od~~R~ 9~, ~~~m .R_ ç~s.~s 

_,vp.zos 9conram,qo, .~s~r,\~ '· ~. aw,a, o,u.~y~r.,~.e:c.WI-~. 
.~c1,Ç~Cllt 1 , rWie ,1110 ·t~911~e ~o .!ll!P~a. ~~q1?~P.l~·. np~~~ 
·p,ol mÇ!l !!Jb!l9 ~~t~doAc.~~~ap. mo.,trH ta.w,~Çffi,~9Je 
a v5\H tn ~na. · • , . , , ; , . , 

• I 'Siml\'oros, não entrarei ~q~l~u~stpes 01;\~riores auc 
, .as~b~jll,po so~ d~R~Mqs pclo,iJpP,re ,1Jli9i.S'tf.~ dP,s ne9o

·ç·1·~.- s. c.s\~a n gc1_rps.; r9,r~~9rçs f\111.., 1.~. Aqmp~_to. ~ tps . ~Orl.ll· 
·.cumVr1\~fll doijln ~~~·çf~·- o q~o r~~o ~qq~ ,f~f.Çi' lJlip11a 
; fr.nçu r9z. Tlio PR\l~O ~uo ,\Uo ,orc.~pa~9L.~o~ ,~s quos· 
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li6 SESSÃO EM 8 DE JULHO DE'f 8 7o 
tõcs de guerra, ni10 só porque, homem de paz, intei
ramente estranho á mihcin, ni1o posso entrar nos ar
raiaes de Marte, amdn mesmo com licenca do .nobre 
ministro da guerra, como porque obade~o'ao preceito 
que ha pouco impoz-nos o nobr~ senauor pelas Ala
gôas julgando com razão a todos nós incompotontos 
para tratar do taes questões; mou fim ó outro c muito 
mais modesto: quero mostrar mais uma vez que o 
governo não cumpre suas promessas, que os males 
do paiz se aggravam. . 
. Senhores, a excepcão da guerra qno a Divina Pro-

·1'idencin foi servida terminar com honra para o Brn
~i!, o mnis permanece no mesmo estado quo foi ob
jecto de nossas reclnmacões na sessão passada. As 
reformns politicas e administrativas exigidas pelo, 
paiz, e Cl)jn necessidade o governo ha reconhecido e 
tantas vezes promottido saLisfazer nos discursos da 
Corôa, nínda aguardam opportuuidade e iniciativa da 
parte do governo, posto que não lho falte tempo, nem 
camarn unanim~. nem uma maioria decidida no se
nudo, nem tão pouco a confiança da Corôa. Senão 
fosse, Sr. presidente, o respeito que costumo guar
dar para com os nobres mimstros, eu diriu que a re· 
petição dessa ladainha de reformas que se faz todos 
os nonos na falia do throno, nf10 passa de uma 
embaçadella para illudir a opinião pttblica, para dis
trahir o paiz das exigencias constantes que tem feito 
por essas medidas: permitiam, porém, os nobres mi
nistro~ que sempre lhes diga que ..... 

O Sn. hGuAmnE: -Se é embacadella é muito 
velha. • 

O Sn. FJGUEII\A DE MELLO:- Apoiado. 
O sn: PoMrEu:- ... semelhante expediente não 

póde continuar, elle não é digno da gravidade dos per
sonagens que fazem taes promessas, nem da importan
cia do objecto. Deus queira, senhores, que o espirita 
publico, cansado de esperar, desenganado e escarne
cido por Ines manejos cm sua espectaçiio, nflo procure 
]lOr outros.meios satisfazer as necessidades, cujo re. 
medio tem sido promettido e até hoje não se tem 
dado. 
. ~mbora, Sr. presidente, tenha o governo na lon
ganimidade com que o·paiz sofTreu ·a reaccão espan· 
tosa do anno passado1 cujos efTeitos ainda'perduram, 
uma prova de que pode abusar sem receio da pa
cíencta do publico, adiando indefinidamente a sa
tisfação das ll)edidas urgentes, todavia não é pru
dente nem pohtico apurar essa virtude, que mais de 
uma vez, nos diz a lustoria, tem falhado aos povos 
mais sofTredores e fleugmaticos. . _ 

Talvez, senhores, ainda hoje occnpasse o throno 
da França a casa de Orleans, se uma cega obstinacão 
da parte do governo de Luiz Felippo não obstasse 

Não . é, senhores, qno o partido liberal deseje pro
mover ou nmenco com uma revolução ; não, senho" 
res, é porque elle a prevõ, o)lo a teme ! . receia que 

. seja· esta a consequencia logica, como tem sido em 
outros paizes. (Apoi~dos) O mmtim? que por phc~ 
nomenôs atmosphencos o pela desmda do azougue 
no baromotro prevê u.,tempa~tado e a, annuncía;· por 
corto não a faz, e nem a deseJa. (Apo1ados) ': 

Senhores, em seis longosmezes.de sessão, o governo 
n~o teve o anuo pass~do t~mpo do apresentar.as me
didas que e !I e mesmo havta promett\do. no dtscurso 
da'Corôa. Desculpavam-se então os'nobres ministros 
com as discussões, que se prolongaram no senado 
por occasião do voto de gracas e dus leis annuas; 
mas esta desculpa não era procedente nem justa, 
porquanto a opposição declarou sempre que estavn 
prompta a dar de mão essa discussão logo que. se 
apresentassem as reformas promettidus. Além disso 
emquanto a opjwsição·do senado occupava·se com 
a discussão das leis annuas o voto' de gracas, por 
falta d'outra ma teria, a camara dos Srs. deputados-
estavn em férias. · · · 

Este anno, o nobrQ ministro da marinha já dou 
outra desculpa na camara dos Srs. deputados a res
JlCito da esterilidade da sessão passada. S. Ex. de
clarou que a causa de nada se ter feito o annó pas
sado, fora a indisposição ou os d'esgostos da camara 
dos .Srs. deputados para ·com o ex"ministro da jru;
tica, o Sr. conselheiro Alencar~ 

'E' conveniente, senhores, tomar nota dessa con
fissão do nobre ministro para confrontai-a· com os 
protestos constantes que· entiio se faziam da solida
riedade do ministerio, ·da unidade de pensamento 
que reinava no gabinete, e do apoio compacto e de
cidido que a camara dos Srs. deputados llie prestava 
apezar do que se sabia, e do que os factos mos
travam. 

Esta confusão do nobre ministro dn marinha veio 
.revellar um facto, que a opposição no senado mais 
de uma vez havia annunciudo, isto é, que não havia 
solidariedade ~:n Ire os Srs. mmistros, que não havia 
cohesão de pensamento, nem unidade do, vistas nas 
medidas politicas e administrativas que apoiavam. 
Então se disse que até o nobre ex-ministro da jus
tisa havia. apresentado na outra camnra uma pro
posta sem autorisação de seus 901\egas. Negou-se, , 
redondamente este facto; mas hoJe a .desavença en-
tro o nobre ex-ministro da justiça e o nobre ministr<!-
da marinha trouxe à luz este mesmo factó, confessan-
do o nobre ministro da marinha que havia effócti
vamanteosen collega abusado da confiança dnadmi
nistracão, a presentando uma proposta som ter sido 
approvada .,pelos seus collegas, bem quo o honrado 
conselheiro Alencar conteste a asserção do Sr. barão 
de Cotegipe ; o que ficou, porém, patente foi esse 
gravíssimo desaccordo entre·ós'ministros. 

as reformas tantas vezes exigidas pelo povo francez. 
(Apoiados) E note V. Ex. que ltí lambem o governo 
tmha maiorias compactas em ambas as camaras e 
grande corpo eleitoral. Tnmbem o throno da Hespa
nha não estaria hoje sendo rogoitado pelos príncipes 
da Europa, se em vez de uma politica que ctésso sa
tisfação IÍs necessidades do povo hospanhol, não se 
recorresse aos oxpedicntes do golpes de Estado o mu
dancas successivus do situaçito, até que !ovou o paiz 
ao desespero e á revoluciio. 

Com raziio, portanto; Sr. presidontc, o manifesto 
do contro liberal cni sou programrria das reformas, 
quo o paizoxlgo, o talco ·no o partido libm·al entendo, 
concluiu pela phrase «ou reforma ou rovoluçitO.JJ 

· Mas, S1·. presidente, supponha-se que com offeito 
faltasse tempo o anno pasado para o governo apre
sentar as propostas, ns medidas promettidas no voto 
de graças e nos seus relatorios, cerno então se disse, 
ou mosmo que os desgostos da camara dos deputa
dos, como agora se allega, inhibissem os to dever; 
hoje, porém) que se acham romQvidos estes dons 
ob'stacnlos, porque razão o govorno, depois de dous 
mezes do sessão, ainda ni10 apresentou propostas .ou 
projectos no sontido do· roa!isar suas promessas? 

,,llorventura 'niio continua ogoyçrno a contar com sua 
cnmarn unanimo, 11 excepção tal voz do um membro, 
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o Sr. conselheiro Alencar? Porventura não gosa o 
governo de toda a confianca, não está em seu vigor? 
Ou por acaso cxistirtl aindn: aquollu onfermidadó, 
do que faiiou o. nobre ministro da marinha ao sou 
collega de estrangeiros, no l'uraguay, que atacâra 
então o ministcrio, nos fins do unno passado, enfer
midade que, com efl'oito, começou pela cornposir:ão 
.daguello corpo, de sorlo que tom perdido alguns" de 
seus membros? Será por causa desta enformidado que 
o gabinete não se acha com bastante forca para em-
prehender uma obra de pulso? • 

Mas então, Sr. presidente, o patriotismo dos nobí:cs 
ministros deveria lembrar-lhes que depois dclles não 
está o diluvio ; que mesmo entre os seus co-roligio
narios existem mãos robustas, capazes do grandes 
·commettimentos, do levar a e!Teito essas promessas 
quo clles não tcem podido rcalisar. 

Depois,. não 6 acreditavel tal fraqueza no ministe
rio, porque o sangue novo que so inoculou no gabi
nete com a acqnisicão dos dous novos ministros, 
devia-lJJO ter dado n'ovo vigor. 

E ainda mais: o joven e vigoroso Sr. bariw de 
Cotogipo passou efl'ectiv~mento 011 de facto ú presi
dencia do conselho, segundo disse o nobre deputado 
o Sr. conselheiro Alencar, do dia 10 de .lanetro em 
diante. E com efl'cito ninguem dispõe do mais robus
tez, de mais força do quo o nobre barão. Além disto 
ha uma prova do que o ministcrio se julga com força 
bastante o duração muito longa; r.stn prova está nos 
projectos do commcttimcntos industriaes que apre
sentou o nobro ministro tia agricullura. O senado sabe 
que ainda ha pouco esta nobre ministro apresentou 
duas propostas importantíssimas, uma para !ovar 
ató o Rio das Velhas a estrada de ferro de D. Pedro II, 
e outra para canalisaçiw das aguas nesta cidade. 
Estas obras indicam que o nobre ministro; e por 
consequencia seus collegas, se julgam com bastante 
f?rça para rcalisal-as; contam com o tempo sufi
Ciente que e!las demandam. 

Portanto, não sendo por falta do vigor da parto 
do ministerio, nem de apoio no parlamento e menos 
tambem por faltu de confiança da Coroa, não posso 
atinar com o motivo justificativo porque o nobre 
ministro tem deixado de apresentar os projectos 
tendentes a satisfazer as reformas promettidas. 

O Sn. FiGUEIRA no MELLO :-Qunos são o !las? Em 
que sentido as deseja o nobre senador? 

· O Sn. Pol!PEU :-Fallo das promessas feitas no 
di!curso da Coroa ·na abertura das camaros. . 

O Sn. FIGUEIRA nE liiELLO :-Em que sentido? 
O Sn. F. OcTAV!Al!O:- Deixo o orador fallar; 

V. Ex. terá occlisião de responder. . 

os obstaculos C[lle até hoje toem inhibido este dcside
ratum. 

O Sn. FwuÉm,, DE MELLo: - E 011 tambom. 
O Sn. PoMPEU: -E' verdade, Sr. presidente que 

o nobm Sr. barão do Cotogipo jú confessou na ~ntra 
camara ·que as censuras que S. Ex. então fl~cra ao 
governo pessoal, nos abusos do poder moderador 
eram al'mn do opposiçiio. Talvez tambem diga hoje 
que o programma de reformas que então 1rdduziu 
perante o senado seja •. arma do opposição. 

O Su. SILVEIII,\ D.\ 1\IOTT.\: -Agora ó arma de 
governo. 

O Sn. ·POl!PEU: -Entretanto, Sr. presidente 
ninguem so achava cm condicões mais vantajosa~ 
para rcalisar taos reformas do que o nobre ministro 
da marinh~. S. Ex. dispõe de grande poder no ga
binete, porque as duas pastas· reunem do facto a 
presidoncia do.conselho, e tanto que, segundo o 
Sr. Alencar, demitto e nomeia ministros quando lhe 
parece; gosa entro seus amigos da mais umpla au
toridade c prestigio, do que ainda ha pouco acabou 
de dar umu prova exhuborantc na camara dos Srs. 
dep~tados, supilando rumores de opposiçã? que alli 
surgtam, serenando a tempestade que hm encres-

' pando a superficie daquellas claras e pacificas on
das. S. Jlx. foi a !!i uma noute, ·o, como Cesar no 
Oriente, viu e venceu l Não é debalde que o nobre 
baríLO empunha o tridente. 

Sr. presidente, jú não fallo da grande medida so
cial da cmancip~çíto do elem?nto servil, á qual sem
pre o nobre mtmstt·o da marmha e seus illustrados 
collegas fot·am francamente oppostos, e até o nobre 
ministro prometteu, segundo a phmse do Sr. Alon
·Car, apresentar-se com sua cspingurda em campo. 
A oito respeito, os nobres ministros ostentam uma 
victoria immensa; fizeram mesmo espalhar por todo 
o Brasil que haYiam feito recuar a palavra da Cort\a · 
duas vezes comprümettida cm dons actos solcmnes 
perante o pa!'lamento e perante o mundo civilisado. 
Esta viclorau, porém, não pó do ser duradoura;por mais 
força,que tenham ~s nobres ministros a P.Onto do des
mentiram o annex1m « palavra de llet não . tbrna 
atrazn, não terão bastante vigor para impedir o . 
curso das)déas quo se. ma~ifestam a este res~eito .em 
todo o patz; a emanc1paçuo é um facto acmto o JUl
gado, felizmente, de todos os partidos ; mais dia, 
menos,dia o ponto negro da nossa carta, que nos re
baixa JlOrante a civilisaçno christã, ha de desappa
recor. i\las quero fallar,· Sr. presidente, de outras 
medidas promettidas pelo nobre ministro da mari
nha o rcpct1das nos discursos da abertura do parla
mento tantas vezes, notadamonte na sessão passada 
c na pros0n te. Porque fim se fizeram taes promessas, 
so ellas niw tinham do satisfazer-se? · O Sn. PoMPEU: - Sorprcndc-mo, Sr. presidente, 

sobre tudo o procedimento do nobre ministro da 
marinha, porque, como se lembrará V. Ex. o o 
senado; o nobre ministro cm 18ü7 (j1l tive o anno 
passado occasião do o citar) apresentou no senado, 
quando abundando na demonstrncão das causas da 
depravação ,do syslhoma roprosÔtltativo, um pro
gramma bom to do roformPs tncs, para rostaurar o 
systhoma representativo, quo ni1o só mo seduziu, como 
dosdo ontão tornou-mo onlhusinsta do nobre Sr. ba· 
ri10 do Cotogipe, porque, senhores, ou nndn mais 
desejo do quo ver roahsadn a verdade no governo do 
nosso paiz; desejava vOr o systhemn representativo 
no Brasil intoirnmcnlo rànhsndo, extremado do todos 

Ouo ó feito tia reforma eleitoral promottida pelo 
nobre ministro da marinha, assignada em um pro
jecto em !808 polo nobre ministro do Jmperio, pro
mcttida por S. Ex. o anno passado .na discussão e no 
sourolalorio? Ato quando, sonhares, ha do o governo 
queror osso systhcma bastardo de fazer eleicões pela 
dLsignação da policia som into1'vonção do pÔvo, pelo 
qual não s6 so fazem roprcsentantos que não repre
sentam o povo, como ató camarns municipaes o juizos 
do paz? Jú IIÍIO temos dado, bastante ao n\undo, O 
trista espoctncnlo do oleiçüos fingidas, ropresenta~Õ06 
fictictas dossn (pormitla·so-mo n oxprossão) morítira 
olcilornl cm quo vivemos? Não ora tampo do se 
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acabar com essa voi·gonlút'? Nãó· ora isto qúa lá'sti
mavu o nobro. barão de Cotegipe, em 1861, quando 

1 estigmatisnvn as cumnras utinnimos quo elle chamava 
escruvisadas ? 
· O' Sn. F;GUÉIRA nE MEL LO :-Q'uaes são suas idéas 
acerca da reforma ? 

o Sn. PoniPEU: - v. E~. dirá d~pois qúiies sã'o 
ás' suas; as minhas ostito consig'nâdils no pfogrrrm'ri'ia 
do cmitro liborlil, a que adliiro, o todo o partido 
liberal. · 

O Sn. SILVEII\,\ DA Mo-r-rA:- O governo ó quem 
apresenta as reformas. · 

O Sn. F)GUEII\A DE MEtto: -" Eu tambem qúero 
a,reforma. Mas qunos siio as idéas que devem pre' 
doniirinr ? Ahi é que estít a diffictildade. · · 
· ~ Sil. PoM!j.ri:-Sr. ~residen~e~ ~ Brasilsilboc~~o 

em 1868 se fez ou1lngm-se elO!çao em todo o pa1z. 
· Eni' minha p1:ovincia a policin consentiu quci'no 
iiiuni'qipió da flilperatriz os libéraes fizessem a .eloi
~~9· .. Masos,tccrro da policia local foi iml)leÜiat~~ente 
emendado poJo governo que annullou esta clmçao. 
'' o SR. J,\GUAI\IIIE :-Annullou ada Imperatriz como 
â 'de muitas outras freguezias da província. 
, O Sn, PoaiPEU: ..:. Mandou-so repetir a: eleição. A 
Jfolicia tornou a deixar os liheraes vencerem1 até 
pnl·que quasi não ha a IIi conservadores. lUas ln li!l'
tavaoprosidente da província para tornara emendar· 
este eri-o. Foi outra vez annullada a eleicão da Im-
peratriz. • 

O SR. J.1GUARIDE :~ Dcyo demonstrar que não 
'ii!ilava nulla, Que estava iriÇadü de nullidades os 
seus proprios amigos o collfossaram. 
, . O Sn. PoliPEU :-Por ora tenho a palavra. V. llx. 
fallarú depois, se lhe parecer. 

o Sn . .T.\Gu.\iuriE :-Uso do direito que v. Ex. e 
tildos usam : um aparte. 
· p· Sn. ~~~liA I v.~ :-:-Uin aparte diiicíirso; 
-.. O Sn. Su.vmn.1 tono :-Não lhes convém a re
,forma. 

O Sn. FIGUE!R.\ DE MELW : -Convem e que-
Iremos; .. 

O Sn StLVEIIÍA LoniJ :-Conformo for ella. 
o sn: FrGÜimiA DE Mmo :-Ahi é i# está o dif-

íiéuJ'd'nde. · . 
·' :o ·s~. rnEs'inÉ~TE :-Atienr.ão. 
' ' "ô sn: P~!friltr :.:...Effi tal cn~oniió seria mais dcco
róso .ao Jll'esideÍlto ·e ao governo mandar que seus 
lÍg'e»tlls póliciaes designassem· logo os juizes d!J'prtz 
e•vereadores; .. 

o Sn. SILV,IllRÃ, Lbno:- Apoiado; craimiis1sim-
'jilés ~ .riiaj'snsiôcero. . . · . 

.O Sn. SAI\AIV.t : -E vae-s'o faziJndo is lo. 
. ó Sil. l'OitPIÍII: ~ " .. üi:i qtie chamar o )lavo rio 
'exercíêio de ifiiui 'Cifncciió glic; o11 lhe Ve~n fazm-o, 
Vil; qúando nãó'p6üo 'IiliJJcdil;o,' annnlla o feito ? 

1Ô s~~ 's.diA;v,\ ~..:.'üvrniii-so as actas em casa. 
O SI\ .. PQ~I,PEU ·:·- E •ao passo, Sr. prosidoute, quiJ 

so. annnlla.vn dtins vozos lnila oleiçito escapa ií poli c 
tiit. do Conrà na vi/I~ daoJínpo~n t!'IZ; se ttpprova' ·~it 
conscnlo-~e n olmcao (OII.ti rtn · 'nlln do Snnt'Anna, 
ondd o povo soubo :quo houve' el'oiçli:o dopois quo lei! 

pregado lia, porta .da ig'rojn, 6 etliinl' ~i~endo. :quo 
taes e tnos'lnvmm stdo nomeados· camnr1stns~ 

·o Sii. . .fAGuA:nlll~: -'Que dd~s·prbvas? 
O Sr. Pp;IPEU:.- V. E~ iit\r&. do. contrario; eu 

refiro-mo no que h nas folhas, sem· conteslnçii'o; 
o Sn; FJGÍJEII\A DE nll!DLO' :~ Ql nobre' senador 

accüsri enão.dfl: as próvtis; ó' bóm'modo: verihliin 1as 
provas da proposi'çào geral·. 

' o ~1\: Pó!lrEU: "':" F;}s aqui, senhores, o qúo. são 
as eletçoes em nosso p~1z. . 

O Sn. F1çuEmA DE MEtto :· -- Q'ue é das provirs? 
q. sn •. ~o11rím: ....: y. ~x: .. silbe perfeitainonte'co'r)i.b 

se tem f01to essas olmçoos: pára que quer provaM? 
' ,, '. .,,, ' '!·_• o Sn. FIGUEIRA DE MET.LO: -- Não sei; e nem 

tenho lido as accusações. 
o Sn. I'Ol!PEU :-Dirão, Sr. presidente,. que este 

mal não é novo. Do corto que sim, posto que muito 
aggravado depois da regenerncão para cá. 

O-mui é antigo, ó qhronico ;' está inveterado. Mas 
pol' isso mesmo que elle é antigo, reconhecido o âcu
sado por todos os partidos, é que convem extirpill~o 
de unia vez, para ver se é possi vel restaurar ? ~Y.sth.~
ma representativo entro nós; o.u ao menos mwi~l:~. 
~orque não p6de ponvh' a ningúem; nem me~Jl!P 
aqnoJ!es que hoje abusam_ .do po,dor, a continuação 
de semelhante systhema por ma1s tempo. 

Sinto, Sr. presidente, que o nobre ministro da 
marinha se tornasse incompativetêom o seu honr11do 
ex·collega o Sr.'conselpeiro Alencar, •porque ·estou . 
convencido que se o· nobre ex-ministro da justiÇa 
continuasse no' gabinete ·realisarin 'reformas lmpór
ttintes) ou as idéa:s do que depois tem dado noucia, 
naoso nos seus escriptos, como nos seus discursos 
no parlamento. 

o· Sii. F. OCTAVIANO:~ Apciiado. 
O Sn. FIGUEIRA n~ Mmo: - Os que apresentou na camara niio tiveram os votos idos deputado's'; fo-

ram rcgeitadlis qunsi que 'in"lililine. . 

O Sn. SILVEIRA Lono :- Todo o. mundo conhece a 
pureza das nossos eleições. 

O Sli; Póin>w: ..:. O nobre ex-ininlstio dâ jlisWja 
ainda .lia poucos dins, discutindo com· o séii .ox~cólle
ga, o honrado Sr. ministro da marinha, d!Jjso ·quo qu 
~.pcyr!ido G_O~s~r~ndor .h~v,ia de dar s~li§t~ç~o á~ as
plraçoes .. hberaes dJ em r,, . OU COu.ilemnnr-.se .. /l.U/P 
suicidiq pó!Tiico; hàvúi de Qp'ar ré'duzido a"réliqiha 
política, talvez para ser·ilestinnda IR:iiJgum'' ·m\íseu 
onde se guardam as antigualhas e raridades. 

O Sn. F. Ocr.wul;o :::...A:pbiiido. 
O Sli Poiir:&u :.;,.;;Istà;'portanm; riiostril ·o ,aCêrtb do 

•rhinha pi·dposiciio de qúe sé'b nobre e'x-11\i'ilístrii''da 
justiçá, o Sr.'coiisolheiró 1\'loiicai, continuassd·'íib 
'governo, Jlitviil do L'cdlisaf'reforlhas Jió sontiilà ·de 
sritísra~~t· hs ~spi'r~Çõós Iibe,r~~s, po1'qup ~illljltúérín 
ver sou partldil'condenmar'se a um su!cldiô, ·~u 
·ficar il'trilz dn civilisaçilo do'lltiisíl, róüu:titfo a· 1roH-

·~~~il~~~J~~;,~~'priinoira ·nocessldndo pdlitiéa do piiiz 
-é inconl6Stim1lmento n: I'eforiini 'Ü)Ilildf'«l pata· s~
hlrlno's, 'êoniô já dislié~ dostn m~iítir'~ 'lim que 1tom'ils 
vlvitlíl .. 'E' 'pbristo ijuo o nobre SI·. barão do'Co'tó
'gijio 1n'p!1e~c~til\;n no c~t~log~ ~~. ~iins. rdldfmns O~fb. 
em prmion·o lognr como ·md1sponsnvol. S.· Ex. 
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~uerín , !J~tão .. o alarg~riliinto do stif!i·agio o leitora! Senhorçs, .se .passo do programmn do honrado 
por me10 dn·cleicito directn.·Mas, torno a p~rguntnr: ,Sr .. ministro da marinha que, como sabe o senado, 
ti .!(lio ó feito ··~esse desejo quo o nobre ministro â'prcsentavá uma seria' de reformas importantes lim· 
ellllíO manifestava e que tinha de Tea!isar quando pla!llente Jiberaos, r.nrn O próghinúnii mais Siinp[CS 
chegasso · ao poder? Era indispensavel quando ria dd'hdiirado Sr: presidenle do cónselhb, quiJ nos ~ro-
qp_po,sição; d.~~~ou de sel-o. quando S. Ex. chegou no mettiu 'garantia· dll todos os direitos; fiel execução da 
poder com seus honri\~O.S. collegns I . . . 'lei,• justiÇa e economia ... · · · . 
... :~1\trq,!llptivo,;Sr~ ,prestdento, que o nobre.~nrao 9 s;t, &&sil~ Go~ÇALVES, -· E to11irancia. I 

p)!l.ao nprose~\~Va C~l(lOCansador d~ depra,vaçao}o 0 _SR. l'O!!PEU::_·,. a mlnnadecep,ono não Ó ÚleÍlOS 
~sthe'ma represontnttvo! entre nós, , era, dma '" 
.~~'Ex;, á conserva hão 'dessas leis do obcnsião que não sens.tVol. 
té'em mais Íl razão de 'sun eiisteni:in, /i.ile rovesteíii it ' .Q. SR. SILVEIRA' _l.ono: ·-Esqueceu-se da mode· 
~\i.\9,ri.~~~Ho ilr*rcte poct;er e ctfor:·c,i~.ião.de ~bus.os raçao: · · . · · 
frequqntes: fallava s. Ex. da let aa guarda naCIO· o SR. Pol!PEU :-Senhores, o 'anno passado tive 
Wal, '~a ie!orintt' jüdiGiaria, do recrutànientu ó de · occasiãó de trazer ao ·senado uma·serie de atténtndos 
'óíttrils niodiitas ·desta ordem que convinha revogar, comriwttidos na minha província ; eu a trouxe não 
'9u e~endnr, ,J\àrii restnoclecor as· garantias do liber· só para mostrar· no nobre presidente do conselho 
~/Jde ao povo. que seu programma não havia sido comprehendiilo 
· Disse nil outra ca\nara o ·Sr. Alencar que era opi- o executado, senão tambem para pedir .·e 'chamar a 
j\'iiiô 'do nobre'bârão e do pa'rtído conservador, antes attenção do S. Ex,,~fim do fazer cessar esse deplo-
ilá sitbída ao p'oder, a abolição completa da lei da rdvel estado que .JJfio siÍ compromettia a sorte, como 
S~í!_rda n~ciqpal; porque, segundo afia~ça, e Ç0l!J ,degrildllVa a civi\isação de minha· proyincia. Citei 
razao, o Jllustruao Sr. Alencar, cmquanto cxJsllr então, senhores, sessentaassassinatos, menckman~o 
esse texiivet 'instrumento nas mãos do governo, a os nomes o legares, praticados no . praso. de Mz 
opinião publica niil),podQrá CO(llp!ltir com. a influe~- mezcs, do Agosto de 1868 a Junho do anno passaao. 
01a do' governo, porque uns temem c outros nmbl· :o nobre Sr. visconde de ~taborahy mbstrou-,se en-' 
clonam. lgjado, mas nada prometteu; . o Sr. ministro da .ma· 

·Com effeito, Sr, presid~nte, rião podia ~os_cobrir-~e rmha protestou que tomava as providencias .•. 
íim üistruménto mais azado para comprimir o pa1z o Sn. Sr1vr,m.1 Lono :--Espere porel!as. 
do que .esta lei da guarda nacioital... O Sn. P011PEU :-; .. infelizmente, scrihores, ou o 
. :9··sn. Núilts GoNÇALVES :-Apoiado. -nobre ministro da marinha ·esrjuecàu-se," ou a sim 
:, ·{).,SR.· iPmiPEU :-••. e nem lambem mais apto voz, sua autol'idade não foi ouvida. O estado de falta 
para :facilitar a corrupção. O povo fica reduztdo de seguran·ca individual e propriedade nli • íniítb~ 
qúlisi..ao .estado dtiliscravíâão Jlelos serviços que proi·incia córitinúa o ·in~siiio . 

. se exige delle .como guardas nacionaes, e; ainda O Sn. FIGUEII\A DE MEtto :-E' igual ao de todás 
mais, pelos abusos' constantes desses serviços. E' as outras. · 
.p~eciso vêr p. que ~c _ç_xige, e se obriga a fazer a, um O SJi. PourEu ~-:-E: certo,. Sr. presidente, 'ql!c o 
]Íobi'e guardá nacional pelas provindas par,a av~liar furor politico arrefeceu um potiéil; !nus o il'stadó' de 
de)iui sorte. ' ' falta de garantia illdividual e Jll'dpriêdadti é o mesmo. 

"Por otiiro lado, o governo encontra facili~ente, em · · · • · · · · · · 
gr~11de parto da populá~ão, ,a ainbiQão ~e iergalõe~, O Sn. SILVEIRA Lo nó ;-Haja vista o·.que está itcon· 
·ôu m\ismo ae ti)( uma patente de offictal paru so li· tecendil na Paruhyba, na. cidade de Arêas; prende-se 
vrar das voxa~ões 'a'ljüe está sujêito o simples só!- a.q_s 30 e iuntos de., uina ?ez'. · · · 
dado. :0 Sn. FwuEmA •DE .MEL LO: ~Jsso .prova .que o 
· i(J Sn>FIGUEIIÍA DE 'Nf~tLO :-E' pena que a refor- estado do Ceará é igual, senão melhor do ·quo o de 
'lriá 'Iião~e'flie'sse no·'fatál•qúlnqnerinio antecedimtc,,, outras pr,ovincins. 

O SR NuNES GONCALVEs· E' pena ,O Sn. Po. !IPE_u.·1'7"E'o que não contc.sto., por.que o 
· · ' · , · .~ . -- • . mal é . geral, iilfelizinontc. De AgiiS:to de 186.8 a h Sn. FwubnA h li MELLO; ·- .. ·. te rido tão bom : Junho de 1860 coiiiinéttoram::so '60 'ssàssiriati>s, 

adr~g~dopar~ .qlla. , • . : 'como aqui fiz vêr,em liSta •JitiníinnJ:; e deJimhode 
, ·:o Si\. SILVEIRA DÁ Mo.'rTA :-E' má desculpa não 1860 a Fevereiro de 1870 commettcram·se·51(sà-
sê'f.iZer ilgêírii. . . . . gundo as publicações das .folhas diarins ,da pro-

,o SR. ·PmiPEu:-Mns, senhores,. o que tem feito o : vinCia .. · 
góvcrno ât€ Iiôjii parà satisfazer estâs riocessidá4es? : ·O Sn. SILVElllA DA MOTTA :-V ao a ma.is. 
Tori)O a!Jor~nntar i que ó das. propostas, que ô. dos • 'O' s· p " . . . . . . rn . tl '' .. . tr ' 
~oJ''eptb 'parít reforínur ó systhcma'b\éitilral, para a , . , ~· . om•Eu~.'""':' · , .. nap a an o om, o~ ,os 
ãbblillãô·'dil'guall!a.'' riitción'il, ji'àra 11 rdforrila jtiâi· ; cnmos m~nos grn.vos prnt1~a~os nesse 'tempo .. Isto 
1\l!i" ~~ · · ·' . . . , . -nunca so vmem mmba.provmcw;·~ogulamosnssas-
. ,}~1l, .. , , ., 1. ,, , . , . ,, : sinatos do 'CillCÍl a SOIS, clermo :DJ!ÍdÍO;'ipOr•mez.; 
,,.,N~~o. men,os,~~ ~ofprma .ôn guarda, p~cwn.~, 1 .CJ!,Ja nunca o Ceará se achou neste ostndo• quasi l'isiriho á 
oliol!çao ~r~ dogm,n do 'partido conservador guan.~o barbnrin. · 
na oppos1çao, mais so lembraram 1 Mudaram-se os . .· . . . ·N· · d . · f · 
têi~pos, :'inüUnra'J!1·~b )as opiniõ~s: ·Os ''perseguidos . O Sn .. .TAouAnmE ·-::- .. uo npma 0 • ha 'Po; ~1ta se-
'flnssarnm ·~ perscgmllo'rcs, 0 0 mstpm~ory)ü 'só 0~0 ~gnrançu. ~\t ~ onob10 senador podetnos VIUJar por 
rnlio na mao do adversnrw. Niio so'Iembrnm Uo dw toda a pro1mcw. 
dô''nmnrillã. ·E' ·isso quo dcsncrctlitn os partidos a . o. Sn Sn.vimu Looo:-:"- N1to duvido quo os bo· 
·estadistas. ' · · 'mens priviligilidos tonhm lú gnrmitia. 
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O Sn JAGUAllliiE :-Todo o cidüdüo pacifico. 
O Sn. FIGUEIM nE MELr.o; -'Tenho viajado pelo 

Coará; posso assegurar o facto. 
O Sn. l'o~rp~:u:-Nita digo quo esses atlentados 

sejam só praticados, nlio o disse o anno passado , 
não o digo esta anuo, por paixão politica, nem mes
mo todos pelos homens da situãcão; eu accuso prin
cipalmente a falta de execucão'das leis, do respeito 
da autoridade: · 

O Sn. NuNES GoNçuvEs: -A falta do repressão. 
O Sn. FIGUEllt.\ DE MEL LO:- Rtiste mais do que 

no tempo de V. Ex. 
O Sn. NUNES GnNpLVES :-Duvido muito. 
O SR. PRESIDENTE (dcpo!S do tanger a campa.inha): 

-:Peço aos t~obres senadores que permitiam que se 
diSCtlta. 

o Sn. POl!PEU:-Eu aiziu, Sr. presidente, que 
não attribuo esses attentados somente iÍ paixão poli
tica, nem só mente aos homens da situação; pergun
tarei, porém, dando procedem? O vice-presidon te do 
Ceará, o Sr. coronel Cunha Freire, no rolatorio eom 
que passou ao presidente, quiz attribuir cm parto 
esses factos, que olle reconheceu como aggrarantes, 
á explosão occasionadn pela mudança da udminis
tracão, islo é, que a explosão rcacciomtria havia con
lrilÍuido, diz o vice-presidonte, (que não é suspeito,) 
para esse grande numero de attentados. • 

O 'Sn .. T.!cu,uunE: -Não apoiado ; o vice-prc· 
sidcnte não disse isso. 

O Sn. Pom•Eu : - Oh ! Sr., lerei a V. Ex. o re
la lodo que o anno pass.ado já li ao senado para mos
trar ao nobre senador que não sou capaz de citar de 
falso, e que V. Ex. contesta o que niio sabe. 

O Sn. FrcUEIHA DE UELLO : - Pois leia. 
o' Sn. J\GU,\HIBE : - Traduz mal. 
O Sn. 1'1\ESIDENTE : - Peço aos nobres senado

res que deixem o ·orador oxprimir sons pensamen
tos. (Apoiados.) 

O Sn. Poumu ·-Os nobres senadores podem usar 
da palavra quando qnizorem e refutar o que oston 
dizendo; por agora tenho cu n palavra e deixem-me 
usar della. 

O Sn. FwuEll\,\ DE MET.r.o :-Dê as provas. 
O Sn. Po~rPEu :-Eu as darei quando quizer, não 

é. a V. Ex. que tonho do dar satisfação .•• 
O Sn. FwuEuu DE IIIELLO :-Dê agora; não ha 

asserção sem provas. 
O Sn. NuNES GoNÇAJ.VES :-Isso será ma teria para 

responder o não para interrupção. 

melhor serviu o seu partido, quo cspccinlmento se 
ostabolocou a lula entro o honrado. ex-ministro da 
justiça o o nobre ministro da marinha. Ora, desde quo 
a questão é de quQ,_m snbc melhor servir ao seu par
tido e não ao paiz ..... 

O Sn. SrLVEIRA Lona:- Eis porque o Sr. mi· 
nistro da marinha prevaleceu, , 

O Sn. PO!ll'Eu: -- ... os chefes de partido nas lo
culidades, essas influencias de aldeia, se julgam 
mais habilitados do que os presidentes, ou minis
tros, para conli'ccerem melhor os interesses de seu 
partido nas localidades, ondesãochofes, à influencias 
eleitoraes; por isso resistem e desobedecem' mesmo ás 
ord.ons dos prosi~ontes. Elles sabem da muxima, já 
mais do uma vez mvocada no parlamento, de que" se 
deve resistir ao !lei para melhor servir ao Hoí»; ó 
assim que elles desobedecem formalmente ás ordens 
dos presidentes, quando seus interesses, mal enten· 
didos certamente, os levam a esse conflicto. entre 
o respeito á autoridade superior o aos interesses de 
seus correligionarios. 
. Citarei só!nontc mn facto. O presidente d~ provín

Cia do Ceara rccommenda cnnstantemonto ns autori~ 
dados locues a captura do criminosos •.. 

O Sn. FIGuElllA DE MELLO :-E tem consoguido. 
O Sn. PmrPEu:- ... No municipio de Missão 

Velha u·ma mltoritladc havia prendido c recolhido á 
cadêa um criminoso de crime inafiancavel, que era 
protegido pelos chefes Iocaes. • 

O q uo fazem os ehefcs de partido de lá, os dous de
legados, um de Missão V c lha e outro do Bnrbalho, 
termo visinho ·? Solfam o criminoso ou mandam sol
tal-o. O presidente cumpre seu dever; mandares
ponsubilisnl-os, mas ollos !atisfizeram a seu partido, 
soltaram o criminoso o a responsabilidade deu em 
nada ; foram absolvidos. . · 

O Sn. FIGuEHu DI> MELLO:- Por um correligio
nario do nobre' senador ; logo eram innocentes .. 

O Sn. SiLVEIR,\ u.1 MorrA:-Onde ia parar o juiz 
de direito se não 6 absolvesse? 

O Sn . .hGuAnrnE:- Pois isso ó caracter do mugis· 
Irado, principalmente sondo liberal? 

O Sn. PolrPEu:~;\contecer-lhe-hia o mesmo que 
aconteceu com o juiz de direito do Ic6 e com o juiz 
municipal do Maria Pereira quo levaram páo e 
chumbo. , 

O Sn. Sn.vEIRI Lona : -E não houvo providen-
cia nenhuma. , 

O Sn. FIG UE! R.\ DE MELLO:- Não se mandou 
proceder contra os quo offonderam o Dr. Cct, ·lambem 
JUiz de direito no lcmpo do nobre senador? 

O Sn. I'UESIDENTE (tangendo a campainha) :-AI· 
tonçiw 1 O Sn. Pom•Eu ;-Senhores, osso estado de comas 

é principalmente devido á dcsmoralisacüo a que tom 
cahido alei c a autol'idndo publica. (jfpoiadas). 

Os chefos !ocaes do·pnrtido,onleadom rruo comprc
hondem bom sons interesses, ou os do seu pnrtido,con-' 
sentindo cm taos ntlcnlados ou protegPndo seus 
autores, mesmo contra as ordens do governo. 

O Sn. Pom•EU- Outro facto dos ta ordem: li no 
oxpcdionto do governo um alicio do juiz do dir'oito 
interino do Ic6, dando parto do haver responsabili

. sado o delegado do lermo de Percirospor havor dado 
solluru n um criminoso do morte que estava na 
cadOa. . . · 

Não. admira quo ellos comprchcndnm assim se,u 
dovcr do partitlnrios, quando n6s vemos quo minis
tros da Curtla, altos tlopositarios do poder, viw dizer 
poranto o parlamento quo olles so esforçaram cm 
servir bem a sou partido. Foi neste terreno, do quem 

Não sei o rosu!tat!o d~sso processo; naturalmente 
seria ignnl no quo tiveram os dos delegados do Missiw 
V clhn c Barba lho. . 

Eu quero provar com ostos factos, Sr. presidente, 
n dosmornlisnçilo dn lei o da nutoridndo quo ropnto 
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causa immeuiata dessa froquoncin do cri mo no Ceará. 
Não desojo abusar da paciencia do senado trazendo 
ao seu conhecimento factos que de alguma maneira 
envergonham a nossa civilisaçüo. Não fnllaroi, por
isso, desse infeliz do Piauhy, quo foi surrado por 
um delegado; não citarei aindu um fucto reconte do 
Ceará qu'asi semelhante, acontecit!o cm Jaguuri-mi
rim, segundo li ultimamente nas folhas. llm dele
gado mandou recolher ú cadêu um infcliz'que depois 
de preso foi espancado até ficar banhado em seu 
sangue. 

O Sn. F!GUEIR,\ DE MELLO: - E' alguma noticia 
de meia noute. 

O Sit. Pmli•Eu: - Pura V. Ex. factos desta ordem 
são noticias da meia noute, 

O Sn. F!GUEIIU D!l MEL LO: -Tenho visto tanta'!' 
O Sn. PmlPEU :- Não admira; tem visto até pcio

res; mesmo ao meio dia. 
Quiz provar com isto, Sr. )n·csidente, que o pro

gramma do nobre Sr. visconde de Jtabor:1hy, de ga
rantia aos direitos de todos, de execução da lei, rno
deraçiiD o justiça, está mui to longo de ser executado. 

Rem que, Sr. presidente, eu nüo deseje ou não 
pretenda ontrnr nas questões do relações exteriores, 
comtudo não posso doixm de ehamar a attenç.\o do 
governo ou do nobre ministro dos negocias estran
geiros para os factos occorridos eml\Iontevidéo com 
subditos bmsileiros, de que ha pouco deu conta a 
correspondeneia da cidade, capital dnqne!le E>;tudo. 

Senhores, não ha muito que cmprelwndomos nmu 
guerra com aquella Hepubliea por falta de garantias 
aos nosso~ subditos e ~e satist'nr,ao que lhe era pedi
da.; parccw que, depms de urna guerra que tito glo
riosamente concluímos, o Brasil devia ter obtido 
força e prestigio bastante para fazer respeitar na
que !lo paiz os direitos de seus subiiilos. llntretanto, 
na correspondencia do Jorna.l do Commmio, im
pressa na folha de 6 de Julho, vem mencionados os 
factos soguiutes: Leocadio Bonomeron ftl:·a forçado 
á p~aça, e açoutado por so haver recusado a~ sorviç~ 
m1htar; tendo reclamado ao nosso mimstro fm 
porisso de novo açoutado; outi.'O brasileiro resi
dente no Salto obteve urna sentcnca cm furor do 
sua propriedade; mas o presidente' llattle ordenou 
ao chefe politico que não désso execuçi10 1Í scntenca 
dos tribunaes; uma ostaneia do barão do MuuiÍ foi 
invadida c eonduzidos os seus auirnncs: o coronel 
Amaro Barbosa tem soiTrido grandes depredDcõos 
em sua estancia; urn outro hrasileiro fôrn tam&cm 
açoutndo no Salto o outra estancia do barão de Maná 
no Salto fdra igiL1hnonto invadida, tentando o om
cial oriental ferir ao enearrcgado da ostancin. Eis 
em resumo os factos referidos no Jornal do Com· 
mercio. 

Eu pergunto ao nobre ministro se estes factos siio 
exactos, o, no caso do sol-o, qno providencias ha 
dado. Acredito quo o nobre ministro os toriÍ tomado 
em considcrnçilo o foi to as rcclamn\;õos doi'idas. 

Mas, senhores, so estas rodamar.üos tivororn o 
mesmo rosul!ndo rpw as nutoriows, bom corno o do 
eonvouio do 20 do l•ovoroiro; se o estado dos hl'll.<iloi
ros narJUOI!a llepnhlica continua procnrio doslnmn· 
noim, sem garantias; quo n gororno ni10 lhos podo 
dat·, nchava mais prudo,nlo, mais po!Hieo quo u go-

. romo do llrnsil ou impedisse a pnssn:::nm do brasilei
ros pa1'11 o Estado Ol'icutnl, 011 doeliú·assu que, tuna 

voz alli, .niw .gosava!n cllos da protecção d~ go~orno 
do BrasiL h~so ~lVItro, uo monos, nus hvmnu. de 
novas comphcar:oos, o de aviso para os snbdltos 
brasileiros que não estariam illudidos, . 

O Sn. ÜIOUAillllE:-0 ·Sr. ministro da justira na 
outra camnra jtí explicou ist9. • 

. O Su. Pom•Eu; ·-E já que toquei neste assumpto 
do exterior, Sr. prosidonto, pormitta-mo. tambern o 
s~nado que protes.to contra as palavras do nobre rni
mstro de estrangmros na outra earnara, quando dis!c 
qtw a gu01rn ompr~hendid~ ~ontra o Parnguny. forn 
por causa do questoes do ·hmlles. Não, senhores, a 
guerra foi por motivo muito nobre, muito mais ele-· 
vado; foi por cansa da honra nacional, que achava
se comprornottidu, offendida pelo dictador do Para
guny. O dir01to que o Brasil tem aos limites contes
tados com nquolla Republica não adquiriu mais força 
do que antes da victoria;este direito resulta dos tra
Ia dos an tel'iores, e dn nossa posse; este direito ha 
do ser reconhecido, porqno ol!o se funda na justica. 
O direito do vencedor onda vit:toria não adianta náda 
a esta.questão; o fim da guerra, ,·omo disse o tratado 
de alliança, corno disso n ~overno perante o mundo, 
não roi por questão do limites; foi pa!'ll rlesaiTrontar 
a honra naeional. Niw fomos fazer conqUista, o nem 
resolver pelas armas a questão de mais ou monos· 
braças de terra nos pantunos do Apa. 

O Sn. MINISTRO D.t lURI~HA : - Sem duvida. 
O Sn. Po!!PEU: -1\las \'.Ex. tinha dado uma in· 

terprctação que parecia autol'isar esta conclusão. 
Não continuarei nesta questão, não só porque o nobm 
ministro acauou do se explicar, corno porque a hora 
so acha mnito adiantada, e não quero por mais tempo 
abusai' da paciencia do senndo. Eu tinha outros ne
gocias do que rno oeeupar; quizera perguntar lam
bem se o nobre ministro de estrangeiros ou se o 
governo imperial havia incumbido alguma missão 
os~o~ial cm Roma do tratar da cxtincçiw· da~ ordens 
rclig~osas. -

O Sn:. !IINISTRO DA !L\RI~H.\: - Niw, senhor, 
O Sn. Po!IPEU: --Já li a resposta que o nobre mi

nistro ueu na outra camara; entretanto tinha rnzão 
de pensar que houve alguma cousa... mas niio con
tinuarei, visto como S. Ex. affinnça o contrario. 

'famborn sobre outra questão que desejava formu
lar, u nobre ministro já respondeu, e porisso não a 
faço: ó relativa a resposta que S. Ex. deu ao gOI'er
no italiano para apoiar perante o concilio a opinião 
daquello governo. · 

O Sn. liiNisrno n.t !LtniNil.l: ..• Tamllcm jú res
pondi. 

O Sn. Poltl'EU:- Sr, presidente, V. Ex. sabe, 
assim como sabe o paiz inteiro, a compressão 
que o governo do Julho cm 1868 exerceu sobre todo 
o pniz pam fazer as oloiçõos. Parn isto foi mister 
suspender o dcrnittir n ·maior parto dos officiaos 

.superiores da guarda llll!:ioiwl. .\!guns desses of
ficlaos snsponsos, tem sido depois dernittidos ou 
substituidos, mas ha ainda outros qno cstiio sus
pemos ha nonos se.m. processo. Eu qnizorn por
guntnr no nobre mtmstro ou no governo se niw 
ora tempo do conceder amnisl,ia u ossos di~uos offi
ciaos, ~ujo ~rimo unicamente, ~r. presidente, foi 
lerorn COIICG!TH]O [!Ol'tOUOS OS lllülOS ao SOl! aJcancO 
na criso mais arriscada da guerra, pam que os coutin: 
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gentes de seus corpos não faltassem ao servi~o exi 
gido pela guerra, ,Pelo que foram utó agraciados 
pelo governo imperml, posto quo rnpzcs depois 
fossem suspensos. 
· Sr. presidente, eu pensava que depois da reacção 
operada, principalmente pela repartição da ju~tiça, 

. não houvesse mais nada que fazer a és te respelto: o 
nobre ex-ministro da justiça, que ali:ís disputa a 
qt:cm mais serviu ao sou partido, parecia ter satis
feito a todos os seus co-religionarios. Entretanto, o 
relatorio do nobre ministro da jnstica actual demonstra 
que ainda a roda dareaccão não p.Írou; o movimento 
operado no .Pessoal da· justiça, depois ~c M~io de 
1869 para ca, isto é, da ·data do relatorw, da o se
guinte resultado, que prova que ·u machina não 
parou: · 

Juizes de direito nomeados 22, designados para 
comarcas 9, removidos 21, avulsos 16; total68. 

Juizes municipaes nomeados 82, exonerados 17, 
removidos·24. 
. O S1t. FIGUEIRA DE ~fELLO :-E' trabalho regular 

dá administra cão. Onde está nisto a reaccão ? . . 
O SR. Po!IPEU: -·- ... reconduzidos 18; total 141 

juizes municipaes. Não é isto s6mente trabalho re
gular, é trabalho de partido para satisfar.erexigencias. 

O SR. FIGUEIM DE MELLO: ·-Mostre a irregula
ridade. 

O Sn:· PomEu :-'fambem parecia que a respeito 
da guarda nacional nada mais restava a fazer ; mas, 
não obstante, o successor do Sr. conselheiro Alen
car ainda achou ma teria immensa para a obra; hasta 
vêr os algarismos seguintes do movimento da guar
da nacional. corpos novos creados, 12; commamlos 
superiores extinctos 4: nomeacões de novos officiues 
355; declaradas sem atreito 7; ·lwnrus de postos 28; 
reformados 64; demittidos 23; transferidos ou pas
sad"s 26; privados de postos 12 ; dispensas e sus
pensões 22; total, 553 em um anno, depois do es
pantoso movimento operado pelo seu antecessor l 

O que mais admira, Sr. presidente, é que um mi
nistfo de Estudo, que tem de occnpar-se das a !tas 
questões do Estado, tenha tempo bastante para este 
jogo de demissões e suspensões de officiaes da guarda 
nacional, e expedir patentes aos novos ofiiciaes; 
m~s dizem que isto é nccessario pára servir bem ao 
partido. 

O SR. JAGUARIBE :-E' o cumprimento da lei. 
O SR. PoJrPEU: - E n estQ proposito permitta 

V. Jlx. que chame a attenção do governo para os 
destacamentos da guarda nacional pelas províncias. 
Este sorvico não é maisnocessario,desdo que !com vol
tado da c;impanha os corpos de policia, c até mesmo 
antes disto, porque cm todas as províncias havia 
eorpos novos de policia. Os destacamentos da guarda 
nacional só servem para incommod~r o povo, para, 
de alguma maneirn,pers0g11ir a paes do familias, quo 
são retirados das localidades onde as tem para outras 
muito diversas, e por outro Indo servem para aug
mentar a despeza publica som necessidade. 

Sr. presidenta, a fnlla do throno reconhece a 
necessidade do desenvolvimento intolloctuul, recom
mondn mesmo que 50 derramo a instruer,ão r.or. todas 
âS elnsscs da sociedndo ; paror.e que ostn Idon, hn 
muito reconhecida · confcssndn e oxor.utnda pelos 
povos civilisndos, y;o cnllando no ospiril.o do nosso 
gov, ' · o ou, · · · · 

dação imperial, apesar do inventario triste do estado 
da nusSit instrucção, apresentado no relatorio do 
nobre ministro, o que e que se ,tem feito, o que se 
Íem propo&to no sentido de melhorar esse estado? 

Nem no menos a criacão de uma escola normal 
para formar Jlrofessores, óu de mais escolas prima-
rins para alargar o ensino popular. . 

O uo, .. re mimstro da fazenda accusa um excesso . 
de receita, um saldo de 10 n ll,OOO:OOOfl. Não seria 
occnsião, 8r. presidente, de dar uma nppiicnçiio cone 
vcniente a este saldo distribuindo-o pelas províncias, 
do onde vem esta renda, e, proporcwnalmente, afim 
del\as o appliearerii convenientemente ás suas ne-
cessidades'! · · 

V. Ex. sabe o que se passou nos Estados Unidos 
em 1835. A União achou-se de repente com um saldo 
de 40 milhões de dol\ars sem a,Pplicação, Por acto do 
congresso este excesso de receita geral de 40 milhões 
de dollars foi distribuido pelos estados particulares 
em fórmn de emprestimo que ate hoje não procura
ram mais'; o, como sabe V. Ex., foi applicado espe
cialmente na maior parte dos Estados na instrucção 
publica. Não seria, pois, occasião de distribuir este 
saldo que accusao nob1·e ministro da fazenda ás pro
vincias para ellas desenvolverem 1i instruccão pu
blica, ou outro qualquer servir.o da industria' e com-
mcrcio? ' 

O Sn. FIGUEIRA DE MEtto:- Resgatemos a moeda 
papel. 

O Sn. Po!IPEU: -Parece, Sr. presidente, que esta 
fartura do orcamentp foi quem mduziu o governo a 
esse credito dê 200:000$ para festejo official. 

O SR. SILVEIR.l DA MoTTA:- Para o barracão. 
O ·Sn. PoliPEu:-Só esta fartura podia lembrar tal 

emprego. Mas note-se uma cousa, e é que em Roma 
quando os Cesares mandavam dar festividades aopovo, 
para entreter sua curiosidade, fazer os ci1'censes, da· 
vam primeiro de comer e beber. . . 

O Sn. SILVEIRA Lono :-~las o panem em primeh'o 
logar. 

O Sn. SrtvRrnA DA MorTA;-Eiles dão aos amigos. 
O Sn. PourEu:-Entretanto, neste lmperio, lá es

tão as provindas do Norte se de)Jatendo com uma 
secca horrivel. A fome tem levadb ao desespero a 
milhares de fami!ias no centro do Piuuhy, da Parahy
ba, Rio Grande, Pernambuco, Sergipe e Alago~s: fa
mi!ins morrem á fome, Sr. presidente, porque o. 
governo não pódo acudir-lhos. Entrétanto, póde des
pender centenas de contos com festejos officiaes, a 
pretexto de dar graças a Deus... . 

O SR. FIGUEIRA DE MEtto ;-Isto é negocio ven
cido. 

O Sn. PmrPEU ;-Bem sei; o eu protestei contra 
elle com o meu voto negativo; mas por ser vencido 
não obsta uma referenllia. 

'o Sn. SILVIí!RA DA MorTA d1l um aparte. 
O Sn. Po!rPEU:- .... a pretexto, dizia, de d~r 

gracas n Dons, sem se lembrar que ao Deus da ml· 
scricurdia a acr.ão·mais moritoria ó dar de comer o 
beber a que:n Íom fome o sedo. 

Sr. prosidonto, polo qno t.cnho dito, compr6hcnde 
V. Ex. fJIIO niio posso apoiar com o . mou voto o 
hymno de louvor ~no a nobro commissão cnntn no 

· · ·· · · mns realiso o governo as suas 
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promessas do reformas, faca justiça a este paiz, res
tabeleça os direitos indiviáuaos, t·estaure, cmfim, a 
çpnstituição, q~e cu prometto não indagar a origem 
do governo para dar-lhe o mou fraco apoio, porque, 
brasileiro, nada mais posso desejar do que a felici
dade c prosperidade do meu paiz. 

O Sn. SILVEIRA Lono :-Muito bem; 
Ficou adiada a discussão pela hora. 

.O .Sr. presidente deu a ordem do dia para 9 do 
corrente. . 

3• discussão da proposicão da cumara dos Srs. de
putados mencionada no párecer da mesa n. 286,sobre 
pensões. 

2• dita da proposição dii mesma camara, _mencio
nada no parecer da mesa n. 28'1, sobre pcnsoes. 

Voto dé graças. 
Discussão do requilrimeritó adiado , a que se 

refere o parecer da mesa n.· 228, augmentando as· 
horas da sessão, durante a discussão da lei do or
çamento. 
· tevantou-se a sessãO ás 31/2 horas da tarde, 

ACTA E~l 9 DE JULHO DE 1870. 

PRESIDENCÚ DO SR, VISCONDE DE AB.\ETE', 

A;s 11 horas da manhã fez-se a chamada e acha
ram-se presentes 24 Srs. senadores, a saber: vis
ronde de A!baeté, Almeida e Albuquerque, .Tobim, 
bnrão de Mamanguape, Fdrnandes Braga, .T agua ripe, 
barão do Bom lletiro, barão de Cotegipe, barão do 
Rio Grande, barão das Tres Barras, barão de Pira
parou, Sayão Lobato, duque de Caxias, Torres
Homem, visconde de Camarngibe, Figueira ·de Mello, 
Parana:;uá, Antão, Ribeiro da Luz, Saraiva, Cunha 
Figueiredo, Teixeira de Souza, Leitão da Cunha e. 
visconde de Itaborahy. 

· Compareceram depois da chamada os Srs. Firmino, 
barão de S. Lourenço, barão do Antonina, Dias de 
Carvalho,~. Nahuco1• barão de Muritiba~ Zacarias, Si
nimbú, l'ompeu, l~unes Gonçalves c :lilvcim Lobo. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Diniz, Chicharro barão do Ituúna, barão de 
Muroim, Furtado, Paula Pessoa, Mendes dos Santos, 
Dias Vieira, Paranhos, Mafra, visconde de Sapucahy 
e Dan tas. 

Deixaram de comparocer sem causa participada os 
$rs. Souza Franco, Carneiro de Campos, Fonseca, 
conde da Boa Vista, Souza Queiroz, Silveira da 
Motta& Octaviano, visconde de Suassunn e visconde 
dil S. ncente. 

O Sr .. prcsidenio declarou que não podia haver 
sessiio. por falta de quorum., mas que ia ler-se o 
expodtonte. 

O Sr. 1 • secrotario dou conta do soguintc 

, EXPEDIEN'l'E 

. Um oficio do Sr. visconde do Supucahy, datado 
do hoje, communicando ainda não poder comparecer 
á sessiio.-lnteirndo. 

Dito de 8 do corrente, do ministerio do Imporio, 
em udditamento ao de 30 de Maio ultimo, remei
tendo o officio do presidente da província de Minas 
Gera os com as actas da . &leicão àe eleitores ~spc· 
ciaes u que se procedeu nas jiarochias pertencentes 
ao município de S. João Baptista, do 6• districto 
eleitoral iila mesma província,- A' commissão de 
constituição. . 

O Sr. 2• secretario leu o parecer da mesa n. 288 de 
9 de .lulho de 18'10 ex~ondo a ma teria de uma propo
sição da camara dos ~rs. deputados, approvando as 
pensões concedidas a Archanja de S. ~ilguel Silva 
Serra, viuvado tenente de zuavos Augusto Francisco . 
da Silva, e outra, concluir.uo: . 

L• Que a proposicão da camara dos Srs: deputa
dos deve entrar em discussão, e ser approvada. 

2. • Que o parecer ola mesa seja impresso e distri-
buído na f6rma do estylo. . 

Ficou sobre a mesa para entrar em ·discussão com 
a proposição a que se refere. 

O Sr. presidente deu a ordem do dia para 11: 
3• discussão da proposição da camara dos Srs. de

putados mencionada no parecer da mesa n. 286 
sobro pensões. · 

2' dita das proposicões da mesma camara, men
cionadas nos pareceres' da mesa ns. 287 e 288 sobre 
pensões. 

V o to de graças. 
' Discussão do requerimento adiado, a que se refere 

o parecer da mesa n. 228, augmentando as horas da 
sessão, durante a discussão da lei do orçamento. 

Em seguida convidou os Srs. senadores · p1 esentes 
para se occuparem com trabalhos das commissões. 

~6· sessão 

EM 11 DE JULHO DE 1870 

PRESIDENCIA DO Sll. VISCONDE DE ADAETE' 

A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, e acha
ram-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: viscon
de de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim, barão 
de Mamanguape, Jaguaribe, Fernandes Draga, Car
neiro de Campos, Figueira de Mello, Sinimbu..t Tei
xeira de Souza, duque de Caxias, Leitiio da ~.;unha, 
bariio de Cotegipe, barão de S. Louren9o, Torres 
Homem, Cunha Figueiredo, barão do Hw Grande, 
Sayão Lobato·, visconde de Itaborahy,_ visconde de 
Cnmnragibe, haríio das Tres Barras, nsconde,.de S. 
Vicente, Antão. Nunes Gonçalves, barão ~o I uapa~ 
ma, Dias de Carvalho1 barão" do Bom Uotuo, Para
naguá, Nabuco o Sarmva. 

Compareceram depois da ç~amada. os _Srs. Pom
neu, Zacarias barão de Muntlba, S1lvmra Lobo c 
s I' ' ::;ouza • ranco. 

Deixaram do comparecer com causa participada os 
Srs. Duiiz, Chicharro, barilo de Antumna, Paula 
Pessoa, bariw de ltminn, barão do Muroim, Mendes 
dos Sim tos, Furtado, Dias Vieira, visconde do Snpu
cahy, Paranhos o Mnfrn. 
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Deixaram do comparecer sem caus,1 participada os 
Srs. conde da Bou Vista, Firmiuo, Souza Queiroz, 
F. Octaviano, Hibciro da Luz, Silreira da ~[ottn, 
visconde de Suassuna c Fonseca. 

O Sr. presidente abriu a sossiw. 
Leram-se as actas de S,o Q do conente, o, não ha

vendo quem sobre ellas Ozossc observagões, foram 
approvadas. 

O Sr. 1" secretario deu conta do seguinte: 

EXI'I\DIEX'fE. 

Officio de S do corrente, do ministcrio dn guerra, 
remcttendo o autogmpho sancciunado do decreto da 
assembléa gorai que abro ao governo um credito do 
200:noou pant as dospezas. co1~ um Te-DeUin em 
acção de gm~as pela tormmaçao da guerra. -Ao 
archivo, commnnicando-so ú outra camara. 

O Sr. presidente disso: 
cc Senhores.- Pela segunda voz nesta sessão tenho 

de dar-vos a triste nora de que ü morte acaba de pri
var-nos do nm collcga. 

Por carta de n do corrente mez, participou-me o 
Sr. hari10 do Gnrnpy, que n~sso ~ia, pelas 7 horas da 
nouto, fnllocora o ~~·. Antumo Lu1z Dantns de Barros 
Leite, senador pela província dns A lagoas. 

·Dcrmn-sn todas as provillr.ncins, que nestes casos 
são de cstylo, c nomeon-so nma deputação do G sena
dores, para acompanlwr o feretro desde a casa da 
residcneia do illnstre finado até o cemiterio da or
dem de S. Francisco de l'anln, 

O Sr. Antonio Luiz Dantas de llarros Leite foi 
nomeado senador por carta imporia! d.e :31 de Julho 
del84:3. 

Foi sempre respeitado pela indcpondoncia do sou 
carn~ter (apoiados), p~Ia. [rawrueza eom que 9XJ11tn.ha 
e detendin ns stt3S opl!uoes, pelo sen amor a JliStlr,a 
e pelos sr.11s sentimentos Yordndciramonte palrioti
•:os. (Apoiados). 

Ainda no dia S deste mcz oul'imos a sna voz na 
Lribnna desta easa. 

Fni um adcns ao parlamento, e aos se11s conci
dadãos. 

Horas depois já não existiu ! 
Para cllo tinlwm se Jcabado as illusõcs do m11ndo, 

para nos COill?Ç~Vil a rcnJidado da df)r, por ter per
dido um tito dJstuwto collega. 

Senhoro>, sei que sou orgito fiel dos sontimPntos 
do sorw•lo n_o$ta oc.;asiitu, cm quo, com o cora~it? ul
ecmdo do tao cruel ~ulpe, dedmo que a notwa do 
infausto successo, quo a•:aho do comrnunicar-I'OS ó 
rc!:obidu por ostn eamnrn e~m o mais profundo, 
JlUZtll', (:I pui.udos. Jllnilo bcm1, 

'osr.tCmtsnnsão de Sinimbú(pcla 
ordcn•),- V. Ex. aenba_do corumunica_r ao senado a 
pel'lla •ruo cstaeorpomçuo ar·a~IU tle .soflroreotn o fal
lccinu:nto de um'~"' sons m1m anl.igos mcmtH·r,s, o 
Sr.Antonio Lniz !Jantas do !Jarros l.eite,tuen illnsli'O 
wllega dn t•oprescnt..H:ito pcl11 provineiarlas A lagoas, 
o a •inorn me ligavanl IH~;us do pamntosr:o IJ rio anti
ga :uniwdo. 

Niw mu cnmpett~, S1·. jli'IJ'idcnt.r:. dopois •las yula-
: e ~· ., 

que o senado ouviu do \'.Ex., e que são tamboma ex
pressão sincera c cordial dos sentimentos, (assim ouso 
crol-o, de cada um dos membros desta cusa para 
com o illustre finado (apoiados), accrescentur cousa 
alguma para cornmemorar suas virtudes, c j ustiflcar 
11 dor que sentimos por esta perda; V. Ex. foi nos ta 
occasião, como é sempre, fiol interpreto dos sentimen
tos do senado: quero somente, Sr. presidente, invo- · 
ca:Jdo os precedentes dostu casa, pedir a V. Ex., 
em honra tÍ. memoria tlaguelle que boje pranteamos, 
o mesmo que so tem fCJto acerca do outros, porque 
é talvez o unico modo porque esta corpomçito pode 
patentear o pozar quo sofTre com a.perda de cada um 
dos seus membros. 

Assim, pois, requeh·o a V. Ex. haja de consultar 
o senado se concorda en) que se susponda a sessão 
hoje, corno se tem !oito cm casos iguaes. . 

Consultado o senado, foi approvádo o requerimento 
verbal do Sr. Sinimbu. 

Em seguida o Sr. presidente declarou que a ordem 
dia para 12 do corrente, ora a mesma jtí designada 
e levantou a sessito ás 11 horas o 20 minutos da 
manhã. 

~7'· sessão. 

EJ\I 12 DE JULHO DE 1870. 

PllliSI!lE:iCIA DO Sll. VJSCO~DE DE ABAETE'. 

Sumumo. -Expediente:- Officios do 1' secre
tario da camara dos Srs. deputados remettendo 
sole proposiçüos.-Omcin do ministorio. da agri
cultura romoltendo um autographo sanccwnado.
Hequerimento poJindo o logar do continuo do 
sonadu.-Parncoros ns. 289 e 290.-Redaccão.
Ordcm do di~ :-Discussr\o do diversas pr"oposi
cões da camara dos Srs. deputados sobro pensões. 
Íliscussito do voto do grar,as.-Discursos dos Srs. 
Nabuco, Snyito Lobato e barão de Cotegipo. 

A's 11 horas dn manhit fez-se a chamada e acha" 
ram-so prcseutos 30 Srs. senadores, a sabor: vis· 
conde do Abaeté, Almeida c Albnqnorque, Jobirn• 

. burilo do Jl!amanguape, Yiscondo do Sapncnhy, · Pa-
ranaguit, Leitiw da Cunha, Teixeira do Souza, Antilo, 
Cunha Figueiredo, burilo de Cote~ipe, dnqno do Ca
xias, Firmino, iliboiro da Lnz, visconde do Camarn
gihe, Torres Homem, visconde do Ilnboral:y, barão 
do Rio Grande, Imito do Pir;1pama, barão das Tres 
llams, Jagnarihr; Carneiro do Campos, Fernandes 
Hrnr;a, Sayito Lo h~ to, Dias de Carl'lllho, . !JaritO do 
Bom lloliro. Zaearins, Figueira do Mo !lo, Saraiva e 
burilO do i\lm'il.iha : comparcccmrn depois da cha
mada os Srs. Nal,uco, Nnnns Gonçnlvos, bnriw de 
S. Lonrenco, Silveim dai\lottn,. Sinimbtí, barão do 
Antnnirlll, ·visconde S. Vicente, F. Octaviano, Souza 
Franco, ~ilYoira ,Lobo c Pompeu. 

Doixarnm do comparecor com cansa part.icipndn 
os Srs. Iliniz, Chidton·o, barão do Itntinn, barão 
do Maroirn, Fmtnuo, Pnnln l'cs~on, Mondes do~ 
Santos, !lias Vioir11, Paranhos e ~lafrn. 

Deixaram rln r:ompnrrwcl' sem cm1sn pnrtidpndn 
ns Srs. r:onde da llon Vi>tn, Sollzn Qnoirnz, viscon
tlo di! Snnssnna o lo'on~u••1t. 

O Sr. 11 
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Leu-se n nela da sessão nnloce•Jcnto, o não havendo 
~uem sobre elln fizesse o)lservuções foi upprovadn', 

O Sr. 1• secrolario dou conta do seguinte 

EXPED!EN'fl\, 

0 Sete officios de 11 do corrente do lo secrotRrià da 
camara dos Srs. deputados, remottondo as seguintes 
proposições : ' 

" A assémbléa geral resolve: 
« Art. L' Ficam approrudas as so~uintes pen

sões, càncedidas por docroto do 1R do J\luio de 1870: 
l " ~ 1.• Pensões dinrins: de 400 rs. aos soldados 
du 2\!0 corpo de yolunlnrios da patrin Joaquim José 
da Costa, do 35• Benedicto Custodio Bmno,do 46' Ma
noel Cyrino de Barros, do '7' batalhiio de infantaria 
Laurinda Ferreira dos Santos; do 500 rs. aos r.abos 
de esquadra do 47 •corpo de voluntariostla patriaTho
maz do Aquino Sanclies, do 55• l•'olismino Antonio 
Ribeiro do Toledo, do 16" batàlilão de infantaria .Toa
quilo .Tos li de ,Brito, o ao fonicl do 4• balalbão de 
infantaria Saricho Rodrigues Pereira Pinto, totlos 
inutilisados em combate. 

~ 2.0 Pensões mensaes: de 218, rcpartidnmente, 
a D. 1\laria teonilia de Mirnnda Chaves, D . .Tesuinn 
Adelaido de Miranda Chaves, D. Rosa Cnndirlu dr. 
llirandn Chaves e D. Umbelina Hormqueta do Mi
randa Cha1•es, filhas le~itimas do tenente do com
missão Deolisano .losiÍ de Miranda Chaves, fallecido 
em conscquencia de ferimentos recebidos em com
bate; de 30$ a D. Thomrzia Ir a ria de Souza Gailclhn, 
mile do capitão do 40• corpo dn voluntarios da patria 
Manoel Cyrillo de Souza Gar!elha, fnHecido cm con

, seqnencin de ferimentos recehidos em combale; e de 
!:SBS ao alferes do 49' corpo do volnntarios da patria 
· .Luiz Alves Dantas de Amorim, inv~lidado por feri
mentos recebidos cm combate. 

Art. 2. o Todas estas pensões serão pagas da data 
dos mesmos decretos. 

Art. 3.' Ficam revogadas as disposições em con-
. traria, · , . 

Paco da camara dos deputados, em !I de Julho 
de lf:ÔO.-Conde de Baependy, presidrn te.-! oa~uim 

·Pires .I! achado Portella, 1• ~ecretario.-José Alaria 
, da Silva P(tranhos Jnnior, 2' secretario. >> 

" A assemblóa geral resolve : 
Art. 1.° Ficam approvadas as seguintes pensões 

concedidas por decretos de 11 do Maio do 18'70, a 
. saher: 

§ 1.' Pensões monsaes; de 30fl, correspondentes 
. ao meio soldo da palento de c1pililo, a D. 1\[arcolinn 
Theroza Dourado Nery, viuvn do capiti10 do Hi" ba
talhão de infantaria lielip~e Nory dos Anjos, morto 
em combato; do 12# a Carolina Hosa tio Oliveira, 
viuva do soldado de volnntarios da ratria llrancisen 
Guilherme Brum, morto om combate. · 

§ 2. o Pensões diurius: de •10Q rs. ao 2' cadote do 
15• corpo do cavnllnria dii guarda nacional do llio 
Grande do Sul Augusto Carlos flonjamin Ethur, nos 
sotdndos, do 51• corpo do voluntados da patriu Mar
cellino Onofre do Espirilo Santo, do 1" hatulhiw do 
infuntarin Francisco do Paula, do 2' Fl'ilncisco Po· 
roira do Brito, do G• Francisco .losó' Pereira, do 13' 

. .!oito Lourenço Soares; de 500 r,. no anspocada do 
23' corpo de voluntarios da pnt.rin Thomnz "Gomos 
uo Mncotlo, nos cabos do csqrrmlm do 28" Firmino 
Jlorrcim Mondos, do '17° .loiw Gonculvos 1le Faria, 

do :Jn regimento de c~ v aliaria ligeira Antonio Vieira 
da Costa. · . · · 

Art. 2.• Estas pensões deverão ser pagas desde u 
data dos decretos que as concederam. 

Art. 3.0 Hevognm-so as disposições em contrario. 
Paço da cnmura dos deputados, em 11 de J 11Iho 

de 1870.-Condc de Baepcndy, presidenle.-Joa
quim Pires Jll achado Porte !la·, 1 o secretario.-! os é 
Afaria da Silva Paranhvs Junior, 2' secretario. » 

" A assembléa geral resolve: 
Art. 1. o Fica approvudn a ponsão concedida por 

decreto de 25 do :!Vlaio de 1870, ·de 15$ mensaes a 
Thetcza Candidu de Jesus mãe do unspoçnda. do 1• 
COI'po de voluntarios da patriu, Evaristo José du Silva, 
fallecido em consequonciu do ferimentos recebidos 
em combate ; devendo os ta pensão ser paga da data 
do respertivo decreto. 

Art. 2.' Revo~am se as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputados, 11 de Julho de 1870. 

-Conde de Bacpend!!, presijonle.- Joa9u.im Pire~ 
Machado Portclla, 1.• secretario. -Jose J!!aria ela 
Sil·va Paranhr~s Junior, 2." secretario. 

" A assem blóa geral resolve : 
Art. I, o Fica approvada a pensão annual de 1:2008 

concedida por decreto do 11 do 1Vlaio de 1870, a D. 
Anna Justína Ferreira Nery, em attencilo nos rele
vantes servir.os, que na guerra do PnragÜay prestou. 

Art. 2.' ~sta pensão de\'erá ser paga da data do 
respectivo decreto. 

A.l'l. 3.' Ficam revogadas as disposi0ões .em con-, 
trano. 

Paço da camara, dos deputados, em 11 de Junhà 
de 1870.- Conde 'do Bacpendy, presidente.- Joa
quim Pil'e.~ A/achado Pnrtel{a., l' secretario.~ José 
Maria da Silva P. 1'rtnhos Junior, 2' secretario.>> 

" A assemblea geral resolve: 
Art. 1.' Fica approvad!\ a aposentadoria, conce

dida por decreto de 16 de Marco de 1870, ao des
embargador da relação da Bnhia, Munoel Libanio 

·Pereira de Castro no mesmo Jogar com o ordenado · 
que lho for del'ido. · · 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposir.õos em con-
trnrio. • 

Paco da camnra dos depulildos, em 11 de Junho 
do 18"70.- Conde de Bnepend!!, presidente.- Joa
qnim Pires J!laclw.do Portella., 1' secretario.-Josd 
Jl!aria. dn Silva Paranhos .Tunior, 2o secretario. " 

" A nssembléa geral resolve : 
Art. 1 ' Fica nrprovada a pensão concedida por 

decreto de 8 de Junho de 1&'70, de 18H mensaes, sem 
prejuizo do meio soldo, qne lhe compelir, a D. Ger
trudes do Jrsus Punlos, viuvado alferes do25' corpo 
de voluntarios da palriu João Honurio Pontos, morl~ 
cm combale .. 

At•t. 2." Esta pensão será paga desde a da la de 
SUa COIICOSSiiO. 

Art. 3." Hevognm-so as disposições om contrario. 
Paco da camnrn dos deputados, cm 11 do .Julho d1• 

1870:-Cmtdc de 1/ncpendy, prcsidento.-Joa.quún 
Pirc,q Afrtchrrdo l'ortclla, 1" srmrelario.-Josti J!Ia.1•ia 
da Sil11a. Paranho,q Jm1iar, 2" secrr!lnrio. >> 

"A assembléa gorai resolve: 
Art. 1.• A ponsilo de GOO róis dinrios, concedida 

por docrolo do '.J7 do Novomhro do 1SG9, ao 1" snr
gonto do ·1" hatnlhiw do infnnLeria Josó Maria do 
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Campos Sobrinho, devo entender-se concodida ao 
mesmo 1 o sargento quo tinha prnca no 52• c01po do 
voluntnrios da patria, conforme Ó decreto do 8 do 
Junho de 18'70, · 

Art. 2 ~ Esta pensão ser1í paga da data do decreto 
de 2'7 de NoYembró do 1869. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Paço da cnmara dos deputados, em 11 do Julho 

de 1870.-Condc de Baepend1J; presidente.-:loaqnim 
Pires A! achado Portella, 1• secrotario.-José .llfa!'ia 
da Silva Paranhos Jnmor, 2" secretario. >> 

·A' mesa. 
Dito do ministerio da agricultura, commorcio e 

obras publicas, de 9 do corrente, remettendo o anto.. 
grilpho s.nccionado da resolucão da assomblóa geral 
autorisando o ~oYerno a lmfJOr multas até 200$ e 
outra~ penas aJs infrnciores do regulamento tele· 
graphico. -Ao archivo, commnnicanrlo·so 1Í outra 
camara, 

Requerimento de Dcolinilo do Paula c Oliveira, 
tenentn da guarda nacional da Cr1rte, pedindo :J Jogar 
de continuo rio senado -A' mo~a. 

O Sr. 2" secretario leu os soguintc•s pat·eceros da 
mesa: 

N. 289 de Jnlhn de 1870. expondo a maleria de 
uma proposir;üo da cnm;rJ-.r dos Srs. dcpnL dos, appro
vando puu~õu~ concedidas por serviço< de guerra ao 
soldai] o do 2±" corpo do volnnwrios rla pntrin Manoe\ 
Julio l'cr01rn de Monezos o orJII'OS -C11ncluiudo. 

L" Qno a 11roposiçiw ria Pnmnra dos ~rs. deputados 
deve ent.rar cm disru~silo " ser approvnda. 

2." Qnc o pareeer da mesa soja impresso e distri
buído rra fo1·":a do o~tvlo. 

N. 290. !)p 12 de .IIilho de 1870 - A oresentando 
redi~iua 1 nrn cntl'ill' em 3a !i~cu~são 3s emendas 
que o S'llilllo n provou em 2' discus,flo no projecto 
'de lei da e;rm;rra dos S1·s. deputados. lixando fObre 
proposJ:r.' do pr der cxecut.ivo as forças do lern para 
o anno finnnroiro de ,1)71 '' 1872.-Conr:luindu: 

1.• Qrw o pi''l oito da c m <ra dos de ;!Jtados, devo 
entrar em :'ln discussão com as emendas do srnado. 

2." Qrw o p11neer soj11 impresso e distribuído na 
forma do estylo. 

Ficaram ,,;ht•c a mesa para entrar da ordem dos 
trabalhos. 

Lou-se mais n se.~ninte redacção.: 
Emenda do senado ao projecto de rosolur:ão da ca· 

mnr«·dOS Srs. dcprttados, que apprOYil as pensões 
concedidas polo poder cxocutiYo a D. Um bolina Ade· 
laide da Silva e a outros : 

" Accrescento·so a' palavras "som prcjr1izo do 
meio soldo que possa competir-lhe >> depois do al
garismo do cada uma das pensões mcnsacs conce
didas. · 

A D.l\[aria Amalia de Barros, vinvn do tenente 
do exercito e capitão cm commissão Cnndido llodri· 
gues de Barros, fallecido em conseqnoncia do feri
mento roccbiúo om combate. 

A D. Leonoldina da Silva Villas-llons, vinvu do 
maior do 12ô batulhiio de infantaria Gnldino da Silva 
Villas-lloas1 morto om combate. 

A ])', Hormcnogilda Beatriz de Olivoira, viuva do 
tencnLJ·coronol om commissiio Antonio l'odro do 
Oliveira, morto om combale. 

Paço do senado, 12 do Julho do 1870. - Visc011de 
de S. Vicente.- Vi.çcondc de Sapucuhy.- Firmino 
Rodrigues Silva. 11 

. . Posta em discussão roi npprovada para ser remei· 
tida á outra camnra. . 

ORDE~I DO DIA. 

PENSÕES. 

Jlntrou em 3• discussão pura ser dirigida á sancção 
Imperial u proposição da camara dos ::lrs. deputalfos 
~cncionada no parecer da mesa ··n. 286 . sobro pen
soes. 

Seguiram-se successivamente em 2• discussão • 
passaram para a 3• e foi approvada, as proposiçõas 
da mesma camara mencionadas . nos pareceres da 
mesa ns. 287 e 288 sobre pensões concedidas: 

Ao soldado Brnz José do Nascimonto e outros. 
A Archanja de S. Miguel Silva Serra e outras •. 

VOTO DE GRAÇAS, 

Entrou em discussão o voto de graças. . 

O Sr. Nabuco (attenção) :-Sr. presidente, · 
pretend<l 0ccupar-mo principalmente da politica in· 
terior, que se resumo essencialmente nas reformas 
que o nosso paiz reclama. Antes, porém1 vou fazer 
algumas obser\'uções a respeito da polit1ca ex~erior. 

Confesso, senhores, que k>nbo embaraço em tratar 
da politica exterior, porque temo qne o nobre mi
nistro dos negocias estrangeiros a cada momento me. 
'mponha silencio em nome das conveniencias diplo
maticas. Prometto, porém, a S. Ex. fallnr de um 
modo synthetico, geral, salvando por consequencia 
qrraA'qner dilllculdades que porventura hajam a res· 
peito de ul;tuh dos Estados com que temosrela~ões,· 

t'cr· :unto a S. Ex. se nossas relacões com as re~· 
puhlir:as do Paclfico inspiram confiança. O discurso 
da Cur·'a diz que nos achamos em perfeita amizade 
co:n !lulas as potencias, mas não me dá seguridade 
esta p:davra, porque até disparar-se o primeiro tiro 
de cn11hilo é olla usada nestas pecas solemncs. Pri
mei I'Umente tratarei do quo é Õfficial, depois da-
quillo qne ó fundado em informações. , 

A rospeitodas nossas relações cornos Estados-Uni
dos da Colombia, o relatorio do nobre ministro dos 
ne~ocios estrangeiros nos diz qne ha um protesto do 
governo colombiano contra al~nmas estipillações do 
tr;ltado ,Jc 2'7 de ~larco de 1867, celebrado com a 
Bolivia. Ainda mais; senhores, havias do fact,l: o 
governo colombiano, segundo uffirma o nobre minis
tro dos negocias estrangeiros, mandou destruir os 
marr.os pl'ovisorios collor.ados no rio Içá. Jlelo com
missm·io brasileiro dos limites do Perú em 18GB. Isto 
ó grave. Temos um tratado corri a Repnblica da Bo· 
li via, tr·atarlo consegnido pela habilidade de um dos 
nossos distinctos diplomatas, o Sr. co,nselheiro 
Lopes Notto. 

O Sn. Z,\CARIAS :-Apoiado. 
O Sn. NAnuco:-Este tratado, porém,. apcznr de 

longo tempo decorrido, ~inda dopondodo determina
ção das fronteiras, e isto é tudo. 

Entrotanto, senhores, _por causa deste tratado jli 
houve duas revoluções na llolivia quo foram abafadas. 
Consta que ha outra om campo, o podo haver al· 
gnma que truunpho. E assim o tratado, por falta d6 
seu eomplomento, por falia da detonninação das 
fronl.eirus, Ilcnrlt prejudicado o imprestavol. 



sESSÃO EM t2 DE JUNIIO DE t870 

1 A abertura do rio Amazonas,· so11hores, ainda ó 
um acto incompleto, porque depende dos ajustes 
cssonciaos para o sou desenvolvimento, njttstos com 
nsrpotoncfas ribeirinhas dos rios afluentes; portanto, 
a oxecurão do acto magos toso da abertura do Ama· 
zonas não tem con:espondido ás grandes ipspirnções 
que elle· leve em. vtsta. São decorl'idos quatro annos 
o• pódo·so dizer que não está perfeita a abertura deste 
grande· rio, que deponde da navegação dos aflu· 
entes. 

E o tratado de 1851 com o Perú ainda tambom 
depende da determinarão das fronteiras, sendo de· 
corridos' mais de 18 annos. 

Eis o que ó official. O senado, porém, ha de per
mittir que cxyonha ú sua considerarão o quadro das 
nossas .re!açoes com o Pacifico, d'e•iuzido do uma 
ll!emona tmEort~nte, publicada .em l~!i:! na C!1lom· 
btu por D. (.luotjano Otero, bibhotlteearw nacwnal. 

Cerlllmente, senhores, esta mJmnria deve mr•t·o .. :er 
.muita consideração, senão quanto ao fundo d11:; ~ues
tões, de qne olla trata, uo menos porqno r vnla o 
animo e intenções dessas Republicas p.rra comnosco 
e o estado das nossas re\acóes. 

A respeito da Bolívia diz a memoria: "O governo 
sancciouou a perda de uma pa1·tc tle seu tmiturio e 
de seus direit0s, porém o povo boliviano jiÍ empu· 
nhou as armas c~ntra essu pado em que tão triste
monto foram cedidos os seus direitos." 

Quanto ao Equador: 
" O Eqnador aguarda aueioso o momenlo em qne 

possa usar livremente de seus dirüitos.» 
·"Venezuela eEpora que se Cülll:lna u praso durante 

o qual suhmetteu seus direitos a ron·l'r;fles hoje in· 
aceita veis para reclamar a plenitude 1ie1Jes. n 
· . Quanto ao Perú o auto1· rnfere-so a um i'ol het.o pn· 
blieado em Lima no anno do J86!l por n. Snnthiag~ 
Tavara voltando do Amazonns. Eis o quo olle diz: 

" O. Brasil, com sua polit:ra ab,orl'enle, nmraca 
a integrid1de do Perú. o Brasil fez l'et.'.Ual' nossa 
fronteira por meio de occupaçõos elande<t.inas .e as. 
tucia nos !ratados e agom pr·otende aporierar·so de 
territorios bolivianos e per1tanos cedidos peh man
dataria da Bolivia. O Brasil deve conte r tar-so com. 
a. immensa superflcie que tem e nilo nrr,·batar·nos 
um territ8rio, de que o Pert[ trJrn nocrssidade, etc. 
Cuido o Brasil de r8mir os sons eseravos e não de 
fazer no Peni uma guerra de conquista, como fez ao 
Paraguay. O Perú está alerta etc. 11 

Qnmto aos Estados da Colombin eis nhi: 
" Os Estados da Colombia tratam por ultimo do 

exigir o acatamento de seus diroitüs e a derohtQãO 
de so11 territorio. O Brasil deve escolher entro a m
fluencin benefica que ródo ter, e uma polil.ica egoista 
qu~ ha de despertar V07.CS para estigmatisal-a, e bra· 

· ços para combat~J.a. l> 

Um jornal publicado em Lima, a Bolsa, assim se 
exprime ue,te anno: 

I( O Brasil em seu systhema ahsorvon to do territo· 
rios, nunca ha manojado com mais energia e astucia 
a sua politica que no tratado de 21 do Março do 1867 
com Molgarejo. A guerra ao l'araguny e a allian~a 
de Molgarojo n1ío tom mais objecto IJUO osb1llhÚr 
as llopublicas do, Pacifico, tomar·lhos suas portas 
intimns, dominar 'jlelo ponto om quo ollc estava 
mais defendido, dando um salto prodigioso do .Tnurtí 
·no Desaguadero. l> • 

Eis aqui, senhores, o ostado real das nossas rola
çüos com as Republicas 1do Pacifico I Não estamos do 

accordo com nenhuma dellas a respeito de limites ; 
onde ha tratados, cstos tratados ostiio incumpliltos 
ou são reclamados; todos nos olham mal. , 

Não penseis, senhores, que me assusto por causa 
da guerra, porque certamente os nossos recursos 
medidos com os destas Republicas são mais vanta· 
joso~. As minhas apprehensõ~s relerem-se lt depre
Ciaçuo do nosso caracter numonal. Certamente Dii.o 
ó grato para o brasileiro vilr que o Brasil jú inqui" 
nado aos olhos do mundo pela macula da escravidão 
ainda tom mais contra si a animadversão dos nosso; 
visinh?s, que ~os attribuem espírito de conquislll; 

E dt~o co~tg~ mes~o: ou os no.s~os diplomatas 
no Pactflco sao mhabets, ou na pohtlca que segui
mos para com as Hepublicas do Pacifico ha algUI,ll 
vicio radical que. nos isola, que nos arreda de todas. 

Eu vejo na memoria de que.vos !allei, como syn,. 
these das queixas contra o Brasil, esta que vou dizer· 
vos: assas Republicas querem para base de seus trata
dos o nl1 possidetis que ellas chamam legal, isto é, 
fundado nos tratados da corôa de Portugal com a 
c?rr\n do llespi!nha, e o Bras!! qun!' p~m base essen· 
curl drB se11s trallldos o ut1 pos.11dett.l de facto, uti 
possidr•t r~ fltrtlud•> na occupação. Senhores, não se 
rui Ir nesta ma teria seguir absolutamente um princi· 
pio, poi'<J:JB qualquer principio deve variar, conforme 
as drrumstancias individuaes ·de cada um dos Esta
dos. E. sem dudda., se queremos um principio abso-
lutn devemos reconsiderar a nossa politica, porque 
slil'<i inutii querer !ralados. 

Sr•nhDI'eS, um principio absoluto, ou na diplo
maeia ou nn politica, é cousa fatal. Vêde como a Jn. 
glaten·a vive feliz; ó porqur a Inglaterra r.om seu 
patriotismo não segue nenlr1m prindpiu absoluto 
nem nil sua politica nem na sua diplomacia: a lo· 
gica mata a politica, e a diplnmncia cujo caracter é 
sem pro relativo. O principio nbsolnto da legitimidade 
que l'illleyrand sustentou no 1:ungrcsso de Vienna, 
porqnn se' empenhava pela cau'n da Saxonin, e pela 
desenl.'rronisuciio de ~lura~ Hei de Napoles, compro
metteu a causá de outras nacionalidades, e a,da pro-
pria França. · 

A ~linha opinião, pois, se resume em que niio te
nhamos um principio absoluto pnra os tratados com 
os nossos visinhos. O qne 'desejo ó uma politica 
larga som princípios absolntos, com o animo de 
tl'o1USaccão. 

Temo', mna superQcie !fio vasta, que podemos 
sem dnvidn fazer a concessito de terrenos desertos, 
alagartkos, incultos, que nito nos servem, mas que 
podem sorvir muito aos nossos visinhos. · , 

Nisto, senhores, ha um grande pensamento; ó ins
pirar eonfianca aos nossos visinhos, desment'r aos 
olhos do mtÍndo esse espirito rttl conquista que se 
nos attribne; basta-nos o dosar da oscravitliio I 
· Esta politica larga que on deseJo, que sem duvida 
o pmz deseja, esta pohtica .larga para acarear a con· 
fianca dos nossos visinhos, e as sympathins do mundo 
civiJÍsado, ou não a posso espor~r~o ministerio de. 16 
do .T ulho, desde quo o nobre m1mst.ro dos nogoctos 
estrangeiros proferiu na outra casa dr parlamento as 
palavras que foram aqui censuradas polo meu nobre 
amigo, senador pola Bahia. · 

Sem dttvida, senhores, se a gnorra conlra o Para
guay foi por cansa de limile.s, se exhaurimos sanguo 
hrasiloiro, o cnpitnes brasilmros por c:ausa dos terre
nos. alagadicos do Apa, confirmado est<Í o espírito do 
conquista, que so nos attribuo, ospirito tau to mni~ 
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utmvido o exagerado tjtumto ú immonsa a somma do I tt Pan ovitll,l' as disoncüos e guerras que tr.azom 
capitaos despendidos, e o sangue Lrasiloiro derra- comsigo as questões do llmites, fica estipulado que 
ma~o. . . . . . os governos alliados exigirão do ~overno do Parn-

ll!s aln o que d1sse o nobre mnnstro dos nc~oc10s guay, que colobrti com os rospocttvos governos tra-
ostrungoiros nu outra casa do parlamento: tt Tendo lados definitivos de limites.» 
feito a guerra por ostas questões (de limites) havo- E o nrt. !i• ainda ó mais decisivo: t< Os al!iados se 
mos resolve!-as segundo a justiça a que nos julga- compromottom solomnemente a não deporem as 
mos com direito c qu~ firmamos pelas armas. » Pois armas, soníto depois do derribada a autoridade do 
bom, senhores, a exphcacão que deu a estas palavras actual governo do Parnguay. » Eis ahi; não fomm 
o nobre ministro dos 'negocias eslrnngoiros, não os limites a causa da guerm. 
satisfaz; essas palavras só teom 0 se~ tido que el,las O Sn. ZACAUIASi- Apoiado, nem mediilta, nem 
soam; s.ú uma_ errata, só a ~uppressao · deilas pudo immediatamente. 
salvar a mtençuo do nobre mmlstro, a menos que as 
palavras não sirvam pura exprimir o contrario do 
que queremos, .seria o mesmo se eu dizendo hoje 
que o barracão no dia 10 esteve vasio, e que esta 
abstenção do povo era uma grau de lição, amanhii 
viesse explicar que a minha inteuçiw em dizer o 
contrario, isto é, que o barracão no dia 10 esteve 
cheio. 

O Sn. ZACAlli.\S :-Segundo a l'ollm official·estcve 
deslumbrante. 

O Sn. NAnuco:- Sr. presidente, ouvi com a be
nerolcnciu que mo inspiram a amizade que consagro 
a S. Ex. e a admiraeiio que tenho pelos seus talentos, 
. as explicações do nóbre ministro; mas me pareceram 
ellas unproccdentes. 

S. Ex. disse: (lendo). " O que eu disso na camara 
dos Srs. deputados t! que o molivo que nos levou ao 
Paraguny foi sem duvida o desaggmvo de uma af
fronta ; mas perguuto ao nobre senador qual foi o 
o motivo que levou Lopez a provocar-nos? Certa
mente que todas as suas vistas oram a respeito de 
limites .... » 

Que temos nús com as inlcnr.ões, c eom o proceder 
de Lopez para explicar as nossás intencões o o nos ..• ; 
proceder'? Porque Lopez deti um mótivo ostenôivo 
para gnena, entretanto que a causa impulsiva da 
guer·t·a foi a quest;\o do limites, lwvomos dizer lam
bem que a cansa imptrlsiva da guerra foi por nossa 
part~ a questão de limites? O que tenros nós com os 
motivos do Lopez? 

Senhores, em honra do- nosso caracter naCional, a 
guerr·a defensiva que sustentámos a todo transe, e 
com tnntos saerificios contra o Para~uay, nãr foi 
por causa do limites. (Aprdad os.) Não ó passivei 
que sacrificn~semos tnnto ~an~uc, tantos capitaos, · 
que caructc!'lsassemos esta guerra por nm duollo 

· do morte eom Lopez •..• 
O Sn. Z,\CAIIIAS:-Por causa do torras. 
O Srl. NAnuco :-.,. por causa de terras; os moti

vos da guerra siio os mesnros motivos d 1 allianca. 
Vejamos no tmtado da all.ança truaos foram esses 

motivps. (Apoiados), 
Eis .. alti na exposiçi10 dos motivos. (U). "l'ersua· 

d •d os do que a paz, sogurant.;a o prospt!ridudu do suas 
Jespoctil'as nações torniim·so irupussivl'is emqunnto 
existir o aclniil govemo do l'iimguay, e rrno ú umn 
necossidado imperiosa, reclnmarlu pelos mais elo
vados intorcssos, fazer dosappnrcecr<~quellc governo, 
rospoitnndo a soberania, indcpciulnncin e intogl'i
dado territorial da llcpuhlica do l'ill'aguny, ele, , 

A t[llostüo do limites, senhora;·, não foi seniwumil 
qucstiio aeddontal; llÜO J'oi 11 CdiiSII illl]llliSiVa da 
guorm (apr!l;arlus): t) bem ex proso o nrL. 1ü do tra
lirdo datl'lphec nlliau~a. (1..8): 

O Sn. N<~lmco:- Como a questão de limites não 
foi a causa da gnerra, o tratado do paz não depende 
lambem da soluciio dos limites. Estes limites siio 
objecto de tratados individmtes com as soberanias 
alliadas o não fazem tmrto dos tratados collectivos 
q•ro versam s<lmenlo sobr·o a navegacão dos rios e 
outt·as qnestões do direito publico. • 

Assim, diz o art 16: " Os alliados exigirão do go
verno do l'ara~!tay que celebre com os respectivos 
governos tratndos definitivos do limites.» 
. Assim diz o art. 17. uOs alliados so garanlem re

Clprocnmonten; esta garnnlin accessoria seria des
necessaria se os limites fiwssem objecto do tratado 
coller;livo, em o qual os allindos todos são partes 
e nüo garantes ; em o qual todas as eslipulacões 
estão sujeitas á mesma sunccüo dos tratados 'col-
leclivos. . • 

Assim o mesmo art. 17: rtquo no caso, cm que um 
dos a lliados nho possa obter do governo d~ Paraguay 
etc., os outros cmpre,1;ariw nclivnmento os seus esfor
ços>> oslns palavras mostram claramente que os 
tr .lados do limito< suo in!lividnaes, quil cada um dos 
:rlliados dol'e fazer o seu com o Paraguay, sondo os 
outros alliados ~arantes, c intervindo com seus es
forços no caso do art. 17. A disposir.iio desse artigo 
SPria ociosa se os limites del'cssem figurar no tra Lado 
collectivo ole paz. 

Esta dist\nct;üo1 qu.e faço, ú conforme o principio 
da soberama lerntorrah porrJUO cada nação é exclu
sirauwnte competente para tratar e decidir sobre os 
sons limites sem intervenciw de outras nacões. 

Portanto a paz não dop'ondeu dos limites, e o tra
tado definitivo de paz lambem não depende dos tra
tados de limites, que cad« uma das soberanias fará 
com o Paraguuy. 

Tarnbem no congresso do Vienna houve um instru
mento gora!, o seguiram-se tmlados especiaes entre 
as partes interessadas quanto aos respectivos tciri
torros. 

Outrir proposiciw do nobre ministro não devo pas
m desapercebida; ó que o l'<tragnay não pódo re
r:n~nr os limites ostipnlados no lratndo du triplico 
allianca, porque não vam~s tratar estas questões do 
limites como com qrwlquor naçüo soberana no uso 
plnno de srw sohomnia. 

O Sn. ZAcAIIIAS:- Esta ó boa. 
O Sn. NAnnco: - Esta proposiciw do nohro mi

nistro 110 menver, ti insnstcntarcl,' nem só lÍ fnco dos 
pl'incipios como mesmo 1í t:1ce do direito convencio
nal, cousiswnto no Ira lado tia triplico alliançn. 

Se11homs, a guerra so I't:solvo ou prlos tmurdos do 
paz, on polu submissiiO. A ~:uorr<r do, Pm·ngrwy''lln
don, eomo ostamJH'evisto pelo tratado da triplico ul
linnra, po1' um l.mlado dr paz IJ rospnitndn 11 sobom
nia, ·o inLof(rid:rdo dn Pnrngtwy. Vejamos qunl (, 
conforrnu llell'lcr·, a L!woria dos tratados do paz. (Lê.) 

,, 

. ,, 
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« Os tratados de paz, diz Heffter, são convenções 
pelas qunes duas ou mais soberanias declaram do 
uma maneira solemne, findas as bostili\lades o~tro 
ellas som ~ue fique uma na depcndencia da outra. 
Eis ~hi_: E' o. que distingue o tratado de 'Paz da 
subll}tssao ded1t1o. T_odas a~ regras das tonven~ões 
pubhcas em geral sao emmentemente applicavcis 
aos tratados do paz. " 

O Sn •. ZAcÁmAs ;-Apoiado. 
. O Sn. NAnuco:- E, pois, senhores, á vista desta 
dout~i~a, que é t~mbem a dos ou~r9s autores, p6de-se 
admtttlr .n doutrma do ~obre Jl!lmstro dos negocias 

. estrangetros, de soberamns e me1as soberanias sobe-
rania que não são soberanias ? ' 

O· Sn. ZACARIAS: - Ires quartos de soberania. 
S. Ex. podia fazer o favor de dizer quantas partes 
ficavam. 

O SR. NAnuco: -A verdade é, senhores, que 
quando a guerra se conclue por tratados de paz, e 
estes não estipulam a cessão de territorio, cessando a 
occupação bellica, o territorio é restitui.lo com o 
uti possidetis anterior á guerra, e como era ~ntes da 
guerra, apenas com as deteriorações causadas pela 
guerra. 

E' o que se dá para com o Paraguay cuja sobe
rania, independencia e integridade, o tratado da tri· 
plice alli~nça garante, e:~cluindo ~ssi!'l . toda a idéa 

.. de conqUista, toda a cessao de temtorw. A questão 
de. !imites não importa cessão de territorio; é ames
ma questão anterior águerra, dependente do_direito 
preexi~tente, e não. fundada n~ effeito da guerra. E, 
com? J.á demo,nstre1, ~ poz . nao depende d~ questão 
de llmlles, cuJa soluçao lera Jogar como tefla se não 
tiresse havido guerra. 

O Sn. PARAN.\GUÀ : - Não ha:conquista. 
O Sa. NAnuco. -Vamos ainda ao direito con-

• Tencionai. · 
O direito convencional e o mais expresso que é 

possível, senhores. 
. Diz o tratado : ( Lê.) cc E' uma necessidade impe· 

nosa fazer desapparecer aquellegoverno,respeitando· 
se a soberania, mdependencia e integridade territo
rial da Republica do Paraguay .. » 

Eis nhi : a tríplice alliança comprometteu-se a 
manter a soberania •.•• 

O Sn. ZACARIAS: - Plena. 
O Sn. NAnuco :-... independencia e integridade 

do territorio; não fez distincçiio ... 
O SR. ZACARIAS :-Nada. 
O SR. Nuuco :-... entre vencedor e vencido. 
O SR. ZACAnus:- Apoiado. 
O Sn~ NADuco:- « Mas, disse o nobre ministro 

a guerra que dirigimos contra o governo do Para: 
guay foi de facto contra a Republica do Paraguay, 
P?rque esta, voluntariamente ou coagida, apoiou o 

Sr. ,presidente, eu não posso admittir lambem 
esta d~utrina do nobre· 1pinistro dos negocios es
t~angm_ros, porque clla importa a consagraçilo da 
fo pumca como um principio da execução dos tra
tados. Oh! sim; nos tratados podemos prometter 
tudo, mas podcJnos no depois fazer o que quizermos. 

E que comparacüo, senhores, nóde ter o nosso 
tratado deflnitiv,) "de paz com o Jlarnguay e a reso
lução da paz da Europa em 1815? 

O senado subo que o congresso de Viennn não 
teve por fim a paz da França sómenU!; o congresso 
d~ Vienna~ como os .congressos que o tinham prece
dido, de. 1Vestp~mha e Utrech, teye por fim, ainda 
com ma1s amphtude, regular o duello publico da 
Europa; conforme. a celebre politica de equílibrió, 
e por. conseqnenc111 a reconstruccão das nacionali
dades e a limitar:ão das fronteiras no sentido desta 
politica de equi!iiÍrio. Ora, sendo assim, vós sabeis 
que. a França, da qual essa politica mais se temia, 
devm soffrer, como soifreu, recuando suas fronteiras 
até 1792 e perdendo suas conquistas. 

Mas não foi a França só que soffreu o despotismo 
· da San~~ Alliança, isto ô, das quatro nações pre
ponderantes no congresso do Viennn. A Europa toda 
foi revolvida; muitas nações .viram suas fronteiras 
alteradas, e algumas naciOnalidades foram suppri
midas como a infeliz Polonin. 

Ora, o que tem de commum llste grande acto do 
· congresso ~e Vienna, COJ!! ~ questão do Paraguny? 

As expressoes do nobre mm1stro, esta comparação 
com o congresso de Vienna, querem dizer que os al
Iiados se julgam investidos do mesmO poder que a 
Santa Alliança para entender com a integridade do 
Paraguay e até com a sua nacional!dade! . 

O tratado da tri~lice alliança protesta contra isto; 
e a conquista esta fóra deste scculo: não é mais o 
tempo della. . 

Todavia, senhores, ·se a Franca soflreu tanto peles 
tratados do 1815, se a Francá recuou até os seus 
limit~s de 1792, dizem autoridades insuspeitas, não 
foi senão pelo diplomata que tratou·dos interesses 
da França. Habil como ello era, tinha, porém, uma 
causa particular pela qual se empenhava; era' a da 
Saxoma; e por essa causa sacrificou sua patria. · 

Diz o Sr: Thiers com muita· razão : « que se Tal
leyrand se tivesse ligado, não á Inglaterra e á Aus
tna, que tinham interesse em destruir todo o poder 
da Franca mas á. Russia e á Prussia, que desejavam 
úquelln á Í1olonia e esta a Saxonia ; se a taes preten
ções se não oppuzesse Talleyrand e sustentasse só
mente_n causa da França, como devia, porque naquel
las circumstnncias cada Estado só cuidava de .sal
var-se, a França não teria perdido tanto. 

l\las o nobre ministro' dos negocios estrangeiros 
preferiu o to!l-!tlll' qucstio, quando invocou a lei do 
vencedor. 

Disse elle na camara dos Srs. deP.utados : • O 
Paraguay não póde recusar os !im1tes porque é 
a lei de vencedor. • d1ctador. .. 

u Nem taes expressões são sem exemplo na histo
ria. Assim acconteceu com a França na guerra dos 
alliados contra Napoleão. 

, « Elles declararam que a guerra não era feita á 
França, mas sim a Napoleão, cuja existencia era in
compativel com a paz da Europa. • 

Estas palavras do nobre ministro foram ainda 
mais inconvenientes do que as de Alexandre da Rus· 
sia ditas a Tnlloyrnnd quando se oppunha â annexa
ção da Polonia. 

11 Mas a França é que soffreu as consequoncia da 
<•guerra. » . 

Dizia cllo a Talle.yrnnd: cc Se vos offendeis quan-
do conto com o voto do todas as potencias, vamos â 
guerra: tenho 200,000 homens na Polonia ; tirae
me de lá. » 
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· ,1\fns, •senhores, a,.F~Iinça . niio. estava nqjqui\lpda 
.como 13;~nragua)~; .o. ~~~lleyxand, ~ltivo comp Qm, 
-rllSpondeu~.,J<. A Francn,não, quo1· a .gnerril,; más não 
.a.:regeita;; ,iemos,lOO,ÔOO homens, m'us ·podemos lo· 
vantat~mms.~OO,OOO» :,; . ., ..... ,,,, · ... : .. .,. ,,J 

•~v) ~wlfJ:~tllt.ç9~r~ili(lio~; ~P.iD.·~~spg~~tilii!!~~~à~ ·~ão 
J%~YS~!!P.m!\ xepre$,CAI!Ih~o ~1!4q,qmaJÓ m~a119,,ªb· 
.!)/!PR tyao,,,CP!I!II· o conquts(4dor. domma o-.povo ven· 
. •1do. (ifpo•n . .los.) .. ,1 . · • 1 · ,y'J:I1.~~ ~..ff:\::' "',/.lh'.IL· dl!l • lUI ·' 

,r(;J.\UrB~I., ê~nug;:e_sn. qlj~}~!e;~stq~o HP ~o~~~~itl,ão 
c Y:~~. a~1ge, ,po,r.@~JI\,~l!u~~o. o_ptlC~ .~~ .:yqsso. nOSPIF.I}o '-'<,O..infeliz Pnrligufly·pói:le ... dizer isto .110 estado em 

.que. so .ncl)a.?. E.ostn.s 1j)alnvras .:de Alo~iliJdre, ,(o~;lm 
ditas no congresso. de, Yienna, ~m conver9a .com(f\1)· 

ciléyrand.; ·.mas as palavras .do nobre ministro. foram 
c4itas,na tribuna,do..parlnmcnto, o ú porisso :QU(),GO,!l· 
-sidero, ns:.palavras do nobre ministro mais inconve· 
nionios,I(Apqiq,dus.),.,,., , ,, . . , . . ,, .1;. 

•". Orá, :na vordado1 senhores, quem p\Íde .duy.idfif ,da 
,ãntltiíincia do :venbodnr. sobro o vencido.?: CortamQnt.e, 
-ljuanilo .o.,.vencedor,trata com :o vencido, como:. o 
"o:iBrasil.com.o,Pnraguay; e ainda QccU.pando o terri· 
;iorio, sem .du~ida .• é irresistivel a infinoncia dp,yQp· 
.cedor.-.Mas a vordade,:sonho.ros, é que certas cousas 
se :fazem mas não so:di7.em ...... , : .·• .. , . " , , ,, , ··~ 

Por mais que a .. guerra.tenhu influído no;dir~~o 
"internacional;· toda.vía: ainda ningucm exigiu, lJ\1,COn· 
·sagrou .. o direito ,da força a excepção de Prqud~Q.n. 
:;Eu :queh:o-tne, .. pois, do nobre .. ministro por ter-pro· 
'ferido estas . .palavrns noíparlamento, •, • 1.1 :.·: .. i 

., ' Scm.duvida,. podemos Jazer .muito com a influen~ia 
de vencedor que exercemos no .Paraguay.; mas·co.n· 

uvcm:não desQJoralisar_o .tratado de paz attrib.uindo·O 
r a;.:e~saúnfluencia; conv.om não. dar mais um ~rgu
;ii)ento aos que nos .imputam espirita de conquista; 
-!eonvem não. ·inquinar csso.'lràtado com o ger·men do 
, rosentiinepto da:.populnção:paragnaya.. . .,,_ 
,~ cPatàce; :Sr .. presidente, .1que: jábnstí\ de politica 
exterior. AgiJravou.tratar.d~t,politicn interior .. , 

,,., Sr.:.presidente, desde.o:l6 de, Julho, que OU-COn· 
osiaero.como diadntal, como o jacta alca. das nossas 
instituicões .politicas.. · 
'b S'n; Sii.V'EtRA:LiinÓ :.:..Apoiado. 

· J: !•, ,C 1il'll'p ~ r},':. 1 ·- -~- ',, '• •· , .:i-:,:. 
'J"'' QSa. ~~v.cg;,;-;. ;., exts\e ,no pa1z uma fi.Jtuaçao 
;!lln9r.ma),~.dor;n,inalja, ,~9 u!Da..in(',eflni1;cl ,\l)}PI:ê~~~o 
4111~ pr~§~!k\!l!lml.t.o ~,<\ti' LlffiOr_.dç.,~m ftjt,u~9. q~?F9q'!}e 
.;culo.wA;s~ri!JIQ,,ji§S,dQ!)l~tao ~~o .h~1 ou,tm quesJ~.o, 

senhPDJI!i fllOJ100:1!,:q~~wo,qa ,hbergape, l!~o lia ou
•itrll @GÍ~~a,d~ ~e!\iiPrn.inl!!~i~~ade ,de ref?Jlll~s .. Pr~; o 
-•B~I;la~g Y.~:qiJ~.p;JltOil\~.0 S\l,lnr dessQ. ~~taílo: pr!l_~tsp
·.ttlOce"t(~lar ·4MirAf.onnas, ... para ·que possamos trlltar 
·da.Ú,9êSa'gjda.ordj,J,tp.ri~., 1,,.. , · . "' • "'· 1 ..• : 

"''"A\tnda :ll$Ja,vq..;,yoq,AeYJ!r~.\ar,.,s~n])opj_s, ~11ll ~.r~~o 
";mn,,(ll.v,QNQP no~sQ., :!jysthcma ,fep~oscn,lal!vo., .E~U· 
-i!l~il.llto,e~.tjyçr,vo.~ ,q~st\1, ~ri~1,1na,, é esta a win!1a 
-IJIIIQS.IãQ: c!ama·ne cesse. li! ao temos systhema repro· 

sentativo .. J. , • ., 

.t,;.{h~;,Sns. SILVEIRA LOBO E SILVEIRA DA MOTTA :-

ApOI~dO,:,,. '.. .,. ' : . . c . I .... '., 

O Sn. NAuuco ' - E' esta a questão dominante. 
_.Não ,b.n,rl!Yfitlmma.rept~$Cnlftliv,o. q\lr1n1\o, s~~~pres, 
, o,, p,o.vp .nJ1Au!em;,,ns lill.eiii.ade&, ~~SCI)ctoc~.,, ._q!l,<lll.do 

na o ha elmçoes hvros, quandq mt? .ha. ,um,' parla
.,mopt?)e~i,ti~p,qlf!' !li9,.\~a voto ct~qnitiyo, e qec~si~o, 
.,~o)lre, 9~.~?i.lie,sh,n~s,,#&~P.m~· t.',,( 1J~~?tiddo~) N~o., p!~Ude 

a,vnr svs cma reproson•n 1vo· qu~ o um J>nr 1 o .... '1, .~_J ...... 't'"a .. ·l·r '''1.1.' ,,,r.·····. exc nstvnmon e· omma tr par,amcn,o. , , · 
E ainda. ha poucos dias, vimos;' 's!iitliorbs, ,.,dom 

:.prazer para' nós,. nins~coní dôr:pílrn o systhilma re· 
~ presonllltiYo~ :tojllllr as'sonto nesta casa:os. dr.lus ulti· 
·üffiOS scnndoros nascidos lJa:sitúa·ção delü deJuiiiO• 

Está , ~o is, consolidada no senado n .dbmirraçiicr 
do unl' partido; no sonado que ó uma corporação 

s~t!sfo1to yê satJsfaçã~ em toga .a p~rYlimv'ê., C!c!lJ!· 
pmto pubhco mo~to!_,~p~np,nz. ,de, ~eagtVté. contra 
um golpe ~a constttmçao'ilomtnal -qae1ttlmos · '(a}loia

:.dos)_;;vê·o,p~rtido'liberal,'.frãco e:Se!D·eco, DO paiz; 
~as o,homem1pen~adorha de.vero contrario'do•qhe 
. :vedes.nestá esta 1o: ile cousas;· Ha dei ser em vez 'dli sli'lfs· 
fàção do' .paiz,!a:•deéepçii.o eideseoilflatlça·; ha, de ver, 
não a morte do espirilojlublic'~, mas a:'prostracãcrdo 
~~~~!r~!~Jpu~lico, que.se .póde e~guer, um dia, térrivel 

.. e il.mea,r.ad9r, ·· ,,.,, .,.,,,.. · ,, · ll., ,. • 
·Ena ~ei'àadê, · sennor'és, "ó um' àoshrâó'à fra'~uif· a 

d2 pn.r~i~Q,,ibe~al,. 1q~~.~~o f demo.crac!a fá'r.)jodi· 
11Sl~~~por to~a a; P.atte ,: ·q~~~il~-oe~ra' u. ma févolhção 
1 p~c1flca 'na :Fran]a1~qbte 'o'ImMrto 'dds ·Napo!Wês • 
1 <11in'n'do êhia'o' 1gói'~rnir1 réJ)rlls'étltdlivo'iío p,aiz •êf§s: 
'sfco ''do 'alls'ófuti§nío, "ii'l!ust.ri~; ··~íi~itdo11Yd'ós"os 
:'&alies ~da''Eul'll'~il oes!ao ''lifu rei!bris\rlieÇão : 111iernl : 
"•'i tlari'do' vói'todós,'C'ónsêrvaãorés' "mesllí'os,"· estlltls1fO· 
cados pelo espirita democratico •.. 
· ~D ,~n .. ~?(iV"iií\h:.oUo·:~' M·1J~ce. .. 

..... '0: Sn. ''S'Auuco :;;.;; ocommquerparecilis. quer,er 
:. ftavnr c?m ·o 1;1>nrtido l!bornl' uma'porfla:de:refornlãs 
'que :sena .. muJto 'vantaJosa· para ·nossa· causa, mas 
·que pó de tornanmla BabeL • 

·o'·sn.: Zkciil.lís·:,!_!;u~rJiínihval. 
1 .. , r ·1 

.. )>',sª:'N,\n'ui!o :-.. ':uma na~t o 'sy~tiiema "fiiiiie-
sentativo... . " 

O Sn. ZACARIAS: - Um carnaval politico e finan· 
ceiro.. . · 

J'J I1J. 1'. ~. uü ,. ·.:.I.•LUil' --· , •··•v~J.,·~ ,i , y , 
O Sn. 1.\_Anuco :-.•. destruindo os p~n~osAtª-BQ~O 

; ~1\~P.Jpa~l!dO conservador. tem por mtssão-garanttr 
a soc1odade. . · ''1!-'w• , ,. '>. 

..... aA. 1:ex.dª!l~ _é, s~nltores,, 1(9!JVO.' !Ul_ln!: c'ôm.~oa~ a 
Jr~nQUilgª). Gil~ a J&tÇP, d~, pJ1rJ!4!1 ;,çon§orya_4R~; niip é 

•• ~QQjiQ àp]!\T~.I)t~, pgrllll~ ... f.I,Jra.JV.I.~.za .. :dH 1· pn~:,tlªoJi· 
bera! ó apparénte,, .SG!Jl.~)!,vjd·a;,s~ g-,pa,r!ido~Jíh.E\l;al 

; e§t!dr!lcQ,.Jl.~rauuezà,,4.0 ;pJlrtiji,Q;, H~~ral ':n~.f.!. ~ro.vem 
da vossa força, mas da su!l. ,d1"1.~a9 .• ·"~IVlsaO,z!IP& 
consist~ ~o fatal dilem,tp_p ~~o p,u !,l~~a 11;1. ,m~s 
essa diVIsão p6de ces~ar pbr um'iiióment!V c irispt· 

· 'racão'dt1'~i1triôtisnlo. . · : .. . 
Esta divisão, smí1tilrlis; 1iellf'~ut'iàzil.o ;ry~íillislls'lio 

as decepções porque tem: pa'Ssado : m partido liberal, 

~ap·nia.los) ~~~~ ati\ .eerto nnntQ.ju•tJ·gram " descon· 
11 .... ~" ,,(., .• n ••. ~ ... ~nr ... ·dv: ":. .d:tl·.tv 

ança que omma a ~~rte lljals a. tanlllua es e, par· 
tido. Espero, porém,· uíi'ôs ncSSSiis' ílrltrgos·mais adi· 
antados bãd de sentir' ue-é nécessario;parli revinllicar 

.,e,&ns.élidnr aliberdadó;p!Q'a nãtr~eixal-noxposta aos 
·(golpes.ílo;J~~ta4b,:i qur! nos; u,n~mos :to~os .em 11m~só. 
1 JlllrisamentO\',pensnme~(l):prattco;_ 'reahsnveh:~SPfll'O 

que elles, am1gos da hberdade, hao do vilnrquanlo é 
.,,IJeéessnrio•.qua a libordlldeilquo ~cima: .de tudo, e não 
,dependi!, ct.C cer.ta·;jfalawa:.ou· .docertdórma;:Elles:hão 
do vôr que ,ó nocossnri~ sopa~, a81, qucstõe.sd_il~clua· 

. lidailo,:acmfas .pa!e;Jl.~IZ, ·das mflmtaS·· aspuliÇoes do 
~.progresso; ::asi qurujs:to,om:seu .lémpo, sendo qJie:nãUa 
se faz quando so.q11er::fãzertudo no.;mosmo·jempo. 

..•.. Sr. p~;esido~!e1 >nmdll' hn '(l9UCO 9' máis.·hab~{ ?opu·, 
wdo irreconcihavel da Franca, esse talento d1stinqto, 
o Sr. Gnmbota, em um discúrso proferido em Bellc-



YUlé," serfitt!se iilestes "terttlos. '«'Não; me 'importa que
:a. 'F~~~ç~ ~ja'gové~i1â.a~J~or estaou:'a,quella f~rtpa, '
~~:m'titt~o tfIU~'~ Fr~~~~eJ~ beI~q~ov:ernada. ')~ E :0
~~)d~~;sen~ores,e'r~pl.t~-~o_.protesto··que '~zlllDda:'o
Jtnl~p',l~a.s~ado. (~~~, ,mõna:r~hlsta:por~ue alD~~ t~nho
.~9nn~ç((Ila' nioô'a~h~. :~~~a ;~~per~',~~: a~ 1ib~z'c!a~
de .~eJ~)·eáli~CIà :s6b '8,' monarcnrn.; ':a 'lj~~rda~e:~,ao

!lé'iliri'attl'ititltb 'éxCluSivo JdeJuma 'certa.:íorma' dego-
v.~o.(~y,rliâdQ~)::~N?fve~os:1pl~ha~RlépubliCa~que
~ téeincpod~do.hl~h'S~r·-a,llbfrd~de, '~}~a "~onar
~as~io~~m. ga,rantldo '.i!- I~ltésda\te " (1.'p?~~d~s).
~sSí.m' 'que' nosvEslados'Unfdos"e'n'a' Sinss'a' ha
J!b&~ade. como, ha liberdade na :lriglaoorta e 'na
P.lSeigica.. ' :
.. O"SR. 'SILVíURA 'L~-BO -dá um ªparte. . ,

''''0' Sa.'l\{ABUCO :~Sê~h;ó're's, Em quero Q.·t~po da IDO- ,

narchia q'!e .'Jueria.o ~ns~g~e,~ utO!_do E~p~1Y'to.< da,s li;is ,
MOI;1tesqU1et1-~ 1«( fA: IDó'n.aTlIlhIa '!teve ,)sernm "governo'
1W001ó,~qual')a Repu-bli(Ja!se;:OO1v~lvlilfa"·Mr.maHdelino
narchia. » E na.verdmIe,;haverâJRepublica:·'itessjavel

rllttálndo:'tív:atIf,lo-sreaol ffleff~iva Iibero:a:de: tA [1l)i~'rJos.) :
j ,iJSr. <lJf~iiR!l;1te,1 u~a' :v:erd.àJde':é~l1e"a ~ssenela ,:do:
19õterífuJrepresentatlvO"co.ns:tme'no' 'C6naursorda-!todas !
,l'S1'i~itfiÕ~ p'O'liticas;':I!1as'~ opi'~iãO'Jiberahs~á iÓiJa'
qt~te'!Coné\1nO~ oipartldo- liberal :está' 'e:rtermlIfa'do: ;
~i l}\Iel1~Sta:qu~S'tão:'não'inrporta'a()l"pal'tido C0I1~er-: i

,..,.-aitõr·7mas" de'e(tmportar.;muito';lt·Co-t~a e ';ao"pRi~, i
8p~(e';'é"'!l6in 'dúvida'tm'la COÍldi~ã:'oPda~JP1l.z !rpubliea. !

.:aMãsrdi~~i~~,'lsenho~es, "r(J;~tre"eumpl'e: (a,zerpata .
~e r(JfplIrtidIJ'hberal,'que esta·,no'ostraClsmo, n(6ra
de todas as condições de ~~isteJlcia' ..legal,ITSeja;' reha

!l!UHail?, ,_e ,volt~ ",ao_ pa,d~ento? pev8mos,esperar
~.nos~a v~~, de g~vernarf .pe,,:emos espe~ar, que esta
~~z',n'ds) ~~)a' desIgn'à~a'1>or'graç<t'Imp~hai? Ce'rta- I

'lííE}hte;''senho'res~)q páTtido" libtiral'nao pó"deqúéier;o '
~oli#r])'oF'-esÍEhneiO'j . " ,
,'E:.A!s~iliiii:r'(j' p6dêr' n'estas' cOndições; étd1nar.'a :iriis-
são ingloria dellma outra reaccão,é encarregar':'se':o i

llai-titl'o"liberfrI'üe" mátár' porseú' furóo olpartido:'con- '
tSth+adoreoino' o<paTtido cbrrseriãáur!matóu' u'!iJjêral.
-(Apoiààós).
-,,~ 0, SR.•,SU,VRIR."l',LoBO: -,'Parbnão~·ipa5sar·;me-
ll~da.. a-lg'uma: dei' r~(or{Ila: ,nesta'rÇasa~ .,'
~:~~;SIl:~Nx~tico:~l1stétCiiniinlío'cdndnz-ao;'~bygmu;

, J~"ªi~~"~~/_~~,é~~i~,.~~'~05;;tiTii:~oLd'ess~··1>b!it~c<l1,d~;)re
8keÇôe9' ~tlCeeSSl~S 'l'-'SeiIf'duYlda, li'mona:rclila's&ilIu
&c!~ ~91'P.~~i( ~6',ti,~a: ~'f9rçaJUa ~raq~ezaJ:doS"pal'ádbs.
'I(} 'qtie'Ja'Cóhtece' euquEf 'qttaódo '61la'~l>tecisa!'do; -apoio
~e ~ p~r.~i~~t este"ll~rtido:'nO' .. ~i~'d~l"!!~~é~Si~de

'i7eStá 'lnha:blhtitdo "e' 'sem forca '''t'HWa 'sérnr1á 'causa
\lfiu~li~. ' ,• 1.... :
~:prti\);-1Íue~ ,a2o:iit~ce, L~r~;':p~~~d~,te~, ,é) qúe':~~s
-~_Ippret ~lst.êr,lOs.fraco~~erante a·,CdÍ'ôa" 'IDlDlS-
,:,e!ió~ _racq*'p~rànte-,a' ôplDiã~.., (Apoiadoi.) ,
ntiJQtlEJrm-t4 Jlólii:e !ei'Ouinrn:tinistêrio, pera-n·te' itCor6a
quandO'~ulfJitulo-d~~:li9têhciâ'TeIó's6 da~Cor6a/tião
,"m da!Pri~issito.d~gdO'\sY~hema:i'8prêsÉmtá'tivo 1

eJ ,QnSR. SIL~~RA ~A ~OTTA:' ~ ;Ahi':1esta ovseltrêrio
alta :abEtlbas'" ahi".está"(fbl,i-H"r: o

. ;';.~i :" ....._"}i.. ' :II..L.' L. St!~S... .

-!11'()r~R\':NÂ:"Bfr,c~!1Que ;f~a,póde=-:ter'lfim: mictliste.
no 'P&I':J;'ntei.a; top!mao~qulmd01fDã()<\ sàaodal)opinião,

OfIU~nQJt_não.-tem. ~ª..f~çarnpreeisa; 'parai .-satisfa~er as
-UPlJ7Aço~da :,Opuuao T: ", ' ,'. ," i "

-:'.6 4}1~~ l~~iitiAs'~~~e!n:d_&,~el![ ~ártidof)eXéinplo:
os tnnta e tantos qlle"lk!é'stão lna"eama'ra.

.() SR. :NABUCO :....-.;Yêde .esse -eslmo tde, cousas' in
-definivel em que· nos }á~ha.mos:·o ,ministerio 'exter
tIIiinouo pll ~ti~o 'libera:l ,·para ::bbter una.·nimidade;
obteve unammldade e não sabe. {) rque ,fazerllesta.
unanimidade. .

,O SR. ZAC1RIA9:...-iEUa 7está ,m~stFamlo ,para B
que serve.

O SR. Nuuco: -Mas essa unanimidade, riea,de
talento, ambiciosa de. gloria .'..

!O SR. P.ARA:NAGUA':- J:a~aça.
, , .

:0 SR. NABUCO ~- .. .-não·póde ueixartêie: reagir con·
'-tra um ininisterio 'qUe, '-'s'~m- il'lici~tiva,' sem:rêf(}Í'lDas
para propor, ql:lercondemDál~a~a;ü'rQa immobilidade

lque·a'deslüstra.: (M.'poiados) ,
O'SR. 'SILVEIRA ~/MOTTA: ~Elladiz q.ue ,o,w,i

nisterio está estragando o partido.
'. '. I . ,,',lt' .

· ,O$R. 'ZAcÁRIA~; -:-'1á'ha quarenta contra.
.b SR. M:INISTRO ~~ M~~i~aA :.:':"':, Me)hor para ,os

senhores.
O SR.·ZACAR.IAS: -:-l?ara 'nós"tqdos.

f 0'·S.R",F.:OCTA,V1ArNO:- ~lll~,aqça..nãa é: para,~oós'.
" )O;SR.::ZA~AIHAS ~--- lã, sãocquarEintá. mascaradas..••
·:iíóslsomós:0s; amigos.;-qlleLelleSJ,teem;I'nãol.osinc.om~
,'modilmós.

.' o. SR .."Sltv:EIR,A "DA '~:MQTTA :~'O 'ministerio; tem
·mais 'aphio, na; '()PPOsi~ã.o,}do':qi.ie 'na !)l,la,maicir~,
, mesmo fio' senado.

'ü 'sR:,SARA,IVA:~Maioria Sl1EmCiO'sa.
I o';S!R.,',siL·~EU\A· '~~~MOTTkt~i ide.,e;lpliçar .i~!JO.

,i OiSR.F(OCTÁV'lANO :~Çáin.
, " ' . " .T , ,

, 0. SR. N~!lu'co ,:,.,~Por.taÍlto,t:sr·.nr~~d~te; ~p;atti
do lIberal hal)' póde acé~w.r ~~~a',~saQ .. 4.e contInuar
nas reacções que vão -dar .com este 'po,bre pa:iz no
abysmo. (Apoiados.) , , "
"Mas senhores d~' quem poderemot,'nós esperar a

cessacão desse estado de cousas '? . '. " .

O SR. SARAIV~ :~Ê' u~~;gú~de.qriesJão ess,a.

,(; O''SR:i.N.ÜJUCO :, '"'-- PÓder&mos.',~g~i'al~ lIde . '~a _
~revolucãO'material '?i'iEsta,.i não' a'~cquemmos, j~eu'vos
"'protesio'em-rtôriletdi} 'par~idd Qlibera.l •.~ÂP~!~)';'Ú
-'Parti~i1iberiü s~be cque.'·suaL;mi~ão ;:eonsiste,,-.;çomo
diz um graude liberal da Europa, em di~tingtriI! á:li4

',berdade! da:revulução ; não. q1.\er, a .Eevol!IÇão.

O SR. ZACARIAS: - Não é essa a iQtétl.!gtlticia
que tem o dilema. : '
d'O SR:<Núuco':';';':;V6s sitbeis, :s'én,hóres, 'Er<J.,par4

-'tido liberal sÍlbe as }'grilndes '~al~idad~súque·j a.;fe
'voluçào ti'az;"sabe:que 'atrazLde 1J,ma ;I"éà~o·"~tn
'outra reacção e logo desp'onta~:no'hór~onfe'lJma e8:-
pada. '

, • '., • ~ '") •• 1 . r •

· r O· ,SRi 'MIN}ST,~O ~~ IIA.RIN.J;IA ::'~~ Apoiã.do.
,1~(FSR. SILvÉiRi:nA'=Mo-T,TA :-~VejaJJtJ,qlle: (J'.IDi.
; nisterio' estáLapolâtldo.

:'0 SR. SIi~EI~iLo'BO': ;EUe n:ão'~,mf!i.Qto;u,tódn
~,~~im"dO' S,r.~ ,~a~as~., .. '", _
.. '):0" Sld F;;OCI:AYU:NO:- ij:$la'fªmUi~,-jlã~ ,e,&tMe
t!nunça::contra O 'pOKO... ,

O SR. POMPEU: -:- Exemplo" (jIJTiden\,bril.
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O Sn. NAnuco: -Ainda desta vez, senhores, 
eu vos digo: quando o partido liberal, om seu mani
festo, dizia: " a reforma ou n revolução" não queria 
fazer uma ameaça. • • . · 

O Sn. Z,\CAlliAS: - Apoiado. 
O Sn. NAnuco ... queria dizer: «Fazei as refor

mas porque, se não vierem as reformas, a revolução 
ha de vir.» . 

O Sn. ZACARIAS : -.Por si. 
O Sn. NAnuco:- Isso é inevitavel; se olla vier, 

é pelos vossos erros, é '(IOrque negues tenazmente as 
reformas de que o povo tem nccossidndo, e que são 
essenciaes para sahirmos deste estado cril!co. 

Senhores, só as reformas libcraes pódem conjurar 
as revoluções, só as· reformas pódem rehabilitar e 
legitimar os partidos. 

O SR. SILVEIRA 'Lono :-Mas aqui não passam. 
· O Sn. SARAIVA:"":' Quem fará as reformas? Esta 
questão deve ser discutida. 

'O Sn. SILVEIRA DA Moru:-Ha de appnrecex; não 
faltam empreiteiros na época actual. · 

O SR. No~.nuco :-Vêde, senhores, o exemplo da ln-
. {!!aterra, sob Guilherme IV: Iord João Russell, em 
· um discurso proferido em 1864, no parlamento inglez, 
dizia que a reforma eleitoral conjurou a revoluciio, 

, e deu vinte e tantos annos de paz á Inglaterra, isto é, 
tantos annos . quantos decorreram dn época da re

. forma á ópoca em que fallnva Iord João Russell. 
Vede o bonito exemplo de Luiz Napoleão: tres 

crises de governo pessoal na Franca foram resolvi
das pelas revoluções, mas Luiz Napoleão resolveu a 
ultima crise do poder pessoal, não pela revolucão, 
mas pelas reformas; a 1iberdade, como diz Girardin, 
mato.u n revolução armada e imminente, 

Mas quem fará as reformas? Eis ahi a questão. 
· O Sn. SARAIVA :..:.E como. 
. .. O Sn. NAOuco: - O ministerio actual p6de fazer 

as reformas? 
O Sn. Z.<cARIAS:-Niio póde, não. 

"O Sn. No~.nuco: - Pois o ministerio actual que 
condemnou as reformas, póde, sem escandalosa pa
linodia, fazer hoje, as reformas? Outr'orn quer1eis 
retoques; hoje no relatorio. do Imperio dizeis que 
Ião· precisas reformas profundas em nosso systhema 

, . eleitoral. · 
O Sn. F.' OcuvuNo:-Dous nnnos trazem algum 

progresso. 
O Sn. SARAIVA :-Pensaram melhor. 
O Sn. NAnuco : - Na reforma, senhores, como 

em toda a politica, a força moral do govorno ó esson
cial; e essencial á iniciativa livre, e nós sabemos que 
.o ministerio não tem a iniciativa das reformas; a 
:iniciativa não é dolle. 

A este respeito vou contar-vos um facto que sue
cedeu com Napoleão I referido por M. Remusat. 
Napoleão I sentiu a necessidade do liberalismo e 
deu o neto addicional; mas notou que a im~ressão 
era equivoca ; e encontrando-se. com Benjnmm Con. 
stant que, como sabeis,fóra o confidente ,desuns ve
leidades de reformas liberaes, disse-lhe :u Dei a re· 
forll'}a; I_llas parece que ella niio causou bom, effeito.~ 
llcnJamm Constant respondeu-lhe « Quando o povo 
sentir que é livre, que tem ~apresentantes, que deil
appareceu completamente a d1ctadura; .. quando elle 
reconhecer que não zombaes de sua ·soberania, aeei· 
tará as reformas. » , '. 

"Então quereis vós fazer as reformas 1 'j, Não' ti 
possível, não temos senado, niio temos cnmara •. · 

O Sn. MiNISTRO DA li!ARINHA:-Não se, pode dizer 
isso do senado. · 

O SR. NAuuco:-Digo porque é verdade. 
O SR. MINISTRO DA !IARINHA:- Não se ,desculpem 

com o senado, porque nada fizeram. · : 
O SR. N.muco :-Não podemos fazer as reformas; 

pois bem o que dizemos é que o ministerio actual 
t.1mbem não as póde .fnzer.Ha no partido conservador 
uma parte estaciOnaria, que pensa que o tempo corre, 
mas não muda os homens nem as cousas; ora sem. 
duvida esta parte representada no ministerio não 
póde ser encarregnJa das reformas, Mas tnmbem 
sabemos que no partido conservador ha cavalheiros 
que teem pendor para nsreformas'rpor exemplo, (),Sr • 
viconde de S. Vicente1 o Sr. orres Homem e o 
Sr. barão do Bom Rellro. · 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Quem são os iresT 
O Sn. NABUCO :-Lembrei-me de tres. dos mais 

conspícuos; ainda ha outros, por exemplo,. o Sr. 
barão das Tres Barras. Na camara dos deputados ha 
muitos moços illustres que já se teem declarado pelas 
reformas. 

Senhores, o systhema representativo por suas viS
cissitudes, por suus evoluções, p6de satisfazer a todas 
as necessidades occurrentes da sociedade sem ·sacri-
ficar a força moral do poder. · , 

Se achaes em vosso partido quem possa, sem sa
crificio do poder, sem sncrificio da força moral, sem 
incoherencia, fazer as reformas, porque haveis de .en
tregai-as n outl·os que não as podem fazer sem cantar 
a palinodia, outros ~ue não inspiram confiança pel~s 
seus antecedentes? Tanto menor é a confiança que 
inspiram os antecedentes do reformador, tanto ni111or 
é anxigencia da opiniiio . · .. ,. ~· ·: , ·. 

Notne este facto de Napoleão III, que Rao de~e 
passar desapercebido. Sabeis quànto a politica· ·WI 
Napoleão IIl foi vnriavel a respeito da questão ro
mana; a questão romana teve diversas phases, mas 
sempre que Napoleão fazia uma innovação na poli
i ca romana, chamava um ministro que por seus 
antecedentes significava melhor a nova phase: assim 
que chamou Touvenel, Droin de Lui e outros. ; 

Senhores,se o mini~terio queda a reforma eleitoral, 
como executou a lei de eleições pelo modo que vi
mos em 18()9? Quem tem ns inspirações o desejos 
ode reformas não faz uma el~ição como a do 1860 ; 
porque, senhores, por miÍ que seja n lei, o executor 

E' que Napoleão conhece quanto vale rll força 
,moral de um governo. . . . ., 

E qunes são as reformas que nos 'promette o nobre 
ministro do Imperio no ponto mais essencial, isto é, 
<J.Uanto a eleições. Tratarei desta questão perfunckl
mmente porque a occnsião não ó ,Proprin. (U). ' · · p6de temperai-a. 

Ao depois, a oxocuçii.o das roformns ó tudo; nito 
basta fazer as re[ormns, ó preciso executai-as o exe
cutai-as om suas inspirações, em seu procosso, c cm 
suas conscquoncias, 

« Em minha humilde opinião, d1sse o Sr. miqistiO 
do Imperio, nito basta para sanar • taes inconvenien
tes nm ou outro retoquo nas disposições da lei nc· 
tua!; ó indispensavol modificnl-n. 
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" Sem tirar o direito do voto nas oloicõcs ~rima
rias nos que ubsolutumonto o tem, as cÓndicoes dn· 
influencia politica no puiz podem ser mndfflcudas 
pela foriuacão. de um ·o!eitorado qunsi permanente, 
collegios eleitoraes, em que ao lado dos eleitores 
oriundos da's assemblóas pnrochiaos tiverem assento 
permanente os homeus bons do todos os partidos, 
os cidadãos r1ue possuírem os carecteristieos presu
mi veis dll indopendencia o desenvolvimorito intel
lecttwl acima do~ordinnrio. " 

Ora, sem duvida, vos hn de.pnsmar esta confusão, 
esta sommn de cousas hotorogonns ; eleitores direc
tos e indirectos, eleiloros provenientes de diversa ori
~em e influencia, todos confundidos: osto amalgama 
c udmiravell 

O· pensamento do noLre ministro ostiÍ explicado 
em um projecto do lei de lSüS, assignudo pelo nobre 
ministro do Imporia: "Art. 1• ~ 1•. Süo aptos pnrn 
tomar parte, diz este artigo, nos trabalhos dos collo
~ios eleitornes e votar jm;,lamcnlc com os eleitores 
do parochia nomeados M conformidade da lei vi
genlr., os que tendo a qualidade de eleitores pela lri 
actual o sabendo lu r o escrever, pagarPm com um 
anno de antocodencia o imposto de casa hallilada, 
cujo reudimento locativo ann11al não seja in forior, na 
CÕI'to a 960$, nas cdpitaes do certas pro1•incias a 
3liOH, nas do outras 1Í 2'!0$ e nos mais Jogares a 
120$000. )) 

Eis aqui, os eleitores directos ouj1wc proprio, con
fundem-se no mesmo col1'3gio com os eleitores in
directos 011 nomeados pela p<lrochin; o resultado dos 
votos destas eleitores, uns, qne provúm de inOtwncia 

. do oecasião, outros que p~·ovém de habilitações por
m<~nontos, este resnltado o que faz o deputado. Ora, 
não é Bto o monstro do Horacio '? 

Os o leitores JW'e pl'nprio, silo cm numero excos
sivnmento superior aos eleitores que proee:Jom da 
<iloição popular. Tomemos, por exemplo , o collogio 
da C,\rto. Este collo~io tem corcn de :JOO ou 400elei
tores,rbpresontando uma popula\ito rlc 400 ou5:''0,000 
ahm1s; mas os oleitores,j?II'C pi·opno, isto q, os que 
moram em caso do nluguol do ll60HOOO o tem gráos 
sciontificos otc., são pdrtl mais de' 1,000, : pois 
bem, reunidos estes elmtoros, cert:<mente o deputado 
ha de ser eleito peloi eleitores jure proprio. Não 
fJc,, assi111 complolnmento annnll: da a eleição paro
chiai ? Não ó uma farça o>tn el~içüo pnrochial ? O 
voto de uma população de 400 ou 500,000almns não 
é vencido o nulliflcado pelo voto do 1,000 indiví
duos ? Sem durid~ a cleiçiw indirecta fica nullificnda 
pela eleição r!ir~ctD .. Em ultima analyso niw toro
mos sonitO olCJCao (!Jrerta. 
. l)jreis "nito",j o qno rJII'Jrois? não quor0is eleição 

directa? " Sim, quoromos ii e!Diçito tlirccta, mas 
não q\wrcmos u oloiçilo diro<·ta com osto senso oxa
gcrndissimo, que m'nta toda a inlht'HJein popnlal', 
norque o sonso baseado sobro o ralor locativo do 
9GOfl ó exagerado, é uma oloiçiw nrist.ocratica, sú 
ari~toerutica. . 

Diz o nobre ministro do Tmpsrio, 11nfio sotirn voto 
a qn~mo.t?m·" Sim,nitose tira o roto do quem o tom, 
mas tnutthsu-so o l'oto de qnorn o tnm. So fizesse
mos uma lei doclnrnndo quo o JmptJrador poderia 
nom~a1· 100 sonndor~s. pnm dnlibemr ,inntumente· 
eom os sonndores netnncs, do r:orlo. nfw perrliamos 0 
nosso voto; mas o uosso voto ficaria nnl!ificado, 
porque os 100 senadores que o Imnerr.dor nomeasse 
di·~i~iriam tudo. ~iz?i~ quo não so nllora n const.i
tmçno? Soa const!t:uça.o n,tnndn qne o deputado seja 
o res:dtado qa cl01çao 111du·ociH, ,e_v,',s .dizeis que o 
doputndo seJa o resultado da olowao dtrectu como 
não sr altera a constituição? ne modo que 300 elei
tores da Corte filiO representam uma populacão de . 
500,00U almas. · 

O S1t. FwuF.IIu DE ~IJu.r.o: -- 300,000. 
o Sn. NADUCO: •• (Seja de 300,000) ... ficam com

pletamente annullados por 1,000 indivíduos. 
, No sentido, Sr. Jli'CSidenle, do conHt· ·ii contrali-
sação que comprime as prorincias do l~perio, quiill'• 

. a reforma apresentada pelo nobre ministro dos nego
, cios do lmperio? El!c quer restabelecer os conselhos 
do go:•e"!o, porque ~iz :' é prcé~sq que .haja um corpo 

~ drposlttii'!O das ~radwçoos aclmtnl:~l~atlvas, qtle influa 
1 p~ru a eahercncw do.ro· 1er a9mtn1stratiro; ri pre
~ciso tnmbom que haJa um tnlmnul que decida as 
questões cóntenciosns administ.mtivns. , · 

O primeiro Om, Sr. presidenta, nitO creio que se 
' consig::, pOI'!fl!O . nf10 podemos cmnncipar esses 
. agentes :las vwtsst~ndes do systhoma reprcson1al1vo, 
I e·mudildo,; os prostdcntos, ellos lambem soriio mu
i rladns, o comellos astnes trnrlk:cões P11r outro lado 
1 esses tribnnaes administrativos "tornarão ninda mai~ 
• apertada, e npnrarla a •:ontm!isnção; a rnziio é esta: 
I estes comolhos do governo hiio do constituir .tri· 
i bnnaos de primeim instancin administrativa· deve 
: haror segunda instan~in: qn•l ó? O conselho do os
• lado; e portanto os mtercsscs l'ücaes hão de ser 
I h d· · t • c· E'· · c .n ma os ne11os~arta men o a IJ!'te. •, JSkl o que 
:mais couttmia o e~pirito prorineial. Senhores a 
' primeira necessidade qne tem os habitantes das p;o. 
! vineias ó terem sons negoeios doduido:: sem ser pre
. ciso recorrer iÍ Ctirtc, com despezas e delongas. 
· . t'r. !.'residente, niw creio nesta jmisdicçilo udmi
; mstru uva; tenho do cu r nm dilomma do duque do 
: flroglie, aue mo parece irresistivel. Dizia ollo <<ou · 
: es.tos tribun~os administi·ativos quo creaos, são per-
' f01tamoute mdepondentes,,e entito e I los nsr-obm·bnm 
:ao .governo, do gu.al deeendom, dcs~roem o nexo e a 
i !tntdado d;; a.dmtnt~traçuo,ou ellos 11110 .teom bastJnte 
. mdopendo~ctn o 11110 ofTorccem garant1a ás rnrlos. n 
, Sr. pras1don.tc, ou chamo a n!lençito rio go~crno 
, sobre a necosstdar!o do desconlrnlisat· os nenocios 
. das províncias ; 6 intero~so do gra: de ~onla 
(Apoiarlos.) . 

~lns, .. sonhoros, se vós po:lois nullifle li' a eleição 
iildlroctn porque niio podemos mls supprimiln? 
Como podeis a !torar a constitniçito para inutilisnr n 
elbiçiio. indiroctn, por~110 nfio podemos alt('rar ii 
cànstituir.iio pnrn snp/H'imil"a? O que lH'olrndcis 
fi,zor iuÍpm•ta o rocon weimento do IJIW n mat.oria 
n'i10 ó eonstitneional, c port.:mto n rcfm·nw qno o 
partido libm·al prctoudiJ niio :\ inemtst.itncionnl. 

Hom po:lb o governo descentrnlisar cci'los nego
cio~, 011 cm razão do sua qualidud6 e. natureza, 01i 
em rnzno da sua iritportancia,. cstnheloccndo alcnda 
arlminisU1tiva para estes. fioflro-rnc nos iutorossos 
do nuturezn g,Jral, não nos pmviuciaes e mnnieipaes 
porque estes quno~qnor qno scjnm·não devem vir iÍ' 
C1lrto. Se n:<s questões do lihnrdiide. lwnrn o proprie
dade dn cidHdão t.rmos nie:1da ,indiciaria, porque 
não pndrmos tel-a nns qnestous adminil.rntivns, 1 

Por ontrn lati o, St·. pmsiclonlo, ti proeiso dmTonrlas 
·IÍs prorineias. O nct.n a:lrlicionnl eonfcriu :ís proviu. 
eins mniiO$f!O:Inros, mas ni1olhos <1~11 meios; ollas 
nslito snhro earrcga:lns riu SCI'I'Í\.OS rio& quaos 
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aliás alguns siío do interesse· geral, como os 
' corpos de policia, as prisões, a instrucr.uo pnlllica o 

o;Itros negocias ; entretanto. as rondas provinciacs 
sao poucas para ossos serv1ços o para os grandes 
meJ10ramentos dellas. 

Diz-se, imponde; impôr sobre que, se o espirito 
fiscal, se a inquisicilo fiscal do lhosouro, se tem :lpo
dernilo de toda a riwteria tributava!? So por ventura 
as provincias fossem imf.t)r wbre nma matPria j:í 
trilmtada pelo poder gera , dir so-hiu: otrondois aos 
impostos geraes. 
. Força é dizer : h a provincias·cuja renda tem cres · 

r.1do es1,antosumente, mas dessa renda nenhuma pe
quena p~rte se applica. nos seus interosst•s Iocaes! 
A renda das províncias do S. P.1ulo, Ilahin, Pernam
buco, Cear:í. Rio Grande do Sul, Par:í e 01!1.1 as tem 
tido prodigioso ilU :mB1lto; m:1s ollas niw as apro
veitarn para se11S melhoramentos: dizei-me porque 
não concedeis a cs;as p1·~vineias ao munos uma por
centagem dessas renrlas cre~cirlas? Pontue não 
tomacs ao menos o enr::lt";o dessl's SOI'Vit:us r;eraes 
~~:ue pesam sobro a ronda pt'OI'incial ? l't'JniiiC não 
t)Orrigis a partilha de 18:33? 

Sr. pmsirlenl,e, eu deploro que ~intia esta vez não 
fig'll'il no tl!SCill'SO da Cor;1ao e!emenl.o servil, iipezar 
da manifestação P~P.rtlat·, a lfliiil. c11mn u·n 1 t<H'Jcn
te, art·obrta lu lo, atu arreb:rt1 os d.:lr:gades do go
Terno imperial, [Hlrf[UO al~uns dcllus, homens pra
licos e profundos, sentem a necessidade dt: resolver 
alguma cousa. 

O conceito ~era!, Sr. presidmte, é rpw esrn"rilhou
se esta o:nissão corno uma •Jrov.. rrar:1 dosmoutÍI' o 
poder pessoal .. \Ias cahistes t'm uma gt'ilndr: inco
nherencia; a recomrnen lar~ão ria Cor·r)a no disr:urso 
annual, simples rocnmmerÍiaciio som rlet:rmin:rr.iio 
de meios, faria menos m:d Íl causa ·ri ii O>eravidilO'dn 
,que a irresoluçiirl eom tJIW vos tend ·s havidr·: r"srs
tistes ao grande pensarnonto da Cnrr\a, man'fe<tado 
ao mundo inteiro; mr.s tt·a~istes vos>a causa, a ·ausa 
'da escravidão. 

Senhores, esta cansa cr ndemnada pBlo Evaa.~elhu, 
condemnatla pela civi!isa,iio, srl poria VII'Pr nas 
trevas (ttpoiaáos), só tem um:~ con·Iiciio de vida, é 
a. ig:n1ranci.1 al~•olnta, é a resignação absoluta das 
VJCtllll1S: IUH 111!0 an p:ll'] IIIIOlllO r:Olll VO<Sil Vi1Ci
Jac~01 com vnssa irro;olur.ãJ, abdicando mesmo o 
·dir.3ito do govel'llo do Jlsutl:J, •r•wbrasws a forca 
moral e o segredo ti esta ca11sa excopciona I. · 

Foi o governo á camar:t dos de;rula:los o inlerpel
Jado por nm distincto mr.mb1·o della, considerorJ 
esta qrwsLão peri~osa nas s11as J'eiar.õos econormcas, 
e'nas suas relações rle ordem prtb!ic:i .. \las, sonh lrcs, 
consentiu que esta caus1 perigosa cm l'olaçiiO ú or
dem p•tblica, cm relaçitJ :ís flllestties or•.nnomicas 
ficasse ahnndon<~da ao aza1· I O maio1· peri~o desta 
causa ó a propa>anda, o vos a doixastrs livro corren
do pftr vossa eonta; uma rosolução, ponr,o ou m1tito, 
seria um :;ranJo romedio, mas nada resolvosLos. 

O S11. Z te 1 m.ts :-Niio qnizeram tlar os doetunon
tos que os mascarados pedirllm. 

O Sn. NAnuco:-Assim nito proce•.le o hom"m do 
Estar lo; n iniciatil•a fÍ para o homom du Estado, 
como pam o ~onoral, um:1 gl'ilndo suporio1·irlado; o 
hom 1m de Estar! o niw faz o q110 o gol'f:rno foz. 

Sim, sonhoros, o r;ovorno· no contro ria$ rolaçõos 
sodaos, encarregado da dirocr.iio dos gl'ilnrlo.l into
rcssos collccLivos do Estudo, êom uma maiol'ia <ruo 

deve dirigir, declarou que nada decidiria e põe-se a 
reboque desta maiol'ia I . 

O Sn. Z.\CAIUAS: -E' um suicidio; desde então 
não ó mais f(overno. 

O Sn. N.\IIUCO : - Assim, Srs. ministros, deixas
tes os senhores entregues 1Í um11 anciedade peior do 
que a do c~ndetUnado que espet:a a execução da sen
ten!;a :. de1xas.tes os escravos alimentar esperanças 
yagas,, J,td.efimdas, para te1·des de lutar depois com. a 
Jmpacwncm dellos, com a desesporar.iío dolles. 

E dizeis que a questão ni111 está éstudada? Entâo 
nã 1 ha enl!o nós questiio estudada I Poi$ uma 
queslüll formulada em um projecto elaborado no 
consolilo de Estado, ahi rlisuut'do o approvado, não 
é IIIIW questão estudaua neste regímen? Existo esse 
rahal'10 e tanto que a commissão da camura dos de
plllados exigiu logo quu viessem os trabalhos con• 
l'ccciouados no conselho do Estado. 

O Sn. ZACAIIJAS: - Não querem mandar. 
O Sn. SILVEIM D.\ ~!orn;- O que so faz no 

consülho de Estado é segwt!o. 
O Sn. NAuuco: - Srmhores, este negocio é muito 

grave: é a questão mais irnporlanlo da sociedade 
brasileira (apoiados); c e impmdcnda abandonai-a 
ao azar. Quereis saber as consequencias '!!-foi de di
zer com toda a sitwcridade, com tn'da a fotca das 
min'1as convicções; o pouco serve hoje, e o" muito 
amanhã não basta; as cousas politiens t.ecm por. 
principal condição a opporluniiade; :.1s reformas por 
pouCiiS que sejam valem mnilo na o~casii10; não 
satisfazem ao depois ainrla que sejam amplas. Não 
quereis os meios gradu:~es: pois bem, haveis de ter 
os me1os símultanoos; niw quereis ns ·!Onsrquencias 
de umu meuida regula~a por vós pausadamente, 
hal'eis de ter as inr:el'tt~zas da imprel'idoncia; não 
trno· eis ter os inconvenientes economieos porque 
pas;uram as Antillms in~lcza c franceza, arriscae-vos 
à ter· os horrores de S. Dominf:rS. , 

·Senhores, é p1'eciso dar to ria n importancia á nossa 
sitnação politico; vede que hoj~ no munLI~ christiio 
somos a uni~a nação que tem escravo~: vós não 
pesaos o.que eu força das cousas, o que c a pressão 
da r.ivilis .cão exel'Clda sobro uma nacão que se isola 
do christia"nismo, qne se isola de todiis. 

E, senilores, basta; eu conr:Iuirci estn parte rlo meu 
discnrso com uma s~ntenca mrtito ainstada do duque 
de B1·oglie. Fallando co"ntra o governo que queria 

. esto mesmo adiamento indefinido, esta mesma con
tra~ i :cilo indefinir!a, dizia com muita oloquencia 
"espo'i·ar, quando se espet·a alguma cousa, o sabe
rloria: mas esperar por esperar, esperar porqno niio 
ha snfficicucíu para resolver, e coragem par:~ exe
cutar, é o pcior do todos os partidos, 1Í o maior do 
todos os perigos. " 

Mas, Sr. prosidonte, ou pos'o dizer qow o mi~is
torio niio quer roformas; a sna politica é tudo adiUr, 
narla resolver; vode o quo SIH:CPdc com n reforma 
rndicinria; hn um projecto de lei om 3• diseussiw na 
'cnmara dos Srs. dopnlarlos qnr. potlia sr·r aprovei
tado o passar facilmente com omoudas: nüo so trata 
delle. 

Vede o que tí a inspii·nr.iw c n hon vontndo: na 
Fmnça, Ol!vior cm pouros '(has consog111n a d~roga
r.iio uas lOis chamadas do scgmuncn, qno tinham 
sido mantidns t!nranlo torlo o roinndo de l.uiz Fe
Iippo; d izin O li vier olorpwn t.omon lo nm snn rolu Lo rio: 
" é preciso apa3ur os to ultimo vostigio das nossas lu ... 
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tas politicas. » Temos dito o mosmo muitas vozes 
dosde 185!h rospcitn da lei do 3 de Dezembro, lei do 
excopçã_o o de occusião; mas olla so consena,apoznr 
dos pcr1gos da causa publica. 

Senhores, so nós nntln podamos esperar do mi· 
nisterio, se não temos o poder, o nào podemos f<~zoi 
as reformas, a quem havomos de pedil-as? Podemos 
pedil-as ao poder pessoa I ·? E pnrquo não ? 

S,. ~x .. do accordo com o outro nobre senador oppo
s!cwmsta quanto ao su1lido, valor calcar cc do uma 
Sl~p!es p:1.rase profel'id~ po!o nobre ministro. 

::ir. presHlento, ao onvít· o nobl'll son:1llor pare
ceu-me que S. Ex. llPslombrava-so dos altos inte
resses do Br.así!, e como que uchavn algumn razão 
no quo rofertn em rolnc;ito ás republicas contorra
nens no tocante u suas desconfianc·as o recrimina· 

Senhores, não quero irritar as no,sas discussõt>s: 
não quero fazAr injustiça no príncipe que por feli
cidade nos rege; dí~o q110 existo o poder pessonl e 
oxisto pela natureza das cousas ; existo desde quo o 
poder nito tem correctivo, desde que niw ha eleicilo 
livre, desde que uma só vontade decido dos destí1Ío' 
do paíz. Pmtanto, so existe poder possoal, e ó •. ! 
uníco que tem vttla, porque não podemos po,Jir-!he 
CfUe iutlua pun üS t•eformas? 

Sim, senhores, so o gol'erno po>soal púde sc1· .lor 
ge II!, porque l'ÜO ptíde ser Guilherme IV, ou '\apo 
leão III com esta .dill'< rençn. e é que >ob a encn rnn· 
ção de Jorge III o poder pos,o:tl provoca a rev"!n
ção; mns sob a encarnação de Gnil.wrmo lV ·ou N;i
poleiio !!I, c!!e conjuro~ a rovol1tcão nll iic·n,reoiUIWÍII 
resigna a s1m exisl.oncia; cert ,·inrntc! as I'Of'orm,s 
liberaei importam a impo;sibíltd.tdo do podPr pcssoonl; 
dissipam o poJO I' pessoal: venham as reformas li !lo 
raes e as consequimcias doilil hão vir necessa!'ia 
mente. 

E, portanto, senhores, como consclh'Íro leal, como 
amigo, eu di mi com toda a energia : monarcha dos 
brusi\círos, reconcilíde-vos com a dcmor-racía. tom :te 
a iniciativa, o ú frente das reformas liberar' snlvne 
vosso tluono e vosso paíz. (Apoiados. Muito bem, 
muito bem.) . , 

O Sr. Sayiio Lobato :-Sr. presidente, 
o senado acnba do ouvir o eloquente rli>curso pro
ferido pelo o obro senador pela !la h i 1: é por corto 
um ctiscur<o muito notavel; significa o ·ponsnmento 
político da opposição. 

Sou o monos propl'io, Sr. pi·esident", pat·a tomar 
a palavra o responder ao illustre scn 1dor (não ufJnia
dos); não rstava em meu proposíto faznl·o, nem pre
tendo ir além nesta discussão, de consid,'rnr as ques
tões ·o~teriores. Vendo, porém, qne oitO so levant;ova 
na tríbnna um outro orgiío mais competente o anto
risado para opptlr contestnQâO no quo proferiu o 
nobre senador, em todos os Importantes assumptos 
de que tratou, julguei dever atrrontnr as rlífficultlades 
de tão importante discussão, aventurando-me a ma
nifestar nieu pensamento em relação iÍs debatidas 
questões exteriores. 

S. Ex. nn primeira parte do sou discurso t1·atou 
especialmente da 'questito de limites mamfestnndo ns 
apprehousües ou antos bom pronu•Iciatln dos~onfianç~ 
dns republicas contmrano:1s com o BI·as1l, quas1 
todas confot·mos cm emprestar ao Imporia proposilo 
do conrJttisla ou do nprorrincilO dt' torritorio alheio. 
S. Ex. observou que o Brasil, quo já tinha contra 
si o Jabéo ila oscrnvidiio, ainda carrog11\'a com a im
]lUtaçiiO do usurpador de torritorio alheio, tendo n!i1ís 
tn~anha porção, quo por si mesmo nilo podia npro
YOIIar. Dos to ponto de partida passO)! S. llx. a censu
rar acremonte o nobro ministro dos nogocios cstr:m
goiros por haver proferido nn r.nmarn dos deputados 
um di ;cnrso em quo doclnravn quo poJa qnostíto do 
limites frira omprehondídn a gnorrn contm n Ucpu· 
l11icn do Pnragnay: tal foi a vorsiio .11!optndn por 

~ões. • 
O Sn. N,1nuco: -- Nilo pronunciei um juízo se

guru; chamei npenns a attonçito do governei. 
O Sn. SAYÃo Lonlro: -E, pot· cetto, Sr. presi

dente, que o nobre sena<lor, um dos estadistas mais 
c· nspi~nos _do pa~z (aplliarf?.l), eir!adiio tão notavel, 
hrastleirO tao dtstmcto (npowdos), a·rentanclo questão 
~e!llol!tante, devia repnl !ir com indíg'n ção tamanha 
li!JitSltÇa, e dar splnmnr testemunho ria verclnde e 
I >a Idade que carnct,rís' a politica brasileira o con
stunte pl'Ocodimnnlll do seu governo em todos os 
tempos quanto á quo>tiill du lim!les. · 

O Sn. 1mnsmo no1 lJ.IItJ:'lU.I :-Apoiado. 
O Sn. S \YÃO L"n 1T~: -Senhores, no Brasil 

Dito ha um s? ín.thv! l•111 que drscjo qno se on~ran
dcça. o terrllorlo _tm::J.enso quo este Jmperio tem 
(t~prnad?s); que tao so '''.JO ha quo até constituo um 
vereia lmro farrlo. (..fp da.do1.) E so·não fôra o prin
ci:tio da integridatlo tia naçüo, em que se inclue 
essoncínlmenlc o "'U to•t'IÍI,ono, principio consagrado 
~n constituição, ~st<; prindpi~ fjll" r·ompo~tn o vital 
uttoresso o alta dtgm <nd' t·obtJCn da nssocmcão bra
stlt•írn, sep;nramcn.l!•, S1·. prosirlenlo, qnr. n itssocia
çitn brasileira p;nn <oll'lil qno o sPu toJTílorio fosse 
m lis rednzit!o. CtJloia.dn.1). Este pdncipio, po1ém, 
domina tudo; a illlt•gridndn do ImpPrío. deve ser 
a todo tmnse sustn111ada (apoi,,d •): não prl e so(
frer mingna nem qtwltr 1 scnt um p;nnrl.·• dczar e 
rebaixamento polir iro. ( ·lpniarlo~). Mas, qno, já 
nã1i dí~o rto goM·no d,, nrasil. da p·,rtr do um 
rurtído po!iti,~o. O'l 'índa de nm só indivi~no brasi
leiro, haja propo<it,, vo:Hnde. p1·etrnção de dila
tar o eng'l'nndeceNo n lr.rritorío de lmpr.I'Ío á custa 
elo terrítorio dos Esl.aolos círcunwisinhos, ri o que 
ningncm pódo snsr,oitar n men11s lll'rotlitilr (mu.itos 
apoiados) a verdade e lá rm 1 videncin. (:I priadns). 
E pois, tudo quan111 a tnl rr•sr· il•l se tenha osci'Ípto 
em documentos ma i< irnp"rtnnl.es do que essa me
moria do biblíothocarío dn Bolivín ... 

O Sr. Jonnr:-l'nmjrhleto. 
O Sn. SAYÃo Lon1rn :- .•.. nilo p6de servir de 

'base parn uma discu'sito sti!'Ía, qno conc'ua por·con· 
domnar injustas a' iraçõPs do Brasil ao lorrítorio 
estranho, ou mesmo p ra jmtificn! o elo ínfunrtada11 
suspeitas. Tão es<~nimado de qlliwsrfiwr SI!Speitas, 
como superior iÍS t1 nta1~Ões do int.erosso de mais nc
qu.ísição do territorio, ost;i o Brasil. qne em vcnl..de, 
suscitar discnssio n tnlrrspeito em srntído honroso 
no seu govomo, srrin excnsndo; rm dosar: srriÍ pro
cedimento tão injn~to t•omo lll<tmc::to reprovado. 

No entrotnn~o osta qneslitO fm posta o com o des
envolvimento qno appronvc no nol.u·o sonnrloi' dar; e 
pnrn o quo, Sr. prrsidonle? Pnm se cheqnr a ncros 
censuras do pon~nmonlo qno drtluwm de uma ligei
ra expressão, elo um11 s1mp!os phrnso qne nito tom 
esse sontidp qno l'oi rmprl'stado, o qno niw póde 
servir do assento o:1 rio qunlquor modo dnr nzo no 
dosonvolvimonto do somullwnto quostito. Eis n phra· 
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S9 proferida pelo nuhru ministro uos nor;ocios cs
trnnr;ciros : " Por e~tns questões (referindo-se li do 
lim!tes o a todas qno, mais ou monos proximnmonte 
de!'lVndns, com olln so prendam om rolal!àO no an
tigo ~overno uo Pamguuy), fomos levados' b [(uerra." 

Senhores, q1wrn púde acreditar quo o nobre mi
nistro dos nngoeios cstrunr;oiros, mtoncion:ll o posi
tivnmonto,doclurusso quoa contenda eom o l'araguay 
foi por mems questões do limites? Pr:rdo entrar cn1 
duvida que nós fomos pro\'OC<\dOs a ns111 gnrm·a polos 
insultos, pela injuria a mais atroz, poJo nccommutti
monto selvagem do dcspota quo o dominaYa? 

O Sn. mNIS'!ItO Jl,\ li.\1\Ilill.\ :-E a guerra nos foi 
declarada; não fomos nr!s que a declaramos. 

O S!l. SAYÃO Lon,no:- E at.ó principiou som 
préYia decl~I·nção de ~:torra, por actos atrozes, do 
leroz hr1ilahdade do Jll'O\'ocudor (npowdos): aappre
honsão r! e vasos do Ora si!, o aprisionanwnlo do nltos 
funcciouarios brasileiros, a invasão do nosso terri
torio; tal a notaria, a Ycrdatlo ra causa da guerra a 
que foi levado o Imporia. · 
. Havia, é certo, questões sérias a respeito da livre 

passagem do rio, r sobre limites, que nesta parle na o 
tinha para o llrasil, r:omo j:í disse, outra importanda 
senão a nnecs~idadc dr suslenl:ri' sn a integi·idadc do 
te!'l'it.crio do fmporio; porque cssr~s terrenos do Apa, 
ossos aln;(auiços inhabitureis, não tecm para o Jmpe
rio ru!Ot· real, nüo seriam aprorcitarlos pelo Brnsil, 
que ainrl:r nilo prldo aproveitar o immenso territnrio 
nas con:liçõos as mais propkins de eliuw, fertilidade c 
posiçfto. E é em ta os eireumstancia> qnc a mspcit.o do 
urna expressão do nobrr) minislro,que rí isolada, adrede 
o tiw mal in lcrprctadn, que a nobre np;wsir,:iw fundn
merda censuras e dose vnl v e ag:;rossüo t11' qno, 
dirigida na appnrencia eontm o ministorio, rr•almcn
Lo é contra os mais altos inl.ernsses do 1.-Juu o Brasil, 
que nfto oscrnpulisn sacr.fit:ar?! 

Sr. presidente, já q110 estou r resto ponto, dero aqui 
COJjUIIdalnento considerar o ljUO approuvo ao nobre 
senador IJIIC primuii'O inHnn n diseus.iiliJ do voto dr~ 
grnÇ'IS, profo!'ir em rulnçiw no mesmo assuiu pto. 

No mesmo proposiln, não de opposiri10, poróm do 
vcr,J>duil·a !rostilidado r:o:rtra o ~U\'eriio do Brasil, 
S. Ex.'cm um rlis~urso '1110 com rnnitr. ant~ccdcncia 

~
;'D :oon, quo pcnson c i•cin profr.•n; nesta casa,cJmo 
anrh. manil'rstnçiliHIO pal'lido de qun é wnsiilomdo 
ofn: S. Ex. empenhou-se, r.,foru n-sc crn domons

trur qu•.• o govm·no tlü llr .si! snpllism:1Ya o tmln~o 
da triplico al!innça: 11uo a dipl•>rnal!ia !Jmsilcira,quc 
o. no~so digno roprrso :tanto no l!io da l'rntn tH1.1 
comm ·I tido erros notaYois, t.inl11r r"cnbido lir.ões da 
diRI9m.1cia arg-on.tina e or;, e:1nca do fJ\IC I:Ínto so 
domo1·:rssc n. conelnsfio da paz: servindo dn hasu e 
argumento o ter o nobre ministro· dos nego ;i os e~
l.l'llll.~r.iros, nai[Uülla discl!ssilo rofo1·ida, 1111 enmnra 
dos :-;1~. deputados. ~J·ofl'rico qnc na conr!ir:,1o dL• 
vnnr:crlrl!' hnvin o llrnsil ria nlr:ancai' infallil•o!lnonle 
o. ro::on'1ceimcuto dns Jirnil.r)S a "qno tinha direito, 
iiSsim ··ornou salisfJctoria. snln1:üo das >p!cstili'S 'i nO 
o PnvolvPr::m nn gtWI'f'il do P 11'il~~~·ny. 

1 seu direito o forte polos meios com que saberia fnr.er 
I Ynlor esso bom direito, e assim niw podia dccahii· 
i da justa durn_a~dn 11 respeito dos limites. EI'II por 
· certo a condu:uo do voncodor, urna circumstnncia 
c~pital para coÍJVonucr a todos que no l\rnsilassis
hnm os mais offirnzos meios do nlcáncnr exilo pro. 
piei o om t.od:1s as snns justíssimas pêrtenções pura 
com o P:1mguuy. S. Ex. não eYocava o mero direito 
dos roncadores, IJIIO, isolado, seria o mesmo que o 
~a fot'(!a ~!·nta, para, extorquir aquillo de qae não 
trvessc logitJmos trtu!os . 

O Sa. mNISTUO DA !I.\IliNI!A :-Apoiado. 
. O Sn. S.tvÃo lo!IA'ro:-Sonhorcs, quem púdo acre

ditar quo. no Brasil haja o.u Eossa haver proposito 
de conqtUstar parte do Lerntorw dó Parnguay? 

O Sn. lii:-!ISTno nA l!AIIIliUA :-Apoiado. 
O Sn. S.1 Y.io LuuA'ro :-A tal respeito todo o in

teresse, o capital interesse politico do Brasil, está em 
gamntir n antonomia tio estado do Para:;uny .... 

O Sn, l!J:';I,TilO IJA MA!l!:-!HA :-.\poiado. 

O Sn. SAY:io Lnn.\To:- ... om manter o sen tcr
rit.?rio. E scgm·arncPtc, so no tm,tado da triplico 
alhança logo so assentou como condirão eapitnt 
com '1.110 as alta~ partes contratantes s·e alliavam 
para Ylngur as lll.JIII'ins atrozes qno solfreram do 
despota entiio dominador dol'arn~uay, sem duvida 
alguma foi rrmilo por commum iniciativa e accordc 
into.lligoncia; porém, tamborn cm obvir; que nem 
podu~ ser proposta e j!lmnis ncoitu poJo Br;,si!, coo,. 
ron(;no que onmlvcsso a oliminaçfro da autonomia 
rpwnto 110 estado do Pnraguay: porquanto, scnho
rr!s, !~umpro reeonlweer, nós br;1sileiros, por todas 
as Cll'~mnslanr:ias notorins, não podemos ter vista 
nlgnmu do .rbsorpçilo do tcrritorio do Parn~uay. 
O mrsmo não se poder:í dizer, ern relar:ito á 
Con:'odr!r:l(lo Argentina: niw porqno desr:unl;oca,!l· 
lo a Idade o as vistas do sil po!itiea que tem o actual o 
,mteccdenlc goremo ria Hcpub!ica Argcntinu. Tem 
s rto nesta gncrt•:~ a!liada fidelissimu rio llrusil, tem· 
cooperado com o Brasil pelo modo mais sutisfaetorio; 
mas, scn .OI'cs, a vordatlo é osta: ha nm grando par
tido J!a Conferlol·a~ilo Argontina que deseja a ab: 
sorp(;uo do Pnragnay. 

O antig-o vicc-reinndo no tcmno colonial, ó ainda 
uma.tmdieçãó viva ljlle llflO renuncia OSSO grande 
pal'lttlo. E renlmcnlo hn o111.ros iutcrcsscs pnra com 
a Cnnl'o.ilcmr;ilo Ar . ..;eut~na do este~dor a osr!het:a da 
llepubltea ria mesma Confedenu:ao ao lcrrtlorJO do · 
~'al'li:.(Uny, quo não pr\do hnYei' pri'm o Jl:'asil; tnnto 
u a :~ltsorpçiw do Panrguay ropugriantà nos llern on
toud!dos rnterosses pohl.ie;s ·O mesmo eeonomkos 
brasileiros, como eondlinvel' com n grande desen
volvimento do osl.ado visinho. 

E. pois, senhores. csto ponto. nsscntado do se· 
mnntei' n mtcion11li'dado parngnayn, de gnr:rntir a 
SJW sohnm nia, eslava m1.1ito no in tcmssc o nns vistas 
da p~litien hrasilnim; c por col'lo foi negocio muito 
r:onsulor:1do poJo nosso Jl!ustro agPnto tliplon1iltico. 

Scnhows, a oxprcs.:i1o, a formnla rir: qne uson o 
!!Obro mi11btro dos nugoeios o'tl'anguil'ns qnmldo 
J,tlloll nu di1·eito do Yl'ncnt!or, be111 111nnil'cstava u 
sentido rm rp1o S. Ex. pmforin aiJIWII::s expJ·uss1ios, 
rpm ni10 podr!ln ter ;1 signinr:aciw n ak:uu:o qno llli)S 
urnpwstnm os oppo>idnnislas. ~·. Ex. se rol'el'ia irs 
coudi\;rics propicws 1~111 quo estnl'il o Brnsil, fortr• tio 

E soa la! respeito ni;::1JI!HI eonsa St! devasso notar 
seria filiO S. E.~ foi l'neil do l'lllicordar mn que so 
rceonlreeossom prJI' luuilos tla Confcdl!l'lll'ilo i\r)icn
li.na na parlo do Chnco ntr'1 a Il11hin l\'cijl11. Parecia 
ljlll! c1':1 do rnzfw se ndopt.asso n linha do Hio Vor• 
n.wllw. ponto rtuo unlr'nru 1:1'11 pertonllirlo o tinhn 

·suJo rcelnmndo por p:rrl.o d11 Confl•ill'l'l'\::·r" nrgonliuu. 
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E faço este reJlaro, Sr. presidente, porque ó sa
bido que o nosso distincto agente diplomatico acei
tou sem contestação (nu phruse do Sr. Elisalde, sem 
a menor objeção aceitou nobremente) o plano do 
tratado da tríplice allianca, sem oppôr, portanto, 
nesta. parte o mini mo repáro; facilmente concordou 
em que a linha dos limites da Confederação Ar"i"en
tinu fosse junto á Bahiu Negra, ficando assim o m 
perio constituído em obrigação de apoiar e activa
mente sustentar talvez esta designação. 

Portanto, se ó verdade que não soffre contestação, 
que o Brasil não pretendo, não póde, não deve pre
tender maior territorio; não o reclama o seu inte
resse economico; repelle-o o politico; não o exige a 
opinião de qualquer partido ou ainda. d.e um simples 
grupo: como emprestar ao nobre mmtstro dos nc
gocws estrangeiros o proposito de explicar a guerra 
por conquista de limites? Não, senhores, a questão 
de limites não podia deixar de ser considerada, porque 
evidentemente ellesdevem ser bem designados, devem 
firarpor tal modo extremados 9ue não haja mai_s ra
zão ou pretexto para contestaçao; e porque dep01s de 
uma luta como a da guerra do Parnguay, de tama
nhos sacrificios para o Brasil, não er~ possível q:w · 
sahisse della, sem ao menos consegmr a resoluçao 
da questão de limites. Porém, que limites? Aquelles 
a que justamente o Brasil tem .direito pe!os seus 
títulos que merecem ser reconhectdos e acettos por 
qualquer governo honesto ~i?da na mais fort~ posição, 
e que até não foram post!tvamente repelhdos pelo 
primeiro Lopez. 

Exclamou o nobre ~enador que iniciou este debate: 
• Porque não se tem assentado a paz em tanto 
tempo decorrido? Lopez morreu em 1 • de Março ; 
mezes são decorridos : este desenlace, conclusão da 
paz que' devia vir logo não apparcce l ll Esta demora 
o nobre senador attribue ao nosso digno agente 
diplomntico; e porque, Sr .. presidente? Po:que .0 
digno Sr. Paranhos ha ma1s de um anno, 1sto e, 
logo que chegou ao Paraguay, tratou da questão 
do governo provisorio aceitando n proposta que 
fizeram os paragunyos em Assumpçã~ de eleger um 
governo que, reconhecido pelos alhados, coope
rasse com elles na guerra contra o tyranno, o 
assumisse o pleno exercício da. administração do 
seu paiz com as umcns reservas tmpostas pelas ne
cessidades das operações da guerra. 

O nosso digno ministro plenipotenciari? e?tc.nd~u 
que era conveniente fixar·a osphern da Jnnsd!Cçao 
que cumpria reconhecer neste governo. S. Ex .. en
tendia que, desde que se aceitava e se r~conhecta o 
governo provisorio do Paraguay, se dcv1a reconhe
cer nelle legitima capacidado para trat.ar dn ques\ão 
da paz ; S. Ex. attendcndo para as ctrcumstanetas 
notarias daquelle Estado reconhecia que em Iaos 
circumstancias o governo provisorio, levanta do pelo 
voto dos parnguayos cm Assumpciw, desdo logo re
conhecido e cooperando com os a1liados, tornava-se 
governo legitimo do Paraguny, c tinha toda n com
potencia para tratar do todas as questões : S. Ex. 
não hesitou, o com presteza diligenciou quo assim 
fosso reconhecido o guvo~no provisorio como gover
no legitimo do Pamguay o apto para com ello os 
nossos nllindos opportunamcntc entrarem om ajus
tiJs de paz e proclamarem n paz. 
. Orn,senhorcs,discorrondo,como approuve ao nobre 

senador discorrer, no empenho do cstrnnhar a tama
nha · cm sou conceito, hnvida na conclusito 

da paz, S. Ex cao cm flagrante contradicção, quan
do exprobra ao digno Sr. Paranhos o ter pretendido 
reconhecer no govemo provisorio todas us condicões 
de capacidade para negociar n 'P:IZ· ' 

~o houvos~e raz~o para estranheza, Sr. presidente, 
sena no senttdo dwmetrnlmonte opposto, e era que 
o Sr. Paranhos procedia com açodamonto, queria 
ntropellar n gravíssima questão da pnz. Mas achar 
no que foi habilmente pretendido, discutido e sus- · 
tentado pelo Sr. Paranhos razão pura explicar a de~ 

. mora que estranhou o nobre senador, li o que em 
verdade é improcedente e contraproducente l! . 

Discussão desenvolvida a este respeito é de inte
resse muito secundario, limita-se a apurar, por assim 
dizer, o facto historico. Esta circumstancw do Sr. 
Paranhos, em Abril de 1869, ter trocado notas e 
chegado a firmar o protocollo em que concordaram 
os alliados de se reconhecer o governo provisorio 
com taes o taes condições, não offerece ho)e materia 
para uma discussão de maior interesse : o um facto 
consumado que deu de si que ficasse assentado e 
fosse reconhecido o governo provisorio, como effec
tivamente foi, e tem praticado os actos sabidos. 

Mas, senhores, então não se decidiu, ficou cm sus
pensão, a questão so o goveruo provisorio era apto 
para celebrar o tratado definitivo de paz. Posterior
mente chegou-se ao accordo para um tratado preli
minar de paz. 

Mas, porventura, haverá razão para se estranhar e 
condcmnar o·acto do Sr. Paranhos, emquanto sus-· 
tentou que o governo provisorio deverm ser conside
rado apto para tratar sobre a conclusão da paz ? 

Senhores, o Sr. Paranhos, homem pratico, conhe
cedor das circumstancins do l'araguay, bem reconhe
cia que esse governo provisorio, que se levantava 
poJo voto dos p~ragnayos existentes em Assnmp~ão, 
teria, por certo, titulo de maior caJlacidade e relevan
cia para ser considerado não so governo l~itimo 
do Paraguay,. porém com todas as habilitacoes no
cessarias para tratar cm assumptos de paz, e em 
tudo que entendesse com a conclusão da guerra ? E 
nessas mesmas notas que parte do digno ministro 
dos negocies estrangeiros da Confederaciio 'Argen
tina se contesta ao Sr. Paranhos a cônveniencia 
e o direito de reconhecer no governo provisorio tacs 
condições, ha o reconhecimento explicito e tão pre
ciso do estado verdadeiro em que se acha o Para-. 
guay, estado que exclue até essa escolha de um 
governo com as solemnidades tJroprias do governo 
representativo, isto é pelo voto legitimo e &utorisado 
da opinião de um paiz onde a população não é capaz 
de ter opinião. Não diz o digno Sr. Varella 
na sua nota qno este povo embrutecido, acostu
mado á servil subscrviencia; que, encontrado pelas 
forças dos alliados, quando intimados, para que 
se rendessem diziam : " Não nos podemos ren
der porque El-Supromo não nos autorisou n ; este 
povo é capaz do suffragio universal ? E já não se co
nhecia, que essa população, não só estava disimada 
como quasi inteiramente assolada? Que aquelles que 
se achavam reunidos cm Assumpção o elegeram o 
governo provisorio, oram os mais competentes para 
representarem o l'araguay e elegerem o seu governo? 
O tratado dn triplico allianca (c nito era necessarii> 
invocar o tratado) o sim pios 'bom senso, a natureza 

dns cousas, niio oxclnia todos os salollites de Lopez, 
todos ossos soidos quo continuavnm cmperrndos, 'jft 
não digo om continuar uma guerrn, nüo mais pos· 
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siYel, poróm o exter~inio desse resto da gente pa· 
raguaya? 

O SI\, SARAIVA: - Foram prisioneiros os unicos 
que, em Assumpção, escolheram o governo do Pa
raguny. 

O SR. SAYÃo LOBATO: -Os que estivessem ao 
·lado de Lopez e continuassem a porfiar pelo exter
mínio d~ raça parnguayn, esses, seguramente, es
tavam fóra do direito de Yotar para a eleição do go
verno que devia ser reconhecido pelas potencias 
alliadas. De certo que depois de tamanhos sacrificios 
nii.o podia entregar-se os destinos do Paraguny nos 
propnos satellites de Lopez, seus lagares-tenentes, 
para renovarem em um período mais ou menos 
curto as mesmas hostilidades. 

Portanto, senhores, o govorno provisorio que 
naquellas circumstnncias e condicões se levantava 
no Parnguay, linha por tituJ,J valioso o npparecer 
em occasiüo em que ia cooperar com os nossos allia· 
dos; desde logo consagrava a sua actividade e com
petencia vingando as liberdades paraguayas contra 
a tyrannia que por tantos annos flagellou aquelle 
povo, e que ainda nos ultimas apuros o estava 
torturando ao ponto de absoluto extermínio. 

Ora, se nestas condiçõos pareceu ao digno Sr. Pa
ranhos, que a questão do governo qne se levantava 
em Asstimpção, pelo voló de paraguayos, unicos com
petentes, podia ser resolvida com o reconhecimento 
das potencias alliadas, aceitando e tendo 11 governo 
provisorio por legitimo e competente para tratar; 
se elle !unto se ~sforçou por isto, Sr. presidente, por 
certo teve em VIstas a prompta conclusão da paz ..• 

O Sn. nnNistno o,\ num!'liu :-Apoiado. 
·O Sn. SAYÃO Lon,\TO :-... e com louvavel de

ligencia deu o maior imptilso, até porque attendin a 
altas conveniencias da mais prompta decisão em 
ordem a evitar á solução de tão grave questão diffi. 
culdades que no futuro podiam surgir, .e por quaes
quer successos ainda muito se aggravar. 

Senhores, nem se diga que emquanto Lopez exis
tisse no Paraguay não fodoria ahi haver governo, 
em tudo e por tudo hnbi . Essa objecção não póde 
progredir. Lopez estava decahido, Lopez era o ini
migo declarado pela triplico allianca que desde logo 
o votou ao extermínio, porque era inconciliavel a sua 
existencia com a paz dos estados visinhos. Elle tinha 
decahido d~ cathegoria d~ governil da sua nação, pelo 
seu procedimento tyranmco, e tal que, nem a histo
ria antiga, nem a moderna, apresentam exemplos 
semelhantes. (Apoiados.) Portanto, a cooxistencia 
de Lopez niio era raziio para, no conceito dos a lliados, 
excluir se o reconhocimento. de um otttro govorno le
gitimo da naciio paraguaya, cuja existencia era ga
rantida pqlosmesmos alliados. 

E se esperava-se pela conclusão absoluta da guer
ra que, nas circumstuncins dadas, era com o exter
mínio quasi de toda a gento paragnuya, priucipal
mente a mais apta o capaz do comprohondor as 
questões politicas, sonhares, não era nosso os lado de 
desolacito o do conquista de facto do l'araguay, que 
sa • odla espernr com mais regularidade constituir-se 
um governo. mais digno, mais cheio do forr.a moral 
do que aquelle que so lovnntnva om 18U9 ;. nenhum 
dos nntecodenlos tovo tão autorisnda o Io~ritima ori
gem, o, ropito, niw om parn so excluir n proVISão de 
podar haver no futuro grnvos inconvoniontos na soln
- · · • · do · '11 do go-

verno da Republica mais capaz e legitimo. Real
mente o governo provisorio era legitimo, e, sendo 
reconhecido pelos all.ados, muito autorisado. No 
conceito, porém, do nobre senador, o Sr. Paranhos 
pretendeu o impossível, o que era inconciliavel com 
o direi te e opposto ás conveniencias: a diplomacia 
argentina deu-lhe uma lição. 

O Sn. SJLVEIM n,1 MoTTA:-E ó uma verdade. 
O Sn. SuÃo LOBATO:- E, o que ó mais, affirma 

o nobre senador, o Sr. Paranhos demorou a conclu
são da paz, porque hn 15 mezes tratava com esforço 
de preparar o meio mais fncil, competente e capaz 
de solver essa grande questão com presteza! I 

Sempre ·no proposito, o nobre senador, ·de achar 
motivo para aspera censura ao nosso digno diplo
mata, accrescentou: cc o Sr. Paranhos cahiu em gra
víssima contradição, porque na nota que dirigia ao 
governo argentino a respeito da occupação do Chaco 
pelas forcas argentinas, declara que não aceitou nem 
contestou a doutrina do diplomata argentino quando 
realmente a aceitou. » Senhores, nessa nota que 
tanta honra faz uo nosso digno diplomata, o Sr •. Pa
ranhos mostrou toda sua habilidade, desempenhou 
dignamente a alta missão de que estava encarregado, 
faz prova de tanta prudencin, tanta discricão, quanta 
lealdade; o nobre senador, porém1 achou nella mo
tivo para arguicões, e diz: cc Cahm o Sr. Paranhos 
cm contradiccãÓ, em flagrante ccintradicção; errou e 
recebeu uma lir.iio do diplomata argentino. ,, 

Ora, Sr. presÍdente, ainda era em relação á questão 
da limites, o Sr. general Emil!o Mitre, occupando 
com forcas argentinas o Chaco, proclamava a sobe
rania a1:g~ntina sobre aquelle territorio, e repellira 
uma tão submissa. reclamução, que mais parecia 
· supplica do governo prnvisorio do Paraguay, decla
rando que aquelle terl'ltorio pertenciaá Confederação, 
conio filra reconhecido no tratado dn triplico alliança 
(art. 16), e assim o occupára desde logo como gene
ral em chefe das forcas argentinas, o o mantinha 
como parto sujeita á 'soberania argentina; accres
centou que isso não excluía as medidas que em tra
tado ulterior de ajustes definitivos do paz e limites a 
Confederação Argentina possa tomar para o futuro. 

Foi respondendo sobre este assumpto ao governo 
argentino, que approvara plenamente o procedimento 
do seu general cm chefe, que o Sr. Paranhos escre
veu a nota de 11 do Janeiro deste nnno, em que, com 
toda a delicadeza e circumspecção, assignala que não 
ficou expressa a intolligencia que por parte do go
verno argentino se dá agpra no tocante ás questões 
de limites, o qué pó do ser traduzido . nestes termos : 
"As questões de limites niio cstiio resolvidas pelo 
tratado de 1 do Maio; sel-o-hão nos ajustes que 
se celebrarem com o governo paraguayo o con
forme o valor das provas que por uma o outra' 
parto se apresentarem. ~las n Uepublica Argen
tina e o Brasil podom desdo jú tomar posse dos 
tcrritorios que lhes omm conloHlados, salvo o direito 
do roivindicnr.ilo para o Parn~uay, se .tiver provas 
quo vençam ·as que lhes são oppostns e quando 
so verifique a opportunidado do exercer osso direito.» 
O Sr. Paranhos declara <e que ndo con!estou nem. 
aceitou a referida dou~rina.: respeitou o facto de estn
bolecimonto da nutoridado argentina no Chnco por
que o tr· tudo do 1 do Maio considorou argentino o 
territorio do Chaco até n llnhia Negra como bns~ ~o 
ajustes do limites quo os alliad?s dovem. OXI(llr 
do ro, "' · ·o, ostc ' o 
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Sr.Pnranhosdeclarou ao mesmo tempo, que a «res
ponsabilidade recíproca qúe creou o art. 17 do tra
tado não se estende ás posses ·que o Brasil ou a Re
publica Argent.ina estabeleça ante.~ dos ajustes que 
prescreve o mesmo tratado e sen1 prév1o accordo 
entre si. Mas reconhece que o adiamento das nego
ciação que hn de firmar os direitos dos belligerantes 
para com a Republica do Parnguay, conforme o tra
tado de 1 de Maio, póde crenr para o Brasil, como 
creou para a Confederação Argentina, a necessidade 
de occupar efl'ectivamente e guarnecer toda a sua 
fronteira; declara, porém, que o governo imperial não 
o fe1. ainda, a excepção da ilha do Fcixo dos Morros, 
por necessidade de <1perações militares no Norte, e 
essa mesma occupação terá cessado em virtude de 
ordens expe~idas pelo general em chefe brasileiro, 
desde o mez de Outubro ultimo. » 

antes acoitar som rcstl'ir.cões a pratica das or.cu
pações antecipadas'/ Era o que seria ainda mais 
censumvel, visto que de tal arte, de facto, era annul
lada a soberania do Paraguay deixando de ter acti
vidade na decisão dos seus limites. 

O Sr. Paranhos, longe de cahir em contrndicção, 
tudo conciliou, não se oppondo ao facto da occu
pação antecipada, mas reduzindo-o a proporcões 
que não alcauçavnm a prejudicar o direito que ficou 
rosalvndo. E foi por um tal procedimento aspera
mente censurado o nosso digno diplomata, nccusado 
de contradictorio, de ter commettldo erros de dou
trina, emfim de ser discípulo mal aproveitado das 
lições da diplomacia argentina! 

Inquiro, Sr. presidente, com que espírito se fazem 
essas arguições e assim se manifesta a opposi
~ão? Por ventura, attonde-se aos altos interesses do 
orasil emprestando-se sentido até absurdo a simples 
palavras proferidas pelo nobre ministro de estran
geiros na camara dos Srs. deputados, chegando-se 
a sustentar que elle procura sophismar o tratado da 
tríplice nllinnça ? I Attende-scaos mais importantes 
interesses do Imperio com injustas aggressões e 
inventivas cGntra o agente encarregado da mais gra
ve missão diplomatica que o Brasil tem tido ; 
arguindo-se-lhes pretencões inconvenientes, proce
dimento irregular, erros palmares?! 

Eis o transumpto fiel de grande parte da referida 
nota do Sr. Paranhos, em que. achou flagrante con
tradiccão o nobre senador e nella assentou tão acre 
censura. Ninguem que a leia o attenda para o que 
deduz o digno Sr. Paranhos com tanta cla!'eza e 
precisãl!, com justa firme1.a, cautelosas resalvns e 
coin a cortezia e dignidade proprias de sua pessoa, 
lhe reconhe~erlt qualquer contradir:çiío, nem em 
quanto declara que cc não contestou nem aceitou a 
referida doutrina n, ácercn da qual não manifestára 
parecer algum; nem emquanto depois observou que 
« o adiamento da negocia cão que ha de firmar os 
direitos dos belligerantés para com o }'araguay 
p6de crenr para o Brasil, como creou para n 
Confederacão, a necessidade de occupar e guar
necer a sua fronteira.n Mas, ao mesmo tempo 
declara que o governo imperial não o fez ainda, 
a: excepcão da provisoria occupação da ilha do Feixo 
dos Moiros, por necessidades da guerra, e que já es
taria despejada. E nntecedentemen te havia solem
nemente fixado o valor de tnes occupncões anteci
padas ao tratado especial do limites cóm o Para
guay, declarando que cc a responsabilidade reciproca 
que creou o art. '17 do tratado, não se estende ás 
posses que a Republica Argentina ou o Brasil esta
beleca antes dos ajustes , finaes », o que importa 
tanto como sustentar que de per si não constituiam 
titulo de legitima ncqmsição. 

Deste modo, o Sr. Paranhos com "toda a convo
niencia, sem propriamente aceitar a doutrina da 
regular occupação com cxercicio de soberania nos 
territorios reclamados ao Paraguay 1 antes da decisão 
do especial tratado do limites, denuzia igual facul
dade para o Brasil cm u caso de assim lhe convir, 
-e tanto como era possivel, sem quebra da boa 
intelligencia com a Republica alliadn, resgna1·dava 
o direito gamntido ao Paraguay de ser parte activa 
na decisão dos limites. E' bem de 'ver que, nas cir· 
cumstancias dadas, era tudo o quo convmha pra· 
ticar. Onde, pois, a incohorencia' e contradicr

1
ão ar

guida ?I Porventura devia ir além, forma mente 
· protestando contra a occupnciw prévia que executou 

o gonoral Mitre? Era impossivel, jú porquo o alto 
interesse de manter o bom itccordo dos alliados im
punha-lhe a maior reserva e o arredava do ser o 
campeão dos direitos ·do baraguay, e já porquo 
o reconhecimento do art. 16 do tratado de 1 do 
Maio até certo ponto o embaraçava. Do veria nbstcr-so 
do nccitnr o exemplo, doixando de fazer a declaração 
de ignal faculdade pnra o Brasil? Sorin o mais cen-
' • • . · 1 dos·· · · "' · 

Senhores, ·Iord 'Palmerston dizia na camara dos 
communs. " Um cidadão inglez em qualquer parte 
do globo onde estiver ha ti e ter a mais efficaz pro
teccão de todas as forcas da Grã-Bretnnha, ha de ser 
rosgunrdndo com garantias taes, que poderá com 
arl'úgancia dizer «civis romanus sum »; como ou
tr'ora aos cidadãos romanos, quando Roma avassa
lava o mundo, ninguem lhe ousará irrogar injuria 
impunemente. », · · 

Aqui no Brasil, na posicão em que se acha o Sr. 
Paranhos, encarregado da missão mais importante,· 
tratando da liqnidacão das contas de apurar os resul-• 
tados dessa guerra que tanto custou ào paiz, entende 
a opposição que é nzado quebrar-lhe a força moral, 
rebnJxal·o, delustrnl-o e despojai-o de importancia 
politica, sem o apoio da opinião do seu paiz que o 
pragueja! 

Esses com quem trata o Sr. l'aranhos, por certo 
serão os primeiros impugnadores do nobre senador, 
apeznr de que nem o interesse, nem a nacionalidade 
os estimule, dão por certo insuspeito testemunho da 
verdade honrando e distinguindo com as mais solem-. 
nes demonstrações de estima o cousiderncão ao 
Sr. Paranhos. Os .Srs. Sarmiento o Varella e o 
Sr; Mitre e o Sr. Etisalde siío os primeiros que reco
nhecem, e o teom prqclamado ató pela imprensa o 
procedimento digno, a alta: cavncidndc com que o 
Sr. Paranhos servo ao seu pa1z, e honra o nomo 
brasileiro, 

Sr. presidente, quando so reflecte nessç ~spirito, 
que nuo ó do opposiçiío, porém do hoslihdadc ao 
governo, alvo das sottr,s onvenena~ns, que rcnlmol!te 
alcnncnm offondor os mais gr~vcs mteresses do pn1z, 
ó pará se inquiril• so osta opposição recommendn-sc, 
ó digna de roarsumir n di 1 eccão dos negocias do 
Estado, como dovo ser qualifiêado, quando assim 
npresontn praticamente o sou progrnmmn do go· 
VOl'IIO? 

Passando das quostõos de diplomacia brasileira 
pnrn os factos importantes da guerra, quo so prendem 
com olla, o quo foi o primoiro assumpto do discurso 
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80 SESS!O EM 12 DE JVLUO DE mo 
do nobro senador que iniciou esta discussfto no his
torico que fez desta guerra, ainda se nota o mesmo 
espirita muito diverso daqucllc que, so devia es 
pernr,- inspirasse o estadista brasileiro assignalamlo 
os feitos da guerra do Paraguay. 

O nobre senador prmcipiou por ler o trecho da 
resposta á falia do throno, em que, com toda razão, 
o senado manifesta o voto de juslll estima, conside
racão e louvor ao egregio principe o Sr. conde d'Eu, 
e S. Ex. com razão observou que essa manifcstacão 
como era proposta no pro,iecto de resposta, era con
soante em tudo e por tudo com todas as demonstra
cões da opinião publica 1ior todos os seus orgãos, 
lmprensa, corporacões, emfim o brado da popula
ção do Brasil unisóno e en thusiastico em proclamar 
os relevantes serviços do cgregio príncipe, cm victo
rial-o; havia, portanto, harmonia na mais alta sig
nillcação do espirita publico, verdadeira vox po
puli, vox Dei inspirada, não pela paixão que des
vaira, mas pelo nobre sentimento da gratidão que 
exalta e ennobrece, era o testemunho da verdade dado 
e repetido sem a mínima contestação por milhares e 
milhares de indivíduos. Apontai-o o deixai-o na de
vida altura em toda sua pureza era o que cumpria 
fazer. . . 

Mas, o que fez o nobre senador? Passou a rebai
xar a justa ,homcnag~m do apreço dos serviços do 
Sr. conde dEu, rebaixando-a da altura SUJlerior cm 
quo extreme pairava e imprimindo-lhe feiciio de 
apJllauso faccioso, porque, Sr. presidente, tal o ainda 
mais importa por c~pinto partidario proJectar trevas, 
pilr no escuro os fmtos dos generaes que antc~cderum 
e cooperaram na guerra, para fazer sobresnhir a 
parte terminal devida ao Sr. conde d'Eu. 

Disse S. Ex. «A guerra era singularmente dirigida 
contra o dictador, c como só se podia concluil-a com 
o extermínio delle, pela morte natural ou pela sua 
expulsão do territor:o paraguayo, quem o consc
gum fez tudo, concluiu a guerra " c assim, 
Sr. presidente, isolava o nobre senador esta ultima 
phasli da guerra das antecedentes, encarecendo tudo 
na ultima, e pondo no escuro a outra. E isto fazia o 
nobre senador dizendo que era escrever a historia, 
com toda acalma e força de razão, porque o momento 
é azado, nós nos podemos considerar posteridade 
para aquilatar os feitos dessa guerra ! 

· · Sr. presidente, o estadislll brasileiro, o historiador 
que com verdade descrever os feitos da guerra do Pa
raguay, não poderá Jamais deixar no escuro os pri
meiros e principaes periodos da guerra. Ha mmto, 
muitíssimo que louvar no que coube ao Sr. conde 
d'Eu excutnr no Piiraguay: oril,por certo, tarefa ardna 
a que clle dignàmcnte desempenhou, o do perseguir 
a todo transe o tyranno tendo do percorrer um ter
rito rio devastado, asporo o desconhecido, . tendo de 
,offrcr mil privaçõe~ e supper~r grandes difficuldades 
o tcnclo doalfrontnmscose pe!'lgos, porque o tyranno, 
dosto 9:uo cm fuga, ainda conservava sntellites fana
ticos dispostos a sacrificarem a vida dofendcndo·o. 
Tudo isto foz o nobre conde, tudo isto clle executou 
o mais satisfactoriamente possível, principiando poln 

. generosidade com que acoitou a cornmissito quo no 
deu mosrno concoito não era mais pnra ser protcn
didn, como outr'ora, de baldo, tanto a pretendera por 
iniciativa propria, entendendo que entiw havia 
l)l'UD!Io sc[lrn para colher louros porque ns difficul-

Na antecedente phase da gue~a, em quanto o ty
ranno C?nscrvava sous lialunrtes, suas hostes roforç.a~ 
das, o immenso acervo de armamento, e as defezas 
do rio, evidentemente o commettimento era mais 
diffi9il, havia mais perigos e riscos e, portanto, mais 
glorm em se· ;vencerem tamanhas difficuldades. O 
egregio príncipe, o pretendeu com ins~1ncia, teve 
iniciativa até de ir. como simples voluntario. Nesta se
gu~da p!1aso, porem, o tyranno eslllva desbaratado, 
o lig~e ti_nha se tornado veado, conservando todos os 
seus mstmctos ferozes, acompanhado de uma: mati
lha ~c .satellites, em fuga, porem, sempre dispostos 
n resistir ás forcas dos alliados victoriosos havia to
das as difficuldâdes naturaes d :nquelle tei;eno, mas 
quant~ a batalhações não podia haver nem as mes
mas difficutdades nem os mesmos riscos e perigos 
que nos antecedentes termos da guerra sobejavam. 
Portanto, o verídico escriptor da historia da guerra 
do Paraguay não aceitará os dados e conceito que 
approuve ao nobre senador, manifestar emquanto 
faz u pretensa. historia dos feitos da, guerra deslus
trando e rebaixando os do antecedente [Jeri )do para 
mais encarrcer e exaltar os do ultimo. 

Sr. presidente, não posso admittir que o nobre 
~en~dor por lisonja, sentimento indigno e incapaz de 
mspiral-o, o fizese cortejando ao egrogio príncipe· 
mas fel-o por ardil politico : arma a convenienci~ 
de qu~ ao ~m~os figure nas fileiras de seu partido' o 
egreg!O pnnc.ipe que pn1ra em tal altura que não 
podo ser rebaixado a envolver-se nas lutas politicas, 
não s6 pelo preceito claro du constituir.ão, mas pelos 
altos interesses do Estado que Sua Âlteza compre
hende o melhor possível. 

O Sn. SARAIVA :- Não ha nisso conveniencia po
litica nenhuma. 

O Sn. SuÃo LoB.l TO :-E como substanciou o 
nobre senador o primeiro termo da guerra? Propon
do-se a justificar um artigo da Revista dos Daus 
Afundas assignado pelo Sr. Xavier Raymond, que 
trouxe como materia digna de ser celebrada no seio 
do senado brasileiro, em solemne discussão; sustenta 
o nobre senador: '' Foi tãQ justo e equitativo o Sr. 
X. Raymond que ao nobre duque de Caxias bem 
tratou, deu-lhe a !tenção. benevola, reconhecendo que 
elle tinha executado com merito o movimento de 
flanco, e nté tinha-se já illustrado e recommendado 
pura a direcção dessa guerra pela parte que teve em 
Monte-Cascros, ando dirigiu as forcas brasileiras. )I 
S. Ex. observou : « Posto que haja· inexactidão em 
se dar ao nobre duque parte activa no feito de Mon
te-Caseros, todavia isto. signitlca a bencvolencia do 
cscriptor que assim deu-lhe uma marca de louv:or 
que compensa qualquer censura. 11 

Agora quanto no feito importante e que honra faz 
ao nobre duque do Caxias S. Ex. nem acha razão 
pura contestara conceito do Sr. Raymond quando dá 
a idéa, o plano, a decisão no gonoral Mitre, como 
domais accrcsccnta : « E' constante do participações 
do nobre duque que cm uma collferencia com o ge
neral Mitro expondo ollo o plano do flanquearem os 
forças alliadas, o general Mitro dissera: « Tambem 
ó minha idóa. 11 Ora, Sr. prosidonte, isto era trazido 
para ficar como dcmonstracão, eomo uma prova ao 
conceito do Sr. Huymond Í:elativnmento á direcção 
suprema do exercito no momoravel movimento de 
flanco I J ú se v~ quo o espirita c omponho ó dosnuto
rnr, · c cm todo · · a · o 
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gloria militar que roillmonto vinha no no!Jt·c JuquiJ 
t!c Caxias por osso plano trw bem concebido quanto 
bem executado •. 

O nobre senadot· fazendo a historia da guerra, não 
viu no seguimento das nossas forças, depois da flan
queacão de Humuit1í, o plano o execu~ão da passa
gem rJo Chacn,, não achou (jlle isso fosso ohjocto de 
commomomc:üo! Foi ao ltororó e nhi achou muito 
louvor para it phrasc laconicn doM. Raymund: "As 
batalhas de Itororó, Lomas Vulontinas o Angosturn 
custaram caro ao Brasil, foram muito ensanguen
tadas. " 

O nobre senador extasiou-se com rsto lal!Onismo 
tão conceituoso, tão verdadeiro; c ape~ar do nobre 
duqne om um aparte reclamar 11 Foi ensangucntatlu 
porqno assim era nscessario, porque hnvia gl'ando 
t·esisteneiu, grandes diffi~uldados a snpperar "• o no
bre senador ro<larguiu dsso explicnra Joi~ois .. foi 
um morticínio. " 

E já auleriormeate, <pmnto ú pat·to prinr:ipal do 
sua hi~torin om relação a ultima phase da guerra, 
S. Ex. fa~ia valor a circumstan~ia do minguado mt· 
met·o do mtn·tos, que não foi além de 15ü ou 159 in
dividtws: :3. Ex. com esta cireurnstnncia exaltava os 
triumphos que.as forças,al!iad~s. tive~nm perseguindo 
a Lopo~; porquo tão bom tllrt~p.dos !o mm os planos 
e execttlatlos que .. so poupou mnwr dermma de san
gue, em esta uma vnntngem domais cruo augmon
tnva as honras do triumpho. S. Ex. não admite, quo 
já entiw não podia haver da parte do inimigo om, 
fuua a grande resistoncia que oppuuha qtmndo dis
pÚ~th<t d~ mtt!tiplicada força e ~e. outros meios, e 
então ato mu11as ve~es tomava a tntc•at1va do ataquei 

Grande dermmamcnto de sangue em Itoror(l! Está 
visto, Sr. prosidonto, que im:Jicitnmonte importa 
uma t'nrgn no nobre dtt~ue de não ter combinado 
esse ataquo do modo que poupasse, a derrama de 
sangue. 

Fu"n do Lopez! . " Era uma voz, asseverou o 
nobre" senador, unisona; todos diziam, attonta u 
posiçito :lo Lopo~ cm ~ombas Valerytinas, Lopez não 
pódc oscnpnr, nccossartamrnlo sera prr.so, mas ello 
fu"iÍl · lo;;o, não houve ordem pnm pre:tdel-o. " 
oJsn-;e chegar a esta conclusão: que não houve O!'· 
dom pum o apl'isionamonto de Lopez! Quando n 
guerra era contra Lopez, quando Lop~~ ora alvo de 
todas as l'istqs, do todas as attonçõos _ podia fa!tnr 
ordem. precisa r~rn se rrcndcr Lc pe~ ~ 'lu o cslnvu IStO 
no animo, no mterosso, nn propostto do todos? O 
nobre dnque nf10 dirig:n tndo para osso fim? Todos 
os sons Jogares tenentes, todos os comrnandant·'s do 
qu~lq!tel' rorcu, a simples praç:t do. prot não tinham 
por omponh<Í, por pl'incipal dcsidcralnm., a apprc
hensiw do Lopez?! 

No outretanlo, nffirma-fo: fugiu Lopoz, por~ne 
hltar:tm ortlons. Pois é do admimr qno fugi;so Lo
pez nnqno!lus circnmstancins, do posiçi10 o torrono, 
e com os meios do quo disp11nha, uiw esbndo c !lo 
ató nas primeil'ils linhas do comlmto, mas nn·ouado, 
fóra do olcnnco dos tiros, cm distancia? 

Sr. pi'Osidento, a historia o domonstr.: : todos sa
hom pm·foitamente qno mesmo n:w unligas gttJt'!'as 
trnva,las,em quo os cavull!oiros th ontros tomp'üs,fren
toü fronto butall!uvum, mnitas vozes o chefe do ini· 
migo tlorrotat!o logron fttgir oscolta<ioon st',,Qno <Í t!o 
admit·ur que Lopoz, ueontndo ondo so achava, na 
distancia dus linlws nctivns do eomhal.e, com moi0s 
prudispoutos, toudo os molhares cnvallos sel!udos, 

se p:ll'tisso transpondo torronos que el!o conhecia 
perfottamonte, como oram doseonhecidos pelas for
ças nl!indas? Terrono desconhecido coberto do matos · 
o banhados, olferecendo tantos esconddjos, não 
proporcionava mil modos de fuga? Que é de· 
admirar que Lopez, qunntlo viu o desbarato complo · 
to de stws forças, montasse a caval!o, seguido da
quo!!es que mais proximos se achavam, fugisse, 
sem que houvesse meio de upprehondel-o? 

.i\Ias, disse o nobre sonadot· " dispunha-se do uma 
força considoi·avel de cav1tllari6 para perseguil-o. " . ". · 
Essa força de cava!larin tt~ahalhava incessante, havia . 
tres dias ou talvez muito mais ( porque mesmo "' 
antes da passagem do Chuco já as cnvnlh:Hlus em . 
movimento não podiam deixar de estar maltratadas) 
vinham de longa distancia, tinham passado o Chaco 
por esp:tco de mais de duas loguas de pcssimo tl'ilnsito, 
orn quo tnuitcs cavallos até teriam solfrido ieridas e 
quedas, o ainda por ultimo honve dons dias de. butn
lhaçiio rontinua: como, pois, poderia ainda, quando 
fosse conhecida a dirocciio, essa cnvallnria acompa-
nhilr, pôr:se á pista dos' cavallos escolhidos de pro
posito e mantidos no ludo do Lopo~? Entretanto 
allegn-se n fuga de Lopez como uma grande carga! 

Podim voltou o nobro senador á cansada questão 
do aband,;no do oxorcito, o quasi qne qualifl~oll de
ser\;ão do uobro tluqne de Caxias. S. Ex, entendo 
IJUO foi o mais condomnavel abandono dos deveres; 
e o quo principalmente o impressionou e !orou a tiio 
asporas censuras contra o nobre duque: 11 abando-
nou o exercito, desmantelou tudo." . 

Sr. presidonte, o il!ustro duque do Caxias niio abnn· 
donon o exercito por arbítrio, por vontade que osco
lhesse esse passo; enfermo, como so achaVJ, incnpaz 
de actividade, não podin manter-se em Hm posto 
uetivo; a gnerru era chegada a uma phase que im
punha demora ou gmnde pausa até se eoncluirom 
os aprestos para ser continuada. 

E bem o demonstrou, Sr. pre~idcnte, o espaço 
que .foi necessario para que se refiwssem as fo!·çns 
:dliadas de maios necessnrios pal'il poderem interur:r 
naqHollc paiz, bate1· o ~e~uir o inimigo a todo o 
transa. O Sr. conde d'En· chegando no Pnraguny, 
empossado do commando do exercito, com o pres
tigiO de sua pessoa, com a actividade que desenvol
veu, com todos os dote& quo possue, seguramente 
devin o podia oxorcer acção efficas~imn, imprimir a 
muior act1vidadc, nlcnncar melhor exito iw apresto 
dos meios qtiO deviam ser prestados por nrios for
necedores, e vir do longas distancias; c todavia çom 
toda n actividade o esforco quo pc)z e dosenvolven, o 
rgl'egw prihcipo ·~astoti VUI'ios mezos a rofazor-se 
dos meios necossarios, ató que pôde entrar em acti· 
vns operações o efi'eclnnt' a porsoguiçiw de Lowz: 

Om, como protcurler quo o nobre duque de Caxms, 
t!oon~o como so achit I' a, Li capaz do serviço ~clivo, 
ostacwnasso em Assnmpcão, quando, por ontno, om 
I'CrJade, stl linha do a.~nâi'dar n ehegntln de recursos 
qno lcntnmontc e com despondio t!o longo \ompo, 
podiam chegar? 

O Sn. Sn.vEIIIA no~ ~IoTT.I :-0 conde ti'Eu so:;nin 
no din sognintc. · 

O Sn. Sw:io Lon.l'l'o:- i\las 'quando ontrou cm 
open~çüos? As opornçües so t!esenvnlvornm muito 
dopms, porqttc os nprostos nilo Nnm chegados o nilo 
so podiam improrisnr. .. 

Senhores, a doonçn qno inhabi!ita o corpo, qn<l 
ubatc o espírito, ini'olir.menltJ tinha accommr.tlido rio 
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nobro duquo do Caxias; se continuasse em Assump
cão tel'Ía do morrer, c, o que ora poior ainda, uno 
podia activamente servir, não podia dar as ordens no
cessarias, acompanhar com nttenr.ão vigilante todos 
os movimentos, predispôr o necessario para n cnm- . 
panha activa. Cedeu, pois, á necessidade; retirou-se; 
passou o commnndo. . · 

e lhes dirão: "aqui jazom os ossos dos bravos e glo· 
riosos brasileiros que heNicamente . defenderam e 
vingaram a pntria, e glorificaram o nome brasileiro 
na guerra do Pnraguay. » (Apoiados • ./Jf1iito bem.) 

O Sr. barão de Coteglpe (ministro 
da marinha.) : - Senhores, o senado . deve es'tar 
ainda sob a impressão do discurso, proferido pelo . 
honrado senador que encetou a discussão do hoje, 
não s6 pela• idiías nello enuncindns, 'como pela 
·proficiencía do honrado senador cm todas as matarias 

Emfim, senhores, é uma qucsüio já debatida, est;í · 
no conhecimento publico; entretanto o nobre sena
dor insistiu, ainda voltou a ella; insistiu com toda a 
força, fez valor todos os reCllrsos da sua dialoctica, da 
sua fncundia. E com' que {Jroposito, Sr. presidente? 
E' assim que se escrevo para a gloria do Brasil a 
historia da guerra do Paraguay? E' assim que se 
celebram os triumphos d~ pntrw, o se d;í realce no 
nome brasileiro? 

do que se occup~. 
Dividm o honrado senador o sou discurso em 

du.as parles: uma em ref~re.ncin nos negocias ostrnn
getros, a meu ver a ma1s 1mportante, outra concer
nente aos negocias interiores. ou á politica interna 

Sr. presidente, chego a esta conclusão: desappa
recou o espirita pntriotíco tal qual devia ser o tem 
em outras épocas inspirado as opposicões no nosso 
paiz; só vejo que ha um proposito fot:mal de hosti· 
li$ar. o governo ; sacrificam-se nesse proposito ató 
os altos interesses do paiz; ha um plano systhema
tico, muito bem oxeeutatlo, de rebaixar-se os feit.Js, 
de deslustrar-se os benemeritos que, por suas opi
niões politicas, portoncem ao partido conservador, 
esses sflD condemnados, arastndos ás gymonins ... 
E, senhores, hn muita desigualdade: o nobre du
que de Caxias é constituído alvo destas aggres
sões, o nono passado tão aspel'lls, tão fortes,. que 
era a thcso unica de que, por assim dizer-se, preo
cupavam-se os oradores da opposição; no entretanto 
eom o mesmo proposito de acanhai-o, descei-o da 
altura em que seus esforços, sua merecida fortuna 
o tinham collocado, levanta-se o mcrilo dos Jogares
tenentes do nobre duque; do bravo l·len'al, do bravo 
Itaparica, do incansnvcl Tritnnpho e antros! lia des
igualdade nisto, senhores, porque nús outros não 
podemos aceitar a luta nos mesmos termos; nós 
1gualmento honrlljllos, victoriamos todos esses bra
vos (apoiados) que tomaram parto na guerra; 
reconhoeomos cm Osorio o ~fura t brasileiro, re
conhecemos em Triumpho, em ltaparica· e outros 
os feitos de heroicidade com que tanto exaltaram o 
nome brasileiro nesta guerra memoravcl. 

Mas todos são exaltados, e exaltados por nós ou
tros, e rohaixndo singularmente o nobre duque de 
Caxias l Rosulta, Sr. presidente, que é condemnado 
o nobre duq11e a ser a unica victima sacrificada. Eis 
o porque o nosso digno colloga, cuja morto lamen
tamos, não ha ainda mais de quatro dias que deste 

dü paiz. · 
O tempo que resta para a sessão de hoje, o receio 

de fatigar o senado, .e, fihalmente, a necessidade 
que tenho de consultar alguns doc.umontos para res
ponder ao honrado senador, inhibem-mo de tomar 
em consideracão n primeira parte do seu discurso ; 
farei, porém; algumas reflexões á l'Elspeito da se
gunda, ou da politica interna. (Apoiados,) 

O illustrc senador, passando uma vista cio olhos 
sobre o estado da politica interna, disse que, desde 
a ascenção do gabinete de 16 de Julho, ello havia 
annuncindo, se me não engano na expressão, o poder 
absoluto de facto; descreveu as circumstancins do 
paiz, de modo que urgia que o governo emprehen
desse as reformas reclamadas pela opinião publica, · 
pois que, a não fazei-o, teríamos a ameaça de uma 
revolução. 

O Sn. SAJUIV,\ :- Ameaça, não. 
O Sn. m~ISTRO DA ~umNuA : - ..•• teríamos em 

resultado umtl revolução. 
O Sn. SAnAm:- Isto sim. 
0 Sn. MINISTRO DA M,\ll!Nll,\: - Accrescentou que 

do ministerio actual não era de esporar taes refor
mas, não só porque as não queria, como tambem 
porqne não tinha a força moral necessaria para le· 
val-as a atreito, ainda que as quizesse. 

O Sn. SAnAIVA.- Apoiado. 
O Sn. NAuuco : _;_ Porque as tinha condemnado .. 
O Sn. m:v1srno n.~ !IARI!\'IIA :-Vê ~ honrado se-

nador o principal defeito, ou o principal mal da 
nossa situacfto na falta de liherdade politica, o no 
falseamento· dns eleições, o reclama, como uma das 
primeiras providen ;in.s, effectuar, qwtnto antes, a re
forma eleitoral. · 

.. mesmo Jogar dizia: "Se os nobres oradores da op
posiclio, quo tão acre e injustnmenf.c cons1trnm o 
Sr. dttquo de Caxias, exprimissem o conceito da 
opinião publica, o voto de todos os brasileiros, ora 
O caso do nobre duqtiC procurar abrigo cm terra OS· 
tranhn, e recommondar que na lapido quo lho cobrir 
o tumulo gravassem a antiga inscl'ipciio do general 
romano: "ingrata patria, niio toriÍs o's maus ossos." 
E o mosmo nobre senador, quo t;:nta; saudades 
nos rleixon, nccrescontava, r< mas niw; a opinião 
dos brasileiros níio ó esta; pelo contmrio, n posto
rir indo, fazendo n devida justiça (e nccrosconto ou, 
conhoconrlo n historia da gue!Tn por modo diverso 
dnquello quo escrevo ou faz o nobro sanador) a pos
teridade hn de honrar os rostos, n memoria rlo bravo 
duquo do Caxias, assim como do seus dignos cama
radas que cooperaram na guorrn do Pnrngnay: os 
v.indouros apontnriw nos seus filhos os sons tumnlos I 

Todavia, Sr. presidente, se não foi u.ma ironia, 
entendeu o nobre senador que no partJdo conser
vador existiam alguns co~religwnarios, que poderiam 
levar a ofToito estas medidas; entretanto que no final 
do sou discurso poz bom patonte que e \lo nndn es
perava do partido conservador, nem dos presentes 

· membros do governo, nem dos futuros propostos 
pelo honrado sanador. , 

O Sn. N,1nuco :-Era preciso quem os inlluisse a. 
fazer. 

O Sn. !l!NJST!IO M !IAl!lNIIA:- Senhores, o hon
rado senador declarou-nos quo o partido libornl não 
desejava, lli!O queria o poder; quo o partido ,liberal 
ni10 podia nas circumstancins P.resontcs renhsar as 
reformas reclamadas pala opimiio publica; todavia. 
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o !las são pre_clsas, são indispensavcis ;~ou a reforma, 
ou a revoluçao. . 

Entro os pontos deste terrível dilemmo, qual o 
recurso que apontou o nobre senador? Elia que 
disse que tínhamos nn realidade o poder absoluto, 
que havia o podrr pessoal, quo o falseamento das 
eleicõos tinha acabado do nma voz com o systhema 
rep1~esentativo, recorre não obstante no poder pes
soal, propõe á Corôn a dictadura (apniados) paro 
-renlisar esses melhoramentos, essas reformas que a 
opinião tanto exige r 

O Sn. N.1nuco : -Não fallei em dictadura. 
0 Sn. MINISTRO DA l!AniNII.\ :-Oh I senhores, na 

realidade isto é a aberração de um grande espirita 
como o do nobre senador .... 

O Sn. N..1nuco :-Então V, Ex. não me compre
bendeu; nito quero dictadnra. 

O Sn. !IINISTRO D.\ MAIIINJI,\ ;- •... indicar como 
remedia aos males quo soiTremos a dictndura ou o 
poder pessoal. · · 

O Sn. N.muco :-Ah I o poder pessoal; porquo 
póde Indo. . 

0 Sn. MINISTRO DA !!ARINIL\: -Quando digo quo 
é a dictadura qtw se propõe, ó porque o nobre sen 1- • 
dor, não· reconhecendo que as camaras tenham a 
precisa influencia, que as eleições sejam a expressão 
tia opinião, aconselha á Corôn que faça as reformas 
exigidas. 

Naturalmente não hão do ser feitas por nós outros, 
que não reconhecemos este poder na Corón, e, pelo 
cóntrnrio, o recusamos; deverá ser feita poJo pnr

.. tido que entende de modo contrario, isto ó, que as 
reformas podem· ser levadas a efl'oito por aquclle 
meio. 

Senhores; ó de esperar que taes conselhos os
capas ao nobre senador no correr e no calor de 
seu discurso, não sejam acoitas, porque, nn reali · 
da de, seria o presente mais fatal que o nobre senador 
poderia fazer do principio monarchico neste paiz. 

· (Apoiados). 
HoJe as questões resolvem-se entre nós. Desde 

que incutissomos no animo da população que o bem 
ou o mal depende sómente da CorOa, a responsa· 
bilidnde do bem o do mal lambem rr.cahiria exclusi
vamente sobre ella. (Apoiados). 

Pois que o nobre senador, como sinceramente 
creio, está convencido de que o systhoma que nos 
rege é o que, bem uxecu ta do, pó :lo fazer a foliei
dado do Brasil, (apoiados), sem duvida ha de Iam
bom reconhecer que Ines cqnselhos não podem o 
nom devem ser ncmtos. (Apoiados). 

O Sn. t•hnuco dá um aparte. 
0 Sn. MINISTRO DA !URINIIA :-0 que diz a hon

rada opposição, o que diz o illustre senador a res
~eito do falseamento do systhoma rcprosontativo, niio 
e um.; invenção do nobre senador, nem da opposi
çí\o. Nós, qua~do om opposição, o ainda bojo, d~cln
rnmos que mmto hn quo reformar na nossa lo(;lsla
~fio olcitoral, como em outras leis. (Apoindos.) 

O Sn. S!LV&IIIA nA MorTA:- Por isto ó que o 
quero vor na opposiçiío. 

O Sn. !IINISTRO n.\ 1!,\RINIIA :-Ainda hojo penso, 
como ponsavn em opposiçíio; ainda hojo penso qno 
n primeira e a mais urgento o indispensnvol das 

reformas, o a que rGstitua II eleição o sou verdadeiro 
caracter. 

Não,. Sr. presidente, quo ou assuma a responsa· 
bi\idad~. ou confesse que o pattido a que portenco 
commettcsso as tropelias do que o accusa o honrado 
senador c mon~s que n governo as to!erasse1 mns sim 
para que se eVLtem essas mesmas ~ccusngoos, · gor
quanto desde que se consegi1e fazer acreditar que, 
ninla quando o não pratique, o governo póde influir 
nns eleicões, de modo n só sahir das urnas o seu 
pensamento, mister ó providenciar para que a çpiniiio 
publica não tenha razão de continuar a formar 111!
molhante juizo (apoiados), e o meio pratico é re
formar n loi eleitoral de accordo com a opinião 
geral. (Apmados.) · 

Eu, Sr. presidente, em tncs questões não rocuao 
do modo algum o apoio o as luzes da nobre o~posi.
çilo (apoiados); desejaria mesmo que na solução 
deste grande problema, sobre o qual repousa a pu~ 
reza do systhema representativo, ·deixassemos as 
nossas divisões, e vissemos o que era praticamente 
passive! (apoiados), com desinteresse, com impnrcin
Jidade (apoiados), não deixando de approvnr uma ou 
outra idéa, só porque ella parte do adversario·s. Si· 
gamos a Inglaterra, qüe nos dá tão bons exemplos; 
onde a opposicão, quando o governo apresenta qual· 
quer metlidn que está de nr.cordo com as suas idéns, 
levanta-se e diz. <<Nós npprovamos ·e até louvamos o 
que se propõe." 

O Sn. Sn.VEIRA DA MorrA :-E' preciso propOr; 
não se propõe nada. 

O· Sn. MINISTno DA ~!AmNn.\: - O partido, pois, 
de q11o faço parte, o ministerio, em, muitos pontos 
está de accordo com o nobro senador e com a oppo-
si cão; 

,.t I 

O Sn. Z,\i::AntAS :-V Ex. parece conjurado. 
O Sn. SAn.~ IVA :-Isto já ó resultado da opposição 

da cnmara? Estó parecendo que a opposiçiio influiu 
alguma cousa ... 

O Sn. PilESIDENTE:-Atte'nção. 
O Sn. SitVEIIIA DA MoTT.\:- Isto é queda: elle 

tem a lgumn queda para o bem. 
O Sn. Z.IC.\RJAS: - Tem; sempre reconheci: ás 

vezll!! perde-se ..• 
O· S11. liiNISTRO D.\ I!ARINIIA :-Mas, diz· se: « se 

estaes do nccordo, se reconheceis a necessidade 
destas reformas, porque as não propondes, por,que . 
não veem o !las a lume»: Vou responder ao honrado 
senador.· 

Antes que o faen, preciso dizer duns palavras.sobre 
as tendcncias do" todos os partid~s. Não me refiro 
s6mento á opposição, refiro-me tnmbem no pnrtid() ; : 
conservador. fí 

O Stt. S,\11.\IVA:- Sim, .agora o negocio ó com, .i 
elle :·! 

... .! 

O Sn. m:sismo DA ~IARINIIA:- São considerações 
1

, 

geraes. '!. 
O S11. ZACARIAS:.- Parcinos. 
O Sn. mNISl'ItO D,l !!AIIINIIA :-Muito ligeiras. 
O Sn. Z,\C,\RIAS :-.Ligeiras, não. 
O Sn. SAMIVA:- Nós estamos gostando. 
O Sa. mNismo DA !!ARINif,\:- Sr. presidente ... 
O Sn. ZACAIIIAS :-Falia o pndra Enens. 

i . 
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. 0 Sn. l!INISTIIO DA UAIUNII,\ :-. , . muitas VOZCS, O 
isto aconteco, tanto om relacão aos corpos moraos, 
como aos corpos physicos, sônte soo mnl, som que se 
possa conhecer o remedia. Assim vú-so· que tal ou 
tal instituição, tal ou t<il loi vne produzindo máos 
efi'eitos, ou porquo suas disposições não fossem bem 
calculadas, 011 porque seus executores nilo as exe
cutam devidamente. Dnhi ·nusw logo u idéa de re
fGrma dessa instituiçito ou dessa lei, todos come~am 
a bradar: "llcforme-se, reforme-sen : o assim so o'sta
beloco a opinião; mas quando ehega a occasifto 
do applicar o remedia, os proprios truo mais con
ven~tdos estavam d~ necosstda~o dellc, hesitam so
bre a escolha do melhor c mais conveniente: é 
o que tem acontocido '' todos os partidos entro 
nós. A lei 11'0 3 do Dezembro, contr;t a qual .levan
tou-se um partido, que foi ao extremo de tomar armas, 
consi,Jemndo-a inconstitueionnl e oppressiva. não 
pódo com tudo ser. reformarJa; npczar das tenta
tivas e bons desejos dosso partido nas diversas vezos 
que subil_t ao poder, depois da promulgação da 
mesma lei. 

O Sn. C.\:I'S,iNs~o DE SI:I'Ill!IU' :-Ha mais de seis 
propostas feitas. 

continuaria nosto posto, que, se p6do tor alguma 
vnntugom, ó a glot·in de se ter feito algum bem no 
pniz. (Apoiados). 

O Sn. SAilAivA:-Entiwoscrevn que não continúa. 
O Sn, MINisrno n,\ JUIUNIL\. - Prometto no hon

rado senador que, se assim succeder, não continuarei. 
Não confinunrei. se não se empregar e~ os esforços 
necessa!'tOS para gne ess~s.rclormas seJam n"optn
das, asstm como nno contmunromos, se nossas idéas 
não forem approvndus. O quo declaro é que o "0-
venw tom como um do sons maiores empenhos~ o 
realizar ns reformas que o paiz exige. ' 

Estamos no terceiro mez de sessão, mas peco aos 
honrados senadores qiiO me honrnmm com este 
aparte, hajam do tomnt' em consideracão que o pri
meiro mez do sessão foi quasi todo pm:dido por falta 
do numero, e o segundo tem sido empreg-ado pela 
P;llmarn dos doputa~os erh mnte!'ia importante, qual 
c o areamento. 

Sr. presidente, muito me lisungcou ouvir o nobm 
senador a quem me tenho referido, porque não espe
rava quo outro fosse o pro:;ramma do S. Ex. Elle 
declarou, e estou persuadido que o declarou como 
chefe constituci(mal do seu partido .... 

O Sn. Z.lC.IIIl.lS: -Constitucional? 
O Sn. m~rs-rno DA lL\IIIi'iiiA:- O nobre senador 

O Sn. m:"liSTilO oA !1.\lliNI!.\ :-Os nolircs smwdo
ros, C{Ue lioje tão brilhantemente• occup.11n o Jogar 
da opposição toem apresentado ditTerentes propostns 
para a roftll'lfil doss:: lei, mas o propriomcu honrado 
co!loga o amig-o, senador pela llaltin, que fallou hoJO 
em p<imoiro Jogar, tendo do diseutir-se aqui no 
sanado um projeeto de reforma, que clle eomo mi
nistr:J fizera passar na outra camara, abandonon-o 
como jániJO·Sendo o mais adoptado tÍs convcnien
cias pnhlicas. 

. s:t h o que eu entendo quo ollo roina,mas não governa. 
(Hilnricla.de). Quem nos dera que o nobre sanador 
~osse n cabeça directora de seu partido ! nfas S. Ex.· 
o apenas o orad91' ..•. 

O ministcrio do progresso lambem apresentou 
difi'et·ontes raformas c sobre tndoareformujmliciarin, 

. mas apozar da grande maioria, quasi unanimidade 
· que contal'a na carnara dos Srs. deputados, o nfto 

soffrer no senado nenhuma opposição ao lflte era · 
mais essencial, todavia, sonhOies, não podo lev:tr a 
etreit~ essa reforma. 

Isso o que prova, Sr. presidente? Nito prova se
não a dilficuldmlo do assumpto, porqtJC soda mis
ter que supposesserno~ os homens pol:tieos deste 
paiz nns vordndciros tartu[os, para dizermos que 
ellcs nfto levaram a otTcito taes reformas, porque 
nfto qniser.1m, porque tinham foi to promessas sem 
intem:üo de renlisal-ns. 

O gabinete nctmt! níw potlin ter escapado, mais ou 
monos ;í innuencia quo actnou sobro todos os outros; 
c na confocr,iio das reformas quo pretende, tom de 
cneontrar as difficuldatlos quo encontraram seus an
teccssiJros. 

Mas, senhores, o govorno que o nnno passatlo lu
tou com grandes em!Jaraços, lfllnndo aindn hnvin 
nrnn gnorm, o qno não rtide, npcznr dons ler aprc
sontnllo, fazer passnr algumas reformas, o pl'incip:tl
monto :1 jwlieinria, tem enmo nm de snns primeiros 
deveres o occnpnr com ellns o corpo legislativo na 
presento so~sõo. 

O S11. CANS.\NS1o nll St:'lniBU' :- Es 1arnos no ter
coiro mcz tla ~ossito. 

o Sit. nll1115'l'IIO liA )1,\lliNIIA:- E, Sr. rresitlont.u,' 
declaro solDnuwmCitlo qtw, so o parl,ido eonsurmtlor 
IIÍIO pndos,o ou núo q11izcsso rcalisat· ali(lllll ts d:1s 
n,forluas qno síto roclnimidas, o cnjn ntilidndo 1í ru
couhuddn por todos os partidos, UII coi'Lnmcnto niw 

O Sit. Z.IC,\RIAS; --V. Ex. acaba de desthronal-o. 
O Sn. N.lnuco:- Deixou-mo sem subditos. 
O Sn. m~Isrno u.1 !!AlliNII.I: -Eu o rcconbeco 

como chefe constitudonal. • 
O Sn. ZAC.IIIIA5:- Se cllo não tem govcmo 

pessoal. .•• 
O Sn. MI:I'Isrno nA JIAIUNII.\: - LisongÓon-me 

ouvir o prognunma, quo o !\obro senado: traçou e as 
intenções que asseverou set·cm as de seu partido. 
H:t, porém, Sr. presidente, no discurso do nobre se
nador um pontú negro, ou antes dous pontos negros·. 

O Sn. Z.\CAnus:- V ao a mais. 
O Sll. mriisrno n,1 lLllliNIIA:- Um versa sobre 

o elcm~nto'servil o nfto sei se torei tem~o do tratar 
dellc; o outro 'obro a di visito que S. Ex. confessa 
existir doutro do proprio partido liberal. 

O Sn. Z,ICAIUAS :-E' melhor deixar este, o tratar 
do ontro. 
' O Sn. m~Isrno nA likHINIIA: - Deixo o antro, 

porquo podo mais des'mrolvimonto; alem do quo 
este vem mais ao caso para as roficxõcs que tenho de 
fnzer, o mesmo pcrqno faz menos conta n V. Ex. 
( flil:m:dade.1 . 

lloelarou o nobre scnnuor que havia no seu parti
do uma divisiw, mas niw nos foz o favor de defluir 
om qno consist.in essa tlirisitn; o eu tonho o direito 
do pcilir rln tdbuna n um pnrtido conlas do sua 
vidn, da mesmn fôrma porqtw osso partido tem o dt· 
rei to do pedir eonlas no uo,;so e pl'Ín~ipalmcnto no 
governo, porqup os partidos nn sociedade c 1111 go
Yerno const.it.m:ionnl, devem-se nmtnns cxplica\;tics o 
muttw fl:waJi,;,çito ... 

O Sit. SII.VEIII,I lll ~lnrT,l :-Sem duvida. 
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O Sli, S·.m,uv~\:-'- V. Ex. riito· Hl os jornues da 
ojlpdsiÇiid? 

O Sn. ~IINtsrno nA !1,\lllNIII :-Nilo cston por ox· 
plicações liiidiiyrrias; qnero-ils mi trilitirta. 

O Sn. S.IIIAIVA: - lJns qnomm mais, outros 
menos. 

' 0' Sn. C.tils,(N:iRd ilE StNUtriu' :-Porqtw não J'az a 
mesma perguntá ilit camuru dos deputados? 

0 SR, !!INISTKO nA !IAtUNIIA :-Senhores, eu agora 
estou no SO)Jado, o estou vendo quo a ferida v ao san· 
grando. (Jlilcwidado). · 

Ydr:Es :=Não'! não! 
ô' Sti. !iiN'isTtio Il.l ~l.llitlinA :-Não faz conta aos 

Iiolli'iis .stniadoi·ês entritrom nesta discussilo, mas 
eu liei de coiitiiiiú\1' ite!lu. 

. , I 

O Sti, N.liiuoo :-Mais do que ou expliquei não sa 
pótle explicar: ha menos e hu muts adiantados, Isso 
é da natureza do partido liberal. 

O S~i. JII~Is.i:tio o,1 ntlliXH;I:-'-V. Eic. não suppõe 
~ 0011,0 C[UC qu~ndofa!lu! dJZ.COUSI!S qtle OS OUti'OS 
na o smbam: 11\:lln para a iustot'ía, paTa o fti!uro, para 
~s·provincius. {uua os partidos; é o que estou fazen
do, estou ato repelindo o que muitos toem dito. Mas; 
Ta mos ao casa: não ntH diJfiniu o nobre senador em 
que eou;;i;;tiú essa diVisiio; apenas .por alto disse 
que essa frai:ção, ou pnrte do partido liberal, era a 
mais adiantada .•. 

O Sn. NAnuco:- Todo partido liMra'ltoin isso. 
. o Sn. m:;tsrno DA.li\Ill~ti.I:-Eu quti uttéitdo sem

pre as palavras do nobre sonador, com milito respeilo1 
e~ _que ~Eii qn~ cllc não.enuncia. uma .proposiçiw que 
nao SOJa mnlto reflectida (apo~ndos) puz-ine a seis
mar ua tal divisão, qiw consiste em mais óu merios 
adiantamento. A .parte mil is adiantada é contrapo
si!;iio á outra mais atrasada; atra~ada cm que? adi
antada em que? 

O Sa, SNR,\IVA. = Ha uma parte que se parece 
uom V. E~. ' . 

Q. StÍ. ·MINISTRO n.\ !llnJNI!.I: - Se ,parece em 
que? a opposição está quusi consorvndt>ra ou os 
conserllad()re~. estão liberaes? .(CI'!Uam-sr' divmos 
apat•lcs) v; . Ex. vê, Sr. r[oresirlcnte, q~e os nob!'llS 
senadores niio querem (jUe ~u bulia neste negocio. 
(.Não apoiados .da OpJ!OSIÇÜO,) 

'Ô Sk. Sfr.vtiltü n:l Mo·r'f.l: - Pelo contrárió, 
convém muito; V. Ex, oslú fazendo um serviçiio. 

'O Sii. '!ú~Hrrlib 11., •!i.lntNtiA. --Em •quô consiste 
~sse·hiliurttal\ldiltb ·que forma a divisiio di1 op11osi!;üó; 
cuJa furça; •stijn dito rmltre pilrónthcsos; ·cu ltlllito 
dose.io o cuja influencia tambom. muito desejo? Será 
pot'tlllO ossa parto Jilrlis ndlltitUtda Iom itléas q110 vi10 
além uns .instituição~. qllo o {.;t'ltpo, que a fraeçitO do 
npbro senado~ entende 1110 sito hastantos pura a lo li 
mdnde do .pmz sondo tlealmontiJ oxocUttlrlas? ·Qtmos 
siw os pontos politicos ou·sociaos def'se ndinntnmonto 
n desse ntrnz~.m9nto?. Q11al o P?nto de conciliaçilo 
que •ptldo tcumr es;lls dQi\s •fJ•!Ic~uos? 

b :Sil. No~tiüco :...:.Qtiostüós da 'actualidü'dc. 
O Su. SA!UUI'k :-Acho .quo é me lho r ·dofOJiilbl• o 

govrrno do •qne ontrnr 'nisso. 
O'Sil. '1':.\U.\tlí.Vs: '- 'Ei!tlí i« Vertendo os pnpois. 

O Sn. !!INISTRO 0,1 MARI:Vru:-V\'. EExs. mo pl}r
turbam por esta forma; quando Ycem.quo vou che
gando a? po~to distmhem.mo. Eu dofandorci o go
''erno1· la. 1rer. 

Ó Sn. SILVEiitA D,\ lll:oTT,I : ..,. Far.am do contá 
qité ós selihoros estão no minlstorio ê eHo na opp\l" 
siçã·o. 

Ó Sn. ZAC.\Rl.\S :- Esttí inverténclo os papeís; os 
t~inistros não toem quo discutir os planos da oppo
stçiío. 

O Sn. mNJsmo n.1 lfXIllNIIH -Oh ! se téem. 
O Sn: S.1n.uv.t 1 '- Eu crtiio que ello já está na 

oppos1çao. 
O Sn. Z.tc.uu.\s :-Sa está fraca tJnto melhor, so 

está forte acauteleni-SC', · 
Ô Sn. MINlSTi\1) 0.1 IIADI:ItiA:-J& sei quo VV. 

E Exs. não querem que eu continue. 
O Sn. Z.\GAJU,\S:-Eu rolllareioq:te,h~· po1· lá. 
O Sn. mNtSTno DA ~I.IRI:'li!A :-E' muil.o'comrnodll 

.a posição daqtwlles, quo querem que os homens do 
outro partido do~m conta de !iétt pt,,cedüilento â 
nação, mas não qum·em elles dizer eomo aspirim ao 
poder pura la~er a felicidade deste paiz. Eu não acre
dito que os nobres senadores sejam demolidores, isso 
niio é comprohensivol, pslo contrario acredito fir-
memente que siio edincadores. . 

O Sn. StL'IF.IIl.l DA Mo·f'tA : - .Reformadores .. 
O S11 !IINIS'rRO DA ft!ARtNilA - ReformJd«r é edi

ficador, porque cr.m a reforma reedifica-se . 
Não JÍlO contento, pois1 com as elplicacõas dos 

jornaes, que ~humei ex:p!ica~ões.armonym.s, ~orquc 
a rusponsabl!tdllde destes e fac1l de set' decliitn~a· 
é ·~teeiso, .·~·muito coiivertienW quo os nobres sena: 
dores tomenf ti dirucção do espírito pii:blico, do seu 
pili'Lido, 9uo pssttmHID a posiÇad que lhes comp~te 
cUIDo cltéfcs nnturaes dello. 

(Ha diversos apartes). 
V. Ex. está vendo: estou qunsi cone to; tJão posso 

cóntinuàr àssim. . · 
O Sn. S.\1\AriVA: -V. Ex. esllí,gostan!lo .~os .np!Hi\95. 

O Sn, MlNIS1'Jio ·DA !I~htNu,l :~.J\'s vozes gnSIO' 
dolles, mas .agora não, Dosoulpom me os nobres lie
nlldor·~s. estoll'lhos .fuzendo serviço egt•ande Sl'll'ico: 
deixoiiHite colttinnar. Hatondo essas ·divergenoias 
a ~1m :àl1ndill1 ·un aOOil~ólhaya lios nobres stn.ndoras1 e ·O faço coltl totln ·a smcertdade de ·meu rcorncão, 
quc•Uovem anos :aBsumit• ·a -posiçfiO·qne ·lhos comjmiC 
pelos slllts tàlontos, plllh sun inlluencln, .e .p~los seu~ 
"'!i•viços; ·de ~enlitdoiros ;directorGs do silll pnrtido. 
Vojo, porém, que os mais ndiailtados são •Qúnsi sorn
pr~ bs -que tlociüem ·as questões; os.nobrus sonailo
rós pit~a noobol'iál'ei!Jn unidn'do dQ·pnrtido, viio·cllmó 
que segnmdo. a sou pcznl', pura o·pllilto a que nli\ls 
não querem cheg11r. 

. ~ 

E' isto o qüo .so to iii: t;otado o dind~ ha pouco no
tilll-se, quando foi piiltlicnda essa sci$uo, .que .na. (i·i
bnnw nnnnnciou o nohro senad<n· .. E11 .niio ousaria 
mesmo tornr nesto ponto, soo nobre sonuilor.no.~on 
discurso .não .-so LÍI'osso ,rcfoPido :il ollo; nunca, am1i 
no sonudo, ititot'po!loi a Qppósiçüo sobro .as divisão~, 
qno su dizia oxistirom cn tro seus membros; mas 
dosdo qno o nobre senador lrouxo Íl tribuna seme
lhunto assnmplo, jul.go-mo eotl\ dil1ello, e ~pooo'lho 

~q • 
~-
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desculpa, so o incommodoi por qualquer. fórma, de / 
tratar do mesmo nssumpto. · 

Sr. presidente, vejo que estou fatigando n uns e 
. incommodando a outros (não I não!); hei de depois 
tratar das outras parles do discurso do honrado sena
dor, a respeito do elemento servil, a respeito da he
sitar.ão de que nos accllsou em não acal1ar com elle, 
e finalmente da parte que respeita nos negocias 
estrangeiros. Como não estou no caso do nobre se
nador que disse que não fallavn, P.orque s6 tinha 
uma vez a palavra, em outra occas1ão occuparei a 

Leu-so n acta da sessão ántecedonto, e, não ha
vendo quem· sobro olln fizesse observaoões, foi appro
vuda . 

attenção do senado. ( llluito bem.) . 
Ficou adiada a discussão pela hora. 
O Sr. presidente deu a ordem do dia para 13 do 

corn•nte: 
3~ discussão d~s proposições da camara dos Srs. 

deputados mencwnadas 'nos pareceres da mesa 
ns. 287 e 288 sobro pensões. 

Dita, mandando passar carta de naturalisação ao 
subdilo portugnoz Manocl Teixeira Fcrrinhos e a 
outros estrangeiros. 

2• díta da proposição da mesma camara sobre pen- . 
sões, mencionada no parecer da mesa n. 289. 

Voto de graças. 
Levantou-se 11 sessíto ás 3 horas e 10 minutos da 

tarde. 

~8· sessão 

E~i 13 DE JULHO DE 1870, 

, PllESlDENCIA DO SR. VISCONDE DE AR,\ETJÍ, 

SuM~tAnio.-Expedicntc :-Officios do ministorio do 
Imperio.-Requerimento pedindo o Jogar de con · 
tinuo do senado.-l'arecer da mesa ii. 291.-
0rdem. do -tia.-Discussão de diversas proposições 
da camara dos Srs. deputados sobre pensões.~ 
Discussão do voto de graças.-Discursos dos Srs. 
Firmino e F. Octaviano. 

As ll horas da manhil fez-se a chamada, e acha
ram-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: vis
conde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Johim, 
barão de Mamangu1pe, Leitão du Cunha, Nunes Gon
çalves, barão de Antonina, Fernandes Draga, barão 
do Bom Retiro, barão de Cotegipe, Torres Homem, 
barão do Rio Grande, barão das Tres Barras, Ui
beiro da Luz, Carneiro de Campos, du'lun de Caxias, 

· F. Octaviano, Firmino, Sayão Lobato, Figueira de 
Mello, Sar;liva, Antão, Cunha Figueredo, barão de 
S. Lourenço, Sinimbl1, Teixeira de Souza, visconde 
de Camaragibe, Dias .d.e Carvalho, visconde do Sapu
cahy e barão de Munltbn .. 

Compareceram depois da _chama~a os Srs. z,acarias, 
visconde de ltnborahyA barap de Ptrapamn, 1 omP.eu, 
Silveira da Motta, ::;ouza Franco, Para naguu e 
Nnbuco. · : . 

Deixaram de comparece~ com caus~ pnrltc1pad~ os 
Srs. Chicharro, bnrao de Itaúna, barao de Mar01m, 
Furtado, Paula Pessoa, Mondes dos Santos, Dias 
Vieirà, Paranhos c Mafra. . . 

Deixaram do comparecer se!ll causa pnr~telpa?a os 
Srs. Diniz, conde dn Bon VIsta, .Jaguar1be, Souza 
Queiroz, Silveira Lobo, visconde de Suassunn e 
Von soca. 

O Sr. presidente abriu a sossito. 

O Sr. 1 o secretario deu contu do seguinte 

EXPEDIENTE, 

Officio do 11 do corrente, do ministorio do Impe
rio, declarando, em resposta ao de S, q11e llXpedira 
aviso no presidente da província do Mmas Geraes, 
afim do quu se.inm observadas as decisões do senado, 
sobro as elcicõcs a quo ultimamente se procedeu na 
dita provinciá, e bom assim sejam remettidas as 
actas e as informarões requisitadas no mesmo officio. 

Dilo da mesma dato e do mesmo ministerio, com
municnndo que Sua Mngestade o Jinperndor ficara 
inteirado do haverem prestadà juramento e tomado 
assento no senado os Srs. conselheiro Joaquim 
Antãe Fernandes Leão e Dr. Joaquim Delphino Ri
beiro da Luz.-Ao orchivo. · 

Roquel'imonto do ulferrs honorario do exercito 
Francisco Gonçalves da Costa Sobrinho pedindo 
uma ponsào co'!lo recompensa dos slirvicos presta
dos na guerra do Paraguay.-A' mesa. ' 

O Sr. 2" secretario leu o parecer da mesa n. 291 
de 13 de Julho de 1860. 

Expõe a materia de uma proposição da ca.m~ra 
dos Srs. deputados, approvando as morcês pecumarms 
concedidas ~o r servicos de guerra ao soldado do 23• 
corpo de voluntunos' da patria Manoel Antonio de 
Oliveira e outros. . 

Concluindo: . 
1", que a proposição da camara dos Srs. deputa· 

dos deve ent•·ar em discussão o ser approvada. 
Ficou sollre a mesa para entrar em discussão com 

a proposição a que se refere. 

OUDEM DO DIA. 

PENSÕES. 

Entraram successivumente em 3• discussão, e fo
ram approvadns para serem dirigidas á snncção im· 
perial .• as proposição~ da camara dos Srs. deputados, 
menciOnadas nos pareceres da mesa ns. 287 e 288, 
sobre pensões 

Seguiu-se igualmente em 3• discussão, com o pa
recer da commissão de constituição, e foi approvada 
para ser dirigida á sanccão imperial, a proposição 
àa mesmu camara mandiÍndo passar .carta de natu
ralisnção ao subdito portu!l'uez ManoelTeixeira Fer
rinhos. e a outros estrangeuos. 

Entrou em 2• discussão e passou para a 3•, a pro
posicão da mesma camam, mencionada no parecer 
da niesa n. 289 sobro pensões concedidas ao soldado . 
Manoel Julio Pereira de Menezes e outros. 

VOTO DE GRAÇAS. 

Continuou a discussãc do voto de graças. 

O Sr. Firmino pronunciou um discurso 
que publicnromos no Appendice. 

O Sr. F. Octaviano: (Signaes de at
tençao). Emqlll~nto, Sr .. presidente, qualquer pal~vra 
por mim prot'ondu, rolatJVumente 110 tratado do 1 de 
do 1\laio, porlesso compro.mett~r, qu?r os fins qno ollo 
tevo om vista, quer a mtolhgenmn q~to o governo 
imporia! quizosso dar-lho por bom dos mteressos da 
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nação, nbstiv~-me de emittit· juizo a seu respoilo, 
tanto em pubhco, como em particular. Podem nllos
tnl-o ·os meus amigos políticos. 

Hoje, porém, n guerra está do~ollada, o mtmJgo 
vencído, o tratado publicado. E não sei porque sin
gulnrida~e. em, todos os escriptos que fazem u apü · 
logia do !Ilustro general o Sr. duque de Caxias, apo
logia qu~ se fllUila. ora no direito de de!eza, ora no 
reconhoczmer. to dos sem~os dnqnelle i Ilustre gene
ral, não' sei porque singulnridude, repito, nesses 
oscriptos o \ratado ó sempre deprimido 1 

O SR. Z.\C.\RIAS:-Apoindo, 
O S11. F. OcTAVWIO :-Nao mo será, pois1 cen

surado que ao menos em pontos que,jl! são hJstori· 
cos ou peça a nudiencia do senado, na posir.ão de 
accusa,Jo, ou, na phrnse chã do classwo Vieira, 
como arvore de quo todos querem fazor lanha. 
Entretanto, qualquer expansão, dossas monos pru. 
dentes que nos costumam escapar no correr da 
discussã:1, o senado com a sua mzito fria devo con
siderar pensamento meu individual, raciocínio fraco 
de mão argumentador, c nunca como pensamento 
que haja presidido <ÍS negociacões rio tratado. 

Reclamo a minha liberdade de apreciacão de sena
dor: isso e nada mais. O q11e 011 dissêr, interpre
tanuo o tratado não é commento do ne~ociador, ó 
inducçii.o tirada po1· um brasileiro que iiprecia por si 
só as conveniencias e os direitos do SCII paiz (bluito 
bem). 

Senhores, o tratado do 1' ce ~laio de 1865 não 
póde ser considerado sob o ponto de vista dos formu
larias ou modelos. Inspirado por circumstnncins de 
um momento critico, quando a febre da colora inflam
ma v a a nação inteir~ contl'a esse homem funesto, 
que nos dl'endem mortalmente, não podia aquo!\e 
tratado ser um co~pendio de perfeições, Jdeaes, oro· 
sumo da sabedoria humana, com previsão do todas 
as eventualidades, com süluçõo para todos os proble
mas, como a está exigindo ngol'a uma cri IICa que 
'Parece desconfiar do presente e irrita-se de encon-
trar ainda alg11ma cousa por fazer. · 

Desall'rontar-nos bem' e depressa, era no momento 
em qu~ se ~ratou da alliança o empenho do governo . 
e a ex1gencm da nacãp. · 

Tratados feitos 'pêlas principnes iiJu;trnr.õos ·poli
ticas da Etlropa, cm quadras de trnnquillidade de 
espírito, teem sido objecto de critica por suas impor· 
feiCÕes o até por seus erros. O senado conhece as 
explicações. Qt\e Iord l'almerston tevu de dar ao par
lamento bJ'ltanmco sobre pontos do tratado de Paris 
de 1856, que,, ainda depois da publicação dos protu· 
collos, parec1nm obscuros. E tambem, em outra oc
casíiio, nenhum vexame teve o conde Russell de re
conhecer,·em despacho oficial ao Sr. Scnrlett, que o 
tratado de 1863 elevando ao tbrono da Grecia o prín
cipe Guilherme da Dinamarca continha dous erros. 

O qno haveria, '{lois, de admiravel se, em um trn
b~lho feito .apressadamente, em cireumstnncias que 
nua conccdlatn rofloxão demorada, com falta do es
tudos sorius sobro as difficuldados que tinhumos do 
arros~1r, direi mais, baseado em um erro gorai ilo 
apreciação. quer dos elementos do gutrru do inimi· 
go, qnor do estado· dos animas no l'arnguny; que 
haveria •le ndmiravel, repito, quo tal documento su
hisso imperfeito? Fôra vaidosa tontativa da parto 
dos negociadores pretonderom imprimir-lhe um cu. 
rnctcr do porfcíçi\o, que tudo conspirava para no
go.r-lh'o. 

I Romettendo o tratado parà exame e roferentla do 
governo impedal, cu me oxprirnin em carta conll
dencinl. pouco mais ou menos, nestes termos: << O 

'que ahi ha de bom, ó consequencin natural dos 
nc mtecimentos rocentes; ó n ulliança de dous povos 
livres, os unicos que toem na acttitt1i,iade o direito de 
impedir que pelas agnas do Paraguay e Paraná o 
inimigo receba recursos. Quanto ao muis, que a intol
ligencia dos negoci;tilores procumu pro~idenciar para 
casos flltlll'OS,está sugcito ás contingencias das cousas 
humanas. Póde ser bom ou miÍo, proficuo ou inutil, 
conforme a dia de amanhã. Entretanto houve sin
ceridade c lisura de parto a parte; a guerra nos irá 
conquistando entre homens politicas e entre chefes 
militares a estima reciproca, e Deus, que protoge as 
boas intenções, fará o resto. " 

O 811. SJNUtnu' E OU'l'l\OS SENI!OREs:- \I ui to bem l 
O Sn. F. Ocuv!ANO:-Nãó se deve perder de vista~· 

Sr. presidente, outra o1·dem de cnnstderuções. Era
mos obrigados a levar a guena no Paraguay em tem-· 
pos diffi~eis, cm que não podíamos contar com as 
sympathias das outras naçoes. -

Tinlwmos, na Europa, as relações interrompidas 
com a Grii-Bretanha desde 1863 e começava a arre
fecer aquollo calor de justiça com que o espirita pu
blico nos havia amparado. A folha m11is proeminente 
do Uoino-Vnido, cm artigos trasladados parn a im
prensn do rosto da Europa, nos nccusava de orgulho 
prlltencioso por exigirmos do governo da Rainha 
mais do que humana e decorosamente podia con
ceder-nos. 

Na America as inlerminaveis questões de limites 
nos tinham isolado do algumas das Republicas visi
nhas e um passo imprudente na guerra intestina dos 
Estados-Unidos podta gerar suspeitas de quo não 
duvinmos contar com a cordialidade da maior poten
cia do nosso contineute e dos nossos dias. . 

Mas, sobretndo, Sr. presidente, enconlravumos a. 
domocracia americana justamente inquieta por causa 
do tentativas de reaccão contra ilS Rep11b\ieas e pllr
tan to mal mspimda 'para dttr-nos razão, quando ~ 
nosso adversaria, embora o typo do mais atroz des
potismo, se escudava com o mentiroso ti\u\o de go
verno r, publicano. (Apoiados). Alludo, o sena!l~ 
terá comprehendido, á occupação das ilh,as Chinch~s, 
no Pacifico, pela esquadra hesjlanhola e a mtervençao 
da Franca nos negot ios do Mexico. 

Se o senado, com a sua habitual sabedoria, apre
ciar bem estas circumstnncias da época do tratado, 
me dispensará de responder n 11ma pergunta ·que 
na camnm temperaria foi dirigida no Sr. ministro 
de estrangeiros sobre o motivo que aconse1hou ·o go
verno do llrnsil a conftar o com mando em chefe dos 
exercitas da nlliança ao digno c illustrado president• 
da llopnblica Ar~entinn. .. . . 

E nrn·úvcito, senhore~, a occas1a~ para, desta trtbu
na, agmdecera osso e mm ente amencano o grande. ser
viço que fez li cansa da allinnça. oppondo aos. precon
ceitos e ás suspeitas infundadas da democraCia, o ar
gumento irresistivel de."sou nome sem mn~ch~, que 
rosponsabilisou-so perante o mundo pela pstJça de 
nossa causa o pela pureza de nossas intenções. (Alui-
tos apoiados.) . . , 

O commnndo em chefe ao gc~or~l Mztro nã~ fOJ, se
nhores rosohwilo arrancada a condescondencJaspuc
l'ls por 'oxigonclas de vaidado: foi um ~elo I!~ politica, 
tão Jl!nstmtla por parlO do governo 1mperml, como 
gcnorosa púr parte do chefe do governo argentino: 
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~~:ss1o E~I t5· ilE JUNiio nE i s7it 
o o digo com francitiq~n, CJI!Ílnl~ 4q lll·as~, porlpie ,o 
t.lehnto solomne, hn pouco msttlmdo nit tm(H'onsil rlo 
J)n~nos~A)•t:os por homens do convicct,és . stncerns. o 
do talento rccouhecido, jil divnT~ón gúiJ à iniciatiVa' 

· da o~urtii do emJ1mando a<! ~onot:al 1\lit\·~ pedcri·cô a 
moulllustmdo antoccssot·, o Sr. consclhotro Parait h os, 
.. Essa IÍJesmu supíiriorid~do do nossos rec\il'sós,, .~!lil 

os_ censores do tratado, allc~nrn como dovohdo êonlo
t'\rcno,s ~ commando dp tq~~s às furçiis, 9ss;i. i~c·sm,à 
s.t}poqo,ndade no~.~~ons.olhav~l. qeontr~t'!o· 9.1~l~,sc 
nao dma no P~et.fico,_ nos Est~~os Umdo;1 n~. ~~u~.
pa1 donoss:ts m.t~nçoes, se alom do, n.ltn.'r~ps,n~ 
alhnnca com elementos dobrado's t!c furM, o que por 
sls6jà n,o'sdavil pt·oponduráiida nátni·a[,dpparéees
semos ainda com 6 com mando etú r:hefe, o qüril sériâ 
pintado como um podet·. thctatori.1l, aiüc'rocadoi·, sbhi 
limites para iT nOSSit aúibiçhb, SO!D rcspêÜó lÍ iltlto
norúin dos óut.ros allinclos'l (Apoia.doo~.) 

o .Su. Züúnüs:-l~só é iriespoildivel. 
o SR. jl, 0GTAVf,lXO: - Se nws'mo tendo a ilc-

lllllÚica. Argenti1!a o eommnndo em éhef:-,for~m .. as 
leptibhcas platwns .nccnsadas tlo trnlnrcm nos ta 
~uet'l'a a cansa da d!'mocracia, como o nlió sr!t1iilm 
í'e appurotitemon te. com razão) àcoiri pnnliàrido o 
Brásil contrn nrna llepublica, sob. o conimanrlo sti
premo de um general tlo Imporia? 

Agora, senhores, estudemo> nm poueo o que 
ó es.·:e cnmmando em ehefo, posição glorio~à, do ti·ú
balho c. do responsabi)idadc, mas soma menor pan!iJila 
do po~cr absrJinto. Com a sna c]r,,;úda iiJLolllgolii:iit, 
o gcaor<il Mitro comprchondou pel'fcitamiJnto it na
wrczu a as funcçüos que .se lho eonfiaram. A u(niltiun 
genor.d brasileiro onYi jiunais protestar e·a:Jti·a impo
sições tlo general cm chefe, .. 

ô Sn. ~ucru\l nt C.\:ms: - Era um perfeito ca
valheiro. 

(l S1t. Z•.cHús :-Füi 0 imis lcitl po~s{yeJ. 
O Sn: F. ÜCT.\VIA~o :-:- Estns p:davms qtie o :e

nndó uc~hn dt.'. omir dispcnsam-mcds maiord<!~~~~
vo!Yimonto. Do que era o gonüriil .\htro. nos .conse
lhos da allbnca; possil eu mesmo dar testemunho, . 
porq:iiJ nssi~ti ,; dons . .\IIi nno se conhecia "tperioi· 
pela p·osiç1io ,: cr~m t~dns irmãos düitrmas, tu~~s 
propondo o dtsctll.tnrll) ~tmmen.to. os. pla,nos~ mcp1~ 
das. e soo general ~lttro se dtstm[(ll!a alguma vez 
nüo era pela posiçito ameia!, mas [wln ~clicadé~;t rliJ 
mnnerras o olovaçitn do pensamentos e lmguagcm. 

O Sn. iiúduE ilft C.1:\:tAs:- Apoiado. 
'Ó Sí1. F.Ód'i:IVJ,ion:- 'roniadbqnalquêrircénrdo, 

ciiaà gencrdl ia d)i'i;iii· iJ seu dim'dto o lJ goiioral.\li' 
Iro se oectq',ávit.ila iixr'cuçiio do plano hln corli[ilexb, 

-por liam da \liiidâde (l(j acçito. 
Em qllO potlia . SOl' [al;il dÍ! ler induidil mrilcficll' 

inento scmelliü.nto éonimahdu ·? 
QnoJ'iim ai·ai!o. bs i:enscihis do tnitar!o rjuo niio 

·tivcss(j hal·i'Jo ithsolitlilrnt•'tlte. etlinmhmlo i:ónt.i'itli- : 
i~dor? :1lris t\Tw se mdihl11m tllt gilr!rr<l da CHtiH\D ? ; 
J~fio se rl'~oi·\l"m~liig.,i':Ji d'!.milll,str,iUo ~o ~~~l·l:inú\lúo : 
livi'D da,,Ingliitet'l'if '~'.1,0 coturhahJ,~JS mllcpil~rlcn\és i 
tlu exerettos f[IIC opura111 iln rno.,nla ilr~a hnltlada · 
scrvotn sümonto .. pnrn rotardur, fiill'aly,nr 'ou mal- : 

}QrrJ:a·r i1·s O[iui\H~tlb{!Üt gtú\i:i·h '! Nfiq ·~o ·fUó'rmlam ' 
rJoniJiiiJ do ôlto Ltaiptélla li'i!iiú\li sll p1·olli.~\bn n ''nilliiil" 
alJÍJe_sn.o;ii,trh'siu:,Hfit;ando o·~.~l!rcito ihglcz? . 

Asp;il:nTao1 qilo o. tiohrc dnrpw lw prmc.1 proln
'riii, il1o animam a dizer-Jhr~ iJitC nos osel'ipt.os '[tio o 

elo'gia'in tnmlicn'i sé mnnojil d'ósgracritlaii!ôttth oss:i: iii" 
tt'ign ndio~a, it qaal rittri1ltliJ ao· ~ó·~erall\lithi cium~l! 
dos nossos :;oncrnos o ctí\li':lra'r.bs' à êxdcu'càô d'iJ tJia'' 
u'ós db ·ridbre dudüe. ~ • 

oh e i'sso vefdadé~ o o riollril' d\t\j'tid~ com o sól'i 
ca'rncter f~lú\'co de homem de gnérhl, deve deriuiiéiâr 
aqdtille gehe!'ul cotiid tt·uhid'ór ii dll'irinr~; 6ü é' farsô c• 
o riolrio liorrrüdii (J gl'oi%'di dó ii obro diú:tile lhe o'sm 
dícb~d'ó o que clle .ddv<i.á piis!tãó,qhe tem sempi'ó' 

· OCCUpado eltJ SOU [iaJZ1 ÓlOVada O ilecbrosil.,, 
O Sn. nuQtiE rii! t'.lxús :-'-Obrigado. 
o Stt, F. OcT,lVI.\l'ÍO :-D'esnulôris'é éiírri a sua 

p*laV!:~. css~· .ca!i.t~)'i"!ia, ,qúo l•í vae qiiili·cntlo peno irar 
as portas do parlamento. 
· 0 Sit. Z.\C1nl.\s :-~luito bom; 
O Sri. F. OcT.\vü;j'() :-'-'Felízrilbtite, Sí·. pr&sidlilil@; 

por hnrir;\ do giit•erno iinl]/)li;il, no rehitorió gJ'~te e 
coilô~io~ç!Ds'n: do,.ilhistre \~itíis'tró. da .. sucàil da «Hi• 
!1111 .sü!tuçaol;~era,I, .. d!lla;lçou'se ao P.a~~ que a.s rii.àl~ 
tntlmas rel:\coes cmtnnm cnti·e o dtlituicto genórni -· 
M tm\tinó ti' o llilo Íllenos diilli'irc'to gtih'éral IJJiasr•· 
leiro. 

O S1i. PAirMücuA' :-'É éi'ri a verdnlle. 
O SI\. ·F. OcTAVIANo: - Aqueiie iÚustre ministro; 

o Sr. Puranagná, como qneren1o jú esmagar a ca-: 
lumnia quo começava. a insinuar-sé, mostroiJ nas 
paginas bem elaboradas do sou reb !o rio que jámajs 
!Jouve1·a desaccorrlo entre o eommantlónte em clrefe 
e o. :;ene.ra I lm s!Ieiro; que, tl urun te a est:tdu do pri
meiro no campo da. guerra, fezcse tudo para npe~t.llr 
:J cerco, privar o inimigo de communica~ões e tQ!'· 
nnr vn)ltajosa a proxima ope:·açito da pa&sagern da 
esquadra, pussngcm. que ficou assuntada para se 
realisJr, como se realiscu, no tempo rias cheias .. A 
nnka d!Vergencia •. qno cntiio apparecen, yer&cu (me 
parece) sobre o pp11to tle saber-se se ·i1í em Novem-
bro erá isso possivei ou não. · . "" 

.. Hotirando-me. da missão, escrevi eu ao. Sr .. Eli
sal·le, o digno ministro de estmngeirosdn Uepnblica 
e um M seus caraeter·es mais sympnthicos, por sua 
illustração, cavalheirismo o honestidade.,. 

O Sn. 'I.ICIRI IS :-Apoia•lo, 
b Su. S\lüiv;1 :-'~luito apoiado. 

. O Sn. ii. Oc'l'.l mNo: -,-Escrevi"iho en1 dlzen 
do q1te a .minha ro.tirnd.1, por motivo de rÍltl· 
]estia, cm narla prejmlitnria a 11:liançu, e, outro outra~ 
razões •qu~ lhe dei, disse-lhe que o generülllrnsiloiro\ 
então o Sr. miU'i!iHJZ do Cnxies, qnandu marclinra 
para o campo,. me asst;V'et'<H'a· que ia disposto a viver 
na mais ostl'llitn int.olligetteia eom o ·general. Mi~re, 
,pot·rrup jit nutria por <llc sentimentos de estima e 
ednsidorllçito. . . 

O Stt. nu QUE iii' C;~x!':IS:- E' vorda'de. 
O '$i1. 1•;. Ocr,\ vl.l~o·: "'-'l'ivc o prlfserdo oncollÜ'ar 

úa MpiJstn \lu Sr. Eli~altlb'q't\ti o .geúôral ~liti·o Utl' 
liit. :P.C.Ib ndtlre d~trtle i.~lúo~. 5cfiliiMIHos, o. q~o;Ja, 
tlop<liS'tlo sr haverêm ohtondalo no campo, havm cfe· 
eini·H1.to ql!o 1iào poit'orili têr'illr.llior corirpllnllblhi 'de· 
ii'Hiii\ll\9,. . 

Rcr,el.H.~In !tedl\m1r!lh •. st·. il!:~si'dcnlô, vcjá~~s~o 
cbnl.l'il o·s·dllOI'uSSDs da llo:r ptlhl.w:l pbdw, ao morlós, 
lol·nntar ·se :tl3il\n:1 sitsi:epl.ilri llrlittlo. . . . . 

Nilo tivoi·nm \1hli!aJb rlS ilossdsnini'Ót~s, os poi'lU' 
~ú'c7.Vs, 1tfw livOI'inn \':dllado bs·J\bsllitnliúos,. qúatiao 
nn gtWITil ':ontm· o:; fl'llll<'OZOS, no eonu·ç" dcstb ·ge. 
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~ulo, ,polejnr,am na.terrn da;palllia comm1ndados por 
~ugl~zos o so~vetu~o por WelH~gton. 

:lN ao so havaam .Julgado humtlhados os .portugue
v.es., ·<(uando, 'no 1lompo 1do grande Pombal, na guorr:1 
con.tra. a Hespanhn, mnnd.ou o go.,m'!lo de •Pai'Lllgl!l 
ped1r a I nglatenn, sun alhn.da, um general, e foi esta 
o celeb.re conde de. Lip.~o,. o legislador do codigo 
di:UCOnlnno, ·gue amdu hoJe se faz ·peznr ·sobre o 
•solilndo brasileiro. 

Na guerra da 1ndependenein, ntls mesmos, ·Sr. pre
'Siden!te .• ~;onfiamos a·esgnadra uo ·almirante 1Cockrane 
o 'O •ex!J'rCito · uo general frnnccz Lnbntut ·c nindn 
·modernamente na 'batalha de 'Casei'Os 'fomos com
mll'ndados -p:or .iUrquiza, que ·ora <ipcnas governado.r 
l!e•umapwvwcm. 

!Mas podem dizcros censores do 'tr<ftado que :esses 
exen\P,Ios sito 'de 'nnçõos [Ue '(louco avultam, e qno 
n't~s temos ·snUi~o tiio alto Uc Caseros .utó ·hojo flUO só 
nos p_otlem conv1r exomplos ·das .grandes potencias. 

Po1s ·bem, senhores; eu recorrer01 á 'historia das 
l?randes guerras de :1813 e 1Sa, nn Allcmanhu e nn 
Fronça, e 1·esumirei ·o :rruo diz o 'historiador 1ord lon
'dondorry. 1\. Austria, n 'l'russia ·o toila .·n A.llernnnha, 
'llScravisutlns ·a NJfpoleão, ·não ousamm ·arcar com 
éllo .scn'ito depois Uos seus desastres·nn Jlussia. Foi ·o 
~mpemilor i\'lexandre rrucm iniciou a ultima cdl!i•a
ção on alliunça, proélnmanrlo aos nc.is o aos po~os ·. 
lle.Jt!lemari~·a paro ·se confedcra,rem con!ra Napo- · 
·eao. ·Doma1s, quando ·se or~am.sou a al1wn~n, .en
trou 1Jlle lo~o ~om. 150 ·a ·.200 mrl'homens,ao passo 
qrre ·a Austrm tbffiullmcntc .Pôdo .dur 80,000 'honrcns. 
~ntrelartto, .quando so·toro ac ·nomear. o CIYmman

í!an'to em ·chelle ·aos exer•'ilos dn·n'lliancn, nüo rol 
:\:lexil.ntlrc o·preferitlo, Apesar <ic todo o" seu descj'o 
ll tios esforços l[uo fez, teve de inClinar-se iís razões 
da boa politica, c de·cedor a preemincncia a Schwart
~emburg, o che\'e d11s forcas. nustriacas, não s6 por 
~ct''tido em conta âe mais ~habil·gucrreiro cr•mo .por 
·que era o 'J'Opresentnnte 'do governo ,menos suspeito 
dc'inim'izado·pcssoàl a 'Napoleão e que 'fazia mais sa
c_rificio de suas sympntius ·C posiçào entrando na al
hanca. 

Rêconfomontc •a rEm·opa presoncion n alüanr.1.de 
dlli!S !)1'a ndes C:flolem)ins,. a· :tnstria e. n 1Prussia,, e1Í~·Ira 
alDinnmarca. · Pllrn!a•COmmando com chefe prepoilde
rou a razf1o mencionada expressamente no trMado 
do. 1 o .de . .li\ain .. Ct1mo o exercito .austríaco ,tinha do 
possar,pelo.tcr~itorio .. prnssiano para ontmr, no.Sch los· 
~~jg.l-lolstcio, ,o .,commnn•lo .cm chefe foi dado,ao 
general prussiano. ::E anui .de,p:,ssAgem t·ocurci.cm 
nma idóa singular .do ~ilguus · r:riticos .do ,trutlldo. 
Qncl'iam cllcs q110 o gcnüral ~litt·o commundasso 

. os·exorcitos tin àlliança:n~é á margem esquei>Qa do 
l!nrnná e I{UC 'logo qne ·toeassmnos na. mnrgcm di-

ções nos. mostra que .essa ,fúrma de doclnrnçiio de 
guerra jlt foi usnila ell! circumstancias .especiaes. 'E• 
a mesma da Ropublica Jlrancozn, guando convidava 
OS pOYOS ·a abandonar o·s 'ilcis e ia, entretantO, pe
netr,lUdO ·Ú força d'111'm~s :no territllrjo desses 1po~os. 
E' n 'imosfQo dos 111 Hiados contra Nap~laão .. E' :a 
mesma do Brasil •um 1851, quando, ,sQb .a .tlineccão 
de estadistas respeitn11eis, .doclnrúmos :guerra :ao dic
tador <Rosas o não á illepublica.Argerttina. (;1poiados). 

:Eu •poderia lembrrur de novo ao ,senado ,que ·não 
foi1o 'lratndo do rl•:de :Mnio.:que declarou•n guom'll · 
a Lopez. 10 •tratado ~á n .encóntrou,deolarnda. 

O SR StLVElll.l !l,l llfoTÚ: -Apoiado. 
O S11. F. ÜCTAVIAN0:-0 meu illustrado anteces

sor, ·o Sr conselheiro ·Parunho~. em circular do·26 
do :roneiro do 1865, ao corpo diplomatico em Buenos 
Ayres, havia asseverado a todas as nações q110 "·o 
govomo :de 'Sua M·ngestade .repelliria'Pelaiforça o seu 
.a.~grossot·; mas, "Tesalvundo,com,u :dignidnde do ~m
pm1io os •seus lo~itimos interesse>, ;não ot~n{un.dirin. 
a naçâo 'i'araguaya oo;n ? •qnvm~o, 'que:n,expunh.1 
aos.azn~os do .uma guerra lllJUSta."' · 

Mas, •sonhares, ou 11ão me .contento 1com.esta 
defmm 'pessoaL· Quero .uollooar•me:no ·ponto de visla 
da 'rípo~are•dos ·interesses•do 1Drasil. ('Mm.ito bom). 

:O Paragnay .está ho.ie .conheddo, ·explorado, 10, 
sobt,etndo, ven.Jido. •Mas, rnaquelle 'lempo,tinhamos 
co~pleta ignornncia desse paiz•e,de seus recnrsos .. ,. 

O Sn. nuQuE nE ·C.I·XIAS :-'N'em um map. pa' I 
' I 

10 St1. F. Oc:ro~vr.ANO ·:-Nem ,nm ,w~ppn,;que .qpr
re&pondcsse,ti vordade.l'reaisavamos,dp concurso dos 
emi~mdos parnguayps, não ,súmcnte ,pam que nos 
a"'~il[assom ·C0111 'suas,informacões, .mns,.sobretuM, 
pura qnr nos pozo'ssnru cm contacto (qno julgo,vamos 
possivn!) com seus parentes· na Assum,pção. Domais, 
tudo fnzi~ crer que havia no'Para~uayum ?artido nu
morosoesporarldll pola inra~ãn eslrangoilil para se 'de
clarar·contra.otyranno. Ora. llliio podoriumos.pedir 
esse ·concurso 'dos ·emigrados em ·nma guen•a qne 
fosso ·dcclar:rdn tÍ·SUa po~brill, ·e ulai'Íamos ~s :.hr~ços · 
dos patriotas internos•so,nos·ostontas~omus mumgOS' · 
da ,,oherania·do !lltrn!.(uay. 

>Sil 'ilOdcriamos ent.'io centnr ·com·algnmJtrahidor 
misqravel. 

10 .Sn. Z:lf.IIRIAS:-Apoiado. 
'O S11. ·F. 'OCTAVJ,\)1'0: - ·Esto ·fa·cto dil déclnraÇlio 

do gnCN'<I aLq.poz .o não .uo povo pa.rng~nyq, 'be·m· 
como a.lguns artigos do trn'tndo do ~o de Maio, reve
lam o ponlo tlc partida dos ajustes. 'i\'ingu~ calcu• 
!ou com uma Cilmpanha prolongada o· mllltomc
nos com uma guerra 'de exlonninio. l'ndo ;1a1;ia .pre• 
sugiar qnc maltiv~sscm?s uma vjut9t'ia 'imporlnnte, 
o tlo~pola vor-sc-hm obngudo a ·capltulnrpoln ,PÇ.i:i!~ 
da forQu moral para contcrn,renr),çim ·do suas ~~~li- . 
mas. 'Humuilá crn apontado como o ,pmlt\l):ICCISJ,Yú 
c''ijn:il tln gllorra~ 

I o SR. ·:OU,QUE olll~.c.~xlols :~Apok1dO. 

rei I., isto'·\\, ·nn term pnrognnyn, Bm ·frente on na 
presença ·d{)·ininligo, resig-nasse o comm:mdo !· O'lm
pet·ndor da 1\nstrht nüo so lomhrou ·dcote meio·du 
~dlvar su~Cq[llibiliUadAs 'ú ·cnstn do· desdouro n\lmio. 
~o\1.!'11\'Cssndo o·tenitorio ·prussinno •. ninda o exercito 
nn~trtnco·foi cornmanfru'do pelo genernl prussiano, 
nos cornb<ttesraom,osdinammqoozes. . 

liiobre este ·ponto.mo pnreco, Sr.•prcsiúonte, ·qno 
1enrl10 ditoiblWintlto. (:~~ro~ados). · 

·. \Õamos.,i\·IOntl·o. ;(/o1:quo o se ,dcelurou a g11enn ;11 
Lopoz o ni10 lt.Ilopnblicn do l'nragnay'/ A esta :pOli· 
gunta ·u·~umpnnhn l~lg;J ·llln-cor!oltom rlu,eommise
mr,ito pOJo ·•ilcgui:iadnl\'1 I{UII•rU\lOIOII·Í[o\'llflllliiCill thl 
tliruito.•tlns:gontus. ·M,ts, scnhoros, •a hislouia das•nn-

:Q 'Stt . .1[1, ·0cTNVI'.(No:- 1i 'Üllpronsa 'platina,· .a 
impronsn·e\lrop'én,.·a· nossa imprensn,' foram.ncccr~os 
nosso ·modo 'do ·c•msidomr ,11 ll'Hna~n·ilc IJ'TumnltlÍ 
como.o dosfoc!\o •dn •cúniondn ... 

•O 'Sn. 11\J~!lll. llll '·C.tXItiS :~·E' ·l"ordailo. · 
O 811• F. Or.T.tVLINO :-A língnagcm·dos gm"Cr· 

m!S
1 

i:IS, proclallliiQÔOS iii)S fl0111Jolõ~OS, •IIS .[nstrUC(!~OS 
dos uribinotns, ,-n,t\J ons :pt·coo~n~w,~ocs ·do •OODlOl'"rcto, 
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Indo girava nessa orbíla do íiléns, som n mais pe
quena nbçrrnçiw. 

conheço de pedir contas u quem qner quo. seja que 
tenha exerctdo ou exorca funccões publicas, e usou 
desse direito com dign1dade. "Prouvera a Deus que 
acostumnssemos todos os funccionnríos elevudos a 
responder pelos seus actos I 

O SR. DUQUE nE CAXIAs:- Sem duvida nenhuma. 
O Sn. F. OcTAVIANo :-Dnhi vem a. dcclnraçiio de 

guerra á Lopez, a conccntracão das forcas nllindns 
cm um commnndo em chefe para não s·o tentnrem 
planos sepnrHdos de invasão, que nos fizessem per
der o tempo ; dahí vem corto cuidado do tratado de 
providenciar sobro assuinptos que tnlvez merecessem 
maior meditação, mas que, ent.retanto, foram resolvi
dos de modo tão feliz que hoje todos desejam consí
domr essas providoncias como a ultima palavra dos 
governos nllíndos e como a lei do paiz vencido. 

O Sn. ZACAIILIS :'-Apoiado: o.n tudo se agarmm 
ao tratado; até nelle encontram o qno elle nunca 
disse. 

O SR. F. Ocn VIANO :-As proprias insti'IICÇões lídns 
ha dias nesta c1sa pelo digno miriistm de estrangei
ros estavam ~inda de uccordo com :t<Jnei!P pensa
mentü. E1•identPmonte, não pretendendo nós o ex
termínio do Pnraguay, deYin n gMern1 pr,.parnr os 
seus t;eneraes e almirantes pam o 1:a>o nm qu; o 
inimigo se rendesse. Ora, não.se havin do dizor então 
ao povo para ~uayo quo fosse olo~rr um ~OI'erno 
para vir no~ocin1' a rnndicão ou .. a;1itni1ÇÜO rto exer
cito. Porisso o g;1binoto 1mperinl nellll:l\'il qualquer 
mar;istrado q:10 momo.Jtnneamonto rr;<rosonl.nssc o 
poder suprl'mo eo111 ,, quedn de Lo~rz. (Apmadns.) 

Penso, por<irn, I) ·O <ligo com franquoz <, que nossas 
instrucçõc•s, !Jcm como no trai ado, niw >o est.< bele
eeu ou prüi'Íil o cas0 ~u noccssidadr, e•n IJIIC >e a1:ha
ram os alli.1Jos, de CI'Carom um goveJ'I/O provisorio
que se póde até ccr·to. ponto c0nfundir r·n111 os pro, 
príos al!iados. ~ 

O Sn. ZACARIAs .-Apoiaco. 
0 ::in: p 0CTAVI\I\'O:-~ãoquerodizurcomistoque 

eu condemne o acto d 1s governos allialu>, qno tive
ram o•ltros elomr.nloi para aproda1· a si tuacão, a 
qual nom podia ser pr.JI'istn quando s.: celebi:ou a 
alliançu. O que só mente observo é q t•J o governo 
provisorio, constituído r.omo o foi, n.tu me rareco 
filho genuíno do tratnt!' do 1' de M.liu. (Apoiado~). 

l'?FPasso a!;~ra, Sr. presidente, a cumprir um dever 
que ine foi imposto com razão pelo nobre ministro 
dos no~ocios estran~oiros, quando na 011Lra cnsa do 
parlamento rospondo11 a um illu<tro represen
tante do Coará " que não lhe ineumbia a d·Jfoza 

O Sn. ZACARIAs: --Apoiado. 
O Sn.F. OcTAVIAO :-No que expuzuo sonndoante

ccdentemcnte .ÍlÍ viw em•olvidas diversas oxplicnr.õos 
que exigira nquel!e illnstre deputado. O topico princi
pal de seu discurso, que tomarei agora E-m considera
ção, é o que versa sobre ns estípulnçõ.es de limites. 

Mas antes mo permitia o senado que eu lho diga 
alguma cousa relntlvamontc aos limites dn Republica 
Argentina com o Paraguay, porque tenho sido cen
surado de haver-lho concedido mais do que devera. 

Pelo lado do Uruguay os limites que lhe reconheci 
foram os do tratado de 14 de Dezembro do 1857, ce
lo >rado pelo Sr. conselheiro Paranhos, o qual se 
não está cm vigor não ó porque o governo do Brasil 
Lw houvesse nc~;ado ratlficncão. 

l'olo Indo do. Paraná, os !Ímitcs que reconheci á 
Repnlllica Argentina com o PHraguny foram os do 
tratado de 15 do Julho de 1852 entre o primeiro 
Lopez e o general Urquiza, tratado q110 o congresso 
ar:;rmtíno não approvou porque não se incluíra o 
Clwco na outm zona dos limites. 

Ora, se o Chaco é argentino, pnragunyo ou boli
vmuo ó questão que ha muito se discute naquollas 
rcgiõas:· Em 1856, o general Guida indo reatar ns 
negociações na As<nmpcão, larga e talentosamente 
expoz os fundamqntos dÔ"direito com que os argen
tinos o reclamam. Por· fim viu-se onrigado a faz~r o 
mesmo q110 fez o Sr. conselheiro Pamnhos em occa
siào semelhante: ne~ocíou o tratado do 29 de Julho 
adiando a questão de limites. . . 

~e esse adiamento matou a reclamação orgontina; 
então logíeamcnle deve·se concluir q11e o adiamento 
negociado pelo nosso ·Ji~;no collega hoje commis
sionado junto do ~ove1·no proriso~i~ da Assumpção, 
lambem matou a reclamação brastle1ra. 

Mas filra absurdo. 
Portanto, vil o senado que é inexacta a assersão de 

não terem os ar.~cntinos pedido"jamals ao Parnguay 
os limitos que so acham descnptos no tratado da 
nlliança, 

Abrindo-se uma carta da America do Sul r~co
nhece-sc que essa· qnostiio será de futnro· decidida 
como outras m<litas: qnom mais cedo abrir estrada 
á indnstria e ao commercio, esse irú legitimando 
passos qne n civilisação hii de amparar o mnntor. 

O quo ó, porém, esse Chaeo, de que fiz presonte 
aos argoutinos, · sognndo dizein os meus censores? 
Não se deve confundir o Chaco com ns Pampas, 
esse oceano do fertois planícies, a que se npplica a 
bella phraso do poeta latino:' Ca.mpornm patentirl. · 
mguora .. Nínguom póde melhor tostomnnhnr o que 
é o Chact do que o nobre duque de Caxias, que 
teve necessidade do atruvessal-o com o oxorr.ito .•• 

O Sn. nuQuR DE CAXIAS dú um aparte. 

do tratado em todos os pontos o vit·gu!as. " Essa dc
feza com ofTeito dava ser litrefa minhil, posto que o 
nobre ministrJ podia ter-se resolvido a tomai-a, ha
vewlo declarado gue e~ccutaria o tratado curn toda a 
lealdade. lle ordmario, o !ou! exoeuto1· de uma lei 
custuma estudar os seus fundamentos e prepara se 
para encarai-a pe'a melhor Ince, sobretudo quando ó 
dotado do talento ínvejavel do nobre ministro. Ac

.crosse que dopois do encontrar o governo no trata
do quanto lhe pareco convoníenle aos interesses do 
paiz o da nllianct, á rrororçüo quo as circumstancins 
vão exigindo providencias novJs, os negociadores 
devem sentir algum orgulho do sou trab<<iho, quo, 
aliás, a principio lhos parecera do pouco valor. 

O Sn. ZACAl\IAS : - Ninguem o faria molhar. 
(Apoiados.) 

O Sn. F. OcTAVIANn: - Não sorri· nos soculos 
mais proximos quo n emigração para ali i so onen· 
minhe. O Chaco SCI'Ú o ultimo nsylo do índio o d() 
tigre 

O SR. F. OcTAVIANO: -0 i!lnslro roprescntnnte 
do Com·fl, n que mo refiro, usou do diroito que lho ro-

Agora que mostrei niio sor nova, nom reconto, a 
pretonçiio dos nrgcntmos á propriodod~ d? Chnco, 
cuja acquisiçiw, alilís, nüo lhos trnz immedmto pro-
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veito, tolero· o senado quo chamo outra ver. a sun 
attonção para a época do trutndo do 1• de Maio, 

Era-nos essoncinl como modidn de guerra ostnbe~ 
lecot o bloqueio na conflucnci<l dos riOS Pnrnguuy c 
.Pnramí, para sequestrar o nosso inimigo do mundo 
civilisndo •.. 

e não pretendo interpor-me ontro o l!·ntado e o 
governo sou executor. 

1\lns, penso, que -1 pnlm·n c,tigiráo do artigo 16 níio 
teve a força que se lho quor dar. Os negoeiadoiQs 
decl~lrarn":lum no _ül!tro que seus governos estavam 
na mtençao ·de llXJgtr do governo pnrn~unvo que de 
umo ve1. pnm sempre estipulasse os limJtl's respecti
vos, ~ promoUoram lambem que seus governos 
se ~powrwf!l rectpro~nmento para ~uc o Paraguay niío 
adtussu mn1s a soluçao de !fio pongoso ussumpto. 

O Sn. DUQUE DE CAXJ.\S dá um aparto. 
O Sn. F. OCTAVIANO:-••• pelo menos para es

torvar-lho as communicDções e tolher-lho os recursos 
com que contava; aliás a guerra seria mais demo
rada. Mas como poil?ria 'o Brasil invocar, cm virtude do 

tra~od_o, esse I,IJIOIO, se a Hepubiic., Argentina tivesse 
? ~~r~1to do dizer-nos, nr.ssa occasião, quo exigíamos 
unqt~tdn~os? I~ualmonto, como pod~ria aquolla Ro
pui>IJ,;a mvocar o "osso apoio, se tivessemos o di·· 

·Posto o bloqueio, os governos argentino o brasi 
leiro prohibiram, emqnnnto durasse a guerra com o 
Pnrnguay, a navegação para os portos do Jmperio o 
da Republica, inclui dos na linha do mesmo b\:.Jqueio. 
Ora, não havendo no rio P •• raguay portos e turnto
rio mnrgina1 senão do Brasil, da 1\epubhcn Arg~n
tina e do inimigo, nenhuma roclnmacão podia surgir 
da mnrinlm mercante dos neutros, os quaes nenhum 
fundamunto plausivel wriam de na vogar o l'nngnny: 
sim, porque não podiam navegai-o pam os rortos 
dos al!iados, fechados por estes com seu pl8no d:reito 
do soberania territorial, e qnan to nos da llopublica do 
Par~guny estavam sujeitos ás proscripçõos do blo
queiO. 

Se em tal omorgoncia começasse o Bras i I por du
vidar do direito de propriedade dos nr,~ontin:~s sobro 
a margem direita du rio PJraguay, comn po·lcrin ro
polhr o~ navios noutros quo, do accordo eom a Bo!i· 
ria, demandassem qualquer ponto dnssa mnrgnm? 
O tempo nos mostrou que o go,•or:10 da Bolivia não 
estava de má fé comnosco; mas quem poilerin ass·e
.gurar no começo da contenda que o' lo nilo seria ar
rastado por preconceitos ou por falta do pe. reilo ~o
nhecimcnto da questão, como o foram outros gover
nos? O que se diria então do .negociador que, orn do
cumento tão decisivo para nós, houvesse pruparado 
ao inimigo · elementos para prolongar a guerra? 
(Apoiados). 

Entretanto, procurando evitar uma dill'l :nlrlade 
possível, o negociador br,tsiloiro tnmoom rosal vou a 
posição neutral do Brasil nas 'JUOstõcs tla Republica 
Argentina com • Bolivia. O senaJ:> conhece as not,Js 
revorsnes de exrlicacões e g:.rantias sobre e<sc e 
sobre outros_pontos."Qnando estipulámos os nossos 
limites com Venezuela fizemos o mosmo cm relação 
ao territorio litigioso o~tr·e aqu.ella Republica e a de 
Nova Granada, com a ditrereuca sómento de 11te no
tão a rosalva foi incluída no tratado de 1859 como 
um ar1igo e agora no dol' de Maio de 1865 foi iso
lada em uma nota adj,mta ao tratado, \:!voz na prc
vísáo do que os governos alliados a qnizosscm com
mnniear á Bolivia sem commtmicar-lhe immediata
mente o tratado. 

(O orador fez sobre Ôste ponto mais algumas consi-
rações e continuou) . · 

O tilustre representante da pt·ovincia do Coará 
acha o tntndo contradictorio, orronoo, consnrnvol, 
porq>te ora ostnbeloce os nossos limitos, ora garanto 
a índopendencia o soberania do Paraguay, poto que 
sujeita~ novus negociações aqnella questito. No pen
sar do::;. Ex., o melhor qno tinha o tratado ora re
solver do uma voz ossn questão, mas se olle o niio 
fez, ontão ó improstnvel. Pouco mais 011 monos 
reduz-se a estas proposições q11anto observoll S. Ex. 
a scmolhante respeito. 

Senhores, neste ponto nüo lenho plana libordrtdo, 
porque ignoro a ultima palavra do governo imperial, 

reitp de retorquir-lho do mesmo modo? • 
lm1 er1dente que deviamos fixar até onde podiam 

elwgar as nossas reclomaeõos, para o fim de não ser 
letra morta a garantia du "tratado. 

A;si:u onteu:lo eu o ni'Li~o lti. As negoeiaçóns do 
lmt<H!·~ nao oram com o Par~guay. O qne so estipu
lou !ot snm"ntc entro os ai\IUd.•s. Ambos ficaram 
s~ientu> de que havia a in1enção rociprJca de exi
grr-srJ ,/o i'al'a((uny' a llxaeão dos limites: umbós se 
~omp;·.,mc~te11tnl ii aplf.;u: essas cxigencías: ambos 
Ú~iil'n'll iiii>On to até que ponto se c• mpromottinm. 

lsl'' 11ildU im,>liea com a independencia o sobe
rania do Pa:a~uay q>to trawrá livremente com 
cada 11111 úos at!iados sJbre os limites _rospec!.ivos. 

l'uú,,n o> all1ado~ fawr-lh~ concessoes, porque 
tamf>,•nl o tr;,wdo nao lhes mtnguou a 'sua so!Jera
uia. ( ,t 1wiados ). 
. Os d.etadores do Paruguay haviam ohriiado por 

ver.es u.' ar~entinos e brJsileiros a drsislirem de 
um ii e n1do dcfl11itivo do limites; parceeu csscucial 
aos nrg11ciadores do tratado do 1" do Maio exigir, 
como ronsequPncia da guerra, e p11ra evitar· J>retex-,. 
tns de l·1t.as futuras, que se pozesse um termo aos 
adianV"'I'·S. · 

Se o nnbr·e deputado do Cenr:í acha que isso foi 
po111:o, <iir,o·lilc sinceramente que não sei com0 se 
podce" 11/it.cr mais por meío do tl'iltadn, em que não· 
tomil>'ll [l<ll'te o l'araguayl Pó le-so obt,'r, ú c~rto; 
porem a :-ir. ministro já o disse cm \'lrtude de que 
princi pi J, o vw victis. Mas a lei do vencedor não 
prod:;a do tratados: decorre pura e simplesmente da 
supel'i11ridade da força. 

lln nutro 11 convicção de qu~ o governo imperial, 
qne recon >CÇO ml'ilhor juiz do que ou das coavem
oncias pnhliens, não se prevalecerá desse urti~o do 
tratado pam ser cruel com o Paragnay. Se aruso se 
houvesse renlisado a previsão ge1·al de que a guerra 
acahnria em. um combato imporlante soo os muro! 
do Humaitá o presentemente nos enr·ontmssomos 
dia~te do um· nação, _relativamente ainda fo~te, po
d~m talvez o gove:no Imperial obrar com muts suve
rtdade. 

1\las essa severidade, quando aquol!a nação se 
acha tão enfrn~uecida, nem mo paroco jusla nem 
conveniente. Eu foco plena justiça ás intcneões e 
vist,\s do honrado 'ministm do estrangeiros.' Snas 
palavras nn cnmarn temp11raria foram proferidas 
sem o nlcnncc que poderiam tor se os deixasse cahir 
algum estadista dominado por preconceitos, a que 
se dá o nome do politica trndiccional. 

O nobro ministro, tenho toda n convicci10, niw ox
podi_u instrucções ao sou collegn na Assumpçito no 
sentido do arrancar do govorno provisorio um tratado 
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rloOnilivo do limites. Se asse governo quizes>c vo
Jun!arinmcnto fazei-o, se o\ lo niesmo 'tomnsso n .i11i. 
r:in'tivn o a rcsponsahilidado pCTnnte u sua o as muis 
naçücs, elo 1110 neto dnqnol!a ordem, a questão SJ 
apresentaria com melhor faca para o nosso·ncgocia
llor ; porém, constrnngol·o; violental-o, nnncn: da
Namos nrgnmonto con'lrn a politica imporia\ e rmlào 
dir-se-ia com raiiu1 que fizemos a gnerra por causa 
dos limites. (Apoia.dos.) 

11 Soo tl'íltudo da n!lia·n,!;a (ohwrvou ainda o il\us
tre deputado do Ccaru) v1sava o concurso dos,para· 
guayos, separando-os de Lopez e garantindo .á sua 
patrin a indopendeneia e a soberania, como estiJJII
laram os ·nogowtdores quo so consorrnsso secreto?» 

Senhores, ósnhidoquc nntes do ll•atado o governo 
impr:rial haYia ar&lhirlo ali(IIIIS piil'llgllltyos omigm· 
tios o com ellcs contava pnl'll nos abrirem r:aminho; 
esse,; cmigmdos compuzummme,;mo uma leij·ÍÜo·qne 
esteve sob o •mando dos genenws a1·gentinos. -F,\ra
lhes ~nl'antido o que se inseJ:iu no tratado. Embora 
este se eonsilrrnsse secreto por algum tampo, elles 
subiam que no dia da ·puh!icidarlo as nactios al\indas 
:niw t.eri'am ·do en rergonlwr-so manchando-se com ' 
nma .porfttlin. • 
' Por estn'lado, pois, nenhuma contradieçiw houvo 

em su manter scereto o traindo. 
l'ur outro l.1do, l.nrnbcm, cm que a pnbliddadc nos 1 

m~a conveniente, istê é, saberem to~l.;s ns naçfles quo J 

nao nos luvavu ao i'ar~guay o cspmto de conqnist;r 
u do absurpçilo, es..:uso dizer ao senado que os nllia· 
dos enr:omravam nus praticas da vida di[ilmnaLic:;t 
.meio,; du c!Jogar a esse Jlm.~om .<IS roscn'as ncoes-
·surw~. · 

0 Sn; F. 10cr,\VIANG:-E quem foi o maior :pre. 
gooiro 1de nossa 'bravura :e iln vnientia 'e iflrmezn da· 
qu~ile 1!lusll'O cabo de gUCI1'a? 

O Sn. ouout Df: CA \IAS: ...:rodo u mundo. 
O Sn. Jl. Ocr.1 VI.\ NO:- Todos, sim, mas.todos re· 

poliram as pulnvras eloquentes e ·repu~sadas de:sin· 
cero enthusinsmo do ,general Mitre.... . 

O Su. ·PAI\ANAGUÁ.:. - Que, ·allraoando-o, ·oha· 
mou-o de herúe. • . 

O Sn. F. OcnvuNo:- Nós, que encetavnmosi!l 
cnneirn militar nn :Amel'ica, :nós que tínhamos are
putação de .povo industrioso, ~ •pCiuoo inclinado ú 
guer•ra, seguramente •nito •sedamos tão ·acreditados 
no mundo lavrando 10 nosso pvoprio .elogio, ·como 
o foi o genoro'l Mitre, á tosta ·de um <povo aguerrido, 
que 1evarn a liberdade na ·ponta ,de ·suas lan~~s ás 
'J{opubiicas.do Hadfico,·e q~1e se pndoria suppillr noss11 
emulo o não'pnnegiri&~a. · · 

·s~. presidente, an tos !lo conClui!' :estns eNplionçõcs 
·quo devia dar :aO'S 'censores ·do trata~ o, 'per.;uitla..nle 
·o senado •qo~~e iam c ·em considcvac:ão uma :censuv,, 
•maligna quo me foi feita em n'igumá ·dessas tmblica· 
ções ú qne allutli orn -prineipio. 

Escreveu-se que ou tinha sncrifimdo ·o suor ode 
povo il' asiloi1·o, liberal·i>nlllln mupresLimos .ás 'rluns 
Hopublicas nossas allindas. . . 

lhu voz: - Não responda ·a isto. 
O Su. F. O r. TA VI.\ :'i O: - Não posso de4xal' de u 

fazer: ·corre-me n·tti um ·dever .do ,fen:ldnde para .com 
os governos honc,tos.oom quem .tratei. · 

O Sn. Zscmm: -"rem 'mzão • 
. O S11. F. OcTAVWW :-Qnando o Sr. visconde üe 

~las o scgrodn linha a nwsmn l'nzilo qne inspiron Urnr;uay foi accusudo .pelos em,prestimos ile. seu 
:ao Sr. viswnde tio Urn((nay igual· estipt~lar;ão ·nos ternr111, tah·ez mesmo os que 110jo nio a~grcdiram na 
oCIIS'tmtm\os i:ontrn Hosns. l';rra quo snre1tar amua .imprensa honvPssem sido us .qno 'tomaram asn.a 
dis~nssiio immcdiata o conrenio das tros rmeõcs, dofezq, citando o exemplo ·de Pitt, quo,promovou.as 
'rinando Ull\ partido nnmeroso uns duas u1arger1s do colUr;nçõcs ~o~tl'II.Ní\P!'leil~,,poupnndo ? .snugne.in-
1'rnla'pl'OCUI'<Wa crear-nosemlmraços e ilesHcrl)ilitar gloz c esparzmilo tlmherrro.J1stn tlefeza nua me sm:vQ, 
'n'tillbinr;n? (A)wirtdo.~) •Es'e pr•rtid~• mautiu'ha u.rnn I porque, •nem esparzi ouro, nem .o -nrasil poup.ou 
11llprr>nsa activa, hrihi'l, que nilo uos Jnm l'"lqJ, IJUe o melhor dosen saug!lc. !las, pergunto no senado 
de' tnilo se son1ia par;! cnntoslat' a nossa bon fé, r se nos, que far:inmoscsforr,oshereuleos para 'levantar 
'rél.ríihir os argentinos o ~ovnnlar o Pnr:ilko. tro~as •. pode~"~O:Os l'Wlsar ::os no~sos .nllindos.os 

Logo, porém, q110 0 tmt·do 50 ptíblicou na Ingla- metos do mohrhsnremlqgo as suas Jorras~ 1Apour-
torm, 01, aconselllui que 0 rmblienssemos tambt>m. àos.) Se o ,governo. açgcntiuo qnizcsse a·provoitnr-se 

r daquo!!e ,morr .• cutn critico, dar-lhe-íamos o. dobro.·o .ElrúútHli-mo em convcrs:çllo com os minisl.rns de 
1lStrangeiros, tias ·dtw" !l<.'llllillicas, ,0 ,0, achei bem triplo, e ntiÍ ser1nmos obdgaôos a pi·ostrir;Jho .con-
~nspost :s. Aslidóas tinham mareiwdo, 05 lliiC.,besJ';i tribnicões gnd.uitr~> . .'Hoje. pode-so Ia\lur com sobran-
·so :e~timav;un, .05 •excrdlos ltnham r1·a 101.1ds.\do. ?iüo cerin!' mas nnqnol\u tomp3 serinmos ·mais cqltczcs. 
llnvin:mais:perigo. A <t!liançn eslava !hum. :flclizmonte Lrat;imos com cav:.lheiros, que esta-

mm 1\rrsapcreobiilos .para n guerrn, .mas que ll)O d~-
'Enonnti'O'II'gorn·no 1!iscurso 'do i\lnsi:I'C t!epnl.nd.J cl:mramlogo que a haviam ilo 'fuzor,por snn cont1.t, 

11é.h Cm,u·;í. ·uma. nprcei'nçãn ·inpl;l~ . <lo eamctnr rl<J sem ;ncrificio 1\u Brasil, o assim succeileu. A Itepu-
I)'Gtrcral Mitre. 'Dissfi'cllo qno·se n ~r. rh!ljnc de ·cu- liti~n ArgenliU<i>' nnxiliatla pólo prugrossu ile saa ·in· 
XÍIIS llilll• tl\''osse 'íÍSSillllir\o ,O Cflllllllillltio l\1'1'0 do c\nslria O popnla~.i10, tem SO\.Vl!lO OS J)Olprcstimos 
nossos excrcil.os, niw Sl!l'iam meri1:irH1ndos eomo,glo· hrasiloiros, . 
J:i-ns IH·nsilrrirns os trilímphns i! o JJ,~znmhro.... . . A llepúlllict: ·~o :uruguqy niw ~o tem onconLrailo 

Scl\l,ôros, com'<l '1\'oncr:ll ~lilro p:1ss:imos o 'Pu- em cirenmstnncrns puo~pcms, mus hu do,proceder 
ran;i, lirnrnosii'inmphOs brilhantes.... como snn irmfl, porqno lanihnrn o sclt.govcrnn ·pro-

O S·11• ,Jli:·u·u!l DE G\XL\s.: -O de 21 de Mni••· Cl(rlln restringii'·So UM rer"'"~os imliwcnsuveis. Ac7 
CI'I~>CO IJIIC, IIIHIIOillldO·IIll! pa!'ll .a llliSSUO 1,jUU(O 

() Sn. ·F. lkr'AVI.\i'IIJ :-... (I do 2i·ilf' 'MIIiO, {lqnellas nepllhlicas, o.govornouupr)rilll mo:declarou 
·,:,lmn 1liz 'o 110hrn <lnqno: ''~ ·rwm porisso, sr,. nas . ill:;truci)Õos qnu ti ·11wu ili~no 1\nlcccssol' 'o 
nilorr:s, o genornl Osoriri ri tos!n riu nrrsm rrXI'I'I;il.o Sr. l'lll'III.JiwsjiÍ lllll'in·tomrHlo com.o.gorwrn! Fl.ôres 
1loixon ,Jt, 1 ovmltn I' lfín' ·n ltr1· 'ti "non '" lmrsiloiro, 'ljiiO 0 ~llll.ljll'fllltÍSSti rio pdmoi 1'0 ell))H'I~sl.imo. ·Os , outros 
'llinglurrn i"írlo li~nngor:ll·-~~~·,fo 0

1
1'''' 1''1"'1lu!o. fnr:!m 11 u~oeiados diroelnmonto com n ~::ovor11o im· 



teiTitorio o no governo dlls outras nações; excepto 
nquelln ~ue de~orro naturalmll,l)te ~os bons exem
plos, da ind. u'str. ia honos\ai 'e 'dós' servicos. 'des.interes
sados ... l,\P.) yez .da ~olob.l'i,uaqe .. dÇ,~J!l.~!cioJI9~· ~)IS tu
tos, tenhamos a reputaçao de honrados e JUStdâ: 

.. São ~stes oS se ri timentos quà já vejo 'dom'inllllf)o:Jo 
é~~i#t,ti'dl) ~eriíFdos nos's.o~~óinens'~pülilicOS' en-que 
him 'de 'prevale~er na poli'ticn •brasllllira; .(MUito 
~.~: rn.uito ~~m. o·oradot 'é ci#iiprlmenlttllil· ~or 
muttos ads $euS coU~!Ja8). · ' ' . · · · · · · 

•Ficou a discussão adiada pela·hora .. 

O;Sr.;presidente deu pal'll .a ordOm.d~.dÚqlé]4: 

.• ~~idísc,~~~~~. ~~ P.rop9'sjç&q: ~.a. ça)JIR[~ ijó~ ',~rs, âe-
1\\l~.ad~qs,~pprovi!P!o, pensões, 'llllmcio,?ndiis no ;p~r,e.-
cer a mesa n·. """· · · · · · ·. 

:, L , , ' , 

;2•.J!ita da pr.oposi~ão da m~ma tWI!ara ,sgJ1i:.• 
pensóes, rneilcíorinda1no parec~r·dn ·!!lesá. n:,291. • 

''. . ... -I • {, 1' 

Discussão. do voto d.e granas. 
. . ' ·•. 

:J:.évanton-se a ~ess~oás ~',~oras ,4~tar~e. 

ACTA E~f '14 ;DE I JUL'HO. D.E '~8'70. 
, , . ' ' ~.I , '\'' ' ' 

., 
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SESSÃO É~l Ui DE JULIIO DE mo 
~9· sessão 

EM 15 DE JULHO DE 1870. 

'PRES!DENCJA DO Sn. VISCONDE l\E AD,\ETi\, 

SuMMAmo.-Expediente: Officios do 1° secretario da 
, camara dos Srs. deputados, communicando ter a 
. mesma camara approvado um projecto do senado, 
. e remettendo u~a.proposiçito.- Officio do presi-

dente da provmcm de Sorgípo remettendo um 
exemplar do seu relatorio.- Ordem do dia: Dis· 
cussão do diversas prop9siçõos . da· camara dos 
Srs. deputados sobre pensocs.-D1scussiio do. voto 
d~ graças.-Discursos dos Srs. duque de Caxias o 
F1gueira de Mello. 
A's 11 horas da manhã fcr.-so a chamada e acha· 

ram-se presentes 30 Srs. scnadon:s, a saber: vis
conde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim, 
barão de Mamanguape, Teixeira de Souza, Zacarias, 
C.arneiro de Campos, . visconde de SapuJahy, Si· 
nimbú, Figueira de Mcllo, Cunha Figueredo, Fer
nandes Braga, Firmino, duque de Caxias, barão de 
Cote9ipe, Pompeu, barão de Pira pama, visconde de 
S. \ icente, Sayão Lobato, barão do Rio Grande, 
visconde de Camaragibc, Ribeiro da Luz, visconde . 
de ltaborahy, barão das Trcs Ilarms, Jaguaribe, 
Torres Homem, Nunes Gonçalves, barão do Bom 
Retiro, F. Octaviano e barão de S. Lourenço. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Antão, 
Silveira Lobo, Leitão da Cunha, barão de Mnritiba, 
Silveira da Motta e Souza Franco. 

Dei'l:aram de comparecei• com causa partici~ada 
os Srs. Diniz, Chicharro', barão do Antonina, barão 
-de ltnúna, ·barão de Maroim, Furtado, Paula Pes· 
!Oa, Dias Vieira, Mendes dos Santos, Parm)hos e 
:Maira. 
· Deixaram de comparecer sem causa participada 

os Srs. conde da Boa Vista, Souza Queiroz, Parana
,guá, Saraiva, Fonseca, Dias de Carvalho, visconde 
de Suassuna e N abuco. 

_. O Sr. presidente abriu a sessão. 
: Leram-se as actas de 13 e 14 do corrente, e, nem 
havendo quem sobre ella fizesse observações foram 
approvadas. 

O Sr. 1 o secretario deu conta do seguinte: 

EXPEDIENTE. 

Officio de 13 do corronio, do 1° secretario da en
mura dos Srs. deputados, communicando que ames
ma camara adoptou e vae dirigir á sancção imperial, 
0 projecto de resolução do sonad9, declarando que 
·a pensão de ~4$ mens~es conced1da por ?ecreto de 
13 de Fevereuo de 1867, a D. Anna Serolma Gomes 
de Freitas, viuvado major commandanto do 1° corpo 
provisorio de guardas nacionaes 1\lanoel Serafim da 
Silveira; deve entender-se concedida a D. lgnacia 
Sorotina Freitas da Silveira, ver.~adoiro nome da 
agracinda.-lnteirado.. '· 

Dito de 2.'i do mez proximo findo, do presidenio 
do Sergipe, romottendo um exemplar do rela torto 
com quo abriu a. assembléa dagnella província ne 
dia 4 de Março nltJmo.-Ao arcluvo. 

Dito do 1° secretario da camara dos Srs. deputa
dos, do 14 do corronto, remettendo a sogninto pro· 
posicão: . 

cc 'A nssomblóa geral resolvo: 
Art. 1. o E' o gôrerno nutorisado para subvencio

nar com a quantia annual do 40:000$, ató 30 nnnos, 

a navegação por barcas a vapor no rio Araguaya, 
entro o porto do Itacayú, na província de Matto
Grosso, e o do Santa Maria, na de Goyaz, consig
nando-se desde jú para osso fim os necesarios 
fundos. 

Art. 2. o E' tnmbem o governo autoJisado para 
conceder, .com as condições que julgar razoaveis, 
te~ras aos indivíduos que se estabelecerem nas msr
gens dos rios Tocantips e Araguaya, dentro do 
espaço do dez annos da data desta lei, impondo-lhes 
a obl'igaçiio de não cortarem as ma ttas no espaço de 
um quarto de legun das margen's dos mesmos rios 
para o interior. 

Art. 3. o Da mesmil sorte é o governo aulorisado 
para mandar estudar a região encachoeirada daquel
les rios, entre Santa Maria, no Araguaya e Arroyos, 
no baixo Tocantins, afim de melhorar-se a commu
nicação ontre os ditos pontos, ou por meio de uma 
estrada marginal, ou pelo systhema de navegação 
que mais conveniente fi\r, correndo as despezas da 
e~rlo~ação, Eel~ verba "Obras ~u~licas gemes e nu
Xlho as provmcwes 11, do exerclClD de 1870 a 1871. -
. Art. 4. o São revogadas as disposições em contra-

no. ' , 
Paço da camara dos deputados, em 14 da JÚ!ho de 

1870.-Conde de Beapendy, presidente.-Joaquim 
Pires jJ[achado Portel/a; 1' secretario,-José lJ!aria 
da Silva Paranhos Junior, 2° secretario.» . 

A'. commissão de em prezas privilegi~das e obras 
publicas. 

ORDEM DO .DIA. 

PENSÕES. 1 

Entrou em 3• discussão, e foi approvada !para ser 
dirigida á sancção imperial a proposição da camara 
dos Srs. dop,!tados, approvando pensões meneio· 
nadas no parecer da mesa n. 289. 

Seguiu-se em 2• discussão e passou para a 3• a 
proposição da mesma camara mencionada no parecer 
da mesa n. 291 sobre pensões concedidas ao soldado 
Manoel Antonio de Oliveira e a outros. 

VOTO DE GRAÇAS, 

Proseguiu a discussão do voto de graças. 

O Sr. duque de Caxias (Attencrio):
N~o pedi a palavra, Sr. presidente, COl_IIO era de presu
mtr, para me oppl\ra nenhum dos pertodosda resposta 
á falia do throno: voto por todos elles, espl)(:ialmente 
poraquelle que contém bem merecidos elogios ao au
gusto príncipe que commandou o exercito na ultima 
phase da guerra. Pedi a palavra, Sr. presidente, 
para defender-me das innumeras accusacões dirigidas 
contra mim nesta casa, em minha ause'ncia, e posto 
tenha conscienr.ia de que meus generosos amigos 
responderam vicloriosamente a todas ellas, todavia 
cumpre-me dar algumas explicnçõe's relativamente 
a factos que se passaram comigo e só por mim po· 
dom sor explicados. Aproveitarei lambem a occa
sião do responder tÍS tros perguntas que me fez O 
nobre ex-presidente 'do conselho. 

Antas, porém, do tratar destes assumptos, o se
nado mo pormittirá que exponha o historlCo de tudo 
quanto so passou comigo, dosde o começo dn guerra 
declarndn ao Brasil poJo dictador do Paraguay. 

Apenas chegou aqui n noticia dossa doclnracão, 
fui procurado poJo nobro ministro quo ontão dirlgia 
a repartição da guerra. Disse-mo S. Ex. que, tendo 
instantemente do orgnnisar o exercito quo dovin mar· 
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char para o Paraguay, via-se embaraçado acerca das 
providencias que cumpria tomar quanto antes. Com- 
quanto fosse o nobre ex-ministro, como todos re- 
conhecem, ura homem de intelligencia, engenheiro 
abalisado, não tinha comtudo pratica de organisações 
de exércitos; não conhecia o pessoal de nossas forças; 
não sabia ainda qual o material existente, nem o ne- 
cessário para a guerra queiamos emprehender; e, 
pois, exigia de mim que em tudo o coadjuvasse. 

Escusado é dizer, Sr. presidente, que puz-me im- 
mediatamente á disposição deste nobre ministro que, 
como o senado já deve saber, era o honrado Sr. 
Beaurepaire Rohan. Desde esse raom ento propuz 
me coadjuval-o por todos os modos póssivéis. S.Ex. 
pediu-mo immediatamente um plano de organisação 
do exercito; dei-lho : pediu-me um plano de campa- 
nha ; também lho dei, como se prova com estes do- 
cumentos que não leio para não abusar da attenção 
do senado : 

«Ia directoria.—Ia seccção.—Ministério dos negó- 
cios da guerra, em 20 de Janeiro de 1865. 

Illra. e Exra. Sr.—O governo imperial deseja ou- 
vir a opinião de V. Ex. a respeito dos seguintes 
quesitos: 

1.° A que numero de praças das differentes ar- 
mas deveremos elevar o nosso exercito, em relação 
á guerra com o Estado do Paraguay ? 

2.° Quaes os recursos de que devemos lançar mão 
para que esse exercito se possa organisar com pres- 
teza ? 

3.° Qual o melhor plano do campanha a adop- 
tar-se para assegurar o triumpho de nossas armas ? 

4.° Se acha conveniente que os corpos que vão 
chegando das províncias do Norte sigam immediata- 
mente a se reunirem ao exercito em operações, ou 
se convém antes demoral-os na Côrte para serem 
convenientemente exercitados. 

Além destes quesitos, espero que V. Ex. me com- 
municará qualquer idéa sua que possa interessar 
nossos preparativos de guerra, quer em relação ao 
ataque, quer em relação á defeza de alguns pontos 
da nossa fronteira. 

Deus guarde a V. Ex.—Henrique Beaurepaire 
Rohan.—Sr. raarquez de Caxias. » 

« Cópia.—lüm. e Exm. Sr.— Respondendo aos 
quesitos, que V. Ex. fez-me a honra de propôr em 
seu aviso de 20 do corrente, cumpre-me dizer: 

Quanto ao 1° : E' minha opinião que o nosso exer- 
cito devo ser elevado, quanto antes, a 50,000 ho- 
mens, sendo 35,000 de infantaria, 10,000 de caval- 
laria e 5,000 de artilharia ; devendo-se desta força 
empregar 45,000, das três armas, em operações con- 
tra o Paraguay, ficando 5,000 como reserva'nas pro- 
víncias de Santa Catharina e Rio de Janeiro. 

Quanto ao 2°. Parece-me que o maiseíiicaz e certo 
é recorrer á guarda nacional de todo o Império, 
tirando delia, em proporção de sua força, as praças 
de pret que forem precisas para completar os corpos 
de Ia linha, que deverão ser elevados ao numero 
marcado no plano que já tive a honra de remetter 
a V. Ex.; creando-se, além disso, corpos provisó- 
rios de voluntários da patria da mesma força e 
organisação, nos quaes se poderão admittir officiaes 
da guarda nacional com exccpção dos majores, aju- 
dantes e quartéis mestres que deverão ser tirados dos 
de Ia linha, que alli irão servir, por commissão nes- 
ses postos, como instruetores. 

Quanto ao 3°; Julgo que convém dividir o exerci- 
to em tres columnas, ou corpos de exercito, devendo 
o principal marchar pelo Passo da Patria no Paraná, 
pela estrada mais próxima e parallela ao rio Para- 
fuay, com direcção a Humaita, e dahi a Assumpção. 

sta força deverá operar de accordocom a nossa es- 
quadra, que subir o rio Paraguay. Batido Humaitá, 
nosso exercito deve continuar sua marcha a todo tran- 
se até a capital do Paraguay, combinando seus mo- 
vimentos com as forças de Matto Grosso, as quaes 
deverão perseguir o inimigo que tiver invadido a pro- 
vincia, ato a linha do Apa, esperando ahi as ordens 
do general em chefe do exercito do Sul, para, de 
accordo com elle, descer até onde convier. E a outra 
columna, que não deverá ser menor de 6,000 
homens, marchará por S. Paulo com direcção á pro- 
víncia de Matto-Grosso, fazendo juneção com as 
forças que já guarnecem aquella província, as quaes 
calculo em 4,000 homens. Esta columna deverá 
operar por Miranda, com o fim não só de assegurar 
as cavalhadas e gados que existem por esse lado, 
como para obrigar o inimigo a distrahir forças 
de sua base de operações, e facilitar assim a entrada 
do grosso do nosso exercito que deve invadir pelo 
lado de Humaitá. 

Uma outra columna, ou corpo de exercito, deve 
chamar a attenção do inimigo polo lado de S. Cos- 
me, Itapüa, ou S. Carlos, para que, não só não possa 
ello cortar-nos a retirada pelo Passo da Patria, no 
caso de revez no Humaitá, como para que não con- 
virja com todas as suas forças sobre esse ponto quando 
atacado pelo nosso exercito. Este movimento deverá 
competir ás nossas forças que guarnecem a fronteira 
deS. Borja e deverão constar, pelo menos, de 10,000 
homens das tres armas, e ser bem commandadas. 

Quanto ao 4.°. Cumpre-me observar a V. Ex. 
que estando os corpos muito mal instruídos e 
precisando de fardamentos, armamentos e equi- 
pamentos novos, para poderem entrar em opera- 
ções de guerra, convirá muito que sejam aqui 
demorados, emquanto adquirem a indispensável 
instrucção, principalmente os novos recrutas que 
se lhes 'forem encorporando, pois que, em operações 
de campanha, não ha tempo nem meios de poder 
ensinar paisanos, que, não estando ainda habituados 
a esses trabalhos, muito o estranharão, e não po- 
derão, talvez, supportar as marchas continuas, 
e ao mesmo tempo o afadigoso ensino dos pri- 
meiros rudiraentos militares. 

Creio ter respondido com franqueza aos quesitos 
que me foram feitos, não me occorrendo, por ora, 
mais cousa alguma a este respeito, pois que, já em 
fôrma de apontamentos, tive occasião de lembrar a 
V. Ex. muitas providencias que julguei dever o go- 
verno tomar com tempo, afim de poder com vanta- 
gem realisar as operações de guerra que projecta 
contra o Estado do Paraguay. 

Tendo ouvido differentes práticos sobro os recursos 
e melhores estradas para a marcha das forças que 
devem ir por S. Paulo e Minas, remetto a V. Ex, 
uma memória em resumo do que me pareceu melhor, 
afim de que V. Ex. a tome na consideração que lhe 
parecer. 

Deus guarde a Y. Ex. Rio de Janeiro, 25 de 
Janeiro de 1865.— Illm. e Exm. Sr. conselheiro, 
general Henrique de Beaurepaire Rohan, ministro e 
secretario de Estado dos negocios da guerra.—(Assi- 
gnado) Marques de Caxias. 
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Continuei a auxilial-o em outros trabalhos; fui 
pessoalmente aos arsenaes, ás casas de armas para 
ver o que era possível fazer aqui, e necessário en- 
commendar para a Europa. Dissera-me S. Ex. qual 
era sua intenção a meurespeito. Pretendia propòr-me 
para commandar o exercito; não dei certeza de que 
aceitaria esta commissão, mas não me neguei. 

Continuaram os preparativos ; principiavam a che- 
gar os contingentes do Norte. Ura dia em que tinha 
de embarcar um desses contingentes (parece-me que 
o primeiro que seguiu para o Paraguay), fui a bordo 
do vapor, que o tinha de transportar, na qualidade de 
ajudante de campo de Sua Magestade o Imperador. 
Ahi estavam reunidos todos os membros do ministério: 
Sua Magestade eonferenciou com elles e depois desta 
conferência o Sr. Rohan se dirigiu a mim e coramu- 
nicou-me que o governo acabava de resolver que eu 
partisse immediatamente para o Rio Grande do Sul, 
onde devia organisar o exercito afim de com elle se- 
guir para o Paraguay. Respondi a S. Ex. (formaes 
palavras) « Se V. Ex. quer que eu siga neste mesmo 
vapor, conceda-me duas horas de demora para man- 
dar buscar á casa duas canastras com roupa.» Disse- 
me S. Ex. que não era necessária tanta precipitação; 
bastava que eu partisse naquelies oito dias. Retirei-me 
para minha casa e passaram-se dias sem que eu re- 
cebesse o decreto da nomeação. 

■Conversando depois com o Sr. Rohan, fiz-lhe vêr 
as necessidades que convinha satisfazer para o bom 
desempenho de uma commissão em que se achava 
gravemente compromettida a honra da nação. « Sr. 
ministro, disse-lhe eu, já duas vezes tenho ido á 
província do Rio Grande do Sul desempenhar com- 
missões semelhantes, quando outra era a minha 
posição militar e social; fui sempre investido da • 
autoridade, não só de commandante cm chefe do 
exercito, como de presidente, e assim succedeu em 
todas as quatro províncias em que tive de defender 
a ordem publica, embora em todas não houvesse a 
necessidade de exercer as funcções de presidente. 

V. Ex. sabe que a força principal do Rio Grande 
é a gaarda nacional, sujeita pela lei ao presidente da 
província, e, pois, indo eu organisar o exercito alli, 
tinha de lançar mão delia, e não o posso fazer sem 
concessão do' presidente. Dahi podem surgir emba- 
raços que sobremaneira difflcultem, senão impossi- 
bilitem a organisação que me cumpre fazer. » 

S. Ex. immediatamente respondeu-me: « Sobre isto 
não pode haver questão ; V. Ex. não pode deixar de 
ir na dupla quàlidáde de presidente e commandante 
em chefe do exercito. Emquanto estiver na província 
exercerá as funcções de presidente, mas logo que 
retirar-se entrará no exercício o vice-presidente. » 

Ficamos nisto; nesta intelligencia separou-se de 
mim o Sr. Rohan. Mas logo no dia seguinte S. Ex. 
procurou-me e disse:—« Sr. marquez, o que assen- 
tamos hontem, não pode ter logar; não sou mais mi- 
nistro. » Pois bem, respondi-lhe, «se V. Ex. não é 
mais ministro, minha palavratambem está retirada.» 
« Propuz aos meus collegas, continuou o Sr. Rohan, 
a nomeação de V. Ex. nos termos em que havíamos 
accordado; todos foram unanimes em que V. Ex. 
fosse nomeado commandante em chefe, mas não pre- 
sidente da provincia, porque esta ultima nomeação 
jria prejudicar a política do partido. 

Vozes:—Oh! ohl 
O Sn. Jobim ; — Oh 1 que miséria I 

O Sr. duque de Caxias • — Não pude deixar.de 
observar ao Sr. Rohan: « Pois em umaoccasiãodestas 
em que a provincia do Rio Grande está -ameaçada 
de uma invasão, ha quem se lembre de .partidos >t 
Crêa V. Ex. que a provincia toda reunida não sefá 
demais para resistir, como convém, á invasão dos 
paraguayos; como, pois, attenfier em tão graves 
circumstancias a interesses de partido? » 

Separamo-nos, ficando sciente de que o Sr. Rohan 
pediria sua demissãoe eu ficaria exonerado de seguir 
para o Rio-Grande. 

D'ahi a dons dias appareceu com effeito no Jornal 
do Commercio a noticia de ter sido aceita a demis- 
são pedida pelo Sr. Beaurepaire Rohan. 

Para substituil-o no ministério da guerra, foi no- 
meado o visconde de Camamú. Esta nomeação 
importava tornar-me impossível para a commissão 
qne se pretendia confiar-me, pois era sabido no 
exercito que o visconde de Camamú era o unicD 
oíficial general do império com quem eu não entre- 
linha relaçees. A sua nomeação em taes circumstan- 
cias me pareceu muito significativa, e, pois, conti- 
nuei na resolução em que estava de não fazer o 
sacrifício de partir para o Paraguay, não ob- 
stante o meu máo estado de saúde. Dias depois, 
o novo ministro da guerra, para não deixar-me a 
menor duvida acerca de sua entrada para o minis- 
tério, chamou para o seu gabinete um oíiiciál-maior 
da secretaria da guerra que eu havia aposentado, 
quando fazia parte dos conselhos da Corôa. Des- 
peitado por ter sido a aposentadoria decretada con- 
tra a sua vontade, escreveu na imprensa uma serie 
de artigos insultando-me, calumniando-me, bem 
como ao ministro da guerra dessa época, publi- 
cando até segredos da secretaria. Este acto do vis- 
conde de Camamú ainda mais me firmou na reso- 
lução em que estava. 

No dia 14 de Fevereiro de 1865, quando me sup- 
punha, pelo facto da nomeação do successor do Sr. 
Rohan, dispensado da commissão para que havia 
sido lembrado, appareceu em minha casa,ás 10 horas 
da manhã, o Sr. presidente do conselho de 31 de 
Agosto,o nobre senador.pelo Maranhão. S. Ex. pro- 
curava-me pela primeira vez, pois não tínhamos até 
então as menores relações, comquanto sempre o res- 
peitasse muito. Disse me S. Ex.: «Sr. marquoz, venho 
aqui na qualidade de presidente do conselho con- 
vidal-o para aceitar o commarido em chefe do nosso 
exercito.» Respondi a S. Ex. o que já tinha commu- 
nicado ao Sr. Rohan, isto é, a resolução que eu havia 
tomado quando elle se retirou do 'ministério. Res- 
pondeu-me S. Ex. que sabia das minhas 'desavenças 
com o visconde de Camamú, mas não as considerava 
motivos suffieientes que me impedissem de servir 
sob suas ordens. 

0ra, Sr. presidente, o finado visconde de Gamãmú 
era um oíficial que eu nunca desejei ter sob mea 
commando. Dirigi por differentes Tezes o exercito 
no Sul e no Norte doi Império, e nuncaio quiz ter 
como meu subordinado: como, pois, nesta ocCasitto 
e já mo iultimo quartel da vida, havia :de ir servir.sob 
suas ordens, quando sabia a míá disposição que 
havia da parte dellepara comigo, o que sê coníir- 
mava pela nomeação do seu official de gabinete'? 
Poderia euiesoreverdhe cartos reservadas paraserem 
depois publicadas? E a força imoral de qu« eu tanto 
precisavaipara o bomidesempenho de tão importante 
commissão poderia subsátir, quando meus sabor- 
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di nados sabiam que ou nfto podia con tu r com a nc
cessn~iu conflunç~ do ministro da p;uol'l'!l, pois ct·a 
notor10 no exerctto nossas desavenças de muitos 
annos? 

Não ora passivei, pois, qtro ou uecitu~so o 
commando ~uo em Iaos circumstnncias me cru 
o(ferecido. Em vista da minha rcwsu, S. Ex. 
íormalisnndo-se, fez-me a' soguinto obsorvaciio : · 
cc Atlendn que u commissüo ó militar, c que V. 'llx., 
como militar niio a póde recusar·. " Respondi-lhe 
com toda acalma: ((5mquosou militur,e quo a com
missão ó militar; mns. on sou militat· quo goso de 
immunidades, das quaes V. Ex. nüo pódo preseindir. 
Sou sanador do Irnperio, o o governá não pódo dis
por de mim sem liconen da camura a quo pertenco. 
Procure, portanto, VJ~x. quem V{L dcsompcnhnr esta 
commissuo , que pum mim se tornou impossível não 
s6 pelo máo estado da minha sande, como por falta 
do uccordo com o ministro da guerra." 

RetirOLI·sc, então, o nou·re ministro; e tomou Otitra 
re.solução. Nada mais soube das providencias do go
verno ácerca dos propumtívos de guerra, pois nunca 
fui consn!tudo a tall·espeito. 

Passaram-se al~:uns mezes: deixou de existir o 
minislerio do Sr. Furtado; Sll!l ~lagestade resolveu ir 

.fazer uma viagem <Í província do llio-Grnnde do Sul, 
e én tivo ordem para acompanhai-o. Estava cntfw,. 
Sr. presidente, bem doente; levantei ·1no da cama 
para cumprir esse dever. Chagando ao llio-Grando, 
seguimos para Uruguuyana; a !li encontnímos jú 
dous gencraos estrangeiros e um brasileiro qne se 
disputavam a primazia do c'ommando. Chegando o 
Imperador resolveu-se que se apertasse o cerco para 
apressar-se a tomada da praca, e que so dispuzesse 

O S11. Srr.v~nu u.1 Mor·u:- Era da essoncla da 
cousa; não cru uma condi~üo. 

O Sn nuQuE DE CAXIAS:·- E cumpro-mo dizet•, 
Sr. prosidonto, que fui tratado po!o ministQrio de 3 
de A~osto eom a maior clofewncia possível. Propuz · 
no govcmo algumas duvidas sobm o niodo do ha
ver-mo antoo!l auloridadq do commandanto em chefe 
dos oxcrcitos al!iados, e SS. EEx. me responderam 
satisfacloriamonfu a todos os quesitos que formulei. 

O Sn. ,ZACAI\IAS,;- Dando instrncções em resposta 
aos quos1tos. 

O S11. uuQur. nE CAXIAS i- Segui para ·o Paraguily 
o fui tom;u' cónta do exercito. llelevo agora fazer 
algum~s obsorvãçõcs sobro o estudo om que o 011-
contrct. Ao entrar no llio da Prata, a primeira 
cousa que chamou minha altcncüo foram dous hos
pitaes no Estado Oriental, out1:0s dous em Buenos
Ayros7 tres cm Conicntes, um no Cerrito, um no 
flapiru, outro no Passo da Pnlria c um ultimo em 
Tuyu~y . .Tú se ve pelo numero dos hospitaes qual 
podorm ser o nu moro dos doentes. Era sem duvida 
nenhuma a t.erca parte da forca do exercito que se 
acham flíra ~as 'suas fileiras. " 

O l" r~orpo do exercito occupnva a linhà de Tuyuty, 
o 2" estava cm Cmuzú: não havia mais que 3,000 
cavallos e estes não em muito bom estado; .a cuval
lnria do 2' corpc estava toda apeada; niio havia car· 
ros sufficicntcs para se cmprehender qualquer mo- • 
vimento; nfto havia bois para a condu~ão das car
retas. Os dous corpos do exorcito erum'mteiramente 
diversos r.m nnmero o orgunisação; pareciam per
tencer a nações tliiTerentes; taes eram as dispanda
des qno no !los se notavam. Em cada um delles havia 
uma economia, uma numeracão e uma promociio 
piirliculur. Havia valores clivérsos pura as etnpiis; 

o atiique para ·dahi a alguns dias,. fazendo-se antes 
um rceonhedmento. Foram convidados os gone
raes estrangeiros que nunca tinham pisado uquclle 
SOlO, e a]guns OlllrOS generaes brasileiros j mas eu 
fui excluído do assistir ao reconhecimento, eu, se
nhores, que tinha por duas vezes presidido a pro
víncia do llio·Grando, qno outras tantas vezes havia 
feito n guerra nuquellas regiões e,portanto,ató estado 
aeampado nesse mosmn togar· e, como presidente, 
havin muitos annos mandado traçar o plano da po
Yoação ! Doeu-mo sobremaneira um tal procedimen· 
to ; mas resignei-mo • . · , . 

Voltei ·para o Rio de .Janeiro. Mezes depois fui 
procurado paio Sr. presidente do conselho, então 
o Sr. Góes de Vasconcollos. S Ex. bern, como seu 
antcccssor,niio entretinha relações comigo; eu, com· 
tudo, fazia, como ainda hoje faço, bom conceito· do 
sou caracter; S. Ex., depois que soubo do ctesa~tre 
de Curupaity,jul.gonconvoniento entender-se comigo 
a respeito .dos ncgocws da guena, tendo sido antes 
pre~inirlo d~1s suas intenções poJo Sr. ministro da 

cm ~1m pagava-se a Napa por um ].le~o, em outro 
por outro. etc., etc. 

Era preciso, portanto, chamar tudo a um centro1 fazendo uma nova orgunísacao, e para tudo isto e 
índispensarc! o tempo. Fiz a rcduccão dos hospi
lacs; acabai inteiramente com .üs do" Dnenos Ayres 
o snpprimi um cm Montovidéo, 'llcando unicamente 
os tros de Curl'ientes. Continuei a desempenhar a 
commissito do que estava encarregado com toda a 
boa vontade, zelando quanto ora passivo! OS 1 ínte· 
ressos dos cofres publicas, e cumpro um dever de 
lealdade declarando que em todo esse trabalho sem
pro fui perfeita o complotamento auxiliado pelo go
verno elo quem recebi as maiores p1·ovas do conllanca 

· JUStlça, o d1sse-mo que o governo necessitava dos 
meus serviços no Paruguny; o eu, Sr. presidente, 
apezar de ter soiTrido o quo achboi de rola tu r, não 
!wsilei. um momento cm pôr-me á sua disposiciio 

' Immedwtamonte, som olforccer a menor condi(:iio ! 
O Sn. ZACA!l!AS :-Monos uma. 
O Sn. uuQUII DE C.txus :-Sim, uma unica ; mas 

essa ora iudispon>avol. Observei a S: Ex, quo acoi· 
tuvu o comrnnndo do nossas forcas om oporucões, 
mas com unica condiçito; o qual or.â? A do tor;qÍlena 
con(jAnçn do governo. 

O Sn. F. Ocr.1 VI ANO: -·Era umn necessidade. 

,que ora possível receber. • 
Assim correram as cousas dura;tto os primeiros 

qnator?.e mozõs. 1'\incipiuram depois a u~~arecer 
aecusaçüos contra a direcgf10 da guerra. l ergun-

, tnva-so incessantemente: l orquo niw so ataca Hu- . 
maitti'll'orquo nito sp uvança ·? Para que. tantas de
longas 'I 

O oxercilo achavil-so ·no estado jú referido. Era 
necossario or~unisal-o, disciplinul-o, proc1u·ar meios 
do mobilidudo qne não havia su!Ticientes: não ob
stante, proscguiam as accusacõos mais injustas na 
imprensa, o ntú na tribuna algumas vozes so arguiam 
.cmlr·a n gonorul cm chefe: Ül'a, coincidiam cssns 
nccusacüos com algumas ordens que daqui fo
ram o 'ino pnrocorarn nito signitlcar a mesma con
sidPrnçiw com quo ntrí nhi havia sido tratado. 

. 11inhn !Joa fó ~uggoriu-mo ontiLO o rcc0io que o mi
. nislorio jit nito tinha cm mim a confiança que rrté 

~·· .a 
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entilo pat·ecia ter; que nlgu1:1 moliYo hnvoria rnl'il I ICYo de eousnrur, sempre so deram om muito muior 
snppilr fundadas as. ~~e~:usa0oes, omb~ra ínjustissí· . escala. Quundo chegue~ ~o exercito qual, era o lo· 
llllls, quo. me emm dlrJ_gJdn~. .

1

! gar que sorú do prtsuo? Lncontrei os p~osos 
.lulgum que o rmnJsi.eJ'JO, t0ndo-me conr~n~lo o no muio do campo, cercados do sontinnllas. 1\hi 

f:ommaudo do nossas fot•f;ns no Paraguny, oxJglllliO clles nüo tinham licom:a para armar bnrracRs nem 
de mim eom inslnnein o' acoitar essa comn;üssiJo, ]l<Jra ncccndorfogo; ost'im1m, pois, ao rigor do t~mpo. 
sentia voxar·mc cm exonerar-me de lia, mas q11C, onu·r- Todas as t.outes de tem postado fugiam aos lO c 12 
tanto, dcscjuriavêr-se livro de mim por'motiros lflll' ,·,, entretanto, o numero delles niw diminuiu por~ 
de todo ignorava, mas que nem pol'isso deixariam tfllO os pobres soldados que os guardavam' eram 
de existir pnt'l olle. Nesta porsnasilo, díl'igi nmu p1midos por essa fn~u. ficnndo em sou Jogar. Isto 
eart~1 (r....te-sc qno .i<\ ~stava uocnto) tllrigi uma<~ar!a cnntinu?u por maneira que já niw hnvi~ o!Jlqi~~.s 
pari.Jenlar a? Sr. nnmstro da guerra, cm que lazta que qmzossem encarregar-se. deste SOJ'I'lÇO, ' pre~ 
winhas quetxas por essas pequenas cousas que me ferindo antes ir para os postos wais arriscados 
fizeram des~onfiar, o pedia acxoncraçilodu comman- da vanguarda. En-iio jul:;noi conveniente, niio só 
rlo. Diz1a cu C?mi~o: "se o ministcrio nilo cst<i coil- p<n·a cnmmodidade. dos mesmos presos, corno, para 
tento, me dernttle, mas S<! estou enganado, se cllc · SOJuraJtea dolles, t1ral-os do Jogar onde estnvam: en~ 
cstú satisfeito com lll"US sorriç.os, rceusa a demissi10, c:1rrcgnéi os chefo's do estudo-maior da e'qulidru de 
r ~ntito ~ontinunrci a f'u~llH'Ír meu doi'Or cmquanto 

1 

pre,rai'Urcm um navio com as.n~omn!odnções noces-
rmnhas lorçns o perJlll'i.Lli'CilJ. n sanas para recebo l-os sob a VIgdancw do um official 

Tal era u minha boa fó que, Jfuando a~ni talroz se suporioJ', Mandei-lhos um rnodieo, uma botica, tudo 
resolvesse minha dembsão, e,slnril cm pessoa ata- I rJuanto so jalgou preciso. Essa prisão ficou sob a ijs
nando as ob. ::1s extoriorns de Hurn:Jilii, det.orminando I ealisar,iio r\ o um dos genoraes dos corpos do exercito 
a SJtbida dii esquadra, ilnnclo assim nu\'0 impulso ús llllC r.stam mais proximu ao lngar ondo oslacionav~ 
operações da guoJ•ra, So uu JJiJü fosse, Sr. presidente, .

1 
a osqund1!1 .. ·Como pod~ria ou, em pontos tüo distan-

eomo tenho .sido ser~p1·e, o homem .do dever c da tos, fiscnh~ar esse semço, e o.rnorlo, do pro~ederdos 
lealdade, tem proer:dtdo df'sta mano 1m'? meus subalternos a tal respeito? Eru possJvt•l que 

'Niio,.de certo. mo separasse da Íl'en.te do exercito, com o inimigo 
• O ministerio recusou a <kmissiJO pediúa; recebi a vista, ont.J'cgue a cuidados tão graves, ymra ir :í 
~xnlicaçõcs que mo sathfizoram complclnmcnto e retaguarda examinar o pontão, revistar a comida e 
eontinuei a cumprir meu dever com a rnr~sm1 dodi- commodidado dos presos, depois de ler j<i dado to-
ea~ão e lealdade. ,s":;,nin-sc a marcha do exercito das ·as providencias para o eou bom tratamento? 
do l'cr~-~ue para ~elnqnary. , Niw. não era possh'ol. 

O mtmst.erw de.~ de Agosto, por motJros que eu • ' , • 
inteiramente i"norava deixou o poder cm lG de Nao duvido que houvesse faltas; mas por ellas nno 
Julho. · 0 

' · posso ser rosponsavel. Se S. Ex. podasse comparar 
Ate então. sabe .o senado a alt~ consitlcrar:fw com o que viu com o quo se dal'n antes e aconte:;eu depois ' 

r1uc fui sempre tratado nesta tribuna pelo nobre se. convenceria que o tratamento. dos pre_sos nu~ca 
senador pela provincin da llahia. Nunca ministro fo1 melhor do que no tempo de_ mmha ailmmtstraçao, 

· .algurn me foz os elogios qur. recebi do nobre ex pro· e que nm [lOner~l orn chefe nao pode ser rcsponsa-
sidcnto do gabinetn do :J de Agosto; mas do pois Yol por actos do sous .subaltr.rno~, que no.m sempr~ 
ucsSiJ úpoca, S. Ex., niJO sei porque, declarou-se chegam a s~u eonhecuno~Jto, po1s nunca t1vo uma su 
meu immigo, procurou por todos os meios mor- repr.esentaçao a tal respeito.. · . 

· tificar-me desacreditar-mo assim na tribuna como Dtsse-so tambom qnr. eutmha mandado dar grali· 
na impro~sa.,.. ' ' ficações arbitriJJ:ias. aos officiaes. do 1~eu estado mai~r 
. Eston tão fatigado, Sr. presidente, rJuo não sei se ~ua~do mo ret.Jrol. Scnho~e~, tsto c uma accnsaçao 

poderei 1'ont.innar; entretanto, farei ainda um csfor~o mtCJr~monto, falsa. O Sr. nnmst1:o da _guen·.t man~ou 
. parn dizer ma i' algumas palai'J'Ils, . saber unmedwtamon~e que.gr~tllicaçocs tmha~.sdo 

:As nccnsngões que dahi por diante mo foram di- ma~~la~as da~· p~rm1m, no rotn·ar-mo do exorCJto, e 
·l'igidas, já disse, furam r~spondidas Yiel.úriosamcute elt.Ja !t no D~m·w Pflict~l a resposta qu~. deu. a,p,~-
·pclos meus gcnrrosos anugus; mus como ulguns pon- gadorm e pm clla se vo que nem um : mtem maiS 
ws ne.:essitam de mais amplas explicações, pois se do lf,lle o marr:ado.nas tiihcllus.dos venctmantos ~os 

- .basenm em factos de nue não podiam ter como eu omemcs ou mand01 abonar. 
t.flO cabal conhccimont.o, 'julgn conroninnt~ refcril-o~ Fui tambcm.accusado de ter promovido offiéiaes 
eom tod3S as circnmstancia,, ·Jiai'U quo se rcstahe- por actos rte bral'ura em numero superior iJO do 
Ioga cm tudo a verdade. quadro do exercito. Aqui está um mappa por onde 

Nilo honvo acto p;.r mais insi:;niiieauto qne não 
fosso considerado grare falta do general cm chofc. 
Accusam·me do ter administrado mal o cxereito, de 
niio te1· cnidadu de sua economia, Disse-se que os 

·presos eram multl'illados, mlll.tidos no pori10 de nm 
na \'i o quo fazia agna: que não tinham qnn comcJ', 

"' rancho nün tinha gon!Ju·a, ~~te. Sinto, Sr. fll'esi
<iente, que o nobre senador por f:nyaz tivmo i< lo ao 
l'nrugrwr dopois tlc mmhu rotiJ'iHin r!o exercito, c 

. nfto corl!wccsso possoalmontc o estudo das eousas 
antes n depois desso tempo, afim de poder compnrnr 
us Ires phasos da gncl'l'n. Se podosso fazer essa enm
parn0iio, se eoni'Oneeria ilo tplO muitas cousas, que 

se vê que em 21' mezos que eommandCI o exercito, 
isto é, ·desde 18 do Novembro do l8ü6 ntti J,\llniro 
do l8li!J, promovi o penas 227 officiacs ;· e tanto não 
fui além dos limiws do yuadro

0 
qno o meu successor 

em II mozcs poda promovot'· 32 , excedendo o quadro 
em 3 ln!J,jores apenas. Creio quo estes alg-ari.smos 
faliam bom claro c provam cahalmcnlo n falsidade 
da acJ:usaçito. (Apoiados. Afu.iro lwm.) 

SJ•nhorcs, fui Lambem muito ccnsumdo por nitO te
. incluir! o nn s listr1s que mandai uo Sr. ministro. ~a 
guerra, pa1·a n disLr[bui~iJO da medalha do mcrito, 
a do:~s officiacs rocon hecirla monto vall'n tos, corno 
silo os Srs. conde do I' o !'lo A logro c coro no! Tihni·Cio. 
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E, pois que trato tlesto ussnmptà referirei o Senhores, uma tlas acensaçõos qne mais mú"oa 
oceorl'ldO acerca da e!'car.ito dessa medalha. mo cansou, foi a de minha retirnda do exercito s~m 

Quando iomoi eontu do r;ommando do exercito, ou-· liconçn do govol'llo. . .. 
sen•ili pnrn Jogo os graves int~om•enientos originados . .lü no sonntlo foram lida> ns communicur:ões 'que 
da pt'itiÍCII adoptada pelo 'governo do COIICCder ll pm- recebi do OX·IIlinistro da gnorrn, O ,nobre senador peJo 
!iUS do .prol contleeor.Jcües, q1w lhes davam lwnrns l'iunhy, as quao3 foram l'alincadus )l•lr um npollldo 
dll' capitão. Esta praticii cru nociva iÍ d1sr:1piinu. Sol- quo nessa oceasiüo de11 S. Ex. com todo o cnrnlhei-
dados que se distinguiam por actos de gmndc r:ora· rismo. Essas communicar.üus importavam urna con-
gem, e quo nem sempre eram os mais morigerados, ce~süo de·Iiçcn~~l'E',.po.is, indubitavcl que a tinhn, 
quando se viam, por condccora~ücs, oquipnrados em desde o numsterzo anteriOr. 
honras aos seus cnpilii~, desde logo uiw q11erilim Assumindo o pod~r _o actual gu!Jineto, e niio sa-
Ut~is ohedecoy aos cubos de csqu~dm, sargentos 0 bcndo se o nohrc·mmJst.ro da gucrm estava intei-
ate aos offimnes subalternos de suas companhias, rado tio quo a cJs~o raspeito huna occorrido tornei 
se julgavam em tt11lo igu:ws· aos 5011s cupiLiws a pedir licença no governo pnrn deixar o co:Omando 
(apoiados);' da h i p1'orioram · resultados lo!. ri\·eis: tio exercito, !lll ea~o. do pciorar o meu ostndo de soudc 
f1.~u~e até ~s.sassmntos rJc tenon!es 0 crpiliu·s. l\iío n ponto de mhnb.J!Jtar-me para u son·ico da guerra 
'l.~en~m suJe!tnr-sc a certos set:VJços a c1110 01.11 m dos- O gorerno não sô conceilmHnc a liêonça ,pedid~ 
1mados; q9enam que e>Sil5 SC!'VJÇOS recahissc•m sobre como nomcon me succe,sor. 
os outros. Este successor achou-mo )lO exercito c em misc~o 
. i\lil outros ineonvcnient.cs. ainda se dCJ'<lJII, que !)_ 
mutll enumerar. Rc:pre;cnleJ ao governo mfcrinrlo 
todos estes inconronicntos tão fal;ll's it disdplina o 
então lembrei-lhe a co111'enieneia dn erea~ilo de 
uma mednlha especial de mo rito, que s1i signi'liensse 
a bravura pessoal, som dar honras milifan•s. 
. O goYorno nttcndcn á min~1n reprcsentnt:ito. 1\cce·· 

)lendo ou o decreto, e depois as mctlnl/ws, lÍI;ol!scrupu
lbs d.e c.xect~tal-o,dist~·i huillll o ,ns stlmrn l.ü rí q•1r•l trs qne 
se dJstmgutsscm da dutn do üeeroto cm tliitiiiiJ, Por
que, Sr. P.:-esidentc •. n~s ('Xoreit.os l!m cnlllJtanha, · 
Jogo dcpo1s ·dos prmlon·os comb 1 tos, ercn-20 uma· 
aristocracia de valor: n cr~rtos olncines, e mesmo 
1lrac11s de pret. aJqniron1 paios actos de 1:onwem 
'cjue· praticam Cl'l'dito do valentes; todo: os out.ro~s os 
recunhoccni como Ines. Esses hl·nros dahi em ,.!!auto 
cdnt.in11nm a ser olhados eom I'CVPrancia p·tr H' tiS com
panheiros, sem que muitas Yczcs tenham ontrns ocr:n

·siões do se distingnircr!l tle novo, no passo qtHJ ont:os 
officiaes menos eonhocido;;, tendo o ensrio tlc pra ti· 
c:n'r actos do vnlor, roecbomm n mrdaÜlll de bra
vura, p:lr feitos· talvez de mcnot· distincrão e qnc 
aos outros não poderia sOl' dada. ' ' 
·.'.Att.ond~ndo :1 .oslilS eonsidcrnçõos, representei de 
novo no Sr. m1mstro da guerr,l, que foi justnmentc 
quem no senado notonnrpwlla falta, sohrc a eoure
nieucia .do se remuuoJ'at' com a medalha do mot·it.u 
.t~inbcm "os .~o.:viç.o~ antrriores ao decreto que a 
c,re?u. A dec;s~o to1 qne o decreto niw podi:t ter 
clfCJto rctroaci!VO; que ossn metlalha tloria remu
.J;erJJ' os actos Je Yalot· praticados da data de ~ua 
"~:enção ~m diani•J,_ t.antn mui~ que o~ militares que 
,ta se hai'Jam anterwrmcnto d1sLm;;mdo tinlwm, por 
isso, rcccbitlo oatrns contlccoracões. 

I ' • 

A' vista disto; scnhorrs, roconlwcondo os incon1·e· 
11i01lCS Uil distl'i/m!l:;ilo do mcdnlhns, ahstii'O·lllO tle 
a fazer, cspcrand<J · rJtW o gorornoTuconsidemssc a 
ma(erin. 
· llemelt.cnrlo di![lnis 110 actual nohro ministro da 
p;uctTnns rrlaçôes dos que .inlgavn no easo dr oh ter 
a mcdnl.had9 nMitr,, foi ellatlistribtlidn a todos, sc .. 1 
H' nltonder 11 rJa::t dos sPl'l'iços prostndos. 

P 
., 

or~anto, Jil se"'~ qtw niw tive p11rlc algnmn na 
e~ch1sa? dc3~os do!JS otnciatJS, (apniadoR) c qw• a 
n~mha mtonr,ao •)ra mtnimmonte oppostv. a que e! los 
na~ fossem I'.Oill~mplados, o niw se\ cstd, elinJO / 
mu1t.os onrros, . 

cslntlo do snudo. Entreguei-lho o commando eomo 
eonsta da ordem do dia de 18 de Janeiro, o pa\·ti para 
~loutovicltío, onde encontrando um dos membros do 
mmisl?J·io qno seguia para o !tio da l'rat.1 C'm mis
silo osp~cinl, delle soube que o gorerno imperial me 
haria conecdido licença pura vir tratur de minlw 
snnde no llr<~Sll, senão obtJvcssc melhoras naqnella 
cidatlc, o como as nfto olltil•ossc retirei-me para 
esta Côrte. 

·Aceusnram·mo t.ambrm do !Javor-mo retirado do 
oxen:ito, não pm· tlocnto, upezar Jo estar plenamente' 
prorado o contrario, mas por ter dado a guerra por 
acabada. · 

Sot1horos, nunca dei a guerra por acabada. Apenas 
1mnifestci a ~1inlla opinião. Depois üoque vi, depois· 
do que se passou, eu não poilia supp~r . que Lopez 
pmlessc ainda eont.inual·a do modo como a tinha 
sust.cnt;Jdo até então. · · 

Qaul. foi ~J ado que pr~t~q,lei, quacs as forças que 
mandc1 rotu·ar das pos1çoes om que ·se. achavam, 
dando por Onda a guerra? 

Não h a n0t1hum. . . 
E' corto que os distinctos gcneraos os Srs. mnr

quez de Hcrval c visconde de ltnp<~rica tivern"m de 
uusenlar .. so; mas quem ignora que se achávum "ra-
venwnlo fcddos? . " 

'" V cio comigo o chefe do .cstado:maior. " Mas 
porqnc? Porque tinha de dar contas no governo de 
minha missfw, estara gmvemontc enfermo nada 
mais natur<J/ do que vir acompanhado do olnclul qne 
melhor podia auxiliar-mo no enmprimento daquelle 
dOI'Cr, pais se aehava 1lll facto de todos os aconteci
mentos o podia dar todas as informacões qne o go-
vorno podasse exigir. . • · 

O Sn. Fnonxo : - 1\luito bem. 
O Sn. DUQUE OE CAXIAS:- Ainda flli accusndo de 

ter trazido meus 1ijudantes do ordens. 1\fits quem 
oriml c!lns? Dous pertonci~m á gnnrdn nncion.1l do 
Hio Grande Jo Sul, e estavam ausentes do snns fa
mílias desJe o principio·da gnorrn, e os antros, qno 
e·r;tm do 1" li Ilha, viPrum só acompanhar-me o roltn
ram immodiiilii!llOnte parn seus corpos. O que h a nisto 
que cxtmuhnr? Tantom:tis que, como ti geralmente 
sn~ido, os ajndnntos; tio ordens são considerados 
como pessoas do fmnilin düs :;encrues, e sompm tlclles 
in.sop<lr<tYcis. Aeerosce quo ou uintla nito estnya de· 
nutt.tdo do cDmnwndo. 

OulJ'a nccusnt:iw: "Ter roduzitlo os hatn 'hões do 
l'últJutarios, pi·iYando alguns ele suas llundoirns. ,, 
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Cómo havia do proceder depois do !Jatnlhas o com
bates quo roduziram alguns corpos n 70 o SO pruP;os e 
a 2 ou :3 officiuos 'I Para qne servi riu um · hatalhiio 
reduzido n este estudo ? 

Niio ha qncm desconheça rJUC cm Iaos oecasiões ó 
sempre indispensavol a rcorganisaçiw dos corpos 
assim reduzidos, Essa rcorganisncão ora mais uma 
prova de que eu não considernvü a guerra deflnili
vamcnto aeabadn, pois nesse caso nao haveria noces
sidacll: de rcorganisur o exercito, 

Quun to ús hautlciras, o que ljuviu do fazer ·1 Doi 
xnr batalhões eom 3 on 4 bandmras cada um? 

Prohibi, diz-so, uos volunturios usarem de stws 
legendas, · 

Qual a ordem do dio, ou onde insinuação algnma 
nosso sentido.? .Ni10 as podem apresentar porquo 
nunca oxistirum, 

Senhores, até mo arcusam de ler lembrado· para 
substituir-mo no commando do exercito, o marechal 
Guilherme Xavier do Souza, considorando-so uma 
crueldado·confiar osta com missão a um general que 
se achav;·, doente. 

Não hu duvida, senhores; quando pedi licenca 
para tratar da minha saude, lembrei a ncmca0tio 
desse distincto gcnernl; mas eslt) não .eslava com 
parte de doente, nito se levnntou da cama para ü 
tomar o com mando do exercito; pelo contrario acha
va-se dcsemp~nhando uma imporlantissima commis-. 
são, qual a de presidente (c.poiado) c com mandante 
das nrmas da província do llio Grande do Sul. 
(ApoiadoR) · · . 

Qnem podia desempenhar tão importantes com
missões não estava no caso de ir commandar o 
exercito interinamente? Do certo que sim, 

Hesponderei agora ú ~ergunta que me dirigiu o 
nobre· senador pela Bahw, sobro o não ter perse
guido a Lopez em Lúmas Valentinas, o ao pedido 
que me fez de vingar a memoria do Sr, visconde de 
ltaparicn e salvar a repnlação do Sr, marquuz do 
Herval. 

Senhores, a minha ordem do dia do H do Janeiro 
·perfmtamcnto me justifica do não haver perseguido 
a Lopez depois da h a talha de 27 do Dezembro, o 
bem assim rusalva n repulaçito dos dons bravos 
gencrues j:í indicados. Entretanto, vou satisfazer ao 
JJobre senador. · 

Quando, resolvi o mo1•imcnto que levon o exercito 
a S;mto.Antonio, ordenai ao general Ar:;ollo, depois 
viscondo de llaparicu, logo que pozesso pé em terra, 
mvndassc occupar a ponto de Ilororrí, S, Ex. seguiu 
embarcado iÍs duns horas da nonto com· a sua Yiln
guardu do ponto om que hos nchavamos no Chaco, 
em direcção a Santo Antonio, o eu com o Sr. gene
ral !Ierval partimos lis duas horas da tardo. Chc:;uei 
ao Joga!' do desembarque ús qunlro horas da tarde, 
o apenas ai:istci aquolle bravo gcnoral pcrgunlci-lho 
immediatumonte: 

" Já estiÍ occupatla a ponte do Itororó? li Respon
deu·mo: " Niio .•. " l'orquc? repliqnni. li Soubo 
cnlão IJilU nüo om possível occupar a ponte sem se 
fazer. um reconhecimento, mas q11o niw so tinha 
desom\Jarcatlo cavullnrin sufficienle pam emprchcn
dor essa opcmçüo. Mandei . m~i·~har a pouca caval
laria que havia om terra, addiCJOnaudo-lhe dous ba
talhões do infantaria, Quando ossn fDI'(~a cho~nn a 
sou dcslino, jil achou a ponto occupada pelo inimigo. 
A posi~üo om terrivol. 'Ningucm conhceia o li'l'l'euu; 
oram 1 para li horas da lardc, poiisso Julguei eonveni-

ontc niio atacar logo, Tinhamos de atravessar cxpessu 
matla onde o inimigo podia cslnr occullo, c ignoru
vn-so utó de quo força dispunha lilém da matta. 
Mandei retroceder essa vanguarda e ordenei o ata-
que parn o dia seguinte, ' 

Senhores, nnrla mais facil, depois dos factos 
consnmmados, o conhecido o terreno, a forca e ma
nobra do inimigo, de longo c com toda a' calma e 
sangue frio, a vista do portes officiaos, criticar opc
racõos c indicar pla!JOS mais Ynntajosos. (Apoiados). 

D Su. Jonlll:....:Nuo faltam mostres de obra feita. 
O Su. nuouri DE C,m,\s:-,.Mas o mesmo não acon

tece a quem 50 acha no thealro das operucões, 
caminhando nas trevas, em paiz inteiramente· des
conhec:du, incudu do dificuldades natul'lles. (Apoia
dos), E' preciso que o> nobres senadores se conven
çam que a guerra do Paragnay desde o seu comeco, 
foi foit~ ás apnlpadcllas. (Apdados) Niw havia máp
pas do paiz por onde me podosse guiar, nem prati
cas de confiança. SIÍ se conhecia o terreno que se 
pisava. Em preciso ir fazendo reconhecimentos e 
explorações para so poder dar um passo. 

No dia seguinte, ao amanhecer, march;ímos sobre 
a ponte. Travou-se o combate; nossa vanguarda 
apudoron·se da artilharia do inimigo, mas levo de 
retroceder em dosnrdem sobro a testa da columna, 
depois de ler cabido morto o bravo coronel Fer
nando Machado. Entfto sonho pelo dito de um para
gnayo rruo pelo nosso flanco csqúerdo havia uma 
vereda qno ia sahir ft retaguarda da posicão occu
pada pelo inimi~o. Ordenei logo, incontiJÍento, ao 
Sr. mar(JUCz do Het'l'al qne á tosta do 3' corpo se
guisse por essa vereda, procurando contornar o ini
migo, 11a supposiçlto de que a distancia, segundo 
in,formavu o prn tifo, seria de legua e meia. Mas o 
que aconteceu?· O caminho era pcssimo c o illustro 
general teve de percorrer uma curva de Ires leguas 
de extensão. Demorou-se, portanto, e com toda ra
ziiO, mais tempo do que cu suppunha, 

O combato .estava engajado, como já disse; a 1m
teria já til1ha sido retomada ~elo inimigo, que com 
clla nos fazia grande damno. l•orçoso, pois, era con
tinuar o- ataquo para nos assenhorearmos dclla. . 
Effcclnou-so segunda c terceira carga: foram feridos 
no seu posto de honra e retiraram-se do combate os 
Srs. gcncracs Itaparica c Gnrjüo; as forças que clles 
commnndavam tornarrlffi a retroceder em deban· 
dada, c vicr11m sohro a tosta da columna em que cu 
me achaYn. Que fazer·? As circmitstancins eram cri
ticas. En não sabia, nr•m podia saber onde so achava 

·o Sr. marqnoz do Hm·val, nem que obstaculos teria 
cnconlrado, nem qno demora podia ler. Duas borns 
já m·am pnssndas; não haYia tempo a perder. 
(Apoiado~), A desordem da vanguarda podia com
mnnicar-sc <Í forr.n prineipal : nfw vacillei um mo
menlo; pnz·me ít frente de todas as forças c tomei a 
posição, 

~leia hora depois chegou o Sr. marqncz do Horval 
c dou razües qno provaram a absoluta impossibili
dade r! c 1pruscntar-so mais cedo. Justificou-se com-
plclamento. . 

Quanlo 110 Sr, vis1~ondc de'Itaparicu, torno n 'dizer 
o quo jrí consta do ordem do dia·, Niw mandou fazer 
o.rr~conheeimontu pc1n r.1ziw já indicada, 

Não ó possivol', St-. presidente, fazer id1!a adequada 
da> terrenos do Clwco, Durnnln o tempo socco, criam 
umn ct·ostn do Ires ou quatro palmos de grossura, 
quo pormitlo n p;tssngem de nm on outro cavallciro, 
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de uma ou outra carreta; mas so o transito se amiuda 
e o trafego augmenta, a terra fendo-se e cav•llo, ca
valleiro, carretas e tudo ó absorvido p01· trcmednes 
insondaveis. Em luta com tantas e tamanhas diffi
culdades, pisnndo-se um torreno completamente des
conhecido, como se quer exigir impossíveis? ,Onde 
está n culpa attribuida aos dous gonoraos? Pó de ser 
que o meu nobre collega se fosse general e la esti
rasse, procedesse de outro modo; eu fiz o que julguei 

· mais acertado. 
O Sn. SILVEIRA DA Mo'fT,\ :-0 Diario do Exer

·Cito disse outra cousa. 
· .o ~R. DUQUE ~E CAXIAs :-0 que é que disse o 

D1ar1o do Exe?'Cito ? 
· 'O SR. SILVEIRA D,\ MoTTA :-Tenho-o aqui .. 
O SR. DUQUE DE CAXIAS:-Tambem o tenho. 
O SR. SILVEIRA DA MoTTA :-V. Ex. refere o re

conhecimento de um modo diverso do Diario. 
O Sn. DUQUE DE CAXIAS :-Pois bem; V. Ex. agora 

julgue como quher. 
O SR .. SILVEIRA D,\ · MoTT,\:- Não ; julgo como 

V. Ex. d1z. , 
O SR. DUQUE DE CAXIAs:- A redaccão póde não 

. ser boa, màs o facto é este. • 
O Sn. SILVEIRA DA MllTTA:- Julgo pelas palavras 

·de V. Ex. ; mas argumentei cm boa fé com o Diario 
ào Exercito. · · 

0 Sn.· PRESIDENTE:- Attenção. 
O Sn. pu QUE DE CAXIAs:-: PerdOe-me; V. Ex, lam

bem me accusou .em um de seus discursos de que se 
nossas tropas não entraram . em Humatiá, a 16 de 
Julho, foi porque mandei ordem ao Sr. marquez do 
Herval para retirar-se , quando já estava dentro 
de Humaitá. E' inexacto; nem' dentro de Humaitá 
esteve nesse dia nenhum dos nossos, nem tal or-
4em de retirada foi dada; e citou o Diario do Exer
cito. 

O Sn. JAGUARIBE :-Apoiado ; lembro-me disto~ 
. O Sn. SILVEIRA liA MorTA:-Sim senhor. . 
· O Sn. DUQUE DE CAXIAS :-Aqui está o Diario do 
Exeroito. O que diz elle'? Inteiramente o contrario 
do que referiu V. Ex. (U.) 

« D~us ajudantes de campo foram então enviados 
pelo visconde do Herval, com pequeno intervnllo de 
·tempo um do outro. · . 

<< O prill!eir.o. participou a S. E~. que o mesmo ge
ne.ra.l !JaVIa Ja . transposto o pnmciro .fosso, o que 
o ImmJgo pareCia apresentar pouca res1stencia. 

<<A resposta de S. Ex. foi a seguinte: que proce
desse como entendesse conveniente, levando 'a cfTei. 
to o assalto, se visse probabilidade disto, sem gran
des perdas de nossa parte. 

«Neste mesmo sentido mandou S. Ex. expedir 
um telegramm1 ~o general Argollo. 

domr que cm Iaos occasiões perdin-so ús vezos mais 
gento retirando do que avançando. · . 

« Nesta oceasiüo, mandou lambem S. Ex. expedir · 
outro tclcgl'ilmma ao general .Argollo, deterimnan- · 
do-lhe quo Jevasso a clfoito o assalto, c fizesse seguir · 
a sou destino a brigada que se · tinha mandado em· 
barcar. , 

« Acabava, porém, esta ordem de ser expedida; 
quando S. Ex. rec'ebeu;aviso de que vinha o visccnde 
do Herval retirando i pelo que mandou immediate-
mento desfazei-a. . ... 

<< Este general tinha'já sillfrido muitas perdas, e 
yondo que a r~sislcncia do inimigo se tornav11 tenaz. 
JU!gOII convomento contramarchar, uma vez qne já 

'i havia conseguido o reconhecimento ordenado.' •• » 
Eis o que houve. O Sr. marquez do Herval 

cumpriu seu dever, fez e procedeu como entendeu 
e procedeu bem. Não retirou-se em consequencia de 
ordem minha; mas usando do arbítrio que cu lhe 
havia confiado. Esta é a verdade. · 

Este Diario foi publicado nÓ exercitohadous annos; 
o Sr. marqucz do Herval é um general de pundonor 
e brio, não deixaria pairar sobre sua hG:Jra a menor 
suspeita; se lhe cu tivesse faltado á justica, não 
deixaria do reclamar em tempo .. (Apoiados.) 'Nunca 
o fez e antes continua a conservar comigo as mais 
i!!timas relações de amizade. 

Passo a outro assumpto. Perguntou-me. lambem o 
nobro sanador pela província da Bahia, porque não 
persegui 11 Lopez no dia Z1 de Dezembro. 

Senhores, não persegui a Lopez por muitas razõés: 
1•, porque eu não podia saber por onde Lopez fu
giria. O exercito inimigo desfez-se na frente do 

. nosso. Ahi está o depoimento do chefe de estado
maior do exercito paraguayo ; é elle quem declara 
que Lopez se escapara pela picada do Potreiro Mar
maré com 60 cnvalleiros. Como o. havi11 de perseguir 
em uma circumferencia de tres lliguas que compre-
hendia a iÍrea das operações ? . . · 
· Eu estava cm um ponto, Lopez fugiu pelo outro, 
mettendo-se pela matta; como perseguil-o? Todavia, 
nesses Jogares eu tinha mandado collocar cavallaria; 
mas elle podia passar pela malta som que. a cavalla
ria o presentisse. Um _grupo de 60 homens cm um 
grande combate passa desapercebido. Além disto 
esse grupo internou-se em uma malta ·que ninguem 
sabia que dava transito. Tinha de mais á minha re
taguarda Angostura,. com 15 peças de artilharia 
e 2,000 homens pouco mais ou,menos de guarnição; 
como havia de entranhar-me com o exercito por 
esses caminhos desconhecidos? Não era passive~ 
sobretudo estando em nossa retaguarda Angostura 
occupada pelo inimigo. Entretanto uma partida teve 
ordem de explorar a matta e. trouxeram dclla muitos . 
fugitivos. Naquella occasiilo ninguem sabia por onde 
se tinha escapado Lopez; s6· tros dias depois é que 
se soube a direcção que elle tinha tomado,. quando 
alguns officiacs, dos 60 cnvalleiros que o acompa
nharam, deixando-o em caminho, se me vieram apre· 
sentar, e dissernmque Lopez se dirigia para Ascurra; 
mas eu não podia confiar ainda inteiramente em 
!aos noticias. 

<< 9. segundo aJudante do campo veio pouco dopois 
pari!Clp~r qu~ o mesmo general já so achava proxi
mo á trm.chmr.a i quo as nossas perdas já se torna
vam cons1deravms e que ello aguardava a docisilo de 
S. Ex. para, não obstante, avançar ou recuar. 
.. "Mandou-lhe S. Ex. dizer que deixava no seu 
JUIZO r~solvor o quo. entendesse mais acertado, e quo 
se P,rec1sasso de ma1s forças, olle marcharia om seu 
apow com as da reserva ; dovondo1 outrosim, .consi-

Hoje nada ó mais facil do que discorrer sobre a 
maneira do so lor agarrado Lopez (apoiados); mas lá 
quem ó quo sabia ondo ello estava, om tão conside
rnvol cxtonsão do torreno occupado polas forças 
combatentes? 

!G 
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Depois do Ires semanas do cimtinuos combates, 
om que estado não se achariam o exercito, os soldados, 
os cavnllos, municõos, e até o propl'io armamento 'I 
N~o estando concluida a m~nobrn, voltei sobro 

Angostura, obriguei ossn praça a render..se; não tive 
mais inimigos a combater. A navegação do rio ficou 
completamente desembaraçada e·frnnca. 

Marchei então para Assumpcão onde mo constava 
que havia nlli ainda 2,000 homens ás ordens de en
minas. 
· Cheguei a essa capital no dia 5. de Janeiro, tendo 
mandado occupnl· a no dia 1. •Tres dias depois adocei 
gravemente. · · 

Tendo chegado o general ·que devia substituir·me, 
·entregueHhe o commando das forças que alli se 
achavam. 

Entendi que não devia permanecer na Assumpcão, 
·porque .~ssa permanencia, além de aggravar o ináo 
estado de minha saude,seria um embaraço para meu 
successor. . 

Um general da minha idade. o graduacão, tendo 
oceupado o Jogar que occupoi, permauccoiido na lo
. calidade em IJUe está outro, aquclle que o vae substi
~uir interinamente, quem quer que ellc seja, este 
nai;la resolve sem que o outro seja ouvido; taes eram 
meus sofTrimentos que não me julgava cm circum
stancias de dar conselhos: necessariamente minha 

.. presença havia de perturbar a marcha do serviço. 
Assim, julguei que devia retirar-me immediatamente 
para Montevidéo, que era ainda districto do exercito, 
e ahi aguardar as ultimas ordens do governo. Eu já 

:tinha duas licencas, uma do Sr. ParanagUií e outra 
do Sr. barão de 'Muritiba. 

Tenho ainda muita cousa a dizer, mas estou tão 
fatigado •..• 

0 S11.. MINISTRO DA !IAIUNIIA:-Descansc um pOUCO. 
O ·Sn. DUQUE DE CAXIAS: - Senhores, ainda direi 

'alguma cousa para esclarecer ao meu collega (o Sr. 
Silveira Lobo) sobre uma accusação que me dirigiu 
na melhor boa fé. 
'Sr. presidente, até se me quiz fazer um crime de 

•haver trnzido do Paraguay os animnos de meu uso. 
:Os' m8us amigos não deram grande aprece a esta 
· ilb6usacão; mas nem porisso deixarei de defe'nder-me. 
!''~''verdade que assim pratiquei. Estava no meu 

''direito. Se o nobre senador soubesse isto não me 
f\lna a nccusaçii.o que fez. 
. · 0'~. officiaes montados teem direito á cavalgadura 

. 'l~.an~o encarreg~dos de qualquer commissüo. Hece· 
·bem na pagadona das tropas o valor dos cavallos e 
·~êstas de bagagem. 

,O,Sn. SILVEIRA Lono: -Perdôe-me ;.não foi pelos 
animaes, foi pelo transporte ser caro. 

·o Sn. DUQUE DE C.IXIAS:- Quero apenas oxplicar 
o facto; nenhuma animosidade tenho contra o no
bre senador, não. 
' ·Esses officiaos, como ia dizendo, qunndo são no-

· meados para alguma commissão toem direito ú ca
valgaduras, e as ricebcm llin dinheiro na pagadol'ia 

·das trap·as. Se. elles as quizosscm comprar 1iqui c 
exigissem do governo o transporto, o governo teria 
obrigação do lh'o dar. Mas nunca acontece isto, 

, quando as commissões siio para o Sul do Imporia, 
'.'pois neste caso nin~uim compra onimars aqui! todos 
)!Jvam dinheiro o ln os compram. So o officia serve 
cinco annos nu commissão para quo foi nomeado, não 
restitue o valor do cavano:; mas se sorve menos tempo, 

I !quando vol,tn, a thesournria Jhedesco11tano soldo, pala 
5• parte ato quo pague o valor, p11lo qual ainda está 
responsnrol. Por eonsequencia, so quizer trazer c<un
sigo as suas cavalgaduras, o governo têm restricta 
obrigação de lhes proporcionar transporte,. ~orque 
ellns nüo são propriedade do oficial e s1m da 
nacão. 

Êu .tinh'a o direito do trazer 6 carallos e 12'bestàs 
de bagagem; trouxe 3 cavallos e 4 bestas; ·creio qtr'e · 
não fui além daquillo que podia fazer ; e ainda só'f. 
fro em meu soldo o desconto do valor desses animaes, 
por isso que não estive na campanha cinco .. ,anilos. 
Acredito que se o nobre senador soubesse de*ri'cir
cumstancias niio me faria a accu~ação. qtief~z1 .i,', 

E isto que pratiquei, praticaram to~os o~1 ~eus 
antecessores e o meu successor, e mnguem 'fez a 
respeito delles o menor reparo; todos· os .julgaram 
em seu perfeito direito. O que para elles era. Ji,cito, 
permittido expressamente pala lei, praticado p,or 
mim foi reputado um crime! ' 

O Sn. Fm!nNo: -Apoiado . 
O Sr. DUQUE. DE CAXIAS :-Senhores, ainda ha uma 

accusação que muito me penalisou, o· nobre senil
dor pela província de Goyaz imputou-me um Jacto 
de graro negligencia, isto é, não ter mandado reco
lher as armas dos !fossos soldados que morreram ou 
foram gravemente feridos, e, as deixara,porisso, nos 
campos da batalha de ·Lomas Valentinas, propor
cionando assim a Lopez o poderoso auxilio de mandar 
recolher essas armas, com as quaes, depois de qer
rotado, pôde continuar a guerra· contra nõs. , ' 

Senhores, esta accusacão é muito grave; tão grave · 
quanto infundada. Mas,"fclizmonto para minha de
feza, está acabada a _guerra. Já foi !C~O\hido t,q~'o 
o armamento que havia em poder do m1m1go; qunp
tas armas brasileiras se acharam ? Resquin no squ 
depoimento diz que apenas foram encontradas'-500, 
sem declarar a que nacionalidade pertenrinm; úm 
boletim do exercito referindO·Se ao dito de um paS· 
sado do inimigo não indicou o numero. · · · ' 

Seria com estas 500 armas que Lopez pôde sus
tentar a guerra por mais um anno? Não é de suppor. 

Procurei depois indagar se algumas umas brasi
leiras tinham sido encontradas nos ultimas despojos 
do inimigo ; escrevi a Yarios chefes dos mais com
petentes pedindo informações a este respeito, e elles 
mo responderam que nenhuma arma· nossa tinha 
sido encontrada. Póde haver refutacão mais com· 
Jlleta do semelhante 11ccusação ? .. Certo que não• 
Duvida nenhuma póde hoje pairar •a este respeito. 

Estou-intimamente convencido gtie o meu nobre 
collega foi illuiiido pelas 'informa~oes inexactas qqe 
teve, pois, a não ser assim, a mio SQ ter abusaao 
de sua boa fó, era impossivel que dirigisse tão. 'gr~re 
accusaçito contra um general velho, que servo. a; seu 
paiz ha mais de mei~ seculo. · . 

Senhores, o senado sabe que, não tenho o habito 
da tribuna. ' 

VozEs:- Tem falindo muito bem. 

O Sn. DUQUE DR CAXIAS : - Se o meu estado de 
snudo era pessimo, ao retirar-mo ,do Paraguay,, hoje 
não está mndn de todo rostabelcmdo. Paro arrm, .por 
ora ; se fôr preciso darei depois outros osclarecr
~entos. (Muito bem. Perfeitamente). - · ·. 
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· O Sr. Figueira de Mello #-Sr. pré
sidente, pedi n palavra nesta discussão, para res
I!Ondor no discurso ·que fez nostn casa um senador 
~Jela :minha. provincin, . porque me pareceu que osse 
dlscu~so contmha, em ·relução nos factos que nlli se 
·d~m, proposições que mereciam uma seria o pro
,fQnda c'ontestnciío. Antes, porém, de o fazer, per
·lllilla-me o senado que eu faca algumas reflaxões 
~obre·o que anteriormente disse ó nobre senador que 
encetoll este debate .. 

O. nobve senador pretendeu no seu discurso tratar 
4e.qua~ro pontos essenciaes, relativos: o 1• á ter-. 
111inação da guerra i o 2" nos ajustes preliminares 
de ,paz.; o ·3• ás tlnancas ; e o 4• no progrnmma dr. 
sovemo para a se~sãÓ. que corre. Tratando do 1• 

. ponto:)o nobre senador passou immediatamente a 
perguntar, queni IÍ que tinha terminado a guerra ; 
depois, por,uma outra transição, tratou do avaliat 
@$. operac.õ,es do nobre duque de Caxias. na guerra . 
~o :í'ar~guay, e finalmente occupou·se em d~mons
t~nr ·que Xavier 1,\aymo.nd, cm uma m~morw que 
~nblicou na Revista dos Dous Mu~dos, tmhn fallndu 
a verdade, e que ~elo contrario, faltara a ena um 
-Jt~bre senador que o tin~a contestado. 
. Ora, senh,ores; p,ermttta-me o nobre senad.or que 

e11 usando da nobre (ranqueza que tnnto assentn cm · 
~1!1 senad(lr <)o lmperio. e de que S. Ex. d;í t9dos 
~s din.s CO!lstantes exemplos nesta tribuna, P.ermtttn-

. me; d1go qu.e deClare que me pareceu mterramcnte 
.~eslocada uma tal discussão, po#sso que nem um 
P,~nto dá resposta á falla do throno mereceu contes, 
ta~ão do nobre senador. 
· ~ res,posta á falia ·do throno diz muito oxpressa-
1J;Ie!lte o seguinte: "O Brasil1manime rende graças 
qo Todp Podero~o, e. com Vossa M agestade Imperial 
~~. çong~atula pela feli~ e gloriosa terminação da 
guerra; que sustento~ durante cinco annos contra o 
~;J:,·p,rep,i~e11te do faruguay, sempre com ho11-ra para 
a.8 iirssas a.rmas. Realisou-se, com effeito a fundada 
êsperança de Vossa M agestade Imperial de ver os 
~Ílldadq~ do Brasil conduzidos á victoria. final, sob o 
commando do muito amado e presado genro de 
Y;'ossa Magestade l!Tipe!·ial, o mrechal .do exercito 
Ço~~:de d,'E1t. Esta esperança que não deixou um ins
~at~te o thro.no imperial,, [o1 tambem a de. todo. o 
'?ali,. que cons1'dera esse triumpho ainda. mais pre
cio.so 11o~ ter sido alcançado sob a vàliosa direcÇão 
do augusto esp,oso da pnnce~a imperial:» 
• Ora, senhores, se nestes· dous trechos, qne acn,bo 
de ler na resposta á falla do throno,o senado declara 
muito expressamente que terminou-se a. guerr~ sob 
o.çommand~ do Sr. conde d'Eu, qual a razão por
que so.vem dll novo apresentar no parlamento uma 
discussão tendente a. saber qual o gene vai, que ter
minou ·ou não a guerra? Se·o nobre senador diz que 
a,terminnção da guerra se operou pelo Sr. conde 
(l'Eu.,;. ·se o senado unanime.meute exprime .ignnl 
opin.;ão, se as acclamacões do. povo decretavam esses 
triumJlhos no SE. conde'd'Eu, como áquelle que. tinha 
acabado a guerra, a-exemplo do que pral!caram:os 
romanos para aquelle que trazia o inimigo ,iungtdo 
aQ I seu, carro, e fechava as. portns, do templo de Jano, 
pl)l"que motivo veio uma, tal discussão? 

Senhores, o. nobre senador disse, que queria res' 
tabe.Iecer.a ver,iade da historia; mas se nós niio,du· 
1íidamos sobre ~u~m tinha. terminado , a, gue~ra; 
para que esta d1scussão? !lois, nós dowemos noa 
con,verter em Instituto Historiico,. para tratar minu· 

ciosamente de tal ou tal J!Onto, quo possa apresentar 
duvidas aos curiosos? Não, ·senlwros; nós devemos 
tratar unicamente das proposições pu asserções que 
o senatlo tem de cmtttir como corpo legislativo, 
naquillo que diz respeito á politica do governo; 
porém aqu1 o nobre senador estava inteiramente de 
accorde com as opiniões do senado. 

Quo imp~rt(que. pelos jornaes, pelas revistas; 
ou por. arl1gos '·'mats ou menos bem desenvolvidos, 
se contestem Ines ou taes pontos da historia pntria? 
O que ó dito pela imprensa deve ser respondido pela 
im1,rensa ; nada temos com semelhantes disserta
cões ; aliás poderiamos trazer para o senado, como 
que puchadas pelos cabellos todas as questões ~ue ' 
se ntílam pelos jornaes, a respeito , da histona! · 
não arinm meios d.e t!ansição para justificar: mztis 
ou mono qssas npree~açoes. 

Permittir~me-ha ainda o nobre senador que, usando 
lambem da mesma franqueza, lhe declare que me 
p~rcc~ que elle pcccou contra as regras da critka 
h1stonca. . 

Senhores, quando se trata de avaliar os factos, de 
conhecer a verdade dos ·grandes acontecimentos, a 
critica nos diz !JUe são necessarias ·duas condições : · 
primeiro, que o historiador est~ja bem instruido dos 
factos : e segundo que elle tenha a honestidade ne
cessarin para dizer a verdade e toda a verdade. 

.~ Jém destas duas regras principaes ha ainda 
uma outra, e é que se deve acretlitnr antes o 
historiador naciunal do que o historiador estrangeiro; 
que se deve acreditar lmtes o histori4dor que escre: 
ve no Jogar aonde os factos se deram.do que riquelle 
que escreve a muitas Jeguns de distancia ; que se 
deve acreditar antes o historiador que póde ser bein 
informado por testemunhas occulares, consul-tar os 
documentos originaes, do que aquelle que recebe 
esclarecimentos de terceiros, talvez interessados em 
deefigurar os·factos. . ;.,; .. 

Ora, senhores, no caso vertente o·que vemos nós? 
V c mos que um historiador nacional trata de apre' 
sentar os factos na sua verdadeira luz; que elle pela 
sua posicão de senador do Imperio, está habilitado 
a receber informacões das pessoas as mais autórisa
das; que pó de consultar os archivos do Estado para 
que possa beber nelles os factos. Entretanto, o bis' 
toriador, cuja defeza quiz o nobre senador fazer; se 
achava a duas mil' leguas. de distancia, e não tinha; 
como llopois mostrarei, as informacões necessnrias 
para morecor a tenaz defeza,que o nobre senador lhe 
fez nosta casa. . . . 

Depols .. disso, senhores, o. nobre.senador que. fez 
imprimir o. seu anl.igo em contesta~ão a Xavier Ray
l)lond, pela sua posição de magtstrado de ord~m 
superior, pela sua posição· de senador do ImpenO", 
pela dignidade do seu• caracter, era, incapaz de faltar. 
á verdade,c de publicar·pela, imprensa guaesquer .ar
tigos sómantc para dirigir um r incenso, uma: lis-onja a 
ljllOm justamente não merecesse. Quem, é, porém, es~e 
Xavier Raymond? ·SenhoreS; não o conheço, Dl!-0 
sei que titules· pode tllr ao,credilo do senado., "\\QJP 
pelo nome que . & fran~ez •. e:.se só P.or. ~r fraooaz 
de\'c merecer mnts rcredtlo do q11e il hlstonador bra;. 
~ilciro, então cedo a. victoria: no: nobre, senador,;:ma!f 
se.oomparo Xavier·Raymond asuravem!o,a:duas mil 
Jeguas, fórn do paiz, em que se daram. os factos,, niio 
podando consultar. directam?nle· as. testemunha.s.oll 
aquellos,mosmos que os,prallcarom,. se COI)lPIIJt!l ess,e 
homom ,0om n posiçíío do .nobre· sano.dot·; por ·Minas 
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Geraes, nito posso deixnr do dizer quo Xavier Rny
mond para mim nii.o vnle nada. 

Senhores, es~1 minha asserção nilo pódo doixar de 
merecer o assenso ·do senado, quando onvojo que 
osso Xavier 1\nymond ó inteiramente inexacto nos 
factos que affirma e nos factos que omitto. Nos factos 
que affirma, Sr. presidente, Xavier Haymond depois 
de torem passado desoito annos, ainda nii.o se achava 
bem inteirado de quem era o commqndante que 
tinha atacado o tyranno de Palermo no nnno de 
1852, e quem ora o general que commandava todas 
as forças do· Imperio na Uepublica Oriental, por 
c~jas ordens se tinha destacado essa porção do exer
citO. 

proposito o nobre senador niio o vrovou de 'modo 
algum. 

Esse Xavier Raymond, senhores, é ainda aquollo 
que declarou que essa grande operação militar que 
faz honra aos generaes brasileiros, essa opera~ão de 
flanco, pela qual o nosso exercito passou de 'tuyu
cué úté ás margens do Paraguay, o assentou tendas 
em Itajahy, essa oporacão que p6de-se igualar á de. 
Hannibal atravessando Ôs Alpes, ou de Bonaparte 
atravessando o Monte DrancG com suas tropas para 
atacar a I ta !ia i essa operação. Sr. presidente, que 
honra tanto ao general em chefe das nossos forças1 que a delineou e executou pelo modo mais fohz, e 
attribuida por um deploravel engano ao general 
Mitre 1 . 

Querendo , porém , o nobre senador desculpar 
esses enganos, para fazer honra ao Sr. Xavier Uay
mond, disse cc Isso demonstra que ello não tom par
cialidade alguma, porque, se nega ao Sr. duque de 
Caxias uma grande operação m1litar, dtí-~he todavia 
as honras de ter commandado um contmgentc do 
exercito brasileiro que venceu o tyranno do Pa
lermo. Ora, senhores, a mentira póde ser algum dia 
compensação da verdade ? Ambos os factos são 
falsos; um não compensa o outro. 

O Sr. Xavier ·Raymond, disso o nobre senador, 
não é parcial, porque pelo menos dou no Sr. duque 
de Caxms a honra de ter combatido o tyranno de Pa
lermo ; mas, senhorés, se elle tirou ao Sr. duque de 
Caxias uma outra honra, qual a de ter feito uma 
grande operação, ~ue foi talvez a salvadora do nosso 
exercito, que facilitou a indispensavel passagem de 
Humaitá, que foi o centro donde se irradiaram todas 
essas brilhantes operações, que fizeram cahir o ty
rannQ do Paraguay, não poderemos dizer que, se 
elle não é parcial, é pelo menos inexacto, o porisso 
nada nos merece ? 

Senhores. o nobrê senador disso que queria resta
belecer a verdade da historia i mas o que fez elle? Que 
pontos esclareceu? O que ficou provado de toda sua 
argumentacão ? Não esclareceu nada; tudo ficou na 
obscuridadê em que estava. O nobre senador apre
sentou duvidas, apresentou considera cães, mas nüo 
chegou a tirar conclusão alguma, que' resultassem do 
factos certos e demonstrados. 

Por exemplo, o nobre senador pretendeu qne 
Xavier Raymond disse a verdade, quando escreveu 
que os combates de Itororó o Lomas Valontinas 
tinham custado muito sangue ao Imperio e aos nl
liados na guerra do Paraguay. Mas se isto ó vordado, 
se ninguem duvida, para que vum osto ponto á tola 
da discussão? ·Quer acaso o nobre senador demon
strar que o Sr. duque do C~xias foi a causa do tão de
ploravol acontecimento, porque nilo deu as ordens, 
não tomou as providencias que a tnctica o ostrntegia 
das operações militares exigiam? Se tal foi o sou 

Apenas tottxe-nos dous escriptores ·.que preten
deram explicar a razão, porque o Sr. general Argolo 
não tomon em tempo a ponte de Itoror6, o o Sr. vis
conde, hoje marquez do Herval,niio chegou ao logàr 
que se lhe determinara para atacar nosso inimigo 
pol~. retaguardà. Mas provou o nobre senador que 
esses homens diziam uma falsidade ? Não provou. 

Pelo contrario; o que se vê desses artigos que,.pela 
maneira porque estão escriptos, mostram b~m que o 
foram por pessoas quo entendem da arte militar, ·e 
talvez por testemunhas oculares dos feitos gue. então 
se prattcaram ? vil-se que esses escriptores,. ell)bora 
anonymos, quizeram explicar á razão de se nãó ter 
tomado antes a ponto de Itororó, e o ponto da reta-

. guarda, em que·s~ devião atacar as tropas do dictador 
Lopez. · · 

E' um facto, senhores, que não chegaram nossas 
tropas a tempo de poder· fazer ao inimigo o mal 
qne podessern, e assegurar-nos assim prompta e me
nos sanguinolenta Victoria, Ora, havendo este'facto, 
não ó natural ao ospirito humano procurar expli
cai-o? Portanto, esses escriptores não fizeram, senão 
descobrir as causas que tinham produzido 6 triste 
resultado de termos derramado muito sangue. pre· 
cioso para vencermos o inimigo; porém esses escrip
tores de nenhum modo desconceituaram os generaes, 
não ha uma só expressão ·delles,pela qual se mostre 
que tiveram tal fim; e quando se observa que o ge
neral em chefe do nosso exercito declarou na or
dem do dia, que isso era o resultado de circumstan
cias imprevistas, da impossibilidade de chegar a 
tempo, parece-me que a honra dos generaes está 
intmramente salva, porque, quando se levanta o 
poder da natureza, segundo disse o Sr, Thiers, des
vanece·se o dos homens, sejam elles quaes forem. 

O nobre senador ~uiz dar a en1ender, pela ma,_neira 
porque se pronu)lc!Ou, que esses homens escreve
ram sob o dictame ou vistas do Sr. duque de Caxias; 
mas esta Jlroposição não está provada de modo ne· 
nhum. O Sr. duque de Caxias não póde ter a menor 
responsabilidade pelo que elles escreveram; sua 
responsabilidade só p6de ser deduzida da ordem do 
dia, quo o Sr. duque fez publicar sobré os nossos 
combates; e a ordem do dia attr1bue áquelles as 
circumstancias inevitaveis, já impossibilidades phi
sicas que, como sabem todos os nobres senadores, 
são muito naturaos e communs nas dii!erentes peri-
pecias de uma guerra. · 

No escripto que se publicou no Pará relativamente 
a essa operacão e que o nobre senador se dignou 
ler-nos, se dfsse que o Sr. visconde do Herval he
sitara na occasião, em que marchou· para atacar o 
inimigo pela retaguarda, e o nobre senador achou 
que esta expressão era até aviltante, porque disse 
S. Ex., cc Hesitar o Sr. Ifervall" Mas, sonh.ores, 
isso acontece commummente aos melhores generaes; 
o general Noy, que era considerado o bravo dos 
bravos, não fo1 estranho ás hesitacões. 

Para osclnrocimento da ·casa pecÔ-lhe que me p~r
mitta lílr o que diz o Sr. Thiors a seu respeito, fal
lando da batalha de Waterloo. O grande historiador 
da Frnncn, depois do dizor que Napoleão confi1íra a 
esquordâ do exercito ao marechal Ney,. romprehen
dcndo 4.ií,OOO homens de todas as armas, c que lhe 
ot•denára que acossasse vivamente o inimigo, e se 
estabelecesse na encruzilhada de Quatrc Bras, chave 
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de toda posiçiw; depois do oxpondor minuciosnmon!o 
todos O> passos tlndos pelo mesmo Ney pnm cnmpnr 
as ordens do Napolniw, o L;r. Thicrs ncercseonta: 
« Noy tinha, portanto, o meio do sustentar a palavra 
dada a Napoleão, o de so apodemr do Qnatrc lh·as; 
porém do reponto, estando um mnreha, onriu o. 
canhão dO Vandammo, quo ,:oav;t piira 'J Iuuo do 
regato de Soloilmont ús ü horas, o eonccbou vivas 
inquietações. E I L· lmnon, que Napo)oito nilO esLivesse 
a llr.tços com todo o exorctto prnssHtno, o que a ser 
assim, ollo Noy lambem o uevJa ter ·1ela rotagur.rrla. 
.Ellc começou, porl(!n[.o, a hesitar, e' a deliberar sem 
ob1•ar ••• Ney, apeznt: de sua hriiVnra, tornanJo-se 
muito hesitante, como a mniot· parto dos nos.>os ge· 
nerncs, deixou-se levar tle dons teuJ&res ou apr• hen
•õos; do que eii~tinha na sua f1·onte, c do qno tinh~ 
na ret~gunrda. Elle estacoa diante da estrada aborta 
de Quairc Bras; querJ dizer, úinnto tia fertumt úa 
França, que lá estn v a, c quu e !lo trn·iu infitlli volmente 
fixado, e>tcndendo a mão. J> 

l'ortan to, sonitures, niio ha injuria nenhuma cm · 
dizer-se qne um r;eneral hesito1t, qtwndo Nr)y, o 
!Jravo dos braros, tambem hositon. Eu troaxo esto 
trecho do Sr. Thiors para quo o Sr nmqnoz do H erva! 
fiquo sabendo, quo nrjiwllcs qtw dizem qno ellc he· 
sitou, nitn lho filzom nma injuria, porqne e !I o ti!lha 
bons modelos. . 

E, senhores, quaesqner rrue scjnm os motivos que 
derctm Io~ar n essa hesitndtO do fil·. Hcrra!, ou á 
demora que teve o gcnora!"Argnllo para chegarem 
ao ponto objectivo que lhe tinha sido determinado 
pam suas t'pcraçüc> rnititnres, nom purisso, paro· 
uiUtlllO ou o qlt~ tlisse o Sr. Thicrs, os Srs. mar
quez do Herval o general Argollo dci~ill'am 1lo 
ser monos hertlos; c, qu1ntdo tivessem eommettido 
algum erro, não era p · !Sivel que o Sr. tluqnc de 
Caxias, vondn que olles resgatanun esse erro a pro
sentando-se iÍ frente dú inimtgo, eonrluzindo nossas 
tropas ao combato c sal1in.!o dollc laureados por 
glorio.sas feridas, quizcssc, por modo nonhnn:, des
conceJI.uar gencraes quo úo tal modo se tmham 
portado. 

O Sr. duque de Caxias seguiu ainda ÍJCsse caso o 
exemplo de Napoleito llounparte. NnpDlerw conhecia 
que a batalha de WnterloD tinha sido perdida pelas 
hesitacões de Ney; e podendo eoligmati,ar este gc· 
neral ~ face de toda a llrunca, apenas so limitou a 
dizer, que por circumstancias extraoruinarias e im 
provisl:ls, o poJo ardor oxcessivo da cavallaria, so 
tinha perdido a acçito. . 

Portanto, sonhoms, so algnm erro houvcsso,, não 
podia ser apresentado pelo Sr. diHjue tio Caxias nu 
sua ordem do dia; pelo ~ontrario devia ser rc;cvado 
aos olhos tlo lmperio, ljlllllrlo esses goncraos tito 
nobromcute tinham comnntido, c tüo ~loriosamonte 
tinham sido b·idos, ficantlo por fim 11ossas ,:rmns 
trinmvh1mtes. . 

Scnltoros, o nobre senador tambom pt'o~uroú mos
trar que Xavier llaymond tinha dito a verdade, 
qu:mdo tlcclnt·ou qno niw sabia como ó l!lll' Lopez 
tinha podido esc:qmt· de n:1ssas fot·cas. O nobre su· 
lllldor disse ainda qno lodos os om'ciaos 1'indos do 
IJnraguny, com quem tinl:a conrersa :o, declarill'am 
quo a fnga de Lopez foi t\cvidn 1Í falta de ordens. 
Ora,. senhores, lnmbcm ou conYOI'oOi cnm difl'eroutos 
ntnciaes chog,ldos do oxoreito estou no cnso c nu 
posiçi~n elo Iallm· com ollidncs' tia mais alta gerar
dti1t, o todos ellcs uuuea u;o tlisocram quo Lopo~ 

deixou de ser proso por falta úe ordens do gonoral 
om cholo. 

.TiÍ artni so mostr?n, senhot'<'S, quo l)t•a impossivel 
quu n;,o l.wm·osso stdo dadas essas ordens, porquu o 
goner~l ttnha por fim combatei' Lopez, dorrotal-o; 
cxpolltl·o tlo l'nraguay, e um uos meios ora agar
rnl-o. O goncral nüo potliu ljiWrer deixar oSCitpaJ• 
Lupe;., }IJrq:IO em, por. as,im ~lizcr, tloixal' oscnpur 
a mnwr acçuo que podta pt·atlcnr, para firmar nito 
súmonlo sua gloria no paiz, pot·úrn taml!e!ll pnrn senü 
iÍ nc;~ito llrusiloiJ·n. Erc impossivcl, portanto, que 
tuos ordens se não dessem : o general deu todas as 
ordens; elle o aeaha do tl!zer; nüo poderam essas 
ordens ser cumpridas; mas quid inde? Dcvunws 
Sltppur que o general foi cu! pado ? Do nenhum 
moJo. 

Senhores, devemo-nos rccürdar do um facto que 
no> uproseu!a const;;ntcmente·n historia, o vem a ser, 
que rara~ ro:~es se dá u caso du npri:;ionamento dos 
genor,ws em clwfe; conta-se um.ou outro c~omplo; 
os gcnerncs cm chefe lcem sempre prcpare.dos os 
meios u•J potlur cseapar, para fazerem a guerm em 
um outro ponto o satisfazer assim sua missuo. 

E qunndo se repara quo todos os homens que toem 
conhecimento da guerm declaram quo o dictador do 
Paraguay nunca se pilz á fronte de suas tropas, que 
sempre rroeut·ou achar-se no qnarlel da saúdo e pre· 
parar os ~,cios de evadir-se, podemos suppilr que 
o!Io nitO empreg•tsso estes mesmos meios no at.aque 
de Lomas Valentinas? Que não tivesse. prepa:ado 
nlgt:ma .pir:adn, por onde com segurança podesse 
osr-apar-se? Sem duvida que a snpposir:iio contraria 
seria desmentir o camclor geralmente" nttribuiuo a 
Lopez. Eseapou-se oile, portanto, come se esc~.pam 
muito; ottt1·os genorae?,, corno era de prosnmir do 
seu caracter, da mnnc:rn porque ello condnzia a 
guerra. !\'ii o descubro no>so facto motivos para cctJ· 
snras ao ~onerai do nossas for\;as. 

Disse o nobre senador que o Sr. duquo d~ Cnxias 
lhe tinha rner0cido sem pro a maior oonsideraçiw e 
lmu·os d11ranto o sou cotnmando; mas .guo o Josco· 
nhc~era em Lomas Yalentinas; que allí teve cllc um 
ecl!fpse. Scnl:oros, cu declaro, o o declaro com pl'O· 
funda conricçüo, que nunca pura mim o Sr: duquo 
de Caxins l;rillwu com !nz mats viYa do qno quando 
se aprcsenton no ::tdquc. do I.umas Valonlinas: 
(Apoiados). Os nobres senadol'Cs sabem quo nesse 
ataque ns nos8as tropas [eram· por vezes repellidas, 
r[l!O um batalhão glorioso, o 2G, composto pela 
maior pano do coureusos, foi o que forlllOil cs~e · 
rruadrado, inalmlaYcl balnarto que fez pural' as tro
pas fnnatieas de Lopez, que foi no centro dosso qua-
drado r[UC o nnhrc gcnoml fez brilhar sua osvada do 
modo a inft:rnlir COI'ii~Cm nos nossos suldndos, u dar 
tempo a que vieôSCm tropas frescas, e se arrancasse 
ao inimigo uma victoria, quo Lalroz olle já suppunha 
ter ganhado. · 

Sim, senhores, dil·o·hei com franqueza, porque 
omuwio os meus proprios sentimentos, tive uma 
gt·ando commoc:i\0, quando, lendo a doscripçüo deste 
mmh~tc, Yi o 1Íosso gonrral no meio de lodos os 
comhalcntos, :uistllt';llldo so com os soldauos, c ofli· 
cincs, arrancar a rietorin 110 inimigo com honrn e 
gloria pant o Impol'io. · 

Assim ainda tliroi: o nobre senador nüo osclnro
eon a hbt.ol'ia, nüo foz seutir quacs os factos, que 
como 1'l'rdndo dm·inmos atlmittiJ: nos pontos sobro 
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I(UO dissertou; du\'idns, sombrns foi o quo ello cspn· 
lhon cm Lodo o seu discurso. 

Nilo traLnrei da outra parte do discurso do nobro 
senador quo iniciou o do bate; ollu jú J'o1 rcsponuida 
cm alguns pontos pelo nobre ministro lht nminha; 
passarei agora aos Srs. se.1iHlores quo continuaram 
o doba to poJo lado da opposicão, referindo-mo espo· 
cialmonto ao Sr. senador Poinpeu. 

O nobre senador prindpiou o son discurso, per
guntando guando é que o go1Jcrno queria realiwr as 
1e(ormas politicas c administrativas, que tem pro
mcUido cm dif[crentes tcmpns, ou se ainda quer 
continuar a cmbrtir a. opinião pniJlica, com essa la· 
dainha. de reformas que se acham. todos os dmws nns 
discursos da Co·üa, c que seio como wna cmbacadella 
)'lll'a distrrthir o po·vo c/c. " 

Senhores, lendo reflectidamente as .falias do thro· 
no, e fazendo dellas os eonl'cnientes apontamentos, 
posso assegurar que nellas não se acha mha su re
forma poli tka proposta. 

Na fa1Ja do throno cm 1863 rccommendava-se o 
desenvolvimento dos meios de communicação, a 
introducção de braços livres, e n:elhor aproveiLil· 
monto dos emtentes, as motlificacocs de que neces
sitam a lei de 3 de Dezembro dê !SH, a da guar
da nacional, c a do recrutamento. a legislacão rela
tiva ao exercito e nrmâda, ao systhema hyjJotheca
rio, its administr.1cõcs provinciaes o municipaes. 

Por este teor Ee' exprimem as falias do throno' de 
1864, 18ü5, l8üü e 1867; em nenhuma de lias so 
trata de reformas politicas. Estas reformas, pois, 
nunca csttveram na mente dos nossos governos, 
quaesqtwr que fossem os credos que cllcs seguissem. 
Heformas politicas sómente querem aquclles que 
visam modillcar o poder modemdor, ilfJUelles que 
nas suas aspiracões chamad11s de futuro querem que 
o senado, que ó hoje o será sompre o baluarte das 
instituições do paiz, tome-se temporario; reformas 
politicas querem aquelles que, fallando ,Ja centrali
sação in'canveniente, querem deslig~r ns províncias 
do nexo que as une ao centro dn EsL1do; porúmos 
governos do meu paiz nunca almcjarum semelhantes 
reformas. Fica, portanto, assentàdo l[Ue reformas 
politicns nunca fomm promettidas nem expressas 
pelos governos cm falia alguma do throno. 

Voltemos, porém, a tratar do reformas administra· 
tivas·; é estoo ponto. Senhoi·es, não basta dizer que 
tal lei ou instituicão do v o ser reformada; é preeiso que 
se declare bem as condições, com qno so quer fazer essa 
1·eforma; ó preciso que essas coudir.õcs sejam antes 
admittidas e consngradns pela opiniito publica. Em· 
quanto não so chegar a este dt!sidt1·alu.m, todas as 
roformas quo so fizerem pelo corpo legislativo são 
prematuras, patentearão mnitosincnm•oniontos, não 
~orão executadas, o porisso mesmo nccessitnriw do 
nova reforma. 

Emquanto a opinião publiea, sonhares, niiu os-
1ivcr madura, assentada, túdus as reformas hiw do 
ser fundadas corno castellos cm àn1a. O nobro se
nador pelo Coará, o depois o nobre senatlor 1wla 
llahin pedem que se fttca a reforma clettoral; mas 
cm que sentido? Querot~ão a oleiçiw diroela? Quc
rer:to a indirecta modificada? Qtwrerilll o voto pu· 
blico ou se'ct-eto '? Quororilo a rcpt·osonla~ito S1ímouto 
das ma iodas, como ó uetunlmcnlo o nosso systhema, 
ou quo poJa eluirito lambem sejam roprusontndas as 
minorins? QnerÔrfio dat· o suiJ'rngio no helio sexo, 
'fltullllo lirer corlns coudil;1ies de remiu 'I Qucroriw 

outras condir.ües mais da reforma oleitorul? Nada 
dizem, mas só: venham· t:s roformns ! 

Senhot·es, quereis a reforma eleitoral; mas nos 
vossosarraiaes estaes bem certo quaes el!as demm 
ser? De nenhum modo, porque o nobm senador 
pela Blhin, tratando du reforma quo tinha indicado 
o Sr. ministro do Imperio no rolatorio deste anno, 
em que pretendia nggregar aos eleitores feitos por 
eleiçito popular corta massa do eleitores feitos em 
virtude da lei, por terem certns condicões.de pro
priedade, de into~ligencia, de cmpre~:os; trutou de 
roprovar semelhante idón; não teve expressões bas
tnnto significativas para cstigmatisal-a, como um 
nmalgarna do cousas repugnantes entre si, como 
manifesta violiiCÜO da constituicão. 

!\las, pcrgunLÔ eu, senhores Ô nobre senador re
sume em suas palavras as reformas, que lJUer o par
tido Jiooral? Não~ o nobre senador esta cm diver
gencia com o que sempre tem pt·otendido o partido 
libol'ill, por muitos dos seus mais distinctos membros. 
Muitos membros dc.sta casn devem-se lembrar que 
em 1861 houve om Pernambuco uma reunião de 
pessoas· bastante illustradns, e amigus de seu paiz, 
que trataram de advogar, como o mais conveniente, 
o systhcma da eleiçito directa, e de demonstrar qne 
para estabelecei-o niw era necossario reformar-se a 
conslitniçiw pelos tramites que olla determina; por 
que o art. no, cm que se fitmou o nobre senador para 
mostrar a inconstitudonalidade das idóas apresen· 
tadas pelo Sr. minist.ro do Imporia em seu rolatorio 
não era constitucional. Os defensores da eleir.ão 
directa pretendiam o,spallwr por todo o lmperio nina 
representação já redigida afim de que em todas as 
partes pudesse c lia ser assignada, e p11ra aqu1 viesse 
come expressão dominante no paiz. 

Fnzia parlo dessa reunião o Sr. Dr. Pedt·o Antran 
da Matla Albuquerque, bencmeri'o lente dn .facnl
dade do direito, cuja aposentadoria ha pouco acaba
mos do appr~var com todos os seus vencimon Los cm 
atLonção aos seus muitos servicos no magisterio; o 
Sr. Dr • .José .Joaquim de Momos Sarmento, modico 
muito illnstrado, o litternto muito notavol; o Sr. 
Dr .. João Silveira de Souza, lambem lente da facnl· 
dado de direito, deputado depois nas ultimas legis· 
!aturas, e por fim ministro dos negocias estrangeiros; 
o Sr. Dr. Souza Bandeira, lento de philosophia no 
collegio das A1 tos, e depois lambem deputado por 
Pernambuco; o Sr. general José Ignncio de Abrco e 
Lima, litLerato distincto, dado aos estudos polilicos; 
o Sr. llr. José Anto:lio de Figneiredo, lente do curso 
jurídico, e que lambem foi deputado. Eis aqui, por
tanto, libcraes apresentando n idóa de que para se 
admitlir a oloicão directa niw era nccossaria a rcfórma 
da COIFtitniçüÓ. 

E, senhores, attendcndo no progrnmma eleitoral 
adoptado pelo Sr. ministro do 1nipm·io, cnvejoquo oste 
pmgmmm.1 pouco dilfero daipiOIIo que tinha sido 
apresentado nn camnm dos Srs. deputàdos cm 18!i8 
por distinctos liboracs, o a qno dou sua nnnuencin 
o mosmo St·. ministro do Imporia. Eis aqni o que 
diz o projoct.o de lei qno passo n !Ot·: " Artigo 1•: 
A lei n. :l87 de 1il do A~;osto de 1840, o os decretos 
n. 8l2 de lil do Setembro de 1855, o n. 1,082 do 
18 de Agosto de 18GO serão observados com as se
guintes ntlcnçües. 

~ 1• Silo aptos p:trltlomar parlo nos lt•ahalhos dos 
collegios oloiloracs, o votar nn oleiçi10 dos depu.tn· 
dos, sQrmdoros, c mombros das asscmblóas provm· 
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ciaes juntamente com os oloitoros do sua parochia, 
nómeailos do conformidade com n ll'gislacão vi
gente., os cidadãos que reunirem as condicÓos se
guintes : Jn poder sor· oleitur na conformi~ado dos 
artigos !!4 da constituição t! 53 da lei do Hl do A~osto 
de 1846.; 2• sabor Iôr e eserovor ; 3" pagar· com um 
anno de antecodoncia o imposto do casa da habi · 
tacão, cu1o rendimento !ocatiro annuul não seja 
inferior a 91i0fi na Cilrto, 360$ nas capit~es das pro· 
.vincias do 1\io de Janeiro, S. Paulo, Bahin, Per· 
nambuco, Maranhão o l'arli, a 240H nas demais 
cidades e a 1208 nos mais logares, on imposto so
bre vencimentos não inferiores a 1:000$, on 308 do 
quaesquer contrihuicões directas, goraes, provin-
ciaos, ou mnnidpaes. . 

Serão porém incluídos neste numero, independil'n
tomonte do toda a prüva do pagamento de imposto, 
os clerigos de ordens sacras, os officiaes de patente 
do exercito e armadn, os quo tiverem os cursos do 
qualquer das escollas do instrucção superior, ou de 
algum licilo do Imporia, os do'utores o hachnri!is 
formados orn qualquer universidade ou academia os· 
trangeira, e os professores de instruc~ito publica.» 

Este projecto se acha assignado pelos'Srs. Antonio 
Alves de Souza Carvalho, Paulino José Soares de 
Souza, Adolpho do Barros Cnvaleanti de Lacerd<l, 
Aurehano Cundido 'famres Bastos, burilo •I e Prados, 
Joaqu.m .Jeronymo Fcrnundos da Cunhu, Gama 
Abreu, Pedro Lei10 Velloso, Christiano llenedicto 
Ottoni e llelfort Du;1rte, dos quaes stlmcnte trcs 'ão 
conservadores (os Srs. Paulino, Fernandes da Cu
nha e Gama Abreu), sendo os mais liberaes c libe
rnes da maior importancia politica no parLido. Por 
este projecto, e pelos que o assignaram, parece que 
fica dcmonslrndo, que o nobre senador niío resume 
a opinião de seu partido, não está corrente com a 
opinião que nello parece vigorar, olt p8lo menos que 
nesse partido ha manifesta divergencm relntivamen· 
te a este ponto. E quando vejo que conservadores c 
libcrnes se rmmirnm e admittiram a mesma idéa, a 
quo se referiu o Sr. ministro do Impcrio no seu re· 
latorio, ·parece-me que ni10 errarei dizendo logo 
a priori, que essa idéa ó btla: que ó uma justa 
transaeção, entro homens, que procuram promover 
os interesses do puiz, fazendo com lJIIC o systhema re
presentativo seja uma realidade, e exprima a elei!;ão 
a verdadeira opiniiw do paiz: · 

O nobre senador impugnou as idôas do Sr. minis 
tro do lmperio, fundado no art. DO da constituiçiw 
que diz: As nomeações dos depufa1os c senadores 
para a asscmbléa geral c dns membros dos conselhos 
gerucs dos pro1:inâas serão (citas por cleiçric,ç indi
rccfns, elegendo a massa dos cidadãos a. tú1os cm 
asscrnbléas parochiacs os el~ifnres de provincia, c 
estes os J'cprc:wnlan/cs da. nacao c Jl1'01linâa. 
Procurou o nobre senador, lontlo esto artigo. mostrar 
que sem a prelimin1r reforma da const.it.ui~no se niw 
podia ndrmttir a eloicão diroct.n. l'ort\m" cm faro 
deste mesmo artigo, é do qno ntls j;í temos fcitü, 
parece-me qno posso cunclnir que nenhnma de 
suas disposit~ücs silo const.it.ucionnos. Com ollilil.o 
o artigo dotoi:mina, quo as nomeacões dos drpnlados 
o senadores sojam fo! tas por cleiçôcs indiroct.as, o lo· 
gondo a massa dos cidadãos acth·os os cloit.orcs da 
pl'Ovinci:l ; mas tomos nós por ventnrn hojo cloit.oros 
de provineia? Nilo, temos st\mon!o eloit.oros do dis
lrict.o oloitorn!. O eleitor rln provinda potlia votar 
cm qualtjllOl' ponto da p1:ovincia aonde ellc appnro· 

cesso; pelo 'contrario o eleitor do districto.cleitornl, 
só póde votar no seu districto, c llcou nssini mais 
reduzido o direito de oxprimir sna opini!ío, porque 
súmonte o ptldo fnzer no seu collegio. 

O art. 96 dn coustituir.ilo lambem diz que os ci
dadã.os brasileiros cm qÍtalqucr parle que ~vistam 
sã.o elegiveis cm cada dtst1·icto eleitoral para deplt' 
lados 011 scnadoi'C.I, aindrt qua11lo ahi nri.o srJam 
nascidos, residC!Jies ou d11niciliados; en!retanto,'já 
uma lei de 1855 considerou quu este artigo niio era 
constitucional, porque determinou qno certos ci
d~diws, como. por exemplo, o presulento de proviu
era, o secretariO do governo, os commandantes das 
armas, os juizes de direito e municipnos etc., nào po
diam sor votados para membros das assembléas le
gislativas provinciaes, ou da representação nacional 
pelo distrJCto, cm quo exercessem autoridade ou ju- · 
risdicr:üo. · 

Eu nilo quero demorar-me nesta argumentação, 
porque tenho do passar a outros pontos, mas desde 
JIÍ decliiro, que a reforma insinuada pelo Sr. minis
tro do Imperio, não involvo ma teria constitucional, 
e póde ser adoptada poJ uma lei ordinaria. 

Srnhores, quando se trata de udoptar qualquer 
medida, dado o cnso de que não é ella inconstitu
cional, é nosso dever indagar, se e lia li util c opptlr
tuna. Ora, a respeito da utilidade do ser refornwdoo 
nosso actual systhema e!eitoral,e do conseguir-se que 
a elciçilo se v~rifique por meio das pessoas mais com
petentes, por sua fortuna c intelllgoncia, quo sejam 
tão independentes dos partidos,como da i nlluencia ma
ligna ou beneficado go1•orno, para que seja a expressão 
da vont •. de nacional; tanlo já so tem dito ptlra pro-. 
var ossa utilidade, que escusado é insistir sobre este 
ponto: e então a idóa do Sr. ministro do Jmpcrio é 
muito convéniente, porque ao lado dos eleitores 
feitos pelas facções populares ou pela influencia do 
govel'no, o!lc collocu umu mnssa do cidadãos inde· 
pendentes, intelligentes, interessados nn ordem pu
blicn, conhecendo seus direitos, e concorre assim 
para que essa massa de cidadãos escolham os seus 
representantes com liberdade, e faca por elles de
monstrar no parlamento qunl a vcrdadoirll' opinião 
publica que domina no pniz, B que deve ser seguida 
pelo governo, não sendo a expressão, nem das fac· 
cães, nem do governo. 
" Quanto a questão de. opportunidade, parece que 
ningnrm pódc desconhecer, qne cumpro adoptar 
qunnlo antes as idéas do St·. miuisfro do lmperio, 
porque so o fizermos as>im, as proximas eleições ge
wes seriw feitas quasi pela fórma diroeta que tunto · 
defendo o partido liberal, e sem as difficuldades 
provon10ntos dos demorados tramites de uma re
fn:mu eonst~tucional, immcdiatamenle conseguire· 
mos o hcm que desejamos. JlJitrotanto ~e ftlr no• 
cessaria a reforma da constituiçiw, não poderemos 
sahirtilo cetlo deste systhcma pessimo_,cm que t.od9s 
coneod:1mos estar, nilo podemos salm dellc seu1JO 
daqui a dctannos,e com que cmlm·aço? buppondo qur 
a cnmarn na sessi111 act.ual adoptasse o projoclo da 
eloiri10 rlircr:la, como reforma da constituicfin; o rplP 
so scgniria? A eamam dovo;-in s~r dissolvlda imnlC
diatnmcnlc, por·quc uma cmnar~, qu~ rr•prova o s~:s· 
t.hema olcitornl, do que prormo, tmha por ass1m 
dizer condcmnndo sna proprb origem, o nnnullado 
pornnto a opiniiio publrca sua missão. 

Orn, foi lo isto, tonilo-sc do proceder n autorisnçiw 
rlnda pelos eleitores aos deputados pam fazcr-~o n 
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reforma, clla se faria onnüo; mns os inconl'onientcs 
da clciç:w anti[;n ainda sn!1si~tiam; c, so so fizesse a 
reforma na cnnstituil;itO, nüs lorimnos do di,ol I'IJr 
essa mesma Cillllllra uos clcpnlado; rcfonmt,lorcs, · 
pJrquo c!Ja linha dado ttma nova piova do qnc ni1o 
tinh:t sido bom clciln, o então toriamos de faz,•r 
nom oloieito, eonfurmc a nova loi. !lltrantc esse 
tompo os ~1ogocios pnblicos nfto leriam nnrlam~nlo; 
as reformas que so poduriam J'azu1', !'uc!nmadas c:n
bol'll pula opiniito publica, niw suriam aolm.ttidns, o 
o resultado para o bem do paiz era no11luun. 

Os nos~os roformnrlnros, homens que procuram 
srmprc n ilonl do optimo, niin so ~onteutnrnm com u 
~~~~~~ fJIW oncerm:·;un a~ t!isposi0õc.s do JH'0jouto; doi
x,J.am-no scn1 drseus;ao cm toda· n sossiw do anno 
t!O l.SU?, No anJJ() du 18liü o nobre sonndor vela 
P,l'll\'111~111 da llalt!a, sondo cnliio ministro da Jns
tJÇn, apresentou ri ·eamdl'll dos Srs deputados 
nova proitnsta para n rorunna da lei do 18±1; mas 
ossu pi'Oposta_uem ao monos mcroeou n 11pprovacão 
das !~omm:ssocs tla enmnr11; n1mc• entrou cm dis
cuss;to. 

Se ptll'Ólll adopt:trmos doseio j;i o projecto do 
Sr. ministro do lmpoJ·io, torc•mos dado.nm pnsso 
par,t poacrmos ndmittir mais tardo a eloiçito directa, 
con'weondo pela propri• expcrie11~ia, se essa oloi~ã'l 
tü'; pi'020nisntl.t tí on nü0 cont'cnicnle, ou se pelo 
contrario eonn;mrctrogradar, ropo!lindo-n. A idóa, 
portanto, apresentada polo Sr minbtro ó um" idéa 
r.xpcrimcnlnl, niw prorlnz saltos l'i']IOiltinos, peri)lO· 
sos, sempre mrlos quando se trata do mndnr n !c:;is .. 
bqito do paiz. 

,l'nssou-sc ainda a soss:w lcgislntira do 18ü'7,sobre
vc.:OJ. 11 dr 1Hü8; u n~ l'D:'onnns <f]J!'Csentndas por deus 
tlll!J!Stros do part1do lihoral, foram inlcimmcnte 
post;fs de lado, O>fjiJeeidas ubandonat!ns. 

Com quo direito, pois, s~nhorcs, vindes lancar-nos 
, ~m rosto IJllO ni10 Owmos ostas reformas, qÚo quo

Jomos npcuas apresr'nlnr ao poro C!l!bacadollns qua 
qnPJ.'crnos illudi!-o ; Yús quo nuncn fizÓslo nada um 
bem do po•1o? 

Entrl!lnnto, sonho! e~. Ycdo qual foi o procedimento 
do [Jnl'tlllo yon~orvador, '' rwna? subiu o P?der. :I! ii o 
pode~d•J dJs.;ntu· de nmn m;tnon·n cont'onwntc todas 
iiS rolormas, de que c;trocia a lo i do 3 de Dezembro 
ele 18Jl,o partido f;onsorvador lança m1lli dn primGira 
ro[rlt'JIJn 1111e a subot!ol'ia do renudo cm 18';], tüihn 
ndo1~ta~o,n h;n·ia ~·cmuttidc~ 11 cnm11r~ dos llPputndos, 
app1 Oldndo r~ 11l'O,Ioeto n. 1'1 de l~ül, pelo qunl so 
aduptiirnm d1sposiçõos tendentes n facrlitar a fiança 
a ussu:;umr a lillcrdado dos réos quo tinham sid~ 
alt>oll'il!o,·, iJ out1·ns rnnitns modidas. Esse projecto 
pnsson cm :3 do Agosto de lSül.o so aeha a~Si~nado 
J!Ob Sr. riseonuo do Ab:1otó, prcsidcnle; Josó

0

~lar
tms Valksques, l'secret:trio; Frederico de Almeida 
c Albllo.Jili!I'LJUC, '1' secretario. 

i\üo l!'atnroi, scnhoros, do outros pontos do rc
form'"· qna" to ao e!CIIlOnto servil, ;Í refo!·ma judi
ciaria, nrgani·éilÇtlO milit:1r, ele.; mas direi, antes do 
passar a ontr·a ponln, fJIIC os nnlll't~., senadores l[iiO 
tanto clamam por c"as rcfornus se mostram doma
siaduml•at•e sofro~os, c injustos. Os nobres souaoluros 
dm·ant·.• o tempo, cm qne Jiri~iram os Ul~gueios do 
paiz, tendo se npossado tia situnr;ito om nome dessas 
mesmas rdtmnas, pelas quacs lwja tanto clamam, 
nunca as realisaram apczar de terem gover11adn o 
paiz por ospn(;o clú cinco ou seis annos, o do tt•rem 
pot·tnnto para isso tempo sulfie1ente. Ülll'illilo osso 
longo praso apenas nrloptaram a rofol'llta hypotlio 
cariu, qno om 185G tinha Yindo da eamnra tios Srs. 
dcpnlauos, c que aqui foi modinu:tda pelo moub 
porque sabemo;, a I)SfOI'\:tlS elo 11m ill11strc senador, 
qno ho.io se senl:l nos con,elhos da Corôa, se me nün 
cn~ano. l.'o:]e.so dizer pois, qne essa reforma 11i10 é 
o!ll'a do partido dos no bras senadores; mas sim do 
partido. qnc deixara o pntlc'r cm l:lG2. . 

Nilo me lembra do ontra reforma fJUO t11'essem 
feito os nobres son~do: us tia oppo:dr·ilo. 

Pelo qnc diz respeito :í reforma ela lei de :3 do 
Dezumbro tio JSU, mfénnn, pam cuja obtcn(:ito 
11m pnrtido Leve n nud;u:in i~O pu~:ar om ar01il~.:, o 
qnorer tlorocar ns instilni\;ücs do Jmporio, ou obter 
pela viu!oncia aqni!lo IJIIO ell" não po:!h ln!' pelo 
triump/10 tla J•az~o nnr:io:Jal; lmlus nú,; sa'JeiiiO,, 
que osso partido s11bindo no poder nada fez no 'CII· 
ticlo de modifl•:•n· a lei de 1811, n qu(: cnillülllon-s:J 
cm •.lcclnrar, 1]110 ainrln ni10 havia ~~xpuriCII1:ia bas
tante pum snb 'NO f[:tne> ns defcilus, ']tiO o li:gis
lar!nl' tinha flo l':rwn:lill', Todos néts Iam !Iom snll::mos, 
qnr: ns>o mos•no. parti,]o lornamlo r:o11ta dofi11iliv.r 
<ln gr:roncia do Est:ttlo orn ll:JG:l, lmnllom ne11hnmn 
reforma foz. 

Elln ni1n fez nm n•:Lo ao menos, pelo ljltn! so 
tlissessn qnc nm dos· mmos Lio pmlor legislali1'U 
tinha nlopt:illn nnl:t reformn. 

E' vortlnrlo, f]IW na f'ill.narn dos flr;.Pnlndos foi pro
]lOstn em U'li2 nrn prrl.JI•e.to do r~::onna ria lo1 t!u 
lS.tl fl':lo 110brc son:11lor o S1·. Camansi111 de Sinim
]Jr'J, en;as idt''as, como nllo mosrlll' eonl'l'sson, tinlwm 
sitl,1 na maiO!' pari!: mmislm•:ns pelo st'n nnlc'cessor 
o SI', .':nyiTo Lolinl.n. !~>·se• prnjo1:tn pnn''m licnu iiJlll· 
nas r:m :l." tliseii>SÜO nn illliiO tlu 1/:l(H·, f: llllllta mnis 
dc,llu :.:~' [1'111011. 

!~is afpti n qno fc1.o partido conservador, logo quo 
su!J1u ao poJor; c tsso curtnmonto pro·1a que c!! o 
qnot· sinc.1,raruenl.c a reforma da lei. Outra reforma, 
que o parttdo consrm:acto:· ~e~lta do re~lis.u·, c pala 
l[lW I mostra toda d:•d1encao, o sem dnnda a do me
lhoramento ela sorte d:f niagislralL!ra. 

:oabuis que dt'sde 185G toJos os ministros de Es
tado cm seus rclatorios '•rocurumm demonstmr quo 

' i ' a mngJsl.t'il tum do li osso p;tiz so achnva mu; Lo mal 
!'iJlrihuit!a tio se11s tmbalhos; que em uma nccessi
d:fdc urgente aagm~:nlin· os vcnr:imcntos dos magis
lmdos para que ciL:s l'uJessl.>lll exercer as suas flmc· 
çõcs com indepon~oneiu. Sobre eslo Lhcma toüos os 
ministros vuriat'illll ~s p!u·ascs 'J ponsamento3 dcs seus 
rolatorios para eonven1;erom os legisladores da nc
ecssidiiilo tlcss•J angrmnto; nada disto passou, 

Em ltlül o pnrUt!IJ eonservatlot· fez passar na ca
lllill'a dos dupnlnrlos, sondo ministro o Sr·. Sayiw 
Loltato, um Jli'O.Í'JCl:i 1lo rcsolncflo, nugmonlnnlo os 
vordrnnntus dos 111ngis1r,ulos." Vindo osso proJOcto 
pnm esln c<tst, <HIIli cnhi!t. Posso nsscgurar-vos, 
scnhcrcs, que o !lo nüo cahin pelo Yoto dos senadores 
eonsul'l'adoros: 11ws pelo dnquollcs, I{UO pl'JCiu·nndo 
so:npr.: o i•li:nl do opl.irJ,o, diziam que nitu podbm 
r!nJ• maion.•s I'Uneinwnl.:~s nos magistrados som que 
so J•t;fonnn"o igllnl111ento J,otln a loi rlc 3 !lo Dozom
hro do lc·i!l, 011 a nr:,nllisnr:iw polieinl o jnJieiarias, 
qno ol!n f"LiiholrJI:I!I'H IIOJ::tir.. 

:'nbiurloau podO!' o partido lihornl,nenlnun nctovoio 
sou tl:nwnstrill' qno r.llo quorin sineol'llnwnte o ang· 
lfll~lilll dos verwiuwntos t!anwgislr:tlnra. ~lns apenns 
Slieor•do-lho o p:u·tidu ~onsorr11dru·, OSSI!.'' Yoncinwn· 
lo.' .<w r:unvDnieuluin·:ntr: a11gnwntndus; o embora o 
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ministerio appollando para as circnm~inneiaR ctlitich 
do thcsonro, para ns noeossidtules da lillOITa, cnten-. 
ilésso rp10 n:io oraopportnno osFo nugmonto. n ·cama
ra dos deputados, possddn dr, sentimento dn nnr.i10, 
entendeu ijuo niio devia attondor no: ministorió, n 
qnom aliús pr~stn~n o mais decidido apoio, porque 
a voz do numstrrw valo menos do·quo a· vo1. da na
ção. ·Isto prova, por nm lado n sincoridndo dus. con
viéçües do partido conson•ador, o por ontro a mtlo
nenrlencin dn cnmurn, que ollo escolhorn pnra ro-
prosontnl-o, e honra-lhe seja.· .· 

Sonboros, o nobre senador pedndonnas; mas 
qnal era nsua lingnagom cm 1865-66? Utzia o!lo: 
" ~ad;t do reformas por ora; não fallem0s disto .. ; 
tratemos primeiramente de dchellnr a gncrrn: as re-

. formas virito Mpois: depois ajt,tstaremos n;: nossas 
, contas. " !'otlanto, ~enhoros, nenhuma refcrma 

se fez. · . 
'1\ntretnnto, smhores, o partido conservador; 

quando a guerra ainda c~istia no l'ara~nay, o cha
mava toda a attcnçito .1o governo. inieion importan
tes rnformlis. O Sr. ministro do lmperio apresentou 
a reforma da legislat~iio municipal e essa rol'brma ; 
com alguns rc!oqu !S. ccrtamonlr é .digna tla ap
provacãc desta casa, pelo l1em ordctwdo de suus dis
posir;ôcs; c se me' não engano il tó já mereceu elogios 
do St·. ~abnco. , . 

Na cnmara dos deputados Já pa,ou cm 2• discus
são; brevemente passará em 8•, o rirú a esta çusa, 
ntrida llil presento sessão. 

Ainda a guerra existia, senhores, e o nobre minis
ti·o da gnorm solicitara do cOI·po legislativo a nppt·o
vncão das reformas rclattvns ao codigo do processo 
militai', do rccrntamento; e sons desejos, fundados 
rios interesses pnhltcos, t'omm ntto1di .os e sat.isfoi
tos pela eamara dos Sr;. deputados: jtí pnsson a Iii 
cm :3• discussftO,e pendo de do."isfio do ~onndo. 

A rcfo·ma judiciaria, pr~la qual t~nt'l clamam os 
nobres senadores, lambem foi nprcsontada nu sossito 
antoeedentc por nm outro ministro: c comqmnto ain
da não fosso adoptad~, teve profunda discussão; as 
opiniões so fixaram; sabe-se h't.io qnnes as idéus qno 
convém adoptar em brm dit bna atlministmçito dajus
t;ca criminal e civil do conformidndo com as circum
stáncias especiaes do nosso fl<!iz; ~ jú no~ pi·~motlotl 
o nobl'll mimstro da gucrra,o mtonno dn,tusttçn que, 
apenas se tivesse na camara dos Srs. deputados 
adoptad.1 .~ lei de orçamento parn o exercicio)inan
cmro · dil 1871-1872, entraria em discnssão a re
forma judiciaria nu camarn dos Srs. depntados, o 
se fosse adoptada pelo senado, poderia tornar-se 
este anuo loi do pniz. 

' ! E; senhoras; ,tanto mnis injustos o desinsofi'ridos 
mo pureeerr. os nobres sonntlore.~. quando ellos dizem 

: " vrHtltam <.>s rqforrnas, ou .. on\iro tereis n revolu~iw.,., 
Sen.horr's, a rcyulnr:iw o a ul Lima rnzito dçs povos; 

o qn<mdo niw sito foitiís com fnnrlamonto renl, ollas 
falhnm , inteiramente. Com •toda· a r~onvicrão de 
min.ha alma,. doclaro-,·us. ·sou ini1úigo dr;· t01lr 
~·o,:ol~tçilo. Ent.endo 'qno ellas, nnliu crom·am, nap!l 

· !nndaram que ronnanonto fosso, c quo mellt01: 
seria, qno so aguardasse ns roforma·s poli> trium-

, pito padfir.o da razito. Fssa revolur:no . francozti, 
te:! ta da pela impacion~ia dq nin po.vó, ~o~cjoso do 
relornm, essa rovolnçn.o, .que se dtziu •. · tmha por 
fi.m rostabP:Iecr;r . os dt!'cttos, .p~r~lil!~s . do genoro , 
lu1ma.un,. nao tez na mmltn optmüo bem algum; 
Procurando revolver e ~balar todas hs instituiciies 
du lrntn~a •. em nome da libordade,·ignuldnde' e 'rra~ 
terntdit de, assa revolnçüo foz COtTer, rios 1)e, sangue: 
nem a virturle, nem o talento, nem o sQhér, nada foi 
por ,ella re.'pt>ilitda; Jndv foi'. uivolildq. · A realeza 
eahiu, o throno abateu-se,. a religiüofoi,o:\ilnda da 
F1 an(;n :. IOVJinl.tm-se n ,do~sa da rnzfto como sxmhp;g 
das '"Pll'nçoes tlesses relormadores, e u França de
pois do ler lulado oxlraúrdinariqmonte com ,a guerrit 
civil, com a guerra estrangeira, a Franca viu"se oliri~ 
gada u sujeitar-se á espada do mn despóta para poder 
estabelecer n ordem, usso~urnr a propriedade, goz.u· 
alg11ns dias do descanso. Essa liberdade que se quiz 
ust~lielor;or transformou-se em govomo despotico, e 
a l•rançn calou-se. . . · . . 

O nollro senildor pela minha província disse tr Fa
zeis as roiormas, ou então talvez vereis entre nós o 
que acotileceu ultimamente llil Fl'ilnca o na. Hespa
nha, a queda do throno dos Orleans, ·e dos llour
bons. '' 

Senhore>, ó verdade que, nu Franca, cm nome .. da 
rol'orma eleitnritl cilhiu um throuo. ~ias vnlia a pena 
t'azt!l-o? Cahin ttm throno, se11hores, que tinha dado 
gloritt it Françn, um throno que protegia ns lettras, 
um throno·que tinha [ptto a prosporitlride da Fritn~a, 
e sobre as suas ruínas levantou-soa republica. 

1\Ias que rcpubliea? A republica sanguinolenta; a 
republka que, em consequonciu do suas impacien
cias, do su)s aspirações de futuro, que se resumiam 
na doutrina da um. soci<~lismo impudente, viu a 
paz tia Fnlll!l" perturbada polit gu.erra 'civil nas ruas 
do l'tuis, onde morreram 14,000 a 20,000 pessoas. 

E como a ordem, ó o primeiro interesse da socie
dade, en! norno da ord~m é que olla se creou, e pel'a 
ordom o que o !la se forma e desenvolve,' a ordO!Jl 
to v o nocossidado. do ~opudiur a· 'republica. Levan- · 
tou-'e logo um thetndor; esse dictndor sob o nome 'de 
Imperador, guvcrnou corno qniz, o a Frauçu tere de 
ros1gnnr-so, porque. as net;essidados du ordem e ;t'ile-
fcza da propriedade assim o exi~iam. · ' 

Essa tribuna fl'<mceza, que servia do luz no mnndg. ' 
tevo do cmmurlocor. Os homens mais notaveis'da 
Frnnçu t'ormu obrigados il expatriar-se, o sómente 
as sei das o os sntellitos datjnello que tinlta .resumido 
l'm si toda a autoridade da Franca, é que !'oram· os 
oscolhitlos. Ora, ó este o'oxomplo que nos apreson
tne.<, ó isto o que quereis p;u·<t o nosso patz ?_'])o 
nenhum modo posso acrcrlitar. · 

O nol1re ministt·o do Imporio, sm com toda a cer
teza qno tem cm estudo não siÍ aJei da reforma eleito
ral, como lambem a da'interpretacão do acto addicio
nnl, e os nobres senadores sabem' nmito bem que so 
l3es roformns' puderem ser adoptadas, niio digo 
nesta scssiw, por•\m nn seguinte, se. terít .feito um 
grnndo bem ao poiz. Portanto, senhol'Ci~, r. irei aos 

'nobres senadores que tanto instam pelas reformas ; 
quo entretanto nito as queriam cmquanto durasse a 
gnerra ; c qno agora voem qno algumas dollas 
iniciadas. nu camura dos deputados, ontms · appro
vndaspor alguns dos ramos do poder le;.:islatil'o, o 
'ontrns finalmente adoptadas pr'ln as,;ombléa geral, o 

. síio hoJe lei do Estado dnronto essa mesma guerra, 
li ossos sonnrloros direi : sois injustos, demasiada
mente dosinsoll'l'idos. 

A llospnnhu é outro c~omplo que upresontucs. 
A Hc.'p:tHha Iam h em quiz ·reformas, que e !la não 
conltecta bem. Uma por(:ito de gonernos .faltando aos 
sons juramentos nwis sa~rados se colhgaram para 
derocur o rogimcn quq nella vigúrnva; nos seus 
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manejos cahiu um thmno, crcou-sc tun novo regi
men inLomo; c o que remos nús'? A desordem,· a 
r;uutTa ch•il, a unnrchia om todos os ramos da 
;tdm_inistr<tÇ~?; e it.nobro o ot·gullw~n liesp;tnhn, a 
patrw dos Ctds, L' dos Gonçnlos do Cordova LlenltO 
mundo o. espcctacnlu humilhunto do mcndi~11r •Jor 
t .• E n. . . M 1 

Antes porém, de fazei-o, lruturoi aindu do unr 
topico do dis•:lll'So do nohro senador, do gcwl nw 
ia osqnocondo, r: qno so roJ'ero 1Í udmimstruriw 
IJOI'li I do Imperio. O 11nhro sOIHliiOr pretendeu môs
lmt· quo o goYcrno nctnnl tinha feito uma gnuulD 
reneção n~ guarda n:wion,•.l e na mugistruturn. Para 
pmvat· as suas assor1~õr.s soln·o nwgistratnm, disse 
~ nc.bro so11ador, cru e' o relaforio do Sr. minis/.1'" clv 
J1tsUca demonstra, que aindn a. roda da.1•eacario nan 
paron: o m.m;imento operado no pt:ssrJa/ da fnsticrr 
depois de Jlla·io de 1809, para r:ú, isto é, drt da.ia. 
do re/a.torio, d.1 o SC'f'ltinfe ?"e.<~lllndn: Jlti:~s de di· 
rliito 1WIItearl•·s 22; rlc,çignadov pelas comr<J'cas 9, 
rcminlld·•s 21, a11u.l.~m: 10. !otal 08. J1tí:es muni
cipae.ç nrllnea.d"s 82, e:r:oncra.dn,ç 17, 1'CIIW11Ídos 21; 
rccondu:idos 18, tflfal 111 Jui:cs 1/lltnidpaes. · 

· Oult a 'UrUJl11 11111 1 Gl que IJU!ZeSSO \'Ir SiJntili'·SO no 
throno do S. Fom11ndo .. \h! é tnml-ern este o 
·exemplo que quereis, senhores? 

Senhores, ap?clluc antes pura a t·nzúo do p;•iz; 
dizei n•J povo: , sede lfalm1J, mstmi-vos, roeunlwcoi 
antes os vossos dimitos, c snbei quo n forca da vossa 
opinião será ltll que os dcspnlas do mnn(Jo, os ho
mens que toem o puder, i ito tio ,;ir npproximnr-sc ú 
yu,sa opinião sem ne~essitlnde tle ahalH as nossas 
instituiç3es, on de derramar sangnc. 

Senhores, o que ó que dizin Mirahenn? "Dan-me 
. n libordnde de impnnsn e tornarei :irre a Tnrqnin.n 
l'ois nós não temos a libünlado do imprensa, n~o 
temos'' liberdáde desta ttibn'na, ni\o temos n jnry, c 
oul!'ns instituições que nos garantem a nossl digni
dade e nos permillom actuar eorn todas as forçns do 
{ii! C podemos dispô r con tc·n mn r;ornl'IJo qne nilo 
qger rc!'orr · r.s ,instas, e conronicnl.cs '? Com todos 
t'sles meios de obtrJr es.''" reformas, fi preciso 
appellar paru u rern!u~ão ·? E' chegado o termo dc-
ftnitiYo par:t o fazermos '! . 

Eu não c mio, oonhores, en não direi qno os nobres 
senadot es qnercm a rcrolu\;iw: mas direi q:to, se 
não a chamam rorn os sons yotos, são pelo menos 
os cnmplicc., inscientes desta rovoluçito eorn a impa
ciellcia qno mostram, o d~ndo desejos que se nfw 
f;Odúm satisfazer . 

E, senho:·os, quando observo que as folhas de nm 
verto lado procuram, eom ilS s1tas censuras attin~ir 
n uma altura, a qnu constil.ueionalmonto n.io podem 
chega!'; quando 1'011105 qnc c lias procumm derrocar, 
anrmllar o podc1· mvdt:r:a!],-,r,, o qnc em clubs e soei e .. 
dnd1JS procumm oba!ar este poder como a fonte de 
touos os m>lcs do Brasil, quando. rnnito pelo con
trario,. e'llc tom sido a fonte de t9dos os bens deste 
Imporia, pos'o acreditar que aquollvs q110 fnvonoarn 
taos cloutrinns, que conviYcm com Ines revolncio

.mrios, niio siio o' cumplices inscicntos desta !'OVO· 
luçüo? Eu nito po_sso dei\ar do cstigmntisar um 

· semelhante procedimento. 
E. sonhor~s. Yedn ~omo esses homens toem proce· 

elido. Quanuo o nobre senndm· pela provinr:ia da 
Bll't'a, qnc encetou este debato, disso-nos rruo indol'i· 
tlamente so consentiu que ~crtas folhas ~tacnsscm o 
poder modoradn1', qual foi o _procedimento qno 
t.ivoram os redutores de ecrlo .Jornal do~tn Côrte 
eontra esto nobre senador? Ccn~uramm intoi:·amonte 
n su t nobre Iingungom; se podos,c:m, innniriam para 
imp1lr-so a nol:t de doserl.t>i' do snas bnndcil'rS. Mas 
o nobru senador suslcnLnYa II!JUÍ a verdadeira d·Jll· 
trina, dó que niuguem púck• ata~ill' o poder irrcspon
.s~n'l.. . . . . 

Se.nhorcs, eu porlel'in continnar ~inda cm outras 
con,1 '.1mwües a este raspe1tu, J11H'L'Ill tonho prossa 
de clwgar ... 

O S!l. Z.ICAt\l.\S :-Ao CcuriÍ. 
O SH. F11:Um11.1 tm J\IEc,r,o:- ... ao meu CcariÍ, 

tenho pressa do defondcl-o, mnstmndo·u 1111 Situ vor
da:.leint Jaz pcrantu este puiz; tonltn pressa do t'nzec· 
di!SYanecerorn.se essas sombras, ussns ecnsnms qno 
onnbm senador pel<t minlw prm·i1da espalhou sobro 
<• curncter t: llllH'Ulitlatlu dus Ceuror;scs. 

Disse n nobre senalor que estes factos demonstra· 
vam que a mnchinn infernal da reaceão ;linda nito 
tinh't pamdo. A isso respondi cn. " 
. ,, E' tmbalho regular cln a~lministração; onde está 

msso a J'o:wr.ão '? )) 
Com olfofto, senhores, se nós recorrermos aos 

far:Lo;>, expostos nos relalorios r.nteri.o:c~. veremo;: 
quf} se existo <tctualmr.nt9 a reacçito, que o nobrn se
nadoreensnra, principion elil de longa dnta, porqoo 
anteriormente derarn-s,, aindn mais nomeacoes, rc•· 
n!oçõcs, reeonLln~õcs, Llosignn çües do avulsos. 'etc~ As 
stm, por oxompln, do reltttorio de lSüS:cruando mnda 
dominaYam os amigos do nobre senadot· v u-se que [o
ram nomeados 21 jnizc~ de direito, romovidos 14, de-, 
signados fi; e ficaram av11lsos üO, dos E[uncs 14 ven
ciam Ol'lienarlo. Quanto aos jnizos municipaes foram 
nomoados 110, reeonduzidos 21, removidos 20', cxo
nMallfls !34, e dcdarados sem cffeito 15 nornoarões 
forman1lo o lo-tnl do HJO. Ora, estes num{~ro.~ "são 
mnil() superiores <Íqw;llos •1lle nproscmtou o no.ln·e 
senacbr, no intuito de ;JCCllsnr o gabinete actual 
como reactor. 

O Sn. Su.vwlA n.\ ~foTT,\: - Enconlravnm-se o's 
dons I}S!atisticos •... 

O S11. Fwucmu Dt( AlEc,J.O:- Mas, 11 qno me pa
reee que il fidtn de r:aridade ou falta de exame da 
parte do 110bre sewtdor qufJ· pelo SL'li estado dore 
ser ..... 

os;. Se L 'fEl lU nE :liOTTh :-MansO\ 
O Su .. FIGUEIIlA ru; MELLO:- ••• não sú manso, 

., como muito exacto nas suas criticas. c censuras, é 
qne o nobre senador fez um crime ao gorerno, por 
que nomeou JUizes do dirmto c_jnizoes municipocs. 
l'ois sou !tore~. se os log:cn·cs cstn'CJ1JIIJ. vagos o go
Yerno niw ha do pro rei-os cru bem tlu administrnçlio 
da justica '? Fez lambem crime ao. gorerno, por
que i·omiirou,juizes mnnidpaes_; _todos, nós sabemos, 
qUe Sê O "0VUI'll0 !'CillOI'é l!SSCS JUIZ~S, e porque oJlo;; 

" ' I' . d d u pe _!cm por seu yrojH'!O interesse •. ~m. vtrt.n o . a 
!e1 v1gunto elles nau pudem ser removtdos, scnao 
pu r su:t vontade_, e o par.tiuo ~.onscr1·ad~r tom f·onsa; 
grado dcsdu mm to cstn 1loutrma. ,~ssun lambem e 
cxtraorditwrio fJUO o nohro senador faça um cri
mo ao gororno, porq1w, so designaram comarcas aos 
,iui::os Jo ~iroito avulsos, qou lhes L1cixlu:1~ o mini~
torto nntcrwr em gmnuo nnmcro, eomo Ja mos!t•cJ. 

Portanto, omle esl1Í n ru1w1;iw ·? O _nubro senador 
parn sot· m:aclo em sitU assct·t:üo. duna ntoslr;tr que 
juiz tl1: direito. foi con.sidcnulo avulso por odt?, Ql~. 
por algum motti'O [lill't!rltilll' roprorado; mas tsso ll 
qne (l nobre senador n'lo [cz. 
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· Dis:'C S. Ex. que pelo governo so •.ICiuuil nrulsos 
Hi magistrados, mas isto 6 complotnmonto moxaeto, 
porque o gnliinoto actual desde que prindpion 11 g:J
vornnr o p1i7. tratou do ernprc~nr todos os jui7.os do 
rhreit.~ avulsos rp1o estavam ren~cndo ordenados; 
uflo fo7. avulsos por assim di7.cr, scniw tun ou outro 
nor dt·eumslancias muito espoeiaes, o dahi resulto ti 
que aS l!UmOM!ÕOS dO jui7.0S dO uiroito leUIII sid1r 
muito poucas dÍtranto a gorcncia do actual gabinete, 
cump:u·adns corn ns numeu('Õos feitos anruÍ;~Jmonte 
paios ministorios anteriores. Se nlguns jui7.es do di
J•eitó ficaram avulsos o motivo é muito fundado: 
havia J~i7.os Li~ direito do~" .o 3' ontmnda, o eomo 
ustes nuo denam ser designados pam comat·e;:s de 
cntrune!a inferior ;íquolln em que estavam, ora po;· 
isso mister que ficassem aru!sos ató quo npparoces
sem ragus JWS ontrandns cm que ollcs podimn sor 
ompl'Ogadcs; o neste easo, os nobres ministros que 
os deixaram arulsos não lhos fizeram injus1.iça, meo
nhcccram a impo!:si!Jilidad0 de lhes dar um mclhot· 
Jogar, o eontinuarnm essas juizes a gowr o orde
nado ;[que tinham direito. 

Eu poderia mu:tiplir:ar ns citações do movimento 
havido na magistratura, reforiuJo-rnB no rolatorio 
do 181iô·e ao do 1867, mas deixo de f.tzol-o para ni10 
alongar-mo r:xtraordinariamente. 

Pelo que di7. respeito ii guarda nacional, em quo o 
nobre senador pretendeu ter. sr. eflectundu fll'illlde 
reaccão ello disse o seguinte: l'arccia qne a rcspcilo 
da ónardct nacional, nada mais restara ct (.t: e r; 
rnas niio obstante, o sncces.~or do Sr. Alencar ainda. 
achou ma teria immensn pam ctobra: basla ·vê1· 0.1 
alga.rismos segui·nles de morimenlo da guardn na
cional; corpos novos creados 12, couunandos supe-· 
riores e.xlinctos 1., nomeações de novos ofliciaes 3ú;), 
d~cln?'a.das s:rn 1:{feito, honras de posto.ç 28, refor
mados 01., demir.tidos 28, lt•rmsfcridos ou fh1S$culm 
20, privados dos postos 12, dispensas e demissôts 
22, tolal·553 em um anno, depois do cspan/oso uw
':.in~.ento operado pelo sw an.leccsso!', 

·Ora, aqui Uimbcm mo pnroeo •I'Io o nobrosenndor 
niw exerceu o espirita de caridadtl rrne lho ó roeom
mendado pelo Evrngolho, por cpmnt.o nãn' se devo 
tirnr as culpas do uns para dai-as a outros. ,\ssim, 
se o nobre senador lesse C1lm mais alttlncão o rcla
torio do Sr, ministro tia .i nstiça vol'ia qt10 io~ns essas 
nomeações, I'O')l00Õos, dispensas do son•iç?, cte,, 
nãJ se deram sumenlo no tempo do Sr. Nelm1s que 
ha seis mezes somente entrou pam o gabinete, mas 
sim qüe voem desde o relatorio do l86!l altí iigora, e 
talvez desde qu11 so inaugurou 11 actual situncão po-
litiM • 

O rclntorioclo Sr. ministro, nprf.scntnndo o movi-
. monto · du ~no!'da nacionol, que ,·,o mesmo indicado 
pe~o nobro senador, refurc-~o s,\meriltl ao anno 
legislativo, qno ~c "OITOil do rnlntorio do Sr. Aie•n
em·ató o sou. qnc stímcnto cm ~!aio foi por ollo lido, 
Por con,ecrncneia o nohro sona~or foi ponco caridoso 
om tirn1· do Sr .. Alc~eal' pnra dar no Sr.Noh'as,nquil
lo qno cst.:t não fe~ nem porlia l'azur, doutro do pour:o 
tempo t'lll qno tnrn oecnpado o cnrgo de minist·o da 
justiça, porqtnnto tol'o' a principio nocossillildo do 
mtoiraNn dos nogo~ios pnhl Ct'o pnr;: poder rcsol
l'o!-os, o segundo mn r.onsta, aehon mnitos nc:;or:ios 
[ltH' der:idir o applicou-so a litwl-o. 

O Sn. Su,\'Eil\.1 IH ,\JOTTA :-!soo ·ó l;Í com o 
Sr. Alc:Jcar. 

O Sn. Fwuwu DE MELY.o: - ..• , , Final monto 
tm·o ollo de lnmhcm do occnpar'SO de sou rc•latorio, 
peta muito impot·tnnto t[tw dumondn ml!ltu nllon~üo o 
nmitns inl'ormn•:õ·~s. P·)rtanio, niw attriht'm o nolm> 
sonndor ao Sr. Nobias aquillo quo ó tio Sr. Alencar. 

.o. Sn .. SILVIII!u IH ~IOT'l'.\ :·-Ariuillo que ú dn 
lllllllSte!'lO. · 

O Sn. FIGUEIIU DE ~lEr,J.o: - Ainda assim o 
nobt•o senador se ínostrou pouco eari1oso attrihuin
rlu a erime, lHJtlillo qniJ uu realidade não em, por
qnauto o crenr co'rpos tJ,, guurdu naoinnal, .uão en
tuntlo que suja uma reaec.~üo; o qno se tl'ilta de saber 
ü, se a ereacüo era ou não eonvuniente. A nomcncão 
de 355 no\•os olnciucs tumiJem uão pólio consiéle 
r:tr-se um:t reacçiúl, porquanto se estilo vagos os 
postu>, é dorot· do g:n•erno preenchel-os I!unrus do 
postos é ~''''";cão, senhores'? lle nenl!utn modo Trans
ferir.on pass1ir tlo um corpo pat·:t outro 2ü olflciar.s, 

. sürncnta om ltldo o lmperio, em consequencia das 
nmLttJJÇiiS de domieilio qno ellcs fa7.em, r) rcacçüo ~ . 

O S11. ::lrLVErtt.\ D.\ ~lO'I"f.I:-Nesto tour não, ha 
eot1su nenhnmn q_ne ~eja reacção. 

O Sn .. FwuEIIl.\ DE M:m,J.O:-Fol'nm privados dos 
postos 12, suspensos 22, e dimittitlos 2:3 ; ;:qui é 
'1!10 pt\tlo lor i?g<~r snppol·-so que se donm:tccão po · 
rem, nndo esta a dcmonstt·acão do tal asserto ~ 

Par'J accusnr não basta om1ttir uma sfmplos propo- ' 
siçfw ; mas é prceiso que sr exhiham i\S pruras nccos- · 
saria~ para nos conl'onror de qne a accusnçfw ,; vor
dadctril. Ora o nobre senador nrw prol'ou cousa 
alguma, aceusou sem p1·ovns, c portanto lieou sus
penso o meu .iuiw que t.~lroz !Ire fli>So mmlo favo
mvcl, so Livc»cm vindo as prnvas, talvez mo fizessem 
passar dost.c b.mco para n'l' ollc,,. .. . 

O Sn. Su.VEIIl.\ D.\ lloTn:-Era um salto mortal. 
O S11. FIG UE III A DE MELLO:- , , . E como su trata 

uc n:uueros, Llcvo tleclar<~r rtuo já o anno passado o 
no!J: c senador apresentou osses algarismos cm globo, 
sem pr01:ar nada, o se lhe mostrou q uo os untcces
sorus do Sr Alene~r. tinham foi to muito mais no-

. mcacões, domissü<Js, . susp ·nsões do com:nandos,' 
disptinsa,, o refol'iuus na gu;:rda nacbnal do qu" 
St·. Aloncnr, apozar de entr.lr-so cm situuciio intei
ramente nova, uo pas>" que os outros. ·âinua no 
ultimo anno do seu poder, li7.oram essa reaccão, 
I{UO nos primeiros tempOS l'CUliSO!l·Scl contra OS éon-

. scrrauorJs, o ao depois contra os proprio> eo-roli-
gi0narios liborncs. · 

O nobre sanador polit minha prorincia lambem 
pt·&tcntleu mostrar que a ;rdministraeão quo nlli sn 
ueha cru muito parcial, porque tinha" annulla;;o as· 
eleições municipaes do termo da Imperatriz, ao mes
mo tampo que tinltanpprrwado as eleicõos munici
pacs do :>. Frnneis~u qtw ollo suppõo "\'a lidas e Je
:liiCS. Sonhons, a assorcão do uoiJro sonnuor ficar;[ 
inteirnmenlo sem o moitor fund.:menlo, qtt.mtlo ~I' 
~xaminnr os mottvos, que domm Jogar ao atlo do 
presidcnlo da prol'illl'la, o por ulle se conhecei·, qut• 
ullo obrou com diseomimonlo o logalidatlo. En loroi 
ú eamnm, eomo tlonwnstrnciio deste iiSsurto, o para 
eselareeimonto dos s•m;HIOJ:cs. que estudam estes ne
gocias, a pOi'taria, em que se resolveu n annnllarrw 
da eluiciiO munieipnl da lmpcrntriz. Disso o prÔsi
dnntn ,fa 'Jrovinr.ia nossa JlOI'taria, qno I'Oill pll
hlienda no n. 115 d.1 l't•dru ll deste anno, o se
f;llinte. Expediente! do dia .lG do Maio de 1810. 1." 
sccçito: 
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" Portada.- O presidente dn . proi'Íncia, tendo 
prosonlcs as aulhouticas das actlls dn cleir~flo, n 'luc 
so pruccdon nn fregtwY.Ín da lmper;:trí~. no rltn (i rio 
Fr.yoreín> ult.ímo o ímtnerliatos,p:ira camarn muní
r:ipc~l ,,. juíY.rs de pnY. dos districtos tlaqucllo uomc o 
dns respoetivns parodlias, bem como 1111111 repi'Oson
tar:iw dor·úmentada do Yurios cidadiws, articulando 
faftas contra a mesma elciciw; 

Attontleudn, qunuto •i acta ún fiJrmar;ão da mesa ; 
1.' Que ali i não su tloeiara a hora êm que r:umo

cm·am os tmbalhos, eontt\1 a tletm•mina6w do art. 05 
da lei n. :187 de Hl do Agosto do 1tl4G: • 

Om, pergunto ou no nobro senndor: uma la! e!ei-
çitn li vista tlcstas. tleelarar;õcs úcviu ou niio ser nn
nullat!a pelo prosidünte? Nitn tenho presente o:; do
eumon tos, cm no fundou o presidon te dn província 
u seu acto, JHil'il' bom os potler aYnliar; talYeY. asa
bedoria do gOI'I'rno tenha de sustentar n cleicito, 

• 'I como algumas Yczes tom acontor:Jdo; mus os Junc 
dnmontos, que u digno prcsideule de minl111 provin
.cia apresentou, purcce·mo que s[w inr:ontestnl•eís, e 
sulllciontcs pnra que a eleição da !mpcratri1. doi7 

2.' Que dít-se como pres1!0lo maior Ulllll'l'O tle 
chilore> de qn~ o que r:.•almcuto compareceu (20) 
contra o d1sposto no art. 8 dn !ui cit'da. 

3,' Que não se mencionam os numas tl<1s supplcn · 
tos que deíxuram do comparm:cr, co1ilo procl\Ít.lli!m 
os mt.s. 15 da citad.1 'lei e lü tlo tlccroto· n. 1,812, 
de 23 de Agosto de 18tili. 

4.' Que o juiz de paz presidente uiw votou na lllr
mn rios S11pplentos, sendo elle supplento, co11tra o 
que re~ommouún o art' li do eitudo doere to. 

Attondcndo quanto a 'primeira, segundn o te reei: a 
chamadns. 
' Q1to as rospor~tivas at;tns foram coufnsamentc en
globadas,. e no lias :1i10 se dcclarnru; 

V A qual.iOcur;no, porque r,ll'illll feitas as chama
das dn modo :í poder-se eonhneer oo aquolla um on 
não valida, nos L''rmos das instnu:r:õcs de 31 de 
DI)Y.cmhro tle 18GB: " 

2.' O enl:ut'l'amenlo d:t 2° ehamadn, em r1ne se 
dcl'ia ter annnnciado pmriamcnto o dia i; horn. cm 
qne so ic~ proccdet' iÍ se;;nnda c n!t.ima, nu fúrmn do 
·art. ,18 ,Ja lei rcgularn1;ntar das elci\iics; 

3." Que nfto so hal'iam gu·:rdado as cnntdas pros
críptas no art.. Gl da lei já eitarla o reenmmcntladas 
pelos avi,os de 1,1 de Agosto de 18,10 e 2!1 de Feve
reiro tio 18til, §H, qtnntrJ á segurança onH[Lte dcYia 
estar a urna tlnmntr o processo; 

Att~ndondo, flnalmont.e, qnanlo ú aeta da apn
raçilo; 

l." .Que a sun anthentidtlat!c 1Í seriamente con
tostadil pela roprcscn ta(;fw citada, e careee do pro
vas; por q1wn to : · 

2.• Sondo 11 nr:lil dat.11da de !;i, j;Í no dia 10 o .iniz 
de puY. presidente da rnosa d"spaehava nm requeri
mento, mandando dar por cet·tidito a Yotaçilo final 
dos noramonto eleitos ;e um dos seet·ctarios dtttuesn, 
capitiw Haymumlo Vossio Brigitlo rtns Santos, f[,ra 
Yislo em ontra paroehia, (na tlü S. Francisco) ~r:•
tando do ,negocias seus, desde o din 10 iÍ noute utó 
14, som que da acta consto oste incíuontc, como, 
aliás cxi~o o 111'1.. 15 da lei eitudn de lO do ,\r;osto 
de lSIG, documentos ns. 2 o ·1, unncxos ú rcpr.;scn
taçitn; proru tudo 1!0 1!110 ;, ill'ia ptído ser a,:o1:rip1Ja,, 
e foi l:11'1'a.Jn nos dias, cm· fJUO nfw se duram os 
ucnntccituontos, que olla relata; o qnc por si sú ó 
mnti\'0 do nullith1de, ennformo os ii\'JSOS do 21 de 
~[aio e H de Dezembro de lSG5 o arts. GS e GO das 
instrucr.ões do :31 d,, llr.wmhrn de 1808; 

itP~ohe nutorisado JH'lo urt. 118 du citada lei 
n. :n7 de Hlllo.Agu,t.o tk18·lfi,o nos termo.slln aYiso 
n. 8 de 11 t],, Janeiro tltJ 18-1:1, ~ :l', p,rlo flnnl, 
nnnnllnr 11 rnferítla olniçüo tlo camam ~~ jniY.t:s do f!IIY. 
do município tia Imperat.riY., o snlllnoucr iÍ appmvn
<;üo do p;overno imperial n presento a elo, n:mt;lteu
l[n·se .. II!O ns e1ípins tlo estylo; o que so eot!IIIIIUJÍeaní 
ít IJUem competir." 

xassc do vigorar. · . . 
Jlisse o nobre 1enudnr qno cssn ·eioiçüo foi annul

lada, pot'l\ne era do partido liberal, nws, scnhol'Cs, 
ignora S. \x. que a olciciw de juizos de .pnz o da r:n
marn lllltnil'ipal do termô tlo Lavras,f,;!ta no sentido 
rlu partido consorvadHr foi lambem annu\lartn pelo 
J!lesiclcnte tle· minha pro1·incia? Logo a qu1•: se so
p;uo é que o presidente da província não so deixou 
lera r da inOuencia tios partidos, approvando c re
provando oloí\;õos mnmcipaes; o l[UC: elle as>im 
como não teme as CQilS!ll'aS da opposJçâo quando 
annuiiH as suas oleiço1•s em ta.! ou tal .termo, ~11ll· 
bem ni10 se 1leixa embaír dos elogios dos seus nmi
gos eonscn·adnres, quando prc,tcndcm que so appro
I'C tal ou tal cleir.iio. Conscio do sons devores, o.de
sejoso do executai: as lois; o digno presidr.nta de mi
nha prtJI':ncia feriu uma c outra cleiçiw,. conforme 
entendeu ; nüo se guiou pür espirita de partido, e, 
portanl.tJ, merece elogios, c 'nno '!s aecnsações c cen-
sttms qu~ o nobre senador lhe qmY. .fazer. · · · ·. 

O S1t. Nu.us Goxr..\J.I'Jisi-.Tú niio tinhá compe• 
teneia. • ; · 

O S11. FwuEm.\ nE ~I ELT.o:- Elle suspendeu a · 
eleí~;no provisoriamente. · · 

O SR. Nu:.;Es Go:;cu.vEs :-X lei só autorisn os 
prosid1;utes para isso; qn:~1HJO ha perigo de se poder 
ontt·m· cm cxorcicio na época marcada;. 

0 St\. Fll:tJElll.\ nE fiiEr.J,O .'-O que o presidente' · 
de minha provinda t'cY., funda· se no arl. 118 da lei . 
tle Hl 1l8 ,\gosto de 184G. · · 

O nobre senatl11t' taml\em disse,qne a província do , 
Celll'iÍ "e aclwv.< blll·lli!l'ÍSi!da, porque um juiz de'di
roit0 tinha sido espançado, e sahira absolvida n pes-
soa, il quem se imputara esse crime. · · . 

O Srt. J.\l:u.uullr; :~,\ Reforma publicou o Cfln· .. 
traria; o espancador J'oi condemnado: . ' 

O Stt. FLGulil!Ü UE ~!EJ.LO:-E' o que eu ia dizer. 
O !lObro senador ne;ta parte lambem não tem razão. 
.\p~nas constou na capital d'' Courit que o juiz do 
direito da eomarca do. tcú, o Dr. Mod~iros tinha Sido 
offendido om. SIHL pessoa, o presidente da província 
ucu imlnüdwtnmo:!to todas as ordens· pura que se 
rn·oeodossu conlm os indivíduos qno tinham commot
titlo esse nela eriminoso. Ni10 contcnliJtle rccommen
tlal-u 1i:> autoridades do lognr, entendendo que po
diam >1~1· dias inquinadas do espírito da partido, 
pu r isso que o magistrado · portoucia a outro !aJo 
J!illitiw, o Jigno pro;itlontc que era então o Sr. Diogu 
Velho, nHuitlou imrncdíatamonto o ehufe de polida 
iusta.tJrirr o ~~ou!pct.cntc proeesso e o r.hef'! do policia' 
dt'JlOis tle tomar con!!CCtilll'nto do ncgocw, prcnun
t.:iun eomo tendo eornmett.i:lo o erinw de tentativa 
l]U homiedin OS Íllllil'ld!LOS a ljllOIII pui1.1 jH'OCCSSO era 
attrilmido o crime. 

l'cH' eonsoqtwuda ni10 mostrou-se n nutol'idndn 
imliflurcnte a osso faeto. Quando os [Jl'OilJUJeiatlos 
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foram snhmcttidos a julgnmonto, n doeisiw do jnry 
foi q;w nito tinha h11vido a tentutivn do n»assinilto, 
mns apenas ferimentos leres; e niw ohstnnto isso, o 
juiz de ilit·cito cnndcmnou o~ réos ás penas M feri
mentos lo vos, filiando parcein, na ftii'Jna dn jnrispru
dcneia gct·:tl, qno niut podia deixar Jo ser jttli;iHla 
pcrcmpta a cunsa; principnlmonlc nilo tendo sido 
os rtios presos em fln~ran tn delicio. Tui porém ora o 
empenho rio juiz de direito de fazer punir aqnelles 
qno tinham ofl'enJido o sen· collega, quo no rnon 
ent.enrler elle se esquoc:Jn um pouco das regrns do 
direito. Talvez ou JJstej:t cm erro; mns como magis· 
trndo sigo n opiniit.J que, quando o jut·y dt:~:lnra que 
hn unieamenta fe:imentos leves, em ver. do tentativa 
UO homicirlio, O dever· do juiz UC direito lflle o pre
side é clci!lamr Jlcrempta a aC\)ÍIO, e deixar a piit'lo 
quoixos:t instaumr novo p:oeossu, se o julgar con
veniente. 

O Sn. NUNES Goxç.\r.rEs:- Se nfio houve prisiw 
em flngran te. - ~ 

·O S11. FIGUEIIU DE :',:Euo:- No caso presente, nilo 
houve pl'isão eni'flu~raute. Portanto, o inlcrooseque 
o presiieRte da provi neia tomon por este negor;io, 
dou Jogar a uma sentunt~a nv.lnos justa. 

Entretanto. comparemos este pror:ediuw:ito eom o 
que houve quando se úen facto idontieo no tempo 
da situaçi10 pnsmda, em 18Gü. 

O Dr. Fmucisco Rodl'igucs Sete, juiz ,;e direito da 
comarca do Crato, foi lambem espanca,Jo publica .. 
mente uo sahir da i~reja. Es~c fado cttegou ao co
nhecimento úo presiàonte, qtto cntào ~oromava a 
província, este nfto se nbaliou, não deu povidencia 
algttqm, e até hoje o r:rirnc est:i impune. 

O Sn . .1.\GUAI\111!' :-0 presidente era o Sr. Homem 
1io l\Iollo, dou pt·ovideneia,, 111ns as nnt.nritlmlt•s tLt 
terra não es.tivomm por is~o. 

O Sn •. PRE.llDE:I''rE :-Attcn<,;:io! 
O Sn. FrculmlÁ DE 1\IEtr.o :-Aceito nrectinca~ào; 

não hruve, por conseqneneia, o mcnot· •~astigo. 
O Sn . .T.\GU,\1\InE: -O m:1ndatario t!o espanca

mento foi promovido. 
Ü 511. PRESIDE~TE(dl'])()iS de la11(/CI' a ca.wpa): l'oyo 

ao nobre senador qne nilo du npni·tcs. 
O Sn. F!GUEIIIA DE ~IEr.r.o ·:-Este, são de am;gos, 

s.'ió p:u·n me ajudar, o e,elarccer. 
Disse mnis o nobre sonmlor qnD dons dolegudos 

tle polida da situn0üo adtml, o tcnonto-coronel João 
Quesndo Filgnoirus o ma,jor João Antonio de Jesus, 
tinham solt3t!o 11111 facinoroso, o que tendo sido por 

co-roligionnrio do uobre sonudor, fiea bem demons
Lrndo, r1uo essas nntol'idades não tinham commettidu 
o ei'ÍIIH•, que *ímente pot· paixiw politica se lhes 
imputuvu. 

O nobm sonatlnr, >onh• •res, ainda piira demonstl'il\' 
quu JJ<' S>ll provineia se iiclut hoje bnrbarisada, disse quo 
tinha-.se enntmottidu dentro do tfoz ·lllozes, JJÜJJ sei 
so Gil ou 70 er·im"s oo lwmiddio. O uobt\1 senador 
en~anm1 se completnmonto, ello uúu púde pr<ivar 
semelhante proposit;iiu; o fonte em que olle foi 
hobor o;sa assor~üo nito sot·ve para fnadumenttu· u 
<jiiO e !I e disso. :'. _ 

E' vontadu t!Ue se publicou uo Cenni, no Pe1lro II' 
pot· m·dom do pres1dertte da provineiu urna relueão 
de todos os el'imiuosos qno tiouam sido presos.uent.ro 
do tempo, ii qtte o nobre senador sll referiu, entro os 
qnaos ltavia réns do morte, por(Ím o nobre senador 
nito fez suluçüo dos cl'immosos quo tinham cnmmel
tidu erirnes uessu periouo, mns confnudiu-os eom o~ 

· pertencor:tes a annus anteriores; A iÍ pi'Ovincias di
versas, IJUC n.s autoridades-do Ceará tinham pr·en
dido. Por ci.lnsetjttoncia os.<e uocnmento não ptldo 
snJ'VÜ' para dvrnonslrnt• a pniposit;iJO do noLro se
nador. 

Tenho arrui o relatorin do Sr. Diogo Velho, ~uand•1 
presidente da pmvinciu. Fullando nlle dos cdm('S 
eomrnot.t.id0s no Cenrú desde 16 de Outubro do nnuil 
du l81ii nltÍ u dntn do relulorio qne tove Jogar ern 1 de 
NtJvemhro de 18üo,!liz ellc IJIIO se tinham ~l'i'~rotadn 
:11 homieidio~. 4 tentativas de .homit:itlio, l mfnnti-. 
eidio. Aqui osliw :3fi assassinatos e t.entalivus 
dentro de nm anno o 15 diiis, e nilo 60 ou 70. No 
rolutOI'io do Sr. l'rdtas Henritpws, ar.lunl rrosidente, 
so dednra que desde 1 de l'iovernbro de 18ü8, até 1 
do ~etcmhro do 18ü9, l'urmn os itomicidios 39, ns 
tontutivns de hnmir:idio 5. Em que parte, pois, flli· o 
nobre ~euador t1dwr fundamento; pnra dizct• que na- . 
~1wlla prorineia se tinham com metido dent'ro de nm · 
pcriodo mnito limitado nito menos do 60 ou '/0 as
Síl ss: wt tos ? 

Se nôs consnltarmo; documentos anterioro>, por 
cXt!mplo, o rel.ltodo do ministnrio dujustica de 1868, 
aclwmos que no Ccarú cm 181i6 houve ·apenas· 13 
assassínntos c :3 tentativas de assassinnt.os, quando 
esses crimes commetlidos em todo o Imperio, se
gundo <)ssc rolatorío, foram 2G5. E devo doclarur quo 
uo mupp11 mspeclivo sodeclarn que essas informa
ções, quanto uo CenriÍ, são completas, P?rq~10, fnl
lando a respeito de nlgumns outras pronr.cms, so 
diz: nit::, h:dnformncõ·os cnmplelns a respeito dellas; 
logo, a rnspcito au" cnm!nnlidade do Cenrti a infor
tmr,uo é colllflleta. tal ct·imn -snilmetttdosa Jlroccsso, o pror~esso ni10 pro

duziu elfeilo nlgnm. Senhores, é Ycrdntlc qnc al< pes
soas mcndona•Jns foram met.lidns em processo, e com 
nfi'eito prOtllltlCillriiiS Clllllll l't,!llSdü fTilllO dn I'CSpllllSil-
hi lillado, mas sondo submcl.tidos u j ulgamonto perante 
o jniz do direito dn eomarcn, por esta foram nbsul; 
vidos; mais qunl <Í n conclnsüo rpw dcl'cmos tiinr do 
somclhnnto neto'? E' qtJO elle' nüo tinham comroet
t.ido o crime, qnc ;:o lhos irnpntal'a ; I) tnnlo doi'Omos 
t'Star por es~1 conclusitn, qnn11l.o ô l'erto qne o .JUiz 
que os nbsolvon portcnco uo Indo do noht·n senador.· .,. .. . nrcce-mo q.tlll_<J u;dontor. '" 

O Sn. J.\r.U.\ttliiH :- Naseinwnlo. 
O Stt. Fwutmn nn :lltn,w :- i'ortunto, qnor pula 

scntongn do ithsnlvi~;ilfltjllo legal monto eonsn;,ttirnm, 
<JilOI' pelo fado do sur essa nbsulri\;ito dada por nm 

A~ ora se oxarni nnrmos qwws os cl'imos commottidos 
11a Ct\rltl (!lll todo o a uno do l8GS, e os compararmos 
eom os cornmet.tidos no Ccill'it no período doconidn 
do lü tio Outubro ilo'l8ü7 a 1 do i\'ol'cmbro do lBGS, 
aehanws que no mnnicipio da Côrte, se pcrprolaram 
dontt:o desse anno 13 homici11ios ú 17 tontatil'us de 
lwmidclio, isto ó, :30 ittlcntauos conlra as pessoas, 
onlrotunlu qrto no Caarii, no osnaçu du um n;mo Olt 
ponco mais, a cont;rr do lli Ju Outubro do l~G7 n 1 
do Norcmht·o do 18GB, se commetlemm 3G doss"s 
el'ÍIIWS Xiw trnto dos e!'imos ospceialmcnt.e eum
mottidos 110 1111110 de lSGS, pOl''IIIO o Sr. çonselheiro 
Alo nem· nu senrolat.o!'io nittl it:cluin esta dncumculo, 
ellmO foz'' son Htitecossor; pol'issumo sirru tio os
pat;o do nm a11no nprusent.ado !JOio St'. Diu:;~ Velho; 

Pulos dados, que ncnlto dn appn:sr·Hiill' vu-se tillll 
29 . 
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não ó :,~rando 11 dill'ereuçn do eriininnlidudo do Cearit 
1:omparada com IÍ da Cr\rto do trnperio. Orn se ó 
oxaclo, que· o município da Curto tem ,100 ou 
500,000 habitantes, o assim o asseverou o nobre se
nador pela llahia no sou discurso do ante-hontum, 
e qno o Cea1·1t tem. ta~born igualpopnla(;ilu, sl•guc-so 
lJite n~I(Uilllii provmcw Cllmmettorll-se lantos crimes 
contra a pessoa como se r:ommelLom no municipio 
da Côrte. E dada essa popula(;iw, n eompar<lcilo neste 
easo é a favor dil minha pl'•ll'incia, porque 'nu Côrln 
existe uma populn0ü0 rir.·a o ilrustl'adu, oxlsl.u um 

contl'il a pessoa e el'imos contra u propriotloue, entru 
a Ctlrto u o Coa11Í, todos hãn do concordar comigo 
que u moralidade do CouriÍ oslÍI SUfH!t·ior ou pelo 
monos u foi no annu do 18Gü, Íl que me tonbo rofe- · · 
rido. Passemos a~orn ·ás províncias. 
· .No !\lal'ilnhiw, por oxompln, con1 umrr pnpular:úo 
do,GOO,OOO ltnbík1ntes,doriim-sc no annouo 18iiü..:'23 
ussnssínatos, 14 tentatív11s do Jwmícidtn o 1 inl'antí
eidio, emquuuto que no Ceunl, .lambem com 500,000 
habilantes, derum-se stírnonlo 1:3 irssassínatos, 3 ten
tativas úu lwmíeidiu o 1 iui'antícidin, como jú vimos; 
logo, quem tem mais murnlidade, o Coal'Ú ou u Ala
mnhão? Nas Alagtias, com :300,000 habitantes, 
deram-se 4:3 homicídios, 13 tentativas de homicídios 
o :J inbnticídios, c nu Ceuní 1:3 homicídios, illenta
tivns de lwmíeidíuo 1 infnntietdio: onde est1l maior 
morulidndo·? Mína~-Gcruos tem 1,600,000 habitan
tantes, su~undo 1lízom; (todas eNtas notas relu
tívils ú população são exlrahítlas do um fdheto 
que pu!Jlieon-se por ordem do governo imperial 

. r:orpo de pohcia numeroso o coneentradn, ti a Cllrlo 
n ecnl.ro de todas iiS nutorídades,.o por t:onscqrwncía 
nroprossilo e,prevengiw dos crimes, pôde sor mnil.o 

, hem foítn. No Ceará, pelo 1:ontrario, 11 popula~~ilo se 
ae.ha dissiminada por um vasto IO!Tílorio; os meios 

, de 1eprcssüo o puniçiw do.s delit:los, assim como· de 
OS punir miiÍtO limitados. e. dilfico;s: iJ illust .aciw r1a 
provinda nliiÍI.O ncanhadn; I! portnutu appnlsOI.itando 
" CrJal'Í í~nal numero tle crimos nos eommol,tidos 
na Côrte no mesmO esp.1r,o do tr:mpo, ,·, induhítavcl, 
CJIIC a sna rnoralítlade, seu respeito ;Í vid11 humilna, é 
a1é superior áquel,a que se aprosonta na Cí\rlc. 

Esta minha asserçiw ganhar;i maior fol'()il, lJIIilll· 
do se att.onder quo no munieipio do Hio do 
.Janeiro não exístmn rea[melltc oss1Js iíflll,OOO habi-
11111\0S que goralmento se lhe rlií, porqnanto os 
mappas ultimamonte.feitos eorn o maiot· r:uidarlo por 
tlilfurentes commi~sões par,lcltiao,:, o reunidos em 
mn mappa · i(CI'ul pela ~ommissão cenll'ai, da qual 
r.ivc a honm de ser prestdonte, di10 ao munieipíu da 
( :rlrto apenas 250,000 habítn!lli!S. 

Ora, se o municipio da Ct\rle tom menos popn
laçãn, on rnotade da popula!;ilo rln Coará, o silo, 
••utretanto, tão numerosos os ei'Ínws que cnntrn as 
pessoas se toem eomrnol.l.ido em 11111 período conhc
álo, pnt·e,~e que não serei li!merm·io nllirmandn que 
11 moraliuade da minha proviur·ía ú Fuperíor iÍIJIWlla 
r1ue se nota na Côrte. 

E se eu quízcsse tratar dos crimes contra a pro
'príedade, de que aliás não tralou o uo!Jre senador 
por minha pruvincia, entilo a minha üsserdw tor
nnr-s~-hia üi'Íilente, por,tue na Cl\ttc se euminottom 
muito mais crimes coutm n propriedade do que em 
todo o Ceará. Basta perc~rrer os mappas quo acom
panham as relatoríos dos Srs. ministros da justir.a. 

· Senhores, en prncmeí fazer um apanhndn cfos 
et·imr.s r:ommettidos contra us pessoas na !Zthte, e 
em diiTerentes provinc:as no nnno do 1806, o compa
ral·ÓS eom .os rlo minha pro\'inda no_ mesmo t.ornpo, 
t.endo om nsta sua respoe1,1va pnpnlnr;no. DnHes consta 
o st~gninlo : 

:'\o n\unícípio 1ln Côrle r;oni :300,001) habilanlc>(qu,~ 
,; o lfiiC lho do li pn:·a faze~· r;o~ta 1:;.dond:1( commot
IDI'am-so rJill 1866 11 hnmHadiOs, 'J l.tJnl.alll'as do Jw
mieiJio c 1 infnntieinio; no Cnal'iÍ, 1:3 homicídios, 1:3 
teui.Ptiras do homíeidio c 1 ínfnntieidio, i>to r', no 
munieipío ·!n Ctlrto eommcttoranHt• tantos crimes 
t'OI!I.rn 11 posso~, "?mo. so ~:Oilll~ll!llel'nm no Ccnl'iÍ, 
<•IHio a populaçno o mm to suporw1·. 

~las qnnndo se trnla do enmo eonlra a pl'llpi'Íc
dnde, .nn Crirlo commcl.tnram·so ü:l fmlos, 10 eslol
lionnlos, lü roubos, l'i.l:., no lo1ln 01 e1·inws eontrn 
ii prnprit!tlat\Ó; enl.ml.nnlo IJIIO uoCoiii'IÍ llflfliii'Ctlllll •L 
1'11\lhos; lH furtos, 7 ~~stolliountrlS, como ~~~ y,\ 1lo 
111~ppn quiJ Hcompnnlwn o rcla~nriil do ~1· .. \lnl·tim 
Fmuds1:o 0111 lRtiH, pag. ~-Li. i'llr Cllllsrqnuncia, 
I~OIIlJ!lll'iiiJIIo OSLIIS il111" Ol'lli:IIS do cri1110~, erilllos 

para a oxposir:ão do Pads) ; Minas-Goraes, dizia 
ou, tem l,Goo;ooo habitantes, istn ó, o lt'iplu 'da 
JIOplt.ação do CeariÍ, em li:!fi6 liouve em Minas 
l'l3 assassinuto>, 20 tenlatil'as do assassinato, isto é, 
103 ataques <Í pessoa; ontrclantu, que no Ceará 
súmcnte deram-so 17, isto li, a sr.xta parto dos 
ct·ímes ; qual é a provínr•.ia mais moralisada? 
S. Pedro do Sul com 580,000 hauítnntes, leYe no 
unuo de H!GG,- eonfonno o mesmo relatorio du 
Sr. nLu·tim Francisco, 81 assassinatos, 22 tentati· 
\'as de homicídio, .:3 infant,cídios, isto é; 106. crimes 
~:ontra as pessoas. Nilo estaní o Cearú em muito 
melhores condíeões de moralidade do que o Rio 
Grande do Sul, "tendo umu população quasi igual, e 
commotttJiulo, ontMauto, a Ü' parte dos crimes que 
ulli se verificam? . 

1'11rece IJI!e o noiH'O sonatlor, occupando-se do 
'nossa torro, quer fuzél-u figumr uos olhos de todos 
os habitantes dos to Imporia como uma terra de lle-
d nínos sufuros, para ""ar da expressão de um dis
tin~to ailministrailnr Jc Pernambuco,· fallando dos 
crimes que alli so commettiam; entrolanto a ver-
dade é que o Ccan\ lem a mesma criminalidade que 
tem os outras províncias, tah·ez menor, mas que de 
nenhum modo merece ser apresentado sob o triste 
aspecto, em que o nobre senador todos os annos so 
esforea do mostra[· o ao paiz. · · . · 

Sc11horiJS, o crime, cm quanto houver mundo, ha de 
ser sempre praticado; niw é possível que o mal phy
sico c moml scjnm e~pellidos 1!.1 terra; e quando so 
li'ata ria criminalidade, o melhor meio de a cohibír ó 
a prcvenciío e wpressüo dos erimcs, e a proveneào 
o rcpressiio d.:s erimcs niia pôde no nosso paiz sor 
ti10 porfl'ita eomo ó cm outros; dependem de muilas 
outras cnnsas, qno aetnalmente ni10 actnam o!Ticaz
monle rm nosso pniz,paru cont~;r os criminosos. 

1\Ias pm· este lado prído o nobre senador ar:cusar 
cumrazi10 a situar:iw actual? p,jJo accnsar os dele
gados do governo' que scn·irnrn naqnclln província 
desdu Julho do 18uil até agora'? Nito, ni10 IÍ possível quo 
o f1wu de nma uwnoit·u triumphanto, ponpwnto quer 
o sr·: Diogo \'olho, hojo ministt\l tlus obras publi
eas, l(llilndo presidente daquolla .provinda, tJIWr o 
Sr. dosolubtu·gmlm· Freitas Hont'Ítfucs; quu 11gora 
estiÍ it testa du snn adminísl.nwiw, esforenmn1·so 
graurlument1!, pnr11 quu u et·íme ''fosso repi·ímído u 
punido Sl!lll deseau!;o. Alt;lll du recommout!açilo 
instante o constnulo IJI:o llwrnm pura a repwssün tios 
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crimes nos ,seus delt,gndos, ellos proeuriiram no· ntncinl·mnior intol'ino, Joaquint. Jlfcndes da Cru~ 
mcinr pessons que cumprissem justnmou,to os de· f.;·u.imw,·üe.dnni.rw.» 
''ores tio sou cat'f(O, satislizessem 11 espectat:Vii delles . Côpitt .de copin.-Diliegucin do termodn Snlguoil·o, 
presidentes, e quando um ou outro do fülls ugentes 1' tl1• ,\I aio de 1810.-lllm. Sr.-Tendo-se clfcctu:.do 
ou deleqados nno sntislazi:~ as suas vistns e especta· u mez pussadon cnptill'a do criminoso Josó llarboza 
tivu ellos so iip:·essaram Jmmodinwmcnto cm pu- de Oliveim, para o que foi .requisitado por esta do' · 
uil-o coma demissi•,O· Tcnho.•.'qui um dow!llento . · lngneia 11 fol'(:a qun pr·oinptam~~te.· v. S. p.restou, · 
qu~ prova o que d1go, oxpedJflo pelo Sr. l•reltns at;ontceeu rrue o dei(Jga~o de l•loresln n despacbou 
Honriquos. (UJ)., . · · sem HUtorist~çiw minha r~z~o esta porque não cilm-

Nem sempre lOJa todos os doeumontos 1(110 rcs· pr1 cOrri o meu do1·er. êumpre-me por esta occas1ãô · 
poitarn it minha proriucb; JJJils lendo por acuso e~t.e, a~rndeeer-I!Jc·. n coadjuvnção que se dignou prestnr-
purece·;·me que denoJnva os bon~ r.h;sejqs que t~m mo assim como o bem quo cnmprirnm cori1 seus de: 
o p~·es1dente do ac.crlar, e a JaCJIH!ade com que v• res. as pmçns sob seu commanlio q~e Jir;era"! parte 
dmmtte os empregados pOl' e !I e nomeados, urna vez dn• mm h a força; porquanto tudo ku dev1do 11 mtel-
'lue eonste que nilo moreccm 11 sua confiança. li·icueia. zelo o ded1encüo <W .serviço publico que • · 

Por outro ludo, o actual presidente do Cciil'iÍ tilo Y. S. com ,r,woll por· mais esta vez. Aproveito n üC· 
desvcllatlo tnm sido cm persogr1ir os crimes e os cri- cHsiiw para direJ·-lhe que pódo contur com a forra 
minoses que tem nomeado diffCJ:entos olliciacs de di' rJnc disponho assim como com 11 minha pc5'on. 
policia piira oceupnrem os· cargos do policia nos dine- lhms gniirdo a V. S.'-lltin. Sr. tenent~ Antonio· 
rentes districtos, imiran~o assim os seus nntecosso- Yr•l'issinw Barroso, dignissimo delegndo de policia. 
Tes, e sej:lnindo a pratica geralmente ndmittid11 cm --0 delcwdo do policia, Anlrmio José, de A?idi'Íide. 
todo n Jmperio. F111 elle,qucm mandou o prolwio -Cnuforme.-0 oflicinl maior interino, )oaquim 
eummandant.e do polici.1 anmrnicipio da ll11rba lw, Jllenrles da Cru.z G!lillim·âes Jun.ior. » 
" o' muito digno Dr. l'iauilylino 11 nrissãü Vdllil, Eslf!S documentos, >onhores, prol'am qno o prcsi-
ufirn do occnpar nm destes icgures, vis lo que deu te ria prol'incb pelos seus delegados, subdcle:;ados 
lhe constnvn que nas r:omnreas do .lardim e Cm toso (•nwis.1.~m:tosdc policia !l·m poJ:sei(Uldo o crime. Não 
nchava uma quadrilha de faecinoras da província do ptjrJr,, portanto, o nobre senador nccusar•o presidenta 
l'erniimbnr:o, eslava comuwltoudu crimes de lorla a tle tc1· si~o disirlioso neste purito. · 
espocie. Or·n, om cons2,,naneia das medidiis lorun· Senhor,s, tem-se proenl'iiiJoespalhiir, e'O'nobre ,e. 
tltis pelo' presidentu da !li'O\'Ínciil para a rO]ll'essiJO nau o r· do min!Ja provinda tem sitlu a causa prinCÍ· 
dos crimes, foram presos (lenho aqui a rela~;ilo) pai, qne o Ccar:í é uma tcrrii onde so commoHem 
289- criminosos, ou ro1:on!Je;irlos liles ll·1 opiniüo crimes a todo o momento, por dá c:í nquelln palha, 
J)ublic•l, porque o processo linul é que ha de decidir. sem motivo, sem J'nndamento nenhum, por cffcito 
Os clwfcs da quadrilha !'oram tambem presos e a de puxões violentas, que nenhum freio p6de conter. 
•lolegacia do Salguoiru, em Pernambuco, congr11- E' i>>o inloirumonte falso; us cc~renses são um 
tulou-se com as 1\Uloridades d'' CcariÍ por ter con· poro ·par:ificu, o moralisa~o . 

.. seguido este fiiclo. ·Eis_ aqni os doeumenlos que 0 :3rt. JAGUAlliiiE:-Apuiado. 
11 comprov~m, c que esluo publicados no n. 124 de , . . · .· . . 
Pedro fi deste urmo. O Sn. F11:UE!RA nr. ~.IELr.o:-f,lvo de. V!UJü.r al-

"um:ts r~7.''s n,l prol'lllCHl do Ceara, na d1stancm. do 

Pll!S:ÍO !lO CllJ~llNO~O .lOS:( l!,\Ol!CS.\,• 

cr Pecas o{/ieiac.~. - Cr![>ias. - Delegacia de 
policia 'tio .Jardim, 1" lienfnio do 1870. -111m. 
u Exm. Sr. -' Ar:ha-se recolhido il cndila desta 
Yi!la, sob minha guarda, o criminoso José llar
lJOzn, deixando de ir para n cnpiliil-do l'omam· 
hnco como disse a V. Ex. em otncio de 24 de 
Jlbril ull.imo, pel11 combinnçilo dos delegados do 
.Floresta e Sal~ueiru; pelo 1·isco q1w corria do ser· 
tomado em Cil~inho, reio pam o Salgueiro; e daqui 
u mnndoi· buscar ali i, o aqui so ai!lw eomo jlt disso; 
tom de rospo tder a 17 do cormnto mcz no dmo 
de arrombamento rio ra'dêa, o tom~dn de presos 
-ucsta villn, rlcpoi> do rruc romcttido para o Crato iÍ 
Hr:r rer:olhhlo iÍ c:~,J,)·l dali i, c ,;,prll'iir pelo jnrv diiqni 
c• do Sulgnoil·o ondt• tem d~ r~srondor· a nmbtlS; de· 
rtois do·-qno se~nir:l ~ou destino pum l'crniimlmeo, 
1nas pelo Ccnl'lí. eomo estú eombinado, para t)\'Ítnr 
qnallrucr perigo, ou mesmo lomnrln. -0 'l"o 11 V. 
1\x. communirn ~~omo rnJ r'Hilli'rr.. Junto achni'iÍ 
V. Ex., o ntncio d.1 ,·apitilo dolegnrlo do Snl::;uoirn, 
"m tJIW mnilo agr·adocc n n11xilio qno llw foi prcs · 
Indo pnr<• ii eiiptur·n do ol'imino~o .losó Barlwzn.
Deus l(llnrrlo ii V. Ex.-lllm. o Exm. S1·. r!Psomb:1rga· 
dor .! oiw ,\ n ton i o dt• . I mujo F1•oi ln s H onri~1ws, dil-(rlO 
prosidonte dn provinr:iii.·-:f7Jirmio Vaisstmo /lar· 
roso, Jononlo, delegndo do policin.-Conformc.-0 

!lO, 80, 100 e mais leguas. ·e nunca foi-me necessn·' 
rio r.·onduzir nrmns de qualidade alguma· pora ·a mi· 
nln deJ'cza. 

O S11 . .T.tnu.tnrnE :-Apoiado. 
O Sn. FmuEift.\ 1nE ~l!m.o:- Dormi muitas vozes 

:10 JIIÍ !]OS regntos, debaiXO das arvores, Senl temer',• • 
lau~itcs ncm1 n>sassinos; ó ato o modo mais commum 
de viajar-se ali i: nilo so leva unia pistola, \Wl bncH· 
1nart"; qnom ni10 teme a or1lrcm por causa d~ suas 
propriii~ iirçüe:;, nilo lOYii arma nenhuma, a llll? set· 
ai ,mn laciw puril' cortar ramos de lll'l'orcs; rwJa-so 

!Jor. ronseqrwncia muit.o segura e dnscnnsad~mento. 
~ 1'11 pc!:o no noh1·o s9n1Hlor, q11e, por esp~l'lto do. 

f•nridade, que tunto 'diz no oeu. os.tado, nno con· 
ti mil• 11 infamar· a nos~n boa provmc111. 

O Sn .. 1.\r.u.llllliE :-Apoiado. 
O Sn. Fir.ur.11u nE ~~ EI.r.n: -·O nobre sonndor!am· 

hcm procnron rtizer f[IW 11 ennsn dussos cr·imos provinha 
do dosrespoito. 1ís aull>ridndPs o ~ltlrihniu isto gorai· 
monto nos conscn':idoros, pnm VJngiircm-sc dos seus 
~dvorsnr·ios; julgo qno foi oglo o pensamento. 

O Sn. Pmmm fnz signnl negativo. 
O Sn. FJr.uErru rm ,\I E I. !.O :-Faz-mo favor do ex· 

pllenr o seu pens~monto. 
O Sn. l'o.ltl'liU :-Quando tiver o. pnlln·r·a; nill> 

quero ir1 torromper n Y. Ex. 
• 
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O Sll. Flr.UF.IIl.l DE M Er.w :- Como niw rJuor ex
plicar, voult1r,.o que nobre ~CB11dor disso 110 seu dis· 
curso: (f..li.) 

Tenho aqui o !filO disso o digno viec-presidente do 
Ceará no relatorio com que JHissoú n iltlminist.rncito 
no ur tllai administrador o Sr. Frnitns HcnriquÍJs .. 
Fallun,Jo sobre a soguranr,u individual, osso cearonse 
t!isso ·o seguinte: O Ceiu·â, ?tw na.dn tinha ?lte 
rece.ia.!~· do parallelo spbre cst~ a.~.~11111pfn m111 a.1 
mt/.t·a .. ~ provincia.s, •.tem. u/./ÚnltiÍlenle of{eree,:do ri. 
co~sideracã.o pltbUca. uma. c.otra!i.lw I'?HIIIIII.fia.; ·tur 
compn1·açào dos dados eslrr./1:.~/icos do.< am1 ns únmedi·I· 
t.amente anterioi·w1 sobrcsac 7/.llla. dfra rwnndc
menf.~ des(a1JOrat•el ?lOS u/l.inw.< dn:e mc:::cs. (O pre-

' sidcnto l'al\avn em Julho de l8G!l.) On s1:in o r.lf.a,dn 
de Ú'I'Úa.çào, Clll qnc lldw.valll·.<e o.~ c~ph·1:1os 11Cln 
compressáo c3:ercül11. no dominin ··áa. pnUticn dcca· 
hida, c 'fl.al:nrnl c.1:plosào r/1: rcgo.~lj·o, rcsnltanle dn 
·mu.dan<HI· operado na. ·a.dndnr~trrwão do JW!::., mn 
cnntrapnsierw ri·violcncia das pr1i.1:ôes, que nra'ina.ria
'/llrnle animam a.os gn1! ,,áo rlc.<poJarlns de po.<ições 
·vantajosas, d" qnc go:a.l'fl'!H dcsr"g'rrtda,mcnfc; on 
sci11. n cslndo de c.1g0famenlo rln pruri·ncin ~111 rcla
ç.io ao SC/'11ÍCO dn [/li_cl'l'fl, C CU1L~C?IU'nfc 'l'l:/lltfl"n01lCÍa 
da JIOJIU.laçâo C/11 s/l:fetlar-.,e li" I'CCI'Jtla.mcniu c dcsig
nncão, do qnc tem rcsnlt.arlo nri.o poncos c sm;.yw:. 
nol,nlosc,nftictos, ai!1da c:l:agcrarl!'" pe/.n únprcnw, 
011. sr1n. o!:.tra. n m:a.n ?iiC o i/I.Oftl!il, o certo é que 
o Jacto c:mslt:, 

Conforme se mostra deste topico do relat.orio do 
digno v ice-presidente, vô-so 'tpw sobre 11 causa 
d<1 augmentn de crirncs n11 pmvincia, fallnl'il hypo· 
t.hetíeamente; clles niio disse que sómcnt1: a rcacr:iio 
politica, dos hom<~ns da situação aclnai tinha eÔn
eorridn parJ isso ma~ apresentou dil1'0rPmrs e/lUSas, 
o ent,·c o\las appnrecc o r:onllr:to elos que, depois da 
asctmsiio actual politica, qnizeram tomar rrr:rui11S o 
designados pam o exet·cito. e comniCLLCJ'arn worl.es 
Logo, a l'kc·presidencin da pmvincia niio at.Lrilmin 
o angment.o do scrimes s1íment.e ú r<:ncr,iio polit.iea, 
Cftl\10 o nobre senador JlretCildt:u l'azor. 

Senhores, o presidente de minha pml'incia tcm-so 
tornado !Jenenwrito cmpregandn todos os meio:; qun 
a sua prudeneiu adminístrat.ivn e as lnis llw suhmi• 
ni>Lram, pnra reprimir o crime, tom aclindo nas 
autoridades do Ceal'IÍ instrnmontos dignos de satis· 

'•fazer 11. sua missão. Os agentes polidacs toem 
~atisfeito as recomtnendaçõcs do prcsit!entc da pro 

· vincia. 
0 Sn. Nu~ES Go:-;ço.r.vE:•- na parte do presidente 

nf10 ha a mc•nor duvida; ó um funci!ionario pnhlit:o 
muito honrado. 

() :;n, F1t:uw1.\ I)E ~im.1.0 :-QnamJo oo YÔ pu
blicaria uma roiar;ào M ~.riminosos presos t!oS<Io 
Agosto do auno pa~sndo ato o 1" d1! .lnnho de 1~70, 
em .tJIII) llguram 24!1 pro~os po1 dílfuronlos l!l'imus 
tl dr: pruvineins div1:rsns <JIIO sn fnrnm aconlar no 
Cuani. niln Sll JHI<!Q rleixar tln'enne!uir IJIIC n:Hptella 
. pl'i;Yinl!ia ii tulloridadu tom sitio n ma1s aetiva qttc 
,; po,givul na pl.'rsegllÍ!;ilo dos eriu1inosos. O mais 
pt~r\.t)nco aos , magistrilllos mwnno~ndos do ~llt!S fn .. 
ZI'I'IJ/ll OS JH'Ot:USSt1H, de tiS jli'Ollll!ll'iiiiCI/1 ; O llliiÍS 
portl:u~o .aos t:irladiws, qtw eonslil.llilldn o lrihu
nal 11,-1 jllrl', os dm'f!lll julgar u1nis lnrdn, So os 
jumdos uiw'tur.•m a indupeucia o intolli~oneia IH'I:f!S· 
sai'Ít" pm·a ptlltÍI' o critno, tl<'lios, quoixu·SI~ o uohl'" 
~oundor, ni1o das anlo/'Ítlauo; ljiiC tilo dusvollntlns 
SI) IIIIJSira/11 1!11 OXOCIII:iiO tiOS oOIIS drm:res, 

O Sn. Polll'EU :- En o confessei. 
O S11. Fir.ur.mA UI' MHI.O :- PtJb entf10 o presi

dente da pronneia ó digno df! iouvot· por um some· 
lhunto facto, e 11 prol'inda não ptlde memcer as 
censUI'aS qno o uobre senador todos os annos lhe 

. vem fazer desta tribuna. 
O S11 Nu.~ !IS G0:1'0.1l·VES :- Ellc tom [ior flm mo-

rnlis:~r. , 
O Sn. Fnnm111.1 DE MJU.r.o : - Então Hill em 

ger.1 i de todos os crimes. ' 
Sr. presidente, jnl~n ter satisfeito o rtm para IJtll~ 

pedt a paia1'1'n. Tenho concluído. 
Fico1t a· discussão adiada pela hora. 
< 1 Sr. prosidente drn a ordem do dia pnl'll 16: 
:3,• disenssiio da pi'Oposir;ito da eamarn dos Srs. · 

dopullldos npprovando pensões meneionnrlas no pa
recer da mesa n. 2!ll. 

1." ditn da proposicão da mesma c~mnra anlori· 
~nndo o governo parii mandar ndmiltil' <Í matrícula 
do :l" nnno do em·so medico de qualr[ItCI' dns facnl· 
dades dn lmperio, n Felippe Basilio Cardoso Pires. 

V ~to de gru~as. . .. 
1\equorimrntc! adlil~lo pror~gando :1s l10ras da se,. 

são durante n thscussao da lm dn or~amentu, com n 
parecer da mesa n. 228. · · 

LenwiOil·Su a ses~fto 1ís 3 horas. 

ACTA EM lü DE .JULHO DE·l8"10. 

I'IIESI!lENCI.I liO SR. YISCO~DE IIE AII.IE't11. 

A's 11 !toras da manhit fez-se 11 ·chamada, e 
aehamm-se prL•sontes 2G . Srs .. senadoras n sub.er: 
yisr:ondc de,\ [iaolc, Aluw!dii o Albuquerque, -.lobuu, 
hurito de ~lnmauguape. LeitiiO da Cunha. Süyilo 
Lohato, Jlel'llandcs Bra~a, Imito de Antonina, Sii
Ycira Lobo, barão do llo111 Hetiro, bariw de Cote
"irc barão de i\Jurítiha, barão de Pirapnma, ,Ull'áo 
de::;: LourL'IICO. 11111 i1o do Hio Grande, barão das 
Tres Barras, }nguadiJe, Torres HPmem, Antão, .fi
gueira do, ~lei lo, Parana[(wi. viseondo de Cnmnrn
gibc, Hiheir0 ,ia Luz, Cunha Fig:wire~o, visconde tle 
\tallornhy, Tcixcim de Souzn, l'ist:onile de Supuoahy 
o Zacnrias. 

Compareceram depois da ~hamndu os Srs. P~m
pcu, ,l\nnos Gonçnlres, Fll'lllliJO, dUIJIIC de c~xla~, 
Simmbtí e Souza Fmnco. 

lluixaram df! comparece!' eom caus ·,participada os 
Srs. Dimz, Chicltorro, barão de Jtatlna, ltariw lle 
~Iaroim, Furl;,do, Paula Pessoa, iticndcs J,,s Santos, 
Paranhos ilins Vieira e Mafra. 

Dei::amm de eomparc;_cr sem l'uu;a parl.icipaüa os 
Srs. Cnmciro do Campos, conde lln Búa Yistu, Souza 
Quuiro~, F. OctaYiauo,· Samim, Silreil'il da Motta, 
!Jias do Carvalho, Fous<'Cil, viseondl.' do SuCtssuna, 
viseondo do S. Viel!nl.e o !\Hhuco . 

() ~r. presidente dcelaron rp!C püo havia se»iln 
pO!:.f,tlln do qnorum, llliiS qne Ja lc:r·s(J o oxpcdtotllll 
IJI!tl ôl~ :ll'ha\'11 :;ohn: nmesa. . 

O Sr. 1" sr:crewrw duu conla tln.'l gmnl.o: 

liXI'EDIJl~TH 

' ll1:qum·imoltlfls tio Esl.nni~lil~Jost;)Xavicnla Hochn 
o Anlonlo MnnOt•l tio Al'llliJll SJII'Ir:·.[l<'thndo o /nga1· 
dn t·nnt.illllll tio sonatio.--..\' mcsn. 
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Officio do ministerio do Imporia do 15 do corrente.. 
remellondo ouzo nutogrnphos suuccionados 'de' reso-

Ó Sr. 1" secretario dou conta do seguinte . . 
. •' 

lucõos da assomblóu.gornl: · . · EXl'EDlENTE. 
tlmn, approvnndo as pensões concedidas a D. Enli, Oficio, datado do 17 do corrente, do Sr. senador 

lia Codulia Ferroim Buono e·n ontms. · . Jose Mnnool da Fonseca participando .que no· dia 
Nove, fazendo declarucões sobre as pensões con-. antecedente t~hegura n ostn Côrte, e que comparàce-

ccdidas no . • . · " . ria Jogo que lhe permítisse o sou estado de saudo.-
Aiferos J a só de Souza Menezes. · Inteirado. . · ·, , ·.; .. ., .. . · 

. ' 

2" sur~ento Domicio Francisco Gomos. . . ·•:. Dito de 17 do mez proximo findo;;:.d~:presidti'rite · ,, 
2" cadete 1" sargento Josó Avelino ~lartins Be- da pi·ovincin do Pnrú, remottendo dous'exemp!aros ·· · 

zorra. da obra intuladn A regirio Occidental da proHiicia· · ·· 
Anspecada José nomão do Sacmmento. do Parti, que consta dos deson~ós cstatisticos:das 
Anspoéúda Traja no .Josó dos Santos. comarcas de Obidos c Suntarém.-,.Foi recebida co.m 
Cabo 1:uporcino Francisco das Chagas. agrado. . . , . · . · .· , 
2• cailete Josó do Penna Mornos. llequorimentos do .Joaquim Joso·de Souza· Flho · 
Soltludo Manoel Zoforintlo da Silva. a .Toso .TOitquim de Souza, o prim9iro ·lledindo .de· 
1• eudeLo Luiz Anselmo de Almeida Nobre. missão do Ioga r de c~ntinuo, .o o s~gqndo'pedindo 
Umu elevando a pensão concedida ao pensionista ser nomoudo para o d1to logar.-A' mesa. · . 

Marcolino Josó dos Santos por ser 1:ubo d, esquadra. Peticão tios lentos da faculdade de direito do Ue-
-Ao archivo, communicando-so á outra carm1ra: cife, s~IIicitando augmcuto de vencimentos com o · 

O Sr. presiden!e'disse que a ordem do dia para calculo aproximado do rendimento dessa faculdade 
18 era a mesma já designada, e convidon os Srs. se- para o Estnrlo, rcmeLLido pelo· director intedno.-
nndoros presentes pnm so ot:ctmarom com truba!hos A' commissão de fnzonda. · · 
das com missões. · O Sr. 2" secretario leu os seguintes pareceres da 

30• sessão 

.E~! 18 DE JULHO DE 1870. 

. PRESIDENCIA DO SR. I'ISCO:\'IlE nE ADAETÉ. 
SuM!IARIO. - Ea:pcdientc. -Officios do Sr. senador 

J?sé. J\lanoel ~a Fonseca .o do prcsidente.da pro· 
nnma do !'ara. -Requerimentos. - Pctwão dos 
lentes da fact1ldade de direito d.t Hccifc . .:..Paro· 
cores da mesa ns. 292 e 203. - 01·dcm do din: 
Discussão úo uma prop~siçito di! cnmara dos Srs. 
deputados sobre pensoos. - Discussão tio uma 
proposiçfto da mesma camarn sobro a malrieula 
ao um estudante. - Discussão do voto de graças. 
Discurso do Sr. Zacarias. · 
A's 11 horas da manhã fez-se a ehamnda o acha- · 

rum-se presentes 36 Srs. senadores, a sabot.: visconde 
do Abaoté, Almeida e Albuquerque, .Tobim, barão de 
Mam~ngu_upc, Carneir~ de Campos, AnWo, Para
nagua, vtsconde de Sapucahy, Cunha Figueiredo, 

· Sayão Llbato, Chicharro, duque de Caxias, Torres 
Homem, Teixeirn do Souza, Fernandes Bragu, barão 
de Cotogipe, burilO do Hio Grande, Figueira de 
Mello, 1\ibciro da Luz, Zacarias, barão do S. Lou
renço, burito do l'i~apama, viscondo do Cnmaru"ibe, 
~arão ~us Iro~ Barras, Pompeu, barfto do Bon~ Ro
ttro, Dtas de Carvalho, Nunes Gonr:alves, Leitão d<t 
Ç~nh~, barão de M!1r!t1ba1 v!~co~rie de Jtaboraliy, 
i:ilivmru da !\Iotta, Smunbu, ~tlvCJra Lobo, Firmino 
c Nabuco. · 

Deix.at:am .do comparecer com causa participada os 
Srs. Dm1z, barão de Antouinu, barito do'Jtmína, Dias 
Vieir~1 barfto do Maroim, Fnrtado, Paula Pessoa, 
~len~es, dos Santos, llonr'c.ca, Paranhos e ~fafrn. 
Dm~urnm do comparecer sem causa participada os 

S1·s.. Sonza Fr!tnco 1 eonde da Boa-Vista, Souza 
Qumroz_. .Tagl!ilnbo, F. Octaviano, visconde de Suas
suna, VIsconde do'· S. Vicente e Suruiva. 

O Sr. prosidonto abriu a scssito. 
Lornm·so as actas do 15 o lG do corronle, o nito 

havendo quom sobre dilas fizesse oh~orvur.üos, foram 
approratlas. " 

mesa: .... 
. N. 292 de 18 de Julho tlo 1870, expondo a ma teria 
de um requerimento do alfcH;s honornrio do exercito 
Jlranciseo Gonçalves da C?stn, pedindo uma pensão 
como recompensa dos sornços que prestou na guerra 
do Parnguny. ' · 

Co~clnindo: .. 
1. • Que o 'requerimento não está no caso ·de ser 

attendido pelo senado. · 
2.• Qno 0 parecer da mesa seja impressll' o dis

tl'ibuido na fôrma do estylo. 
N. 293 de 18 de .Julho de 1870, expondo a mato

ria tio uma proposicüo da camaru dos Srs. deputados, 
approvando as pensões concedidas por serviços de 
gucnu ao particular forriel do 49• corpo do volun· 
tarios da patda .João Angelo d~ Amaral e outros. 

Concluindo : 
1 o Qne a prop~siç~o da camnra dos Srs. deputados 

deve entrar em dtscussão e swnpprovadn com a se-
guinte emenda, ele. . 

Ficaram so.1re u mosa pnra entrar em discussão 
opportunamonte. 

O Sr. Pompeu :-Tondo fallecido o Sr. mar
quez du Olinda, membro da commissüu de instruccão . 
publica, requeiro a V. Ex. so digne nomear outro que ~ 
o substitua; o, achando-se na or~em do dia· um pro
jecto a respeito de dispensa a ostudantes1 requeiro 
igualmonto a 1'. Ex. quo, como outt·os, seJa remei-
Lido l\ mosma commissúo. · 

O SR. l'llESIIlENTE:- Nomeio puma commissão de 
instrueçfto publica o Sr. Dias de Carvalho. · . · 

OHDE~I DO DIA. 
PENSÕES •. 

Entro11 em 3• discussão e foi approvadn, para SOl' 
dirigida 1t snncciio imporia!, 11 proposiçilo da cumarn 
dos Srs. tlopntndos, mcncionndn no parecer ·da mesa 
n. 291, sobro pensões. 

lU'flliGUI.A UE ESTUDANTES 
Soguin-so cm 1" discussito a proposiçi10 da mesma 

enmnra, nutorisnndo o governo para mandar admit
lir úmatricula do 3" 1111110 do curso modico do <ruul-

30 ' 
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quer tias fncuidndes do Irn porio, a Fali ppe .Basilio. J 

. ·Cm·doso Pires. 
Eis o pnmllolo antro os dous rorutorios: . ' 
Do nobre'ministro da Do nobre ministro dJ 

O Sr, P~mpou requereu verbalmente que a p~opo
si~ão fosso romottidn à commissilo do instrucção pu-
bltcu. · 

. fiizondn : ngrieulturn: 
. . Pag.·:J.. Pag.i), 1

• 

. . ' . 
Sondo apoiado' e pos'to om . discuss1w, foi appr?· 

vado. ..~ '.. · 

· « Quanto valem os ro· " Ainda estão qunsi in 
cursos nuturailsde qu~ nos ,tactos, c, portanto, sem vn
dototi a .Munificencin Di- lor, os thesoums escondi· 
vina. » .. dos no seio da tcrm, u ri· 

•.. JOTO DE GMCAS 
..', ' .. 

. . 
· i'J'Oseguiu a discussiw do voto do graças . 

O Sr.:Zaca••ias:-Sr. prosidorito, compro· 
riletti-me a apreciar opporumamonto os dons trechos 
da resposta rí falia do tluono relativos ás lluunças 

. o ao progrnmma do governo pam a sessão do 
a? no que corr~, os quaes rí~o pudo t.Jmar em ~on
Sidera~ão no tllscurso quo pro!el'l uusta ~usa uo dw 7. 

Vou desempenhar-me da promos,a, u depois res
ponderei ao no!Jre ministro de cstruu;;ciros, ao Sr. 
duque de Caxias o a outros senador"'' que se ocutl· 
param da ~uerm o da paz. 

O trecho do roto dogracas conecmc:;" :1, financas é 
O seguinte : écQ JlrogroSSlVO crCSCÍIIlL':Ii.l tlas rendas 
publicas prova o muito que ralem as :·,:·c·as produe
tivas do Urusil; c o fa~to de um erra::: ::ito cm que 
as 'despezas não excedem aos recursi)s o· dimrios do 
thesouro, ha de au;;mcntar scgut\'.rncn~ c .t conriatwa 
1Ú1 expansão industrial do' paiz. " " 

.Tú tive, Sr. presidente, occasi1to ;i:: i1tostrar que 
esta t>.ssoveração é inexacta; a sa hor: ; :1· o ctJuilibrio 
do um areamento consistente cm um .::,aeno saldo 
que resulta de augmcnto de impostos, rrcados com 
grandes sacrillcios para o 11aiz, não at'·.:.~tn a oxpan
s1to .da industria, ou fclrça produdir11 tia industria 
naclDnnl. 

l'l!ás, senhores, não volto a essa ordem de considc .. 
rações que expendi em outra sessão. Eu nilo haria, 
quando discutiu-se o orçamento, lido aind,t o relato
rio do ministerio da agricultura. Y. Ex. saho que 
este rAlatorw foi distribuído aqui no dia G de Jn
lho .... 

O Sn. nHNISTitO nA !I.\RJ!'(IIA :-Nüc.' 

O Sn. Z,\C,\ltiAS : - Foi distribuído muito depois 
da discussão n que nlludo, e, pois, rcforindo-me 
hoje a este trecho, que peço lieença ao nobre presi
dente do conselho pura chamar ·lwr.~otico, usando da 
expressão que S. Ex. applicam ou:r'ora ao saldo do 
orçamento de um seu adversado, vou aprucial-o, 
inst.itHindo um parallolo do que pensa o Sr. ministro 
dn fuz'onda com o que csct·evo o Sr.miuistro da ngri-
cu!t.ura a respeito da prodncçfto do paiz. · 

Senhores, som duvida a pasta da agricnltura, com
rnewio c ohms publicns, o a que tem 11 t:llilvo do se
gredo da sitttneüo nnancoira do paiz, pon1no ,·, rlahi 
que vem ao thÓsonru os impostos. E', pm'l.!intn, cn
rioso oxuniinar a lingnagom do ministro da agricnl
tura a semelhante rcspeit.o, o confrontai-a com a du 
ministw tia fazenda. 

quezudas florestas immen-' 
sas, a fertilidade sem par 
do solo. >> 

Pag. ô. Pag. 8. 
ccNollrasilarendaapros· cc Antolha-so temeroso 

eu ta gmndo olasticiaade " 'o.porvit· da agricultura, o, 
quasi desacorocoada, não 
se afl'outa a grándes com 
mettimentos, que prova-

Pag.B •. 

ct A nossa esporancosu 
situaeão linaneoira tênde 
a fuíer sulú· o cambio. " 

vehnente a salvariam, n 
Pag.O. 

" CtimprJ levantar op
portunamonto um ernpres~ 
timo destinado á fundncão 
do credit.o territorial e 
agrícola nas dcyidus con
dicões. 

~~ Póde-se asseverar que, 
apercebida deste vintico e 
de outros auxiliares. a 
nossa principal industria 
poderá proscguir mais des
assombtada cm sua jorna
da tão mal SOlUra no pres
ento , tão ameaçada d1~ 
borrascas no futuro. " 

A quem ler um o outro rola torio, uma o outra 
aprociaçito, occoJre naturalmente pergnntnr qual dos 
dons tem razüo: se o Sr. ministro da fazenda que 
pinta côr do rosa o estado da situação financeira, se 
o Sr. ministro da agricultnra que pede para a lm·oura, 
primeira scniio unica industria do paiz, o 1•ial'ico; 
se o nobre ministro da fazenda que 111lude aos nos
sos grandes recursos naturacs, aos dons da Divina 
Providencia, so o Sr. ministro da agricultura ~uando 
affirmu quo esses dons estão· como que inutihsndos, 
quo sua suporabundancia antes faz mal do que bem 
ao paiz: No paiz, c fóru delle, quom ler um o outro 
doeumcnto. dirá que ou o ministro da agricultura não 
sabia o que escrcycu1 ou que realmente este trecho 
dJ falia do throno, mspiradn pelo ministro da fa
zenda, presidente do conselho, cí realmente um nar
cotico com (jlto so quiz adormecer o paiz. 

Qual, Sr. presidente, dos dous ministros tem razão? 
Ponso quo os juizos são exagerados de nmn 11nrte t! 
do outra, mas penso tamhem que o nobre minisLro 
da agl'irulturn tem bastante rnzfto,·quando somos· 
tra prooceupndo a respeito do i'uturo do raiz. 

· Senhores, a nossa, scnito unicn, princtpnl indtrs· 
tl'ia é a lavoura; a lavoura nito tom credito agr·icob; 
actual monte soccorre-so do credito mercantil; o 
credito morcnntil, porcim, nilo favorece n lavoura, 
antes ó cort.11 que, soecorrcnrlo·n. prcjmlien-so n si 
proprio um raúw dos reombolsos rotnrdndos, o prP
JUdicn n lavoura, ponJUO sómcnto com pngamonto~ 
pardncs o ainda mtris retardados, poderia tirnr van
tagem do emprostimo. 
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O St·. Diogo Velho imagina achar para esse mal 
1·emcdio cfficaz om nm omprestimo contrnhido Jlam 
fornoce1· meios ti agricultura nas devidas condições; 
Niw avaliarei agora esse alvitre, acoitando somente 
a asseverarão ministerial: n ngricnltnrn cstJi em más 
circumstunéia·s, porque nilo tem cupital. . .. 

Vumos a outro elemento indispcns!lvc!'á pro,duc
ção ngricola no llmsil : bruços; a agricultura• não 
os tem. · · 

Sr. jlresidonto, os bruços para a nossa industria 
agrícola ou vinham da costa d'Africn ou do ven.tro 
das escJ·nvas existentes no paiz, ou da immigrnção. 
Acabou-se, rolizmente ~nrn sempre, o trafico de afri
eanos; a irnmigrar:ão, Sr. presiúcnto, desnppnreccu. 
Todo aquello quo ler entro os annôxos do relatorio 
da agricultura o do agente ofncial da colonisaçiio no 
Brasil, se convoncoriÍ dessa nssorr:ão; ó nm docn
mento que enche d'J amargura o éoração brasileiro! 
O anno passado identico trabalho era tiío incisivo 
r:ontw os desmanchas da al!nunistrarão em ma leria 
de co!onisacão, que niw so consentiu Tosse impresso, 
tendo sido 'retira·Jo da typogt·aphia. Este unno, 
porém, graras ú generosiilade do Sr. Diogo VelhO, 
'foi impresso e nnnexo ao relatorio o trabalho do 
Sr. Ga1vão, agente ofiicial da colonisa(;ão. · 

O que diz esto documento, senlwres·l Que come· 
caril u estubeleeeNe uma corrente do immigrucilo 
UOS annos anteriores, notandO·Se UUI OU outro nbÚso 
que a expcriencia faria corrigir, mas qne, desde ii 
subida do lü de Julho, a colonisuçno foi coml'lctn .. 
mente ombnrar:ada. Não é passivei vitem eo!unos 
pai·u o Brasil,· cmquauto no decurso dos tempos 
outras providencias niw se derem tendentes a resta· 
belecer a interrompida coneuto do immigraçào E 
quando, senhores, no Bmsil se observa semelhante 
desanimo; quando ll agente official da culonisa~iw 
no imperio é o proprio qno no relalorio, cunstanln 
dos nu nexos do nobre mimstro da agriculturd; ataca 
o procedimento do governo, quando as casas desti
nadas a receber colonos para os enviar a dirorsos 
pontos do Imperio, npenas hojo servem para receber 

·os quo teem do abandonar o lmperio, vê so por outro 
lado resoh,ido o p:·oblema da immigraçilo cm favor 
da Republica Argentina.. . . ' 

O Sn. l'ARANAGUA' :-Apoiado; recebeu o anuo 
passado quarenta mil. 
o Sn. ZACAl\1,\S :-A !li todos os meios se empregam 

. para alrahir a colonisação, c para oblel-u aquello 
paiz o!Tcrocc uma condição quo nós nrw ofi'erecemos; 
é que na llopublica Argentina não ha escravos, ao 
passo que a rcpuguancia para vir ao Brasil ó grande 
cm consequoncia da oscraridüo. 

O Sn. Sn,vEIIIA v.\ MoTTA :-Este ó o segredo. 

O Sn. ZACAIÚAS: - Se qnizermos snporill' osso 
obice, cumpro quo façamos, pnrn ter colonos, maior 
esforço do que faz actualmento o governo nrgon
tino, porque aquello govcmu ull'orecu nus ostmn
geiros terreno vustD, [ortil e lil'l'o do elemento servil, 
t1ntretunto' que o llrctsil, por ell'eito da es~r11vidilo, 
lurna-so repulsivo. 

O governo de lü de J ui h o não tom i\ osle, como 
a nenhum outro respeito, nm pl11no asscntilllo. O 
antecessor do Sr: !Jiogo Velho inclin11va-so aos 
coolit's, o actual Sr. minislJ'O da agl'icnltlll'il incli
na-se ainda it rnr.a asiatica; mas nito dOIJJÍ sna idúa 
o mosmo des~nroll'inwnto quo o son anteco,sor. · 

· Ora, cu li, ha dius, na correspondedcia do Lon
dres·pura o Jornal do' Commercio, que nos Esta- · 
dos.-Unidusostú despresuda a colonisação dos coolies, 

,por muitos motivos pondorosus, agitando-se o alvi-·~ 
: tro do m~ nduJ' virjaponezes, os qnaes, como é sabido, 
distin~uom-se pelas p,rofundas corlozias que fazem. ' ' 
Em todo ,o caso, Sr: presidente, os ·colonos a~iaticos 
não vão para puiz ulgnm que não tênha provia monto 
celohrndo a tuJ'rospeilo um tratado com seu· governo. 

E' necessnrio qué•so raça um trnladõ,. e· nós não 
o temos ; o governo cst(t a vOr se convém os caolies, 
ou os indios, os que comem carne ôil os que nãn a 
comem, os que rusgam cortêzius profundas ou os 
que sflo m,enos propensos·· n, tã~ ,rasgados ·cumpri
mentos. h, no emtunto, a qucstao du agl'icultnrn é 

. urgente; é preciso som penda do tempa;'dar-lhe.lira, 
r·os •? · • • 
·' O nobro ministro da ruzonda, por rD'otivo da inler

,pol'iü;1to relatira.ao elomen~o ~ervil;disso na outra 
ca1mra que n socwdade brasllmra repousa nu escra
vidno. Pois bem, ó infclizmonle uma rerdade; mas
u esewvidão definha o v a dila; definha, porque a sua 
priucipl fonte "o trafico" soccon, e porque o nu
mero <':Js nascirnontvs entre escravos, é in[orior ao 
numc~·n Jc obitos; vaeilla, porque paim sobro nossas 
cahccas n omancipa1•iw do elemento servil, umeaca 
que o pmêiso cncnim de _frente, com a energia· o 
eora:;r•,. que ·o governo nao tem para resnlver u 
probk:': .. 
N~o :cm o gO\'el·no ii necessnria corngem, o por

daNe :::r~ dizor, [ez neste negocio a figura mais 
trbtn rr", l)rr. passivei pemnte a outra eamal'll, qu~n
rlo eu:: :·u <ou 11110 estar habilita do para a prosen ta r 
uma m<·llilla; podir.do ú camara qno olferocesso al
gum·" h·irro u qual scrin do1'idnrnohto aprcr:iado, 
sendo 1'1'1'111 que, na opinião do nobre ministro' da 
fa?.end:~, " :~ssembléa geral tinha mais r.ompetcncia 
para " i11kiativ,1 neste caso do que o governe. Tsto, 
senhor<:', 1Í a mais rormal negação das regras ad
mittida> nos governos pnrlamentar~s. ú governo que 
sue do um partido dominante, ó a oxprossno mais , 
gcnuina do seu partido; a elle e niio aos 'doputados 
e senntloros, representantes do povo, vituhcios ou 
niw. com pelo pôr-so na dianteira das grandes"idóas. 

So,o governo entendia que não·rra possi\'el tra
tar-se· do assumpto, devia dizei-o com rranqueza ii 
carnara o ao puiz; mas se entendia que alguma 
cousa convinha fazer, cumpria-lhe pílr·se nu van
guanh e niw solicitara iniciativa da cumaraondheril· 
ao expediente da com missão a IIi adoptado; pôrqu~ 
afinal o qno se observa? Urna verdadeira eornrd1a! 
O governo, eseo11dido por traz dos reposteiros, influiu, 
quando muito, para orgunisur a commissão da quPI 
são membms cir!ndiws de muitos tnlontos, mas al
gHns conheeidarnonto in[onsos 1Í medida da eman
cipa,~n·:l, Muitos dias hiio decorrido depois quo sr' 
elegÔ1t essa commissào, a q11al podo os trnhalhos 
que o governo porventura tenha a osto respeito, l\ 

parece-me qno nilo lh'os rnannarnm ainda. 
Om, pergunto n V. Ex., Sr. prosidonto, so o tho

souro vive dalaroura, so a lavoura uiw tom capital, 
so não tom brnr.os, s~ a 1micn baso dn sua oxislencin, 
a o'cr.widilo, r;stú allillada, vacilnntn, pôdo-so dizm· 
quo 11 sitnar,[,o nn:tnceira IÍ IH1n, é espornncosa? NilO, 
senhores: Jlito hnM'iÍ homem instruido" no llmsil, 
nem [,í ra rio lm pol'io, quo nilo considero o nossn 
estado fhlillli'Ciro exposto a gmndos eventunlidndcs. 
Se 11 cnwucipnçilu do olomonto sorvi! fur violenta, o 
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thesom·o hn de sofi't'OI' immensamcnto; para que o 
· não seja, cumpro que as mcdidus partam do governo , 

com decisão, com alibntezn. Mas ó isto o quo não so 
vê no actual ministorio, composto om grantlo parto 
de intliviuuos iuf8us_os ú toda H idóá do euwndpaçiw. 

da guerra o ,fosso po_r c~sc ministerio, o projecto 
concernente u emunCLpaçuo sena upresentndo n ca· 
mura dos deputados. Bom ou mui leito, estuvn olle 
prumpto, tocando depois ús camuras examinar a 

, medidu, upproval-a ou condemnul-a. 
O Su. liiNIS'fllO nA !!ARINI!A :-Esta · todu é seu .. 
O Sn. ZACAIIt\s:-Do V. Ex ... 

SonhoJros, ó mosquinha a. politica duq~olles que 
querem lançar o mul provomento dossa dtffieuldade 
social ii um governo qualquer, qu~ndo eHa & duna
turez> das co::sus. A escravidão tom do extinguir-se 
no muntlo; tempo ltouvo cm quo dcscuncavamos ·na 
COI)Sidoi'U~ÚO do que as naÇÜOS UO mundo OÜO nos 
condemnar1an1 'cm primeiro condomnur a União 
;\ugl.o-Americunu que além .de ser uma Ropnblica, 
1sto e, uma fórm~t de govorno de liberdade e igual
dado por oxcellenCia,cra Lambem christil, o comtudo 
mantmha cm larga nsca!a o elemento sordl, o de um 

· O SH. !llNIST!lO DA !!.\1\INIIA :-Não, ú seu. 
O Su. ZAC,\R!AS:-Assevero que o governo ó con

trario ii to.Jn a idéa de emancipar:iw, porque importa 
ropJlll-n int!o!inidamsnte o facto "tio ni10 apresentar 
uma idéa qu:tlquer... . 

O S11. !UN!STnO"oA !1.\Rl:'iliA:-V. Ex. tambcm não 
apre~entou Úr,nh .• ma... . 

O SR. Z.\c.IRJAS: -Não aprosentelnenhnma .... 
Sr. pt·esidente, o honrudo ministro da nlilrinha mo 
proporciona ensejo pamuma t•xplicaçilo importante. 
O minislerio 'de 3 :\gosto, qn<Juuo aventou a idéu 
da emuneipadio do elemento >nrvil na falla'do thro· 
no, estudr.va • n ma teria; continuou a cst.utlal a, c, 
quando' sahiu tinha o projeto prompto pum ser apre
sentado íts camaras, logo que cessasse a gut•rra. 

O Sn. P,uuN.\GUA' : - A pniado. 
0' Sn. Z,\CARI.\S: - Pel'i'eito ou imperfeito, o 

projecto existia. e, ~cnhores fiquei maravilhado do 
modo como o honmdo intcl·pcllantc, o Sr, Teixeira 
Junior, considerou a qnostão nn ontr<t c<tmaru! 

A maior parte do sctl discurso foi tuna ph lippica 
contr<l o ministcrio que primeiro inser!u na falia do 
Uu·ono a questão do elemento sen·il, não reparando 
no louvor que o son discurso OIICOITiiVa ao minis
terio pot· ellc tão acrimoniusamonle ccusur.1tlo. 
Disso o nobre.dcputadtJ que a'insorr;iw nn falia do 
throno da rruestão do elcmen to servil trouxe para o 
Dl'ilsil grnn.Jô calamidade, pot·qutJ ii idéa da em<tn
r:ipaçüo foi not· diante, sunt!o que ministros u rcpre· 
scntuntcs da naçiw, pobres c abastw.los, todas as 
classes, em summ11, apodemram-su dcllu. 

O ~n. P.uux,\GUA';- Na cen.'ura est1l o lou\'Or. 
O Stt ZAc,ums:-Oh! senhores, do duas uma: ou 

o ministerio do 3 de Agr,sto pres01;tiu r1ue a idéa da 
emuneip,,çõo vinha assaltar o ospirito dos brasileiros 
Pm geral, on cllo produzitl o movimento, como pare
ce rpwrcr attribnit--t!w o honrado deputado i\ quem 
neste motncntu me refiro. Se o ministorio do 3 de 
Agosto produziu tito profundo movimento na socie
dade, cscrcvondo algtllll<IS linhiiS na falia do Lhi'Ono, 
cabe cànfcs~ar que esse ministorio t.inha uma inOuen· 
cia, uma forca que está cm npposicüo a tndo quanto 
dcllo dizem" seus adversa rios, Se', i•orém, o 3 do 
Agosto 'prescntiu, e é o qttc acontoecu, po1qu0 ello 
não tinha forçu, nem governo twnhum a tom pam 
farocr adoptar uma idéa sua pol 1 pairo inteiro,( se assa 
idóa nilo cstll no unimo do todo o pairo), quo a oman
cipnt,iJo dtJ elemento servil, sohrotndo, depois da 
guet·i·n dos 1\stados-Unidos. era· imtVitavcl no lli'asil, 
umco pai~ christão qno ficar.• manlentlu o elemento 
fut'\'il, soo :l de Agosto assim diseon·ott, forra <J con
sessar quo era lllll ~overuo digno dosso nome, por-
1{110 proviu, o provêr ó governnr. 

O Sn. 'su.vglll\ o.\ Mol'T.\ :-E pta' dnns \'uzes in-
surin a irl<ín na faliu do tht·ouo. · 

O Sn. Z.\GAI\1.\S :-Put' duns vcroes; o so a pres
ento sussilo uns eamm·as a!Jurta t!opois du tmninuçittJ 

modo muito diverso daquel\o porque no Drasil se 
covnprehontle e truta esse olemento, com odio ontm
n.lwvel. que il.tftli não houve jtlmuis_ á côr pnda e 
um da a quast branca; mas osso apow desnpp;lreceu; 
Jicuu apeuas com oscra1·os mna possessão da Hos
panl!a, c est:l v ao ficar sem elles. Agora, pois, só o 
B.\'asll sustenta a ~scravidão, e, portanto; a sua posi
çao moral c pcssuna, pet'tgos!sstmu, sendo quo, se
nhores, para quo ~~~ na\;ões obriguem o Brasil a 
acauur com a eseravidito,. não é necessario que inter
venlwm com força armada; porque, segundo diz 
Labottlayo em um eseripto rocontc, basta odes
prew do mundo, visto serem as nar.õcs como os. 
homens; o homem que sente-se desprezado da 
sociedade, no meio da qnal vive, é dosgmcado. E' tal 
a nossa natureza que, embora o centrado se incul
que, não podemos estur bom, som o apoio de entes 
humanos quo ncs estimem, que nos queirani. Assim 
é um paiz: uquelle que for desprcsado ~or todo o 
mtuttlo como unico qtic tum escravos, o um paiz 
Jesgraçado. rlão <!mister, repito, que poder nenhum 
intervcnl!a com fur('il arrr,ada para que n omoneipa
çito apparcça; a solw;ão desejada é incvitavol. O mi
uisterio que caltin em Ião innoconte nisto, como o 
!ninisLel'io aetual; csto hu do adoptar a idéa; a pedra 
rolou da montanhu sem impulso nosso; agora o que 
eumprc ao governo ó crnbaracar que essa pedra os-: 
mague interesses imp,Jrtuntcs;" o que cumpro f3zor 
é úar-lho uma tliroc(;iio tal que prcjudiquo o menos 
passivei. 

.\las, senhores, o odio é máo conselheiro I Como 
·depois da guena dos Estados-Unidos e consequente 
oxtinvção do elemento servil nnquolle pairo, mn mi
nistcrio liberal foz inscr;r na falia do throno a idéa 
da cmaneipaçü,u do elemento servil, aqui d'El-llei I 
foi perverso, c autor rle todo o mal que se antolhn 
esse mi nisto rio aos possuidores do escrnvos 1 

Assim, os actuacs ministros e seus amigos nunca 
alindem a essa ma leria, ôOnão pelo lado odioso, procu
ra mio 110 gabineto de 3 de Agosto Ul)l bódc expiato

. rio por um !'neto do que clle niw t?vo a ·'menor culpa. 
Nos assumptos gmves, .nus mod1das de uma corta 

importancia, um governo que se preza não deixou 
jámais, ou consontil1 qnu seus amigos tomassem a 
'inieiattva. l'orquu nt7.illl, pois,nquolla supposta com
potencia q11o fu~ suhit· du soio do partido ronsorva
dot.' ecrto grupo do homens para ser o guia, o gover
no, R administração do pairo, porque razão ostn 
competonciu cii[!Crior dosappnroce nn presença da 
qncst.iw du maior mtuncnto para o lmpcl'io, o os mi
nistros 11edum aos dqmL:tdos lfUO dig~rn o que que
rum qtw su fuça pnra o governo L1ntno rosolror-so I 
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Foi, em meu modo do soulir, um vordndeiro suiddio ealcn!os coucerucnLes 1Í companhia Unii10 lndustrin; 
.ostn.doclam~iio da parto do . ovoruo ; nunca so viu o 11poiando-so int0irnmeutu nns declarnr.ücs desse 
scrnol11nntA cousa em paiz nigum. Dad11 umn qucs- omprer.a;io que hote dirige u estrada dÔ Pedro II, 
tiw de tanta i111por1aneia, qu.11 a do r.l<mwntn scl'Vil, di r.: uquoro que o cot·po logislntivo autorisc-me n eou
dir.ct· o governo que niw us11í hnbilitado pnrn sol- trahil· um OlllJH'estimo du :15,000:000,~., !sto, senho
vel-n, 1[110 os dPplttildos tomem 11 si n sua soluçüo, ros. ó mo1lo se rio do gnst11r dinheiro com estradas ·1 
<) o mesmo quo dizer '' nito somos governo " Quereril o Sr. 'ministro dnngricultura nrrancar aos 

O trecho nnrcotico dn falia do throno, usando: mingo .• dos r:apitaes do paiz esses 35,01JO,OOOHOOO·? 
>empnl da pu lavra com rruo o nohro presidente do Pouso qno 111to, porque o nubro ministro da fnzondn 
.conselho carnclCrisaVII US Sil!dos indicados 0111 tOill· jÍI disso na Oltlra 1'.11ilflll'a o,ne~tll," qne raÍ'II SO!I'OI' U 
pos passados, cst.o treehu nareotico, scnhoms, quo passivo d' ~nona ~iiu t:econia ao capita estrangeiro; 
t.antns espol'illlc"s levantou, pelo illlllllnCÍO do saldo · mas fJilll nao dnv1tlarw lnn~nr miw desse I'CCUrso 
do lO,OOO:OOtlfiOoO, quo jiÍ Iii vae prot'undamontc gul· pammclh~r:trn•!rltos materiaes, cm cujo caso oslilú, . 
pendo c rednzido a p<mco mais do metade, de 1wda o n·• pr11neu·n pl:lna, as cstl'lldas de fcrr,J. Logu, con
vale, ;í vista dns tcndencias da eamnra pam gns· clu.o eu, o pensa~nonto d~J governo é pedir aos capi· 
tar. O nobre ministro da agricultura, Sr. presidente, tnl1stas ostrangmrus mmos pnra estender a eslrndn 
qno por seu lado péde vwtk,o para a Jaronra (O qutl de ÍCI't'O de ll. Pedro ll atú ao 1\io das Velhas. 
<fiter dizer <pw est;i in e:vtrcmis, porque é pat'll quem !'orem, senlwros, todos sabem que os cn'pitnlisltts 
,c pedo o vwtico}, j;í nos acusou com dons credito,, da Europa nitO ombarcam·so em omprezassem gmn- • 
um de agtws (fatnes nguas que jti term da lo log:1r dos esclarecinwntos. 8e o ~overno ;c apresentar lá 
a tanto incidente triste, o entr~lanl.o o pobre povo eom a c~posiçiw da proposta, o dando eo10o unico 
:1 morrer iÍ ~ode !) c outr~ de 35,000:000$ para es· documento juslifiealtvo a infurnwçiw do 81·. Ma
Iradas do fen·o. Sr. prcsidcnto. ha 1re ehegar o tempo ria no l'rneopin J!ermira Lago, isto ó, daqnollc que 
do se dist:lllir o mdito <I c 1,000;000$ para aguas; tem de c!<Jspender .o dinheiro, rlnvido qno levanto urn 
ahi haverú Jogar para esmerilhar todos esses inci empresl.uno ra1. taJOso, porque parecera uma em preza 
dentes nquaticos que toem rlcslustt•:t•.lo a nrlminis- mal dclinc:ldll o· tlirigidn. · 
lrn<;ão do 18!i8 para c1í. • Ora, so o govomn oston tn essa facilidade incrivel 

O que, por ora, digo é que n credito de 1,00.1:00~~ do pedi1· milliaJ·es de contos para d<'spondnl-os com 
demonstra que o governo está ad EpheRios no <JIW mna cstrad:1 dn ferro, ainda niw eslndada couvenien
to 11 á soluçito po prohlr.mn das a~nns. (Jnnnto Íl r!S· temente, u i>Hl dons unnos depois quo.o senado, em 
tradas de ferro, nüo sei, Sr. presidontc, como r:lussi- sua sabedul'ia, eo~tende1t que ni10 devia votar nutori
ficar a proposta do goi'CI'IIll; niw sei so se1'1Í anti snçiw para d<!srezas Jimitnd~s ilfim do se fazerem os 

·parlamcnl<or diwr que é um oseand;do es;a prL1pnsta o.<tndo> cOU'-'<~IIi<!llllls a rcspett;, dos prolongamentos 
do 35,000.000$000, ai t<!ntos os !.<•rmos em fJI.JC se das '''as forrnas,tunho raziw para aereditur qno u pro
at:lm conecbtdn. vrio nnbr<: ministro da fazenda não conta mais r:om 

Tem o gorr:rno clem<~ntos· pura ]JO li r :35,000:000S? o so1rsnldo. Ministros quu as,inl proteilem, silo C.1-
Não os tem. Eslií na mernol'in do senado qnc em 181i7 JHize.s do nb,orvor, n1w s<Í 10,000:000$, como ·.20 
cahinnqui um projecto relalivo ú estrndas de ferro, on30ini! q:w liouvessude 'aldo.,\tas ótempo de.;on
pl'Ojecto modesto em rJLW so podinm r[lmntins limita- siclr>rar n trecho relativo no_ programrna do gorerno 
tias para o estudo tio prolongamento das dirersas , parn a COITonte sessilo legislativa. 
estradas. Ern uma autorisnção deOnida, e quu toda- O pi'Ogramma do governo, segundo manit'est:í se 
via cahiu depois do tnna discussão do quasi um mez. nn falia do l.hrono, cnnsistc cm derramar a instrucção 

Pois hcm, agem o Sr. ministro da agricultura puulirn, melhorar e au~mentar as vias de conunu
pede 8ii,OOO:OOOS, Sr. presid~nte, para a continnn\:ão nica~ilo, DO'ectuer a reforma eleitoral, a da organi
da estrada do ferro de D. Pedro !L O actual Sr. mi- sação j1tdiciarin, a. da orgnnisaçiio municipal, n da 
nistro da agricullurn niio teve eondescendencia com guarda nar.ion~ I, adoptal' providencias para o censa 
a opinião dJs provindas; ignora <[110 é csso um pro.. e para o rer.rut.amontu, codigo mi!it.ar, etc. 
blema diincillimo na camam temperaria, porque a~ C"mo so Ye, o progr:~mma é 111agnifieo, Sr. uresi
provincias nito querem que toda a seiva do thosonro dente; mn~ pensa V. F.x. quo osso programmn ha t!e 
eorra súmonte parn uma; a Bahia, Pomamlmcn c tor oxecurão? Certamente que não; l'astnva dizer 
outr11S províncias costumam aprr.sonta1· suas rccla- quo estnmiis a 18 de .Julho e nada se tem feito; tenho 
maçües, o nunca ·o ~overno so nchon com animo do porém outros nrgn111ontns. 
pedir só parn a ostrndn de ferro de D. Pedro 11, tito Senhores, sr: o ministcrio actual, presidido pelo 
avultado quantia. · Sr. visconde do Itnbornhy, podesse ter progrc~mmn 

E com quo b,1ses pede 0 nobre ministro dn il,!.ti'Í· sineero, seria o t!u n1mca cobrar imposto~ som !ui du 
eultum essa quantia'? Eil-as em poucas palavms. orçamento. O honmdo Sr. presidente do C"nsdho 
lltz oJI~ na exposieiw da pl'OJlO>ta ~ 110 mnnlio 11 11 s1·. muitas c reputi1!:ts vezes nesta casa, em t!ilfcrrmtcs 
Mariano l'rocopio'Forr,.irn Lagc, dil·ectot· da C!t.l'llda aunos, i:lf'lli<'al'a como baso do rc~imen parlamen
do ferro de J), Pedro 11. rai<:ular quanto St~rin pro- ta r, du nwiuwu Jil'l'e o conslitncionnl, o ni10 se toca1: 
"iw pnr~ estender esta ostmda no Hio das Velha.<; nu bolsa <lo c·•utrihninte sem voto legislativo qnc 
'!UI! u Sr. ~llll·iano Jlrocopio enlculou quo seriam pnrn isso du autoi'Ísilçiio. 
precisos 8:>,000:000$, aeeresccnlando quo por esse Oi~ia :'. Ex. que n d.senssito e voto do imposto e 
nlgal'is·no se eompromettin 11 Jev:lr n estrada ntr.i o da dospnza o1·am o prindpGI dover das camarns o 
Hio das V olhas. Tal <i, S1·. presillenle, a base da proe sua primcil·a funcçiw; que, embora as camaras não 
posta; o govot·no nào tom estudos, não tom clt•men· nrgnnisnsscm codigos,' não fizessem ·grnndcs leis, 
tos pnra assognrnr quo prceisn do :3G,OOO:OOO$ ss dcs<lo que votnsscm sempre conscicncio~amente o 
niio n pnlal'!'a, a quo soceorreu-so, do <IÍI'I'elor da ~s- imposl.o c fixa>seln eom critorio a despoza, muito 
lrmla dcfüt'l'O, i1í conhecido na opiniiio publica por sou· h em faziam ao pniz. Mns, este nnno, Sr. presidente, 
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n lei do orcamon to foi sanccionuda 'em. 28 do Junho. 
a sabor: dous dias antes de prinéipi~r o novo nnrw 
financeiro; logo os impostos i:obmt·ain-so pot·to da 
Côrte o SI! estilo cobmndonos.l~gares mais remotos 
do Imperio, sem lei -do orçamento: Isto tl nmn falta 
ás promcss"s solemnes do nobw ministt·o: isto ó 
uma postot·;;açiw da doutrina com que t>lle fulminava 
seusatlversarios, quando, porventura, se mostl'<tvam 
faceis ne!to assumpto, upes.tr do qr,e nenhlllll co
brou impostos sem lei de ot:eamento. Apenas um 
mmistro liberal, ahi ao lad'o do V. Ex., Sr. pmsidonto, 
lembrou se de oxhibir, como rlontrina plansivel, 
que os impostos,· uma vez vowlns, •podiam so1· co
brndos, independente tio no\'a lei, omrrunnlo não 
fossem supprimidns: então o nobre prcsillunto do 
conselho levantou-se com onur~ia, c in~pirado por 
uma conscicncin profunda, comhato11 o,ga doutrina, 
achando-mo eu a sou ludo, e t·omcmorotl-so o oxem
plo de Hampdeu, o qual,. p1qnall'IO pelo prindpio 
de não pugur-so imposto sem dispi~Si(;üo lcgislati~a, 
não duvidou tornar-se revolncionarw; porque o m
glez não teme ser rorol11cionario, quando a l'CI'oiuçüo 
consiste em defender contra n po•lor direitos SJgru
uos garantidos pela constituição. 

Pois bom, sóbo o nohro ministro como inculcado 
~iessias das financas; e chefe reconhecido tle sou par
tido, com maioan nesta rasa c unanimidade nu 
outra, ~ goror·uou um exercício pot· meio de resolu
ções que tenazmente combate11 nos ;wnos. antel'ioros 
e a lei do orcamC!Jio foi snncrionatla a 2tl uo Junho, 
isto é, dous dias antes que come!;asse o oxorcicio 'de 
1870 a 1871, de ~ortc que, conformo já disse, os im
postws ·co'mer.tmun a cobrar-se porto tln C>lrte e con
tinuam a ser." arrecadados nas purll•s mais remotas tlo 
Imporia sem lei do areamento, o o uohnJ n.iuistro 
está muito fresco ! S. I1x. devia ter notado qnu u op
posiciio não levantou um brado contra o sen arbí
trio;· n110, este povo eminentemente ordeiro pagou 
o imposto, apesar de não estar YOlado pelo legis-
lador. ' 

E, pois, o nobre ministro qno assim faltou a essa 
promessa solemne, a essa primeira base de son pro. 
grammn, não m~ inspira confiança quanto <ÍS outras 
promessas. Sei que nlgnem pôde allegar como.escnsa 
a opposição do senado; mas, senhores, seria uma 
calumnia que nãu ~osso esperar do nobre minist.ro 
da fazenda. Não, ~r. presidente, a mmona do se
nado não embaracon o areamento. Ninguom mandou 
que ,n maioria dÚ camnrâ uuri\~asse. ,1 proposta do 
materias estranhas a um areamento, o nm ministro 
que sogu~ as mr.ximas do nÔb!'c prcsitlento do con · 
solhu, deve evitar esses enxertos na lei de fixação 
da receita o da despet.a nacional. 

.Sr. presidon lo, se o governo representado aqui pelo 
sou 1!1g~o cho!e, falta á 11ua palavra, ~obrRndo dos 
contnlmtntcs Impostos sem lei, sa ussm1 culcu aos 
pós principias inr;oncussos ·da crenca financeira, do 
c.hel'e do gnbinoto, niio posso cspor:ar que promova 
smcora tJ officazmonte ns reformas indicadas no pro· 
grumma, a maior parto das quaes ussonta em b1sos 
contrarias ús suas croncas politic~>s. . · 
. Quem nüo subo, pot: exemplo, que o nobre mi· 

mstro da ju~tiça tÍ um amigo dedicudo da lei do 3 
Dozomltro 'I Nlllguem lho toque nolla: pensa exacta
mente como o nobre senadot· pelo llio de Janeiro o 
Sr. Sayão Lobato; pensa exatamontc como o Sr. 
nsconde do'Itaborahy, que apenas re"onhecou, na 
cutra camara, a nPcessitlada de alguns retoques. 
Assi.m, essas ro,l'ormas, ropugnando as crenças do 
parl!do conserl'ador, não é passivei que sejam trata
da~ com o desinteresse o smceridade que a materiu 
extge. 

A_ecresec, Sr. presidente, (e a este respeito peço 
l'ema ao honrado presidente do consolho afim de 
ennunciar·mo 'eom LO da a franqueza) quo considero o 
~overno sem capacidade para fa'zer passar as re· 
formas, O termo sertl duro; mas não podem es
tranhai-o os nobres ministros, porque no tempo do 
3 do Agosto era ostc o seu ·chavão;. " o governo, 
diziam elles, não está na altura das circumstancias,, 
Agora direi eu, pura não repetir a exRressão appli
cada no 3 do Agosto: " us circnmstancias são muito 
mais altas do que os nobres mtnislros; SS. Elix. não 
podem dirigir c vencer a situa cão. " 

Senhores, o governo ó fraco pelas modificações 
qno tem soffrido com 11 retirada do alguns de seus 
membro~. e attentas as cxplicacões vouco satisfacto
rias dadas nas camaras a este respello. Toda a vez 
rrnc ha modificação ministerial, se porventura não 
se dá a respeito desse facto uma exphcaçüo que o 
publico nr;eito como exacta o sincera, o governo en
fraquece. Ora, o ministerio perdett o nobre ministro 
da agricultur.'l do lG de .T ulho, perdeu lambem o 
nobre ministro da justiça da primitiva organisaçüo, 
c não deu explicacões satisfactorias do fucto; pelo 
contrario o ministério se contradisse. · 

Por exemplo, senhores, o Sr. presidente do con· 
solha aqui o na outra camara• asseverou que o Sr. 
Alencar tinhu sahirlo por dosavenca com um collega, 
mas que cm .verdade elle se haviâ apresentado r.an· 
didato tl senatoria pelo Ceará com o consentimento 
de todos os seus cnllegas. S. I x. o disse e agora o 
llstlt confirmando•, cm apartes, porém o nobre minis: 
ti'O da marinha não esteve por isso, contestou positi
vamente o nobre prosidonte do ccnsolho, assove· 
rantlo que o Sr. Alencar Linha sahido do ministerio 
porque quiz abarcnr a. senatoria do Ceará sondo que 
ellc ministro da marinha nem sabia qno o St·. Alen
car tinha 40 annos. Logo, o Sr. barão do Cotegipo 
não dó•a o sou assentimento ú candidatura 1\o Sr. 
Alencar como o afirmara o Sr. Itaborahy. 

O Sn. l'AliANAGUA'- Nem podia dar. 

Entretanto, o anno pn"ado veio o orcamenlo cm
regado dn enxertos, que a minoria inÍpngnou nom 
toçlv o vigor; houve tcntatiYa de nrr:ordo para, scpa
'rados do orçamento os arti,os impn~nadns, votar-se 
immodiatnmente o mesmo. orçam1mt.o. Dcsfez-~o o 
accordo sem culpa da minorw, e dnhi proveio ficar o 
governo sem lei pura cobrar impostos no cxcrcicio 
actual. Seria, portanto, uma calnmnia o úizcr .. so que 
a opposiçiio embat•açou a passngcm d, orçumonto; 
a opposicão advertiu em tempo ao governo qntJ so· 
parasse éort~s artigos addilivos; o ~ovm·no ni10. <ttlun
den entito a Isso; mns esta annn nuo ptlz duvJt!a om 
supprimir alguns desses at'lJgos, r1nando 11 conCL'ssiio 
já não produzia o monor proveito. 

O Sn. ZACAIILlS:- Nem podia dnr, porque o no
bre ministro da marinh~, desdo que se oppoz aqui ils 
cleicües do Ceará, nssumin do certa mancirn, quer 
quiil!ssc quer não, posto que allo~nsso IJ.IIO intorl'oio 
stímonto como senador e não como minrstro, n rcs
ponsahilidodo da nn~ullaçiio quo provocúrn, os~ se 
mostrasso l;tv.wavol 11 cantlidHtura do seu collogn, 
nilo se poderia dofontler da suspoitn tlc haver sorvido 
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naquelln. conjunctllrl ·interesses pcssones do seu dito' 
collega, 

O Su. P.m.\r;.\q~A'· :-,.Daum aparte, 

O Sn. PRESIDENTE oo co:;sELHO: -E' o quo disse . 
o Sr. ministro da marinha. 

o Su. z.\CARÍAS :..:·Quando travou-se ontt·o o Sr. 
ministro <lu fazenda .. e .o'Sr;' Silveira dn Mottn a 
quostão do estar ou niio.~tiblicado o avi'o dn reetisn 
do paganw.nto eu di~seemnparto. u Qu~importn isso, 
se o facto o verdadmro? n E o Sr. pres1de.nto do con· 
solha,, cm aparto tambem, confl~mou sor verdadeiro 

O SR. ZACAIIIAS :-Oh I senhoms! Entilo averbo 
de homem mconsisten te u nobre ministro da mari
nho, idón.que estiÍ longe de meu pensamento. 

O Sn; PRRSJDE:iTE no co:;sEr.uo :-0 Sr. ministro 
dinnarinha disso quo ignor,wa que u Sr. Alencar ti· 
vesse 40 nonos, qunl!do fallou aqui contra a elei(:ão 
do Ceará. · · · • 

O Sn. Z.ICAUJ.IS :-Mas, se o Sr. ministro da ma
rinha, sàhendo depois que o Sr. Alencar eontava 40 
annos, do11 assentimento á sua eandidatura, cumo ó 
qóe de.pois fez quostiio de gtihinr.to, por querer elle 

' abarcar. a senatoria? Não deu, put·tanto, sou assen· 
.tíinento, e se o deu, foi contraditorio, doclarando-se 
depois incomputivel com o Sr. Alencar a pretexto de 
abarcar a senatoria. 

Sr. presidente; essa operaçito cirurgica om vir· 
tude da qual o ministorio r.!iminou o Sr. ,\Jenc.Jr, 
foi-lhe dolorosa il desmoralisou o governo; porq11o 
afinal o Sr. Alencar foi victinla da falta de fmn· 
queza de seus collegas. Deviam elles tor-so opfiúSto 
em tempo á candidatura do Sr. Alencar; mas dei· 
xaram-o ir por diante, deixaram-lho i!S miios livres 
para apresentilr á assignatura imperial um sem nu
mero de decretos a bom do seus interr:sscs oleito
raos, e depois foi declarado·incompatiYel e expulso 
como ubnrcador I 

A amputllção do Sr. ministro da agricultura lam
bem fui dolorosa, porque houve violação das conve
niencias. O Sr. ex-min,stro da agriCultura retirou-se. 
do ministerio affiicto, incommodiidti por uma ordem 
do Sr. ministro da fazenda no sentido de não lhe 
ser dada autórisaçito para pagamentu de terrenos por 
elle comprados. 

O Sn. ANTÃO:- Quem lho declarou minhas in
ten~õos? 

O Sn. ZAC.\1\IAS:- Estou a'•aliando factos publi
cos. 
·O Sn. SltVEuu Looo: -As aguas correm paten

teinento li vista de todos. 
O Sn. ZACARUS:- O Sr. presidente do conselho 

mandou que não se pagnssc, .J1orque o negocio da 
compra das nascentes não se tinha resolvido em 
conselho: foi o qno correu de plano, c o Sr. minis'tro 
da fazenda não nega. 

O Sr. senador Silveira Lobo, tendo pedido escla
recimentos a este respe,itp ao thesonro, nilo os re
cebeu ainda; mas o Sr. senador por Goyaz está com· 
promettido a mostrar ao Sr. presidente do conselho 
o·Diano 0{/iciàl em que sahiu a ordem do minislorio 
da fazenda negando o pagamento a que se nlludo. 

O 'sn. PI\ESII.tE:'ITr. no ·co:;snwo :-0 Sr. senador 
por Goyaz está onganilllo. 

O Sn.. SJLVF.ll\A 0.1 MOTTA .-Não estou. 
O Sn. ZACAr.J,\S :-Perdoe-me o hom·ado ministro 

da fazenda que lho diga quo est:1 quostito do ter 
sido ou r.iio publicada a sua ordem recusando upa
gamento uito vale nada. O quo importa ó o facto em 
si· mesmo, isto ó: a existoncm di! ordem do no bm 
ministro ,dn fazenda negulll!o o pngamonto solicitado 
pelo seu c91lega. 

o [neto .... 
· O Sn: !'RESIDENTE no CONSELUO :-E' verdadeiro; 

ou ni1o quiz pagar, ponr.:e niio se discutiu em con~ 
selhu. · 

O Sn. ZACII\IAs:-Pois bem; se o facto ó verqa~ 
doiro, o que V. Ex. fez não ó proprio do um presi· 
dsnto. do conselho parlamentar. O que V. Ex. uevia 
ter f01to, quando lho chegou o aviso solicilandr ex· 
podição do ordens para o pagamento·, ern chamilr o 
sou col!eg.1 om particular, e dizer-lhe. « Isto niio tem 
Jogar, istr. nfto tem termos, tome tento, Sr. minis· 
tro ; d:H[Ili em diante nenhuma compra d'ag11as se 

· furá sem sor decidida em conselho. " 
O Sn. SILVEm,\ Lono :-Foi trntlldo com mão de 

ferro. 
O Sn. ,ZACAI\1.\S :-:-E' nogot:io que se devia passar 

SIÍrucnto outro os ministros. Mas o nobre presidente 
do conselho niw procedon assim com o SOl I collega, · 
expediu pelo thesouro nrn aviso sem reserva, doe la· 
ranrlo que nno dura a ordem solicitada, por~ue o 
sen eollega niw procedera regularmente .e nosso c~so 
o nobre sanador por Minas fez o quo devia fazer um 
homem du honra: retirou-se. . 

Disso pelos jornaes o nobre ox-ministi'IJ''.da agri· 
cnltura. cclleixni o miriistorio, porquo sou eminente
monte liberal, (on con>ervudor, segundo as doutrinas 
que o nobre senador pot· Minas ha dias expondetl ... ) 

O Sn. Funuxo :-Apoiado. 
O Sn. ZACAili.\S :-... quiz apresentar-me candi· 

dato ao logar de senador por minha província cm 
1 
condições igunos ás dos outros candidatos." Mns 

· senhores, esta desculpa~ .. 
O Sn. ANTÃO:- Não é desculpa; foi a realidade. 
O Sn. SJLVEIR.\ LoBo :-Já estava apresentado. 
O Sn. ANTÃO :...:.Ainda niio. _ . · 
O Sn. SJLVEII\A Lo no :-Tinh.1 osCJipto. 
O Sn. A:'!r~o :-Fui assistir em Minas ús eleições 

primarias. 
O Sn. ZACAl\1,\S:- Em Dezembro do ànno passado 

o Jo1·nal do Commc!'cio trouxe um artigo lembrando 
no nobre ex-ministro a convenioncia de não compli· 
ear sna candidntnra com o ministerio; u nobre ex
ministro ora conhecido como candidato em Minas, 
quando rec~beu sua tlemissiw. 

O Sn. SILVEIII'. Lo no: -Recebeu cartas recla
mando que se demittisse. 

O Sn. ZAGAI\L\S :-De suas declarações o mais qno 
resulta é quu o nobro ministro teve necessidade de 
sahir do miuistcrio, impollido pelas nguas da Tijuca, 
o t;unbom pOI''IilD seus comprot•incianos reclamaram· 
quo sahissc do ministorio. 

O Sn. ANT,io :-Então sahi antes do ser upresen
sontndo pelos meus amigos. 

(), Sn •. Z.IC.\1\J.\S :-A aprosenta~üo nem sempre so 
fuz, qtlllllllo é eonhocido o corpo eleitoral. 
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Como quor que soja, . esse" dize lu direi ou» que 
houvo entro nm ministro que snhitt o os quo fiem·am, 
não so dou da pai' !e do nobro ex· ministro da ngt·Í•;Ul· 
tur8, o qual tom si.Jo do uma mansidão nün eurres
pondente no sou nomo de Leão ... 

o nour.o Jllinistro da niariulw, niío ti assim; a nín, 
;;nem c occulto quo o nohro rilinistro pnssn perfeita· 
monto o vorüo em l'otropohs, onde so acha no, 
moio dn diplomacin ct rrolcra (hila1·idctdc) recebendo 
de voz em quando alguma pus tu com ·oxoodíonte e 
quo do relance corro n S Clemente, um' dos m~is 
hclios bairros desta cidade. 

O Sn. ANTÃO: - Os leões costumam ser pru-
~n~. . . 

O Sn. ZACAlllAS :~ ... esse " dize tu direi on » ó 
triste pam ii àctnalidiido. A questão entro ogo1'erno 
o o Sr. Alencm· su.b J11dice cst., llliiS conrom reeonllc. 
1:er que um ministerio que so dilacera a~si111, nilo 
tem f~t·ça !J!Ornl para arrostrar as dil!icu!dades tlo 
uma s1tuaçno melindrosa qual n que atraressnmos. 

Hn outro motivo de fraqueza do ga!Jineto aetunl: 
IÍ n sim accunmlaeüo de pastas. Adoeceu o Sr, 1\e. 
bías (cujo relatoriÔ aliiÍS é uma rn·ova rle que S. Ex. 
pouco ha de fuzcr sobre reformas,) c prm'ill'elmcnte 
tão cedo ni10 volta S. Ex. no exercício tlil'fJUder; 
tommt n pasta o Sr. Muritiha. que deve estar ntarJ
fadissirno com a sua rcparllçito, JIOl'IJilC tlella depen. 
dom reformas muito importantes, por exemplo, a da 
legislacüo penal militar e do reerutameuto .. \luito 
teria fo1to o nolJre ministro da gucl'l'a so estivesse 
habilitado, como creio que cstú, para levar arante 
ossas reformas com proficwnein; mils cm c:im:1 disso 
deram-lhe u pasta da justiça o elle não póde tlesem· 
penlwl·n, uão púdc estar preparado para tanto. 

O nobre ministro da marinha é ministro interino, 
ha dons aunog, nos negocias estrangeiros. Em tem
po que qualquer uns pastas é de summa imporlancin, 
•! a de estrangeiros mais que todas, S. Ex. accttmulo~ 
.1s duas. 

Senhores, sete individuos >ão [lOucos pnra o trn
halho das pastas; o trabalho é immenso, o expedi
ente de nossas secretarias cada dia cresce mais. Lii 
se foi o tempo em que o Sr. HullnnJn Cavalcanti 
'lur.rw exercer todàs as pastas, c só lho davam ~ui
d~do as que oram exercidas por outro; isto hoje não 
se prol'ot·o; o expediente do qualquer ropartir.iio valo 
"·triplo do quo valia naquclle tempo. O nubi·e. pre
Sidente do conselho, que ó cocvo uo noss:1 ;;dminis
u·açiio constitucional. sabe muito bem que difTcrenca 
vae de nm tempo a outro. Eosas accumulnr.õcs dil
ranto tão dihttado período siio grandemonto' pn•judi-
cines no serviço publico. • 

O nobre ministro da marinha nfw perde occasírto 
tle me retorquir que em .8ü7 lambem o Sr. Pnra
naguú' foi ministro da guerra o de estrangeiros por 
alf(um tempo. O nobre ministro pensa que com essa 
olJjecçiio me faz calar? 

E'· por essa exporioncia que hrndo contra as 
accumulaçües. O nobre ex-ministro da guerra lodos 
os dias reclamava, dizendo que nrto podia com o 
trabalho ... 

Quem reparar nisto diriÍ " Ou o nobre,mínistro 
l!itl• di't ,r:ontn do uma nem d~ ou.trn pasta, .. 'ou onlão 
S. Ex. o um homom C!Xtraordmarw, que, passeando, 
trnbalh~, eomo .froí llnrtholomcu dos Mnrtyres, do 
qual rllz o clas?ICO q.ue lhe escreveu a vida, que, 
quando perrarrm a d10coso, gostava de adiantar-se 
um pouco do sua comitiva para sem distraeciio pen-
sar em lleus c nas cousiiS do céo,, • 
.. Este tri!balho espiritnul, poróm, ó compatível com 
a.locon_IOÇi\O, mas ~ trabalho administrativo o poli· 
ttpo uao o CO!D,pattvol com passeios continuados, 
mnda sem com1llva. 
. Estou porsnadido do que o nobre ministro da ma

rmha fallo,u com modestia, quund.o disse que o ta
lento do Sr. l'aranugua em superwr no ·sou. O do 
nobre ministro ó superior a todos .. ,. .• 

O Sn. 1'.111,\NAGGÁ :-Reconheço. 
O Sn. Z.ICA!llAS:- ..... porque combina o util 

com. o ngradavol e o ugradavel com o uti!. .... 
Dis;c S. Ex: que acho-me hoje dcsoccnpado·: mas 

estou pcrsnatl!do de que, sem ser ministro, tenho 
mais trabalho do que S. Ex. 

Sr. presidente, o nobre ministrn pensa que está 
desoccupado o homem da opposicão, qno tem a 
tarefa do examinar os actos do minísterio de estran
geiros, da marinha, da guerra, da jnsticu o todos os 
mais'! Não, senhores; u homem da opposicão é tão 
occupado, so uão mais, do que qualquer ministro. O 
nobre ministro tem duus pastas ·. o opposícionísta 
1em ohriga~iw de acompanhar todas e fiscnlisal-as. 
S. Ex. uão concebo este papel nolJrc da opposicão? 
. O exemplo do ~r. Parauaguá, Sr. pl·eside'nte, 

nmda procede monos por outw lado. O Sr. l'umna• 
gu:í occupon as duas pastas no intervullo das ses
sões, e o nobre ministro occnpa-as no intervallo das 
sessões e duranto as sessões das camaras. 

O Sn. 1'.\llA:lAGU,\': -Apoiado. 
O Sn. ZAC.\Il!AS: - ... c ello li de uma snudo 

rohustn o de um trabalho assíduo. 
· Mns, senhores, h!ll'ia um motivo de deliCadeza 

raFa essa accumulaçiio: o nosso colloga do cstrnn
gmros adoecera mortalmente, o pnroecu·nos duro 
quo, estando cite na Côrte o salwndo nós que sua 
1·ida estava por ín'stantes, fosse demittido para no
mcnr .. se outro. 

O Sn. I'AlUNAGUÁ :-Apoiado. 

O Sn. mx1smo n.1 lUnlNII.I : '-Estou para deixar. 

O Sn. Z.ICAiliAS: -Estimarei muito. Mas, senho· 
res, a molcstia e fraqueza do governo é attestada 
por documento in>uspeito.llefiro-mo á~nella celebre 
carta que o honrado"' ministro da marinha tere a 
bondade de publicai', carta dirigida ~ru Norombro 
do armo pnssndo ao Sr. Paranhos. Dizia o nobre 
ministro nessa cnrta ao seu amigo ausente, quo S. Ell:. 
nada ganhava em vir unir se a \llll corpo doente. 

D1zia mais, l'allando do disensões domesticas do 
g:1binet.o: " Nãu temos tomado uma so!ur:iio, por· 
IJilO V. Ex. cst1í lli; não qncrPmos compromottr.r sua 
acção diplomaticn. » Conclue-se dnhí quo o ministe
rio dcsdo hn mnito andni'a enfermo, e que bom 
~ousavam nquerres quo combaliam n nomr.nçiio do 
Sr. Put·anhos para ministro pleuipot.encinrio no Rio 
tla l'rnt11 1 conservando n sua qna'ídade do ministra 
o secretario de Estado dos nc[!Ocios estrangeiros 
no Imporia. 

Desta arto de!Jilitavn-so a acção do gabinete no 
interiór o no exterior. No exterior, pot·que niln po
deria o governo reprovar um acto elo plonipoteucín
ri•J sem arriscar 11 propria existencin do gabinete. 

O Sn. ZACI!UAS:- E, senhores, durnnto o minis
t.erio, o Sr. Parnnngmí nilo ausentou-se nm só dia de 
sua residcncin dn Gloria, sompro alli se conservou: 
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No interior, porqu~. se por motivos occurrontcs na 
politica do paiz ou por qualquer desuvcnçu intestina, 
quizesso retirar-se, deixaria do fnzol-o ccmo con
fessou o Sr. Cotogipc nu citada carta, considorunclo 
a posicão dcsfavoravcl cm qno ficada no Hio da Pra-
ta, perdendo a pasta cm qnan to !ti estivesse. , 

A maior prova, Sr. pl'(:sidente, du debilidade deste 
·governo, é que, bastando-lho nm presidente do cun
selho, tom dous. E' a minhu mofina : o guvcrno tem 
duas cabeças. tem dons presidentes dó conselho, um 
de fucto e outro de direito, o que qnor dizer incpti· 
dão do gabinete. Querem provas? Niio preciso lem
brar as innumeras vozo; quo nesta casa o na outra, 
tratando-se do assumptos da competenciu do presi
dente do conselho, lovanta-so o nobre ministro da 
marinha para dar oxplicat:ões. Appollo para a ultima 
discussão navida nesta câsa: o nobre senador pela 
llahia, chefe constitucional destas bancadas (apon
tando para os bancos da opposicito) foz um impor
tante discurso, tratando de asstÍmptos politicas, o 
tambem das rolaçõos exteriores ..... . 

O Sn. nAn,\o DE S. LonnExço:-E' coroado? 

O Sn. ZACAill.\S :-.... c lambem ,de negocies es
trangeiros. Pois bem; quem tallou? O nobre presi
dente do conselho nem palavra: Jcçantou-se o hon
rado ministro da marinha. E o que disse? A respeito 
dos negocies estrangeir0s deelarou que, om outra 
occasião, daria oxplicuçõcs, c, pois, discorrl'u sobro 
os assumptos da politica interna, sobre reformas que 
o governo pretende apresentar, usurpan,do eviderlte, 
mente as attribuicüos do collcga, que estava a son 
lad0 e qno. ó presidente do conselho do direito, o 
qual nflo tem dito nada nesta ca~a, nem na outn, 
acerca do politica, tendo ti penas, em l(j de Julho, 
falindo de retoques düs lois compressoras e ,mais 
nada. 

Ora, senhores, haverá exemplo do um presidente 
do conselho, de nm chofo de gabinete qne abandone 
assim a direccão da politícit cm qualquer do snas ma
nifestações, é se.ia qual for a pasta a que a mesma 
politica so refira ? 

Pam declarar <:s inlencõos do govorno nos nego
cios mais graves, a voz éompetenlo, autorisuda, é a 
do presidente do conselho; mas o nobre presidente 
do conselho calla-se, e levanta-se o· nobre ministro 
da marinha o de estrangeiros, pura dizer, o ·que, se
nhores? . 

O nobre ministro da marinha, quo chamarei o mi
nistro ·mclhoclico do lG do J ullio; com summn habili
dade, sabo escolher na presença de cmaranhadns 
questões que o debato suscita, os pontos que bcnl lho 
parece, o deixa os o11Lros para depois, fazendo os 
cahir cm oxercicios findos. , •. Esta balda estú dos
coberta. Assim, na ultima sessito, lovuntou-so pura 
responder no Sr. Nahuco. o tleixnnclo os negocies de 
uma do suus pastas, os negocias ostn111gciros, comeca 
a tratar da politica interna iJ do ropent.o \'oltou-so 
para nos o dtsso: ((O que ó que h a por lú? H a uma 
certa dissenção. " E porque o 111011 nobre col:oga 
fallon do liberaes mais adiantados o menos adiunta
cos, o nobre ministro hol'l'ipilou-sc com a exprossiro 
d pergt!ntou: ((O que quer tsso dizor? Eu por delica
deza nuo tenho tocado nesto <tssnmpto, mas como o 
nohro senador, chofo constil.ncional tia opposiçiw, o 
aventou, tonha a bondariu de oxpliear-so." E ucste 
sentido fallou muito o nobre mimslro. 

Debalde so lho dizia: (( O nobro ministro üStiÍ in
vertendo' ~ll posições. O gnbincte IÍ o inventor dos 
a!v;tr~s, dos projectos, o iniciador elas medidos; n 
oppost~fto tem a missão do critica constitueional, 
oxaminn, e não é de bom tom perguntar-lhe o go
vorn_o quaos as suas intouções, e· como vac o scn 
parttdo. " . , 

Se A opposicão cabe fiscalisar, criticar as modidhs 
do governo pára que não succeda aqui o quo acon
tece' na cnmara unanime, onde propriamente tudo 
passa som exame, pergunto cu: quo direito tem o 
nobro mi?istro do nos pedir noticia de nossa casa, 
quando em sua testada ha tanto que varrer? 

A' opposiçào. ó lJWC toca do perguntar ao gabinete 
o que lw na outra camarn c no partido dominante 
quo autorisou o levantamento do uma gracde frucciio, 
que se inculca jlt rrwiortu, e oscrcro no Jurnal do 
Co(nmercio os artigos de ?PPOsição p:trlamentat· que 
ultunamcnte tem npp:n·ectdo. 

O S1:. lliNISTitO 0.1 li.llliNUA :-Por ora ignoro. 
O Sn. ZACARIAS: - ;\ e:ilsteneia desses artigos? 
o s·n. MINISl'llO llA !IAlllNIJ,\:- Os autores delles; 

e porque ignoro, pergunto a V. Ex. 
O SR. SILVEill,\ D,\ 1\!0T'rA :-No Jornal dn Com

mercio so diz que o Sr. Fomandcs da C:mha pre
sidiu a reunião dos dessideutes. 

O Sn. ZAC,\RIAS:- Vou lêr trechos desse at•tigo, 
para quo se nitu diga que ó traducçiio. 

O Sn. StLVEIIt.\ DA M.otT.\:- Elles não reclamam. 
O Sn. ZAC.\l\IAS: -E' do Jornal do Commerdu de 

13 deste mcz (lendo): «Os adversarias teem confianca 
real nü actual ministerio, parecendo este mais um 
gu~r~a dos intere~ses àaquelles, do que garantiu das 
legtttmas asptraçoes ~ouserradoras. ,· Isto ainda ó 
pouco;_ este outro. tr~cho c admiravcl (li!)· ((O go
vomo o, pura bem dtzet·, um eunucno, uo quul foi 
confiado o harcm progressista que, mais tarde, 
melhor. educado por tempomria submissão, o dis
pensara., 

O noLro ministro da marinha fallou do um inci
dente da Reforma; mas o que foi esse inctdcnte? 
Um liberal entendeu que, naquelle discurso, com que 
daqui profilguci o proced1monto do Sr. Alencar e o 
do govcmo, um atacando a Coroa porque não foi cs
colludo senador, o outro calando-se, eu sahira do 
programma liber.d. Ül'il, eu nilo affastci-me do pro
gramma libcr~l que corre impresso, porquo, segundo 
esse programma, ostlt. assentado que nunca se en
volva nas questões a Corila, sondo bastante censurar 
ou accusar os ministros como autores do todo o mal. 
Fallando da Coroa, fallttria ao programma nm libe
ral que admitiNt res\Jonsabilidudo dos. ministros por 
todos os actos da re;, oza. Quem est1í no sou papel, 
!aliando mal do chefe do Estado o consentindo que o ·. 
aggridam por actos do podor modemdor, ó o Deze
scis de Julho, ó o partido conservador qno segue o 
plindpiu do qno o puder moderador ó dclcgaciw pes
soal no chefo do Estado, no oxorcicio do cujns func-
ções, portanto, não tom que vêr os ministros. , 

O que do mais importante, pon\m, disse o liberal, 
a quem a:Judu, no artigo que publicou na lle(orma, 
artigu quo aliás, mo nito causou o menor dissabor? 
Disso que nitO mo considom chofo do partido liberal. 
Mns eu algum dia quiz ser chefe do partido algum? 
Quandl! expendi ao souado a ruzitO da dissoludw do 
miuistorio do 3 do Agosto, disso que, simples' sona-
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dor, soldado raso da domorrncia, eu OXOJ'eeria d'aqui 
o meu direito do sentinolla vigllante da liberdade 
constitucional, unica aspiração que tenho. 

No seio, porém, da unanimidade o que se passa 
hoje? Uma parle considoravcl da camarn, ostensi
vamente adversaria ao ministelio, diz: " O go\'emo 
ó um ennneho, incumbido de gu;trdnr o fUI'I'Ulho dos 
progressistas. » Que noYidade I nós não sabíamos 
que tínhamos scrralhos gturdndos r,or cunuchos, 
nom que o goYerno era a garantia de nossos inte
resses! Pois a scisão ó produzida por samelhantes 
motivos? Desconfiam do governo que nos tem morto 
e querem outro que, cm cima disso, nos osfol!o e 
faça em postas? 

O Sn. l'AnANA~UA' :_:Ao fogo I 
O Sn. Z.IC.\RlAS :-Qtw pnrtido ó este! Que con

scrvado,es são estes que ainda acham p0uco o qne o 
governo nos tem feito?! 

O nobre ministro tia marinha, l1n pouco tempo, 
declarou, (é O Íl'lli'tO de sua oxrcricnein) que no~ par
t!dos ha do parte a parto úofmlDs, c e~uJJnrc, aflm .do 
consc~uir-so algum hem parn o p:m, ha\'er mmta. 
prudc~cin. Est~ linguagem. uüo é .i.:í a qnc S. I~x. ti

·nha, quanuo, vmdn d.a B:dua, tmz1,n. o pr~pos1~0 do 
dcnullnr os pro;;rr.ss1stas. Sohro,a:lli! cn!ao a tnex
perie;;cia dos dez nnnos precerlenlos, q:w p1ssara 
entrc~uc nos tn:hnlaos ngricoh1;. ~!ao, omOm, o 
bom ~enso do n~1bre ministro auxilindo pela pratiCa 
dos negocios, dicl.a·lhc l!ojc nma lingna:;rm mrris 
modoradrr, c, tnl\'rJz, ponsso como0nm '' chamnl·o. 

O S11. SrLVEJI\.1 T.ono:- Achain pouco os S. Lou
renços. 

O Sn. Z.ICAnl.ls: -Tum h em este j;í se acha mais 
r:ordnto. . 

Ont1·a porgnnla que You l'~zc~·ao nnbre min_istro da 
marinha cm meu pleno d!rcllo: IJnacs, sao suas 
relacões com ii imprensa, com o Diarin do Rto de 
.fanCiro? Notei qtre a· essa parte dos di~em·sos do 
Sr. Ah1cnr o nobre ministro nfw respondeu; mas 
cu peç.o r.m1n. rcspo~ta. Quero sab?r, se S. Ex. nã9 
jul~a mmto 1mpcrtmenle n cnrwsrdado, IJIIanto o 
qu~ o governo d;í ao Diario do Rio a pretexto das 
publicar.õos em inglez e fruncez; porque, senhores, 

cm mna folha, e esta mesma contrndicção já me foi 
tambcrn no.tuda no sanado pelo Sr. Ziwarias. Mas, 
Sr. presJt!onte, ti uma das injnstiçns qun se me 
f~zem .... l'eço ao nolne deputado que leia os meus 
dtscuJ·sos dos se tempo, porquo ou, cm 1>e.:: de accusar 
a Currla de in.flneucia in.debita nos negocias, ac
cnsa.va o ministe1•ill de absorver a Corda, Eu queria 
que o podm: modm·ador, cm suas attribuições, fosse 
tilo independente que não podosse ser absorvido 
P,ülos ministros; eu disse que o poder do ministerio 
Zacarias era tamanho que até linha nbsorvido a 
CorOu. » 

Sr. presidente, antes de tudo recordarei ao senado 
que, quando ü'pnrtido conservador quiz arregimen
tar-se e escolher sargentos qne soubessem o seu offi-

. cio, organisou previamente artigos do !'é, um credo 
pnru se espalhar pelos crentes, e cm um del!cs se de
clarava que o poder executivo não imr8xercido em sua 
plenitude, e 9ue era dogma do partido conservador, 
elevaudo-sc a administração, apenas sentisse com-
pressão do poder moderador sobro o exce11tivo, reti
rar-se. Tal foi o pensamento enunciado c contido 
nos cstatlllos da ordem que se reformava. Agora 
vejamos com,, é que o nobre ministro, vindo fazer 
opposíção ~o 3 de Agosto, formulo11 nesta casa as 
suas ccnmras. 

Ha de lembrar-se o senado que fiz ao Sr. Cotegipe 
on) 1857 um replo fnrmal para a discussão do go· 
vorno pessoal, a que S. b. a caria passo alludm, 
isto é, para a discussão da int.erferencia do poder 
moderador· nas fnncçõos do executivo, ' ue era preci
·samcntc a arguicão qne não cessava de fazer o nobre 
ministro da marlnlw, quando em opposícão. 

Vou Uf:(!Jl'U lêr, corno S. Ex. recommendou nu ca
mara dos depntados, os seus discursos. Dizia S. Ex. 
em 22 do .Junho de 18li7: 

<t Senhores, a nossa constitniçf10, sabiamente pon
dernda, dividiu os poderes políticos, deu-lhes regras, 
attri~uicúes definidas c indopcndontes; logo que um 
dos poderes prepondere sobre outro, rompe-seuquelle 
cquili~rio c harmonia drJ que a mesm 1 constituição 
fez depender a effectividade das garantias politicas 
dos cidadãos brasileiros. Ora, cslil na eonsciencia de 
todos que existo nma cspecie de confusão entre os 
dons po·Jeres, executiro c moderador ... 

O S1·. T. Ottom: -Apoiado. 
os artia'os ~ue a tal respeito apparecemm no Jornal 
em defeza do goyemo vicrnm apadrinhando·sc (na 
íórma do costume) cnm o goYemo passado, que 
era accusndo de subvencionar nma rolha inglcza 
para o mesmo fim. Achei, o sustentei n pmt.ieu do 
se dar cada mez um conlo do reis, pehs noticias 
transmittidus á Europa a bom da r.olonisneüo, a um 

!Jeri~dico íng!cz, o A nglll l!raRiUan Timc.1. Essa 
·olha desc.rnpenhwa a s~a tnror'! ~xactamcntê, ro

sen1111do-so quanto· ao mms torla hbenladc rpre excr
r.ia, escrevendo ás yezcs i!IIÍ contrn o gm•e1·:w (A pO!a
dos). Eu disse fmncamcnlo o que so passam por
~fUC o que sinto digo,_ o cOI!JO ministm desejava tra
zer nns mfws o cot·a0uu; ~1sse o rcr,tto rJno dava-_so 
essa quant:a, e o . ser'I'JQO mer1!~lil rerru.me.raçao 
(A{lDiados). Agora du-so_umn qnnntta ao Dtan.o do 
Rio, desejo sabor o olgartsmo.. . 

. O Sr. barrw de Cote,qipe:-. , . sem que muitas 
vozes possamos distinguir qual aquello que prepon
dera sobre outro. Daqui resulta a grandemente pe
ri~osa idtia do goYcrno pessoal, idéa a qu.c· se_presta 
esta confnsftn, e muitos dos actos c ox.phcngoes dos 
Srs. ministros, 

Furei outra per~untu, sohcttamlo ,!lo nol~ro nu
nistro noticias do govomo pessoal. lo.1s ili!UI n que 
disso S. Ex. ha ponoos dias na outra eama1·:t. (l•l). 

11 Eu jú perer.bo quo ~ ho~rndo. dollntarlo diriÍ: 
11 nras vós accusastois a uttcrtcr·oncla do poder pes
soal, qnaJulo em opposlçiw no son•!\lo "· fli.go qno 
já porcobo, pOI'IJnc esta a\Om!tndn Jll me fnt dada 

O Sr. 1'. Ottom: -Apoiado. 
. O Sr. lmrdo de Cotegipc: - Não addnziroi para 
proyas dostn minha proposi~iio exrmplos que poderia 
buscar no passado; a pena o recordnrcJ, por rna~s .p:o
ximns, o1S exp\ic.ar.Õe~1 dadas pelo holll'UUO mliiJStro 
presidente do conselho, Sllbi'O O modo porque Drgn· 
nisou-se o gabinete quo dirige. 

O Sr. T. Oltoni : - E' vel,'dade.' 
O S1·. ba.1•ão de Cotcgipe: -A improssi10, apoznr 

dns oxplicnções do nobre mi!li~tro, q~o llco.u no meu 
espirita, foi que o nobre mmtclro tmhn stdo cons
trangido a aceitar o ministerio. 

O Sr. T. Ottnni :-E' oxactissimo; foi só por obe
t!ienciu, conlrn a proprin eonscioncin. 
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O Sr. banão de Cnlcgipc: ~ Ora, senhoras, so 
assim ó, como o disso o Sr. ministro no seio do 
parlamento,. se esta ó a convieçiio do publico, o 
poder executivo, Já poderoso pebs attribuições que 
.a constituicão lho confere, o por nqucllcs outros 
meios que ás leis ordinnrins Icem posto ú sun rlispo
çiio, tornn·se podcrosissimo, turnn-se mesmo irrcsis

. tive!, adquirindo do prestigio do poder moderador 
umn influencia maior do que aquelta que devo ter e 
tem pela constituiçiiodo Jmperio, 'l'orna.ndo-scassim 
irresisllvel a ncr.ão do poder cxecnttvo, pode-se 
affirmar quo não iemos guvcrno pnl'lnmcntar. » 

Como se vil, tratava-se da orgnnisnr.iio do gabinete 
de 3 de Agosto, •mjo chefe Ires dia's recusou a ta
mra, mas afinal aceitou-a, c o nobro ministro da 
marinha, cntito opp0sicionista, attrihuín n aceitucão 
á influonciu dà Corôn, 'á pressão do poder moderJdor 
sobro o ministorio. Fo1 um dos exemplos que o 
nobro ministro citou cm reforço de sua accusaçito de 
governo pessoal. Examine :nos o outro exnmplo qnc 

·citou. Dizia S. Ex. cm 25 de Julho de 18G7: 
" Noto que vão se inOltmndo no animo d.1 popn

laciio idéas perigosissimas. Se os Srs/ minist.ros as 
niio percebem, ó porque giram t•m uma regiflo muito 
alta, mas quando descerem; da posiçflo om que só 
acham, no seio da sociedade ...... qn"ndo descorem 
dessa região em que giram á uma csphcm !\)ais 
baixa. hão de reconhoccr que é esto nm dos perigos 
da situacito. 

Eu apresentei um facto, que foi o da composi(;ão 
' .do actual ministerio; S. Ex. o cxplieon a seu modo. 

Não quero insistir; mas persisto na mesma opi
nião.; é essa minha convicção de ha muito, e se 
quizesse mais nlgnrri exemplo para fortificai-a, eu 
o acharia no modo por que foi solvida a crise que 
deu em resultado a situaçpo politica cm que nos 
achamos;· !alio desse minister10 composto (perdoe
me o meu honrado amigo, ditigindo-se ao Sr. Si-

' 'llimbií), quasi todo· de senadores, ministcrio qno 
não tinha uma politica sua, e que, entretanto, pildt! 
dissolver a camara dos deputados, sem dizer aondo 
vinha nem para onde ia. :Apoiados). Esse minis
terio loi ehamado vara acalmar as paixóes dos par
tidos; era um mimstcrio neutro; mas apoderando·se 
da govemançn sem dellnir sua pol.itica, sem.preceder 
confliclo entre acamara e elle, tl!ssolvcu-a, e appel
lou para a nação, sem quo esta tivesse conhecimento 
de cau~n pnrn decidir, ne~l a opposi(;ão podesse dar 
ns razoes dn seu procedunento. Parece que neste 
pol!to a.o menos hou.ve algwn abuso de e.~ercicio do 
poder mnd;rador. (Apoiados.) i> 

governo possoal, se encaminhavam todos a demons
trar que o poder moderador absorvia o executivo; 
nem outra r:ousa poderia dizer um homem do talento 
do nobre ministro da marinha. Pois, pude alguom 
de bom senso suppôr que mwistros escolhidos ad 
libitum pela Corôn que ad lil>itum os púde demittir, . 
principalmente na ausencin de partidos bem descri
minados c fortes, absorvem o poder moderador? 
Niio será antes do temer que os ministros em taes 
circumstnncias codum ao poder que os nomtla o de
mitto, e se prestem aos Citprichos da CorOa? O que 
o nobre ministro da marinha temia era que a Corôn 
abusasse de sua influencia sobl'O os ministros para 
dominai-os, sendu assim absorYido pelo poder mo
derador o executivo. 

O nobre ministro dn marinha, cm summa, por si e 
em nomo do sou partido, nccusava o poder pessoal, 
e procurava demonstrai-o com dous cxcmplts: 1• o 
caso da organisação do ministerio de 3 do Agosto, 
porqtte a Cort!a instou comigo para que mo incum • 
hisso de OI'ganisal-o, facto aliás mm to explicuvrl, 
como em tempo expliquei; 2• o caso da orgnnisação 
do gaiJineto .de'30 de Maio de 18G2 o dissolnçãil da 
cumara por esse ministr.rio. 

;'\ossos dous casos no menos, dizia triumphante o 
Sr. barão de Cotcgipe em 1867, honve abuso de excr 
dei o do poder moderador, 

Entretanto foi agora o nobre m'nistro dizer á c,,. 
mura que o que elle recr.inva, quando cm 1867 fui
Lira do poder pessoal, era que o mini§tcrio Zncnlias 
absorvesse a CorOa! E' muito esquecimento! Parece 
que oste campo de Sant' Anna, para todo o sr.mpre 
cele]rc depois da glacial festnnca do bm:ruciio (trium
pho solr.mne da opinião publiê.1 contra um governo 
~cm prestigio), parece quo este campo, senhores, 
produz sobre o nobre ministro da marinha effeito 
do Letiles! Passando para outro lado, S. Ex. esque
ce-se de quanto aqui nos diz; quando vem !Jura cá, 
esquece-se do que lá diz. Mas eu que não sou desoc
cnpado, porque não perco de vista o nobre ministro 
llt ou cá, como mimstro de estrangeiros, ou como 
ministro da uwiuha, ha de S. Ex. pe1mittir que 
lhe desperte a 'memoria. 

U.u Sn. SEXADOR :-Não precisa lembrar a caixa 
de rapé. 

O nobre ministro fugiu sempre como hcmem 
hnbil ao repto qtle lancei-lho, pois, cm discussão 
franca, não podia deixar de ~or convencido de quo 
S. Ex. pertonce a nm. partido quo professa o poder 
1:essoal, porqu,e o governo pessoal é inhorcnte no 
poder modemdor desde o momento cm que se de
clara, Cu mo declara o proclnma o piirtillo con: er
.Yador, qno mna pnrto do podei' publico, o a mais 
elevmta, é delegada :í posson ào Imperador sem dc
pentloncin tia rcsponsabilidado ,mimstoi'Íai, ao passo 
tpto o partido .que, sem abolir o poder mode!'lldor, 
como nós nuo q110rümos abolir, reconhece que n 
Corôa .niw pó de· praticur acto do rcalnza sem ~o r por 
intormedio do ministms rosponsaYeis, niw adnutto 
jamnfs o potlor pessoal.. 

Mas, como ia dizendo, os argumoutos qun apre
sentava o uohre ministro om 11hono de sun theso do 

O Sn. Z\CAIIIAS :-Lembram-me aqni a caixa de 
rapé que S. Ex., considerando vnlcnto prova de 
governo pessoal, tanto levou a mal que o Imperador 
mandasse aQs religiosos benedictinos, quando resol
vcra:ll a cmancipacão dos escravos de suas fazendas; 
mas o que da nunlia mcmoda nunca se podo apagar 
é essa famosa disposiçflo que· u nobre mmistro fez 
passar na cnmarn cm 1856, nutorisandn-o ~ reformar 
os artigos da guerra da marinha, com a ·clausula de 
ser tlcstlr. logo, anres de npprovada pela asso~blóa 
goml, pós ta cm execucito a roformn, no que. oppuz. 
me cnm toda a energia· do que era capaz: rueus tos-

• cos discursos ahi estiío nos J0!'Dacs do 1860 .. Veio a 
proposta para esta casa o a rospocti·va ·commíssão 
rocohon n do blionota calada, declarando: "E' noccs
snrio qno o nobre ministro concorde em snpp,·imir
se do llrtigo essa cl;111sulu de executar provisoria
mr.ntc a projoctadn reforma de ~ogislnçito penal dn 
marinha: se o governo rp10r nictos pura trabalhos 
do co:lifiL,ariio dnH leis pouaes d:l mnrinha, ptido tol
os, pol't\m ó'xocntar a reforma grovisoriamonto não.» 
"Dar att.rilmir.i10, dizia o Sr. ~. Vicente, de mntar 
provisoriam01Ít.o ni10 entendo.» 

' 
' ... 
I 

l 
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Note V. Ex., Sr. presidente, que o nobre ministro 
da marinha havia mstudo na cumnra pela ndop~i10 
dessa clausula; mas nas explica liões, que rlou arjiti, 
declarou que nitO.lJgal:a imp.ortuncin iÍ dispOSÍÇÍIO do 
que so trulil, qne 1sso tmha s1do lembrado nu camar•t, 
porém, que lhe era indill'orenle; onirutanto r1no nu 
qnaliuado do membro tia commissüo de martnha o 
guerra, nnqncllo tempo fui testemunha do omponho 
do nobre ministro em favor da roferidn clausula. 
Combati a clausula: o nobre ministro fez prcssito 
sobro n maioria é passou; todavia cahiu uo senado 
o pois, S. Ex. não matou provisoriamcnto a uin-
guom (Ri.;o). · 

.\las são questões velhas: voltemos <i do pod~.r 
pessoal. S. Ex. doflnitl o que ora poder pessoal, 
agora contesto a sua doflniçiio: cm 1Sfi7 o ministcrio 
Zacaria3 ::bsorvido poJa eortla, ngora so diz que o 
ministcrio Zacarias absorl'i~ a Cor·lla ! 

Sr. pr·osidonte, o mounohro colloga, scnadcr pela 
Ilahia, acabou o sou éloqucnte discurso do outro dia 
com u:na pororar:ito om que convh1aYa o chefe do 
Estado a se pôr <l frento das reformas o rcalisal-as. 
O nobre ministro no discurso a que estou respon
dendo, levou mnito a mal essas O!prcssües. Vou dizer 
como as entendo, cm qnc sentido lhes presto o meu 
usson ti monto · 

O Sr. N;dmeo ccrtam0ttle niio pedia que o chefe do 
Estado fizesse uma ouloraa úc reformas: o !lo não a 
quer, Jlcm on a qncria : acho rruo j1í basta quo a 
constit:Jiçüo não fosse fructo das locubmções da as
semhléa constituinte, mas uma outorga imperial: a 
outorga de um chefe do Estodo no paiz é qunsi umn 
carta de alforria. Triste do paiz que a podo ou 
aceita-a I 

O paiz d1gno do ser livre, é aquclle que por si ob
tém as reformas; quo niro precisa do concessüo. de 
quem quer que soja para as conseguir. Assim foi 
quo o povo inglcz estahcleeon a sna libordndo: se
guiu a mnxima christit «faze por ti, que ente ujnda
rei.» Se o povo não o fizer por si, se espora con-
cessão, esse poro é escrava. . 
. Nem su diga qno este principio fJHO provalr.con na 
Inglaterra, é pruprio da rar·a anglo-saxonia o não 
da raça latina. Não, sct~huré's: ni\s estamos no caso 
de oh taL' as reformas indopendcntcmouto de outorga; 
como ontorga, cn pela minha parte as ropillo. 
(Apoiados.) . 

Tomos governo plrlamcntar, o o governo parla
mentar sú vive pelos partidos. O sentido da pcror·a
eito do n,1bre senador pela Bahia foi, nem podia ser 
outro, quo o Imperador pi'Oslas~e ciTicnz apoio ao 
partido r[UO podosso fazer as reformas. Se o partido 
conservado(. doctarar alto c bom som qno pretende 
sinccmmcnto uproscnlar reformas c rcnlisal:as sin
eeramcnto, conto com o meu voto. 

Ult Sn. SJI:I'ADOn : - De totlos n<ís. 

Direi algumas palavras sobro cada uma dessas 
condieões. 

H01ii'O jiÍ no pniz a eonci)iaç~o; mas a conciliação 
teve seu tempo. Não voltam, pnrque, naturalmente, 
posto quo não fosso osta a mira dos seus nulores, 
trouxe OJÚ resultado Ob!itcrar IIS linhas divisarias dos 
partidos politicos, o que é sempre um mal. 

Contra o princípio dn doscriminaçiio pecca a dou~ 
lriua do nobre senador por Minas, no longo discurso 
ha dias proferido, discurso que sorprondeu a muitos, 
e uão 11 mim, que recouheco e confesso a sua capa·. 
cidade l;arlnmoutnr. A nr·i;umontaçüo do nobre se
nador envolve uma confusito do ldéns manifestas. 
110 conservador no Brasil, disso alie, é, necessaria· 
monte liberal, porqno a constituiçüo do Dmsil con
tém instituições santas, libcraos; o conservador quer 
manter essas instituicües, logo ó liberal. " O argu
mento póde ser invértido peios libemcs, dizendo: 
" A constituiriio brnsile!l'il contém instituições san
tas, Iiber:ws; ·o partido liberal quer mnntel-as, logo 
só o liberal é conservador.» 

Mas, senhoras, o que é certo é que dentro das li· 
nhas da eonstitnicão, queroutlo todos sua manuton
cii\ ha duas idéas que caracterisnm os deus partidos, 
Ídüas a que o nobre senador aliás referiu-se: a l,iber
dadc e a ordem. 

Quando o conservador diz c<não, não quero destruir· 
constítuiciío, e s<Í eu_ posso governar» dá direito ao 
liberal para dizar, "não, ett Íjuero a constituição 
com as SiliiS institui~õcs libcraes, logo só a mim toca 
i;OI'Ol'llar.)) Nüo é assim que entendo os partidos em 
um paiz constitucional. E' dentro da esphora da 
constiLIÍieão, mantendo em todo o sou respeito o os· 
lahlto collstitucionnl, quo pug-nam os partidos por 
uma ou outra idóa: pela autoridade os conservadores, 
pela li bordado os libera os.' 

Oulra condicão dos partidos é que sepm respei
tosos o tolerantes, isto é, que, emboru domine em 
eerta época um partido, não devo porisso espezinhar. 
o outro, mas respeitar seus direitos, pois que o di· 
reito tia opposição é tão sagrado como é sagrado '' 
direito que o partido dominante tem do fazer reuli.
sar o seu progmmma. 

Ora, contra esse preceito pecca o partido conser
vador, pol'quo, Sr. presidente, não d1í trcgua nos 
adversarias, procura exterminnl-os. (Apoirtdos.) Se o 
govomo já cmç:tdo, como parece o acl~~l, do pro
seguir esmorece um pou<:O, mestra-se Jll um tanw 
arrefecido, a sna maioria brada-lho: "não passa de 
um cunucho, um guarda dos interesses dos. adver
sados,, 

E' o nosso mal; o conservador nito rcspeila o h
bera!, o liborv 1 uão rrspeila o ronsorvador : tor
nam-se ambos inst.t·ttmont.os do mal : o conservador 
lla~olla o liberal, o liber.1l fiagclla o conson•ador, o 

o ' ' • o rcsnlludo o que a Corôa tem cm ma conta um o 
O Sn. Z.ICAlUAs: - Sr. presidente, a liberdade 

constitudonal deponde dos partidos, qun exprimem 
11 rontadc nacwnal; mas algamns condr:õos sito in· 
dispi)iJSaVcis para qtlll OS pat·tiuns [ll'OSICÍII lltCiS SOl'· 
vicos o so consigam os fins dosoj<11lus. Primeimmonto 
<i ticccssal'io quu os pn rtidosscjnm bem tlcscriminndos; 
ó nocossnrio, om segundo Io~a1, quo sojnm toloJ·antos, 
respeitosos um pnro com outro; o om tereeiro logm ú 
neecss;u·io qno haja nm lJOnl.o on.1 l[lle o !los cstnjam 
sempre do nccot·tlo : Huuca ill:ntlar o porlut' pelo 
JlOdm·, por<Íill com o prnposilo do promn\'er o bem 
rmblicu. 

ontro. · 
Mas, logo que os partidos ·se comprohondcrcm o 

rospoiLarem, Jo~o qnc nm deixo a antro sua vez do 
~overnar conto~do-o, todavia, refreando-o, n Corôa 
far!t o bcr~1, fnri\ ns reformas, nüo por otllorga, porém 
assentindo tís justus reclamações do pniz. 

O Sn. lli:-!!R'I'!IO 11.1 lLIIIl:l'llA :- I.ogo, hn riodor· 
po:;soal por V. llx. negado. 

O Sn. Z.I<:.IIILI> :- Ni10, Sr. m,in,lstro da marinha, 
o que rli~;o ,; rpw o eleitor rios 11111llStt·os, vcn~lo que 
os pnrt.idos so respeitam, nito so prestam a mstm-
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montos de ílngollnçito um contra outro, hn de ne-
cc~s:trinmonte ser cauteloso. , 

E' preeiso ,que se_ entendam os _pnr~idos e sor_ospei
po:n; fóm d1sto nao ha salvuçuo, o nocmnr10 que 
nunca recebam o poder com o fim de oppl'Ímir, o no 
prOJJO>ilo de s<l per~etuarem ú for~a de decretos e 
a. visos. 

1 Isto u um el'!'o, demonstrado por lnt'gaexper;enciu. 
Sobe um partido forte; fica eom os favores do go
·verno umu parcialidade; mas depois sobe outro c 
aquol!u ordem do cousas 'dos~p.parecc com, facilí,dade 
immonsa, de sorte que a politica dos parlldos e um 
edificar na arêa. · 

Já satisfiz o meu intento, quanto aos dons trechos 
do voto de gracas, de que mo nito havia podido oc
eupur no prun,êiro. d!scurso; agora vo.tt t:omidet•ar o 
discurso do ~r. mtmsLro de oslrangmros, o em se
guida o do Sr. duque do Caixas, e os.de outros senho
res que se toem, occnpado du guerra o da paz. 

O nobre ministro, respondendo uo meu prece
dento discurso, attdbuin-me, pura combatei as, dtws 
ordens de considera~ões, urna ~oncernonto 1Í orga
nisacão do governo pmvisorio, eu1a legitimidade 
S. Ex. snppunha que eu linha contestado, o outra 
relativa á capacidade du governo provisorio para 
tratar de ajustes preliminares de paz. Em apartes 
quíz advertir o nobre ministro de que ia fazer o seu 
1íscurso sobre premissas inexactas; mas S. Ex., 
scmvre tiLO accessivel a apartes, desta vez não os 
admtttiu, pedindo-mo que o não interrompesse: pa
rece quo, sein as premissas inexack1s, não poderia 
combater-me. 

Senhores, ou não ataquei a organisaçito du govcrnu 
provisorio: o que disse foi que a demora de sulucões 
diplomaticas no Jlio da l'rnta deviu s3r atlribti!da, 
em mett conceito, e tanto quanto pt'1de 'a!gucm n<> 
Brasil penetrar nos negoeios e~ternos, ao nosso plo

•nipntonci,trio, e por duas razões: 1' (e eis aqui a 
primeira ordem de considomcões) rorquu o nobre 
ministro de estrangeiros offectlvo, que está no Hio 
da Pruta como plenipotenciurio, quando os commis
sarios dos p~raguayos airígiram ~ua. petição aos 
alliadPs, pedmdo um governo provrscrJo, com auto 
ridarJe limitada e expressamente inhibíJo de ct•!o 
brar tratados· definitivos, S. l~x., apoderand11-s0 
dcstu iJtia, immediutamonto apresentou a r.onsídern· 
ciio de que esse governo, assim ct•cado por um dct'e
;:tmento ;Í petição dos cotnmissuríos paraguayos, 
tivesse autoridade legal e moral pura fawr os tr·nta
dos complomonk1res do pucto da nlliança do 1" de 
Maio de 1865, Se!!undo se vê, não ataquei a orguni
saciio do governti' provisorio; porque muitas vezes 
aqui tive o anno passado occasiãrJ de dizer que como 
meio de guerra. , .• 

O SR. MII!rsmo D.< lUni~ILI; -Com essa attri-
lmiçãu. . • . . 

O Sn. ZACAnlAS:- •• , sem attl'ibuíQiíO de f;rzor 
os tru lados complemou turt s do dn alhança, o go· 
vsrno p!'Ovisorio em idéo: suslontavcl. 

Primoit-nmcnte o goV<H'no pt·ovisorio, qual l'ilrn 
solicitado pelos 300 pnrngunyos existentes em As· 
sumpção, ern um o~peàiente de guerra, dn mr.smn 
sort~ quo a concosFão do uso da bnndeim ú legiito· 
pnragunya, meio de irriwr e dosmornlisar Lopez ao 
sabor qtto existia no Pa raguay nuLm·irtnde, so bom 
qno muito cit·ctunseripta, oxorcídn por paraguayos. 
Esse governo provísorio, além disso, limitado nn 

fúrmn pedidn oxprcssnmcnte polos commissnrios 
pnragunyos, podin prestar o prestuu realmente bons 
serviços cu mo' "OVcrno local. 
9 ~r. l'il!'tml7trs, porém, desde? p~incipi,9 arcnton 

n 1dea du qno o guvorno provisor!O nsstm rrendo 
tivesse antoridudo morul c Ioga! para fnzer os tra
ta Jos complemwtnl'OS do dn ·alliança, o qw1 diffi
cultotl e embaJ',lJ'OU oxtz~nwmcnte o nccordo de 2 
de Junho do l8GU sobro o I!OI'l'l'UO provisol'Ío, se
gundo confessa o mesmo Sr. Parnnhos no respl'ctivo · 
preumhulo, · 

Outra dillicullladc foi IJUO o Sr. Paranhos, depois 
da morto de Lopez, avisinhando-se 1.1 tempr de se 
fazerem os !ralados definitivos, não só insistitt em 
que o go1·er·uo prunsorio fizesse essgs tmlt<dos, mas 
em suste.: lar que nesses tratados que se tnm estipu
lar, o g.rvern·1 do Pnruguay apparecin 'como vencido, 
com sobcrnuin não plena, com falta cmfim de liber-
dade comp\et~. · · . . 

Foram estas us duns usserçi.lcs quo expcndt o dnhi 
tirei o corollario que r.ssus dtscussões smcitudns pelo 
nosso plenipotcncíario, c cm que os diplomatas do 
Hío tln Pmta se portaram muito hnbilmeulc, fizeram 
perder ímmcnso tempo, c foram a cansa du demora 
das sPiuçlrcs diplomuticas no Hio dn Pr;tta. 
' E com efleito, Sr. presidente, se um grupo de 300 
pumgunyos que prdinm um governo provisorio, com 
resorl'~ oxpressn dos tratados definittvos para o go
verno pr.rmanen to quo houvesse de crear-se depois 
de dorrihndn a autoridade do Lopez, til'eram deferi
monto dos alliu'dos, podrrin nunca rsse i(overno 
estar habililado em face do tratado do ulliangn a 
fazer ajustes definitivos? E pois, esta prewnçàu 
inadmissível do Sr. Pnranhos t"oi com lia tida pelo di
plomata ar~entino, o dias ,\epois pelo orientnl, de 
modo imspondivel, como so pôde ver dos annexos 
do rela tono dos nog(lcirrs cstran,eiros este anno dis
tribuído, argumentando ellos náo só com o tratado, 
senão lambem com os principias geracs do. direito 
internacional. 

Quanto :í posicüo ·do Paraguay, não só ,·enddo, 
mas subjugado, 'como disse o nobre ministro da 
marinha, nos trat~dos definitivos que se houl'essem 
do estipular, a superioridade dn argumentação rla di
plomacia argentin~ não é menos incontestuvel. · 

O nobre ministro, a quem respondo, abriu ós ar
chiYos de sua secretul'!a, pam lJIH! ? O que eu tinha 
dito era somente :.1• que o governo provisorio não 
podia lot· capacitlado do fazer tratados definitiros: 
2n que o govcrc.o pormanonto do Parnguay, no ce
lebrar os tratados dofinilivos, tinha facnldndo de 
fazer as propostas rrne julgasse convenientes como 
governo de uma nacfw soberana. E, pois, pum quo 
abtiu o nobt·e ministt:'o os archivos do sua socnHaría? 
Em prime!ro lognr, S. Ex, cornmctlou uma inconve
niencia; oram mstrnçõos confidcnciaes, que ni1o se 
podem ler aqui; em se~undo lo~nt· perdeu, seu 
tempo, po~quo o rJno·. diy.em o~scs docnmt'ntos c q~e 
se fa~arn :qustos prohmwaros com o gorernp pron
sorio" que se csl.tbolocer depois da expulsão dtl Lopol, 
cousa qno não ncgttci. S. E~ .. portanto, franqueou 
inutilmente os segrorlos do sua secrotnrin. 

O Stt. l!INtSTno DA ~IARI:'liiA :-No seu discurso não 
locou nos ajustes preliminares .... 

O Sn. Z.1r..1mAs :-Niio, senhor; reconheci, pelo 
contrario, 11 cnpucidnde rlo governo provisorio nara 
fazer tratados prcliminnros. a . 



, 

SESS,iO 1m t 8 DE JVLIIO DE 1870 
,.; (, ( .ll:l .... p .: ., , ".I ,'' 

O Stl. mNtsmo nA ~!llliNII.I :·-lii foi publicado o 
discurso? · . 

O Sn. ZACAtÚAs :-Já; mas bastava quo V. Ex. 
me tivesse ouvido, como ouviu, ou se guiasso pelos 
o'x\ractos do Jornal du Cummercio. , • 

O nobre ministro ill1'occu n doutrina da com
potencia d~~ govQrnos de fucto pum celebrar tra
tados defintttvos; mas, senhores, cm nosso caso 
existe o tratado da tríplice allianr.n dotmninnndo 
!lUC os tratados defimtivos só podassem ser. feitos 
com o govorno permnnentu que se creasso depois de 
~erribnda n autor~dad:- de L~per.. . 

O governo proV!sorw. podtn fazer tratados proli
fl!il~ares, mas não lrt,tta,dos d~finitivos, porque o pro
lubta o tratado da, lrtpilce nlltnnçu, que era n lei qno 
regulava a matertn. ·· 

.O .nobre ministo, na outra cn~1ura u aqui, tratando 
desse assumplo, usou de varws exprossl!es quo o 
honrado. senad,or pe~o ,Rio de Janeiro, o Sr. Sayão· 
Lob~to, denemmou ltge1ras, pon:Icra:1do q11o eu não. 
devia fazer firmeza conlm o no h: o miniôtro em ar
gumentos derivados de semelhantes palavms. E curo 
olfoito, o nobre ministl'O enunciou perante o senado 
e perante acamam proposi~ões ligeiras. 

O,S11. !IINIS'l'tlO DA JL\lliNIIA:.,-Em máo sentido? 
O SR. Z.ICAR!AS:- Não, senhor. Quero dizer, 

que enunciou proposições insustontaveis, não muito 
reflectidas. 

O nobre ministro já reconheceu que niio andou 
bem dizendo que a guerra foi feita por questões de 
limites .. , 

O Sn. r.mnsmo DA ~!Alll:íllA:- .Já expliquei meu 
pensamento. 

O Sn. ZACAil!AS: -.Explicou declarunqo fallilr á 
proposição a palavrl 1( mediatamente"; mas eu res
pondo, que a questão de limites não poz as urmas 
nas mãos dos alliauos, nem mediata nem immedin
tamenlo. 

Dopois, Sr. presidente, não posso deixnr de con
. siderar ligeira esta asse\'eracão do nobre minis-
tro: (Lendo.) . · • 

(< Não póde hnver um contrato que seja válido 
civilmente íallando, som haver capacidade nas par: 
tes, e liberdade para L ratar; mas, quando se trata de 
nação a nação, nem sempre o requisito do liberdade 
é àdrnittido em absoh1to, porque do onlro modn não 
lw meio de chegar a urn resultudo.n Ora, esta doutrina 
penso que nunca um ministro do Estado ·aventurou 
periwto ~rn p~rlnmcnto. 

O Sn. SttVEtn.l Lono :·-Apoiado. 
,O ~n. ZAc,~nu5 :-:-Entro ,o direito priYndo o o di

rOl tO mloi'D~ctonal nao !m d:IToronçu, quanto á liber· 
dado essonctal, pura· os1Jpula~-se um accorJo qual-
quer. . . 

O contrato que é acOJmaclo de haver sido feito com 
falta do liberdade, é nullo por si, ou seja do naciw · 
a 'nuçiw, ou de individuo a mdividno. ' 

O S11. SILVE!R,I J,ono:--Ipso /11rc. 
O Sn. Z.\C.IRIAS: -0 nobre ministro equivocou-se. 

O que dizem os oscriptores do diroito internacional 
é quo uma nuçito voncida, que oxhauriu o sou ti.Jo: 
som·o o as suas forras, so faz um contrato mediante 
certos sucrificios, nãJ pódo depois, n llegnntlo vio· 
loncia, deixar do cumpril-o, porqnu do outra sorte 

~om a guorra niio so chegaria a um resultado; mas 
ISSO não autortsli a asserciio' do nobre "l)'linistro ·da 
marinha. Não hn duvidü' que a 'nuçiw· que veocou 
aproso~ti~-se a fazer, o~ tr~tados ~om cert.a pr,epon
deranctn mherento n )'IC\'>rtu; porum nos UJUStes não 
se trata mais da força: ·as Ul'lilas que so JOgam sã9 
as da rilZiiO e do direito. E' muito natural que o ven
CidO, tendo exporim,cin dos .males que padeceu, o 
receiando arriscar-se n" romper de novo ns bons' ro
la(;ões, aceite. cortas sncrificios; ·. o~trotanto; ,11nrn 
que 11 aco1taç1ío desses sacnfic10s . n&o · sejn 
nnlln, curnpru quo haja libordndo 'em to.dn a sun 
plcnil!ldc da parle ao.Y~ncido, é necessario que it so-

. bern_nlll da naçno vonc1dn esteja em t9da a sua in-
tegridade. . 

Supponha-se um Es.tndo que, depois .de prolongada 
guerra com um pniz visi'nbo, tem do ceder no vence· 
dor' uma provincia. A rcsolilçãci' dóe-lho, como é do; 
loroso a urn homem deixar que lhe' amputem um 
braco, para eorlar mnl maior; mas esse Pacrificio 'é 
feitô no pleno uso da razfio e du hberdnde; e es>a. 
lib~rdado ó precisamente· o fundamento de sua legi-
timidade. · 

Se S. Ex. me apresentar um publicista que diga o 
commrio do que estou sustentando, então roconhe
go·Uw o-direito de rne chamar dcsoccupado. 

E, senhores, {) flUO é esse tratado preliminar de 
~ar; de que do.ru"! no~ia os jornaes depois que pro- · 
tert o meu pmnCiro discurso'? Esse tratado de 22 de 
J~~ho ultimo, é n co~flrm~ç~o dn dollt1:inu da oppo
S!Çno; porquanto, aln o numslro elfectJvo dns rela
ções exteriores do Brasil o nosso plenipotenciario 
no Par.1guay, aceitou r>lonamante a idéa ·de que· o 
governo provisorio de 2 de .lnllhO, nin~à d~pois da 
victoria, não podia fnzer !ralados .<l~flnjtiv.os, c de· 
clarou-se do modo o mais formal que, •no tratado .de
fimtivo que se cel,ebrasse, o ~'araguay .podia fu~ci· as 
propostas que lhe parecessem conveniegtes, afim ,de 
firmar-se pura sempre a paz entre os dons paizes. 

E' iss.J que chamo uma victoria da .razão e. do bom 
senso. · ' 

O nosso plenipotenciario queria, ou por {as 011 po)' 
ncfas, que o governo· prJvisorio tivesse capacidade 
para celebrar tratados definitivos, e' í:jue nesses tra
tados o governo do l'aráguoy entrasse como vencido, 
com soberaniu e liberdade cerceadas ; os rilinistr9s 
das d11ns Republicas, nossas allindas,. se oppozéram 
com habilidade c flrrnczu a Iaos prctenções, e o que 
elles sustentavam prevale;on. 

E o que mais admira ein tu~o isso, Sr. presidente, 
ó. que dons dins depois de chegar a estn Côrte o tra· 
tad~ preliminar ele paz cm que· o ministro olfectivo 
dos negocias estrangeiros renunciava as suas erro· 
neus prelençõcs, o nobre ministro do estrangeiros 
interino ainda cú estava a fallnr-nos 'do Paraguay 
subjugado, de sua sobor~nia incompleta, de tratados 
definitivos faltos com o governo provisorio, corno se, 
acab~da a g11erra, n soberania da nação vencida so 
não restituísse ao estado anterior á ~uorra. · 

A soberania da naçiio vencida o, no cele~r~Ne 
o trntndo do paz, completa cm thcso gerul, e n'ós 
devemos considerar completa a do l'ilrngnay; pOI'HUC 
o tratado du tl'iplice ulliança determina que sejn:i'cs· 
peitada n integridade do seu torritorio o acntriilua 
s lct soberania. (Ap,oiadoR.) O no.bro, ministro sits· 
tonta que n sobornma pnrnguuya ni10 c plena; .mas, 
se niio 1\ plena. qno porr.ilo so desfalca 'I Tira-se 1101 
torço, um qnnrto 011 um· quinto da soberania? Ern 
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todo o caso1 o tratado feito sem plena liberdade, senton as'portarias da policia que continhama proÍJi-
sem sobornma completa, torna-se nullo. bição. Este fucto precisa ser uverigundu. Pergunto : 
· E' depois, Sl•nhorésl ha cousas que se dizom, mas ~ue motivo huvorw para se prohibir o desembnrque? 

não ao parlamento. Em uma carta confidencial, um Era uma prisioneira'?' O Sr. ministro do estrangetros 
ministro óxprime·se a seu modo, cotn mais ou menos no l'nruguay pnrece que a considerou pi'isionéira, 
iiiJian~~o canform~. a. sua índole. O nobre ministrn não sei fimdado em que. . 
da mnrmhn, provnvolmentc, na sua corrospondencia 0 Sn. MINIS'rtul DA !URINII,\: -:Vuncn·ella esteve 
epistolar ha de ser fra~CO e jovi~l, porquanto O fOOl' como prisionr.irn. 
da cnrto1 que em Novembro ulttmo mundou ao Sr. 
conselhetro Paranhos, ó do umminisli·o tranco e ale- O Sn. ZAc llll.IS:- Qu~ndo fali o: do Sr. ministro 
~ré, pois aconselha o Sr. Paranhos a não Ytr unir-so de ostmngoirns, refiro-me ao eflbctivo, o itinerante: 
a um corpo.doente (o ministerio), deixando·se llcur a oxistencin du dons ministros de estrangeiros, urri 
~e)o l'araguay: Asstm, confidencialmente pudia um ·no l'araguay, outro aqui, faz alguma confusão.l'or
nimistro 'dizer a um seu agente diplomatico no Rio ·quase prohibiu o desom!Jar~ne? Não cru antes .con" 
dii· l'ral!i: 'c< Veja se conSOI)IIO quo o iiOVerno quo vae veniento JIUO n dmxassem vet· a capital do Jmr.erio, 
org,1nisar-se no l'nrag1mr, spju nosso amigo,, · que pareceu não resentir-s<' dos immensos ·sncrtficios 
"Não descubro ma teria de censura nessa recom- que fez para derribar o dictndor'l Nosso ministm 

menducão reservada, So hn inconveniencia, ó em itinerante dou-lhe, em Assumpção, duas horas do 
irazer "no dqbate, desnecessariamente, essas cnnfi-. r:onfcrr.mia; e aqui consta que muitos deputados su· 
deitciaes. . dirigiram li bordo do vapor em que se achava, pura 
· 'O .que justifica a ~rande despezA, f!IIO tmportn aos vel-a: ~· pois, a p_r~hibição de desembarque não :faz 

Estados a ·diplomacta? E' ser um meio de angariar n · honra " nos;a rolicm. 
benevolencia dos governos perante os qui1es são . Que mal poderia fazer esta mulher só? Nada. O 
acreditados os agentes diplomaticos .. A diplcmacia rruo fariam contra clla? Cousa alguma. O. povo mos-
que tivesse por fim arredar a benevoleneiu dos go- ·traria ln !vez Cll'.'tOsidnde de-vêr a mulher que tão si
vernos, s~rta uma esLran~a in~titniçilo. 0 pensa-. nistramcnte figurou no·drnma dp l'arnguay; mas, 
monto, pots, das confide.ncmes lidas pelo nobre mi· acredito, a.estrangeira nada sofTreria. 
nistro da marinha não podia ser outro senão influit·, Mus OIL neste negocio só·peço ao nobre mínístm 

·por meios decentes, para contarmos com as boas quo mo diga quJm mente: se a· policia e o Diariu 
graças do governo que se estabelecesse ns l'arng·nny, . · Ofllcial, se a fotha que deu a noticia. Ou o folicn
pensamento manifestado em termos não clestinados <Í: la rio mentiu apJ·esonwndo as certidões, ou a·policia 
llP~licidnd~. . . . mentiu dizendo no Diari" Oflicial que tal .prohibicão 

~r. prestdente, a proposJto da fllprcssão " sobern-, não houve, quando é confirmadil· pelos documentos 
. nia não plena ,, o nobre. senador, pela província de. da p'o:icin qm1 se publicaram. E' necessario deslin
Miitas, o Sr; • Silveira Lobo, deu ao n . .1bre ininiotro da ; ·dar semelhante questão, senão a policia da ·Có1:to 
n1nrinha .. ull) aparte. significativo de sua reprovacão ;i : ·ficará de todo desmoralisada, o mal' se pó do depositar 
fa:sa doutrina.ministorial, a respeito de tão grnrê as-. uonfiança nas deel>.ra0Ões officiaes. 
stimpto, ,e o n.obre ministro, com a soberania plena: , O Sn. Sn.VEtR.\ nA Mo'rTA: - Haja rista o que 
df\,sua posição, retorquiu: " Isso é da escola. ,·Oh; . ·disso o Dia rio OJftcial relativamente á festa do· bar; 
senhores, isso é da escola! Sem dul'ida é da escola;. ·raciiO. . 
lios.tratados de. direito intern4ci9nal os mais simples: O Sn. ZAcAnTAS:- Sr. presidente; entro na ques
a. doutri.na.,q.~e.t~nho defendido os tá, e~tabolecida, e, tão da guerra, c comecnrei rcs[londendo no nobre 
com ll)aip~, nutortdade seca~ha cxpondtda nas .obras: duque de C•xins, porque' é com· e lia quo· sempre de
dos grandes. m.estres de direito internacional, desses: sejei cntendor-ine, e não com uquelles que por esti
que :5ão:citados .. com respeito. nos parlamentos e nos' 'ma ou l'or adio exageram tudo, o-louvor e o vitupe
tribunaes, V{lttel.e· Wheaton. P~ço a S. Ex. que' rio. Eu tanto odoio o louvor excessivo como o yitupe· 
diga-nos se V n)tel e Whcaton apoiam sna opinião. rio immcrcctdo. . · 
Todos sustentam o contrario. · O nobre duque de Caxias, . acudindo ii. tribuna7 E, Sr. presidente, como se trata ·de negocias es- . cumpriu um dever sagrado,, rendeu homenagem a 
trangeiros, occorre·mo perguntar no nobre ministro: 1represr.ntação. na~ional (apoiados) e. pe~hórou.me, 
o que, houve a .respeito da .prohibição de,Lynch .des-. porque fui o tnsttgador de suas e.xpltcaçoes~ .Go!t~s 
emharr,a~ no porto desta. cidade? Correu que.ella' ,exp)icnçõos que .deu o. nobre duque ,só elie as· P,Oqta 
d~;~Jjou desembaJ:car, .e que a autoridade policiallh'o ·dar: o com efTe:to cumpre reconhecer que S. Ex. 
prohibiu, A. polícia contestou o facto, m~s publicou-. .houvo,se çom a maior convenienciil • 

. se,a ordom da policia: eis ahi n policia do Rio de · 0 Sn. nuour~ D& CAXIAS: _Fiz 0 , ue devia. 
Janeiro I ' 

O Sn. !IINJsrno DA !IAnTXILI :-Quem ó Lynch? . O S11. Z.ICAnJ.Is:- Eu.desejaria mostrar-me satis-
O Sn. ZAc.Ú\1.\S :-M mo Lyncli, n ex-dictadora. feito com as suas respostas, e !achar de uma vez 

para sompre a discussão dos negocias da guomt. 
O Sn. li!Ntsr.no D.\ MARIXIIA :-Ah! . 0 Sn. DUQUE nE·Co~xrAs: -·Era o melhor. 
O Sn. ZAcAnus:-Ell~ quiz desembat·car e n poli·· 0 .Sn .. ZAWli.IS:.-;-~tlo o pos1o fazer ainda; 

;~ta~~denou no commandante que nito a deixasse . A .. quostito entre. mtm 0 0 nobre 1!19Jie fochqr•se,ha 
· .,;my~:brove, mas não o passo.·fal:or,Ju o .. vou.dar as ra-

. O Diario.Oflici~l disse: ccli' falsó, não houve tal' zoes. . 
p~o,hibiçã,o; o .,.qu~, houve pura o simplesmcnt.ofoi i • S .. Ex julgou conveniente .remqnt~r-se ,no un~o de 
q~o,: desejando ellu ter uma audicncia do Sua l\[~- 1865, ao convi to quo levo do Sr. 1\ohun pnrn 11'. ao 
ge1ta4e, foHI1e esta negada immodiatnmonto. "·Mas, Rio Grande do· Sul organisar um, corpo do cxeréito ú 
depois, o j~rn~I.quc havia dado nqnolla noticia apre· . :rronto do qual sCgl\iSSO P.~a o Puraguay.' 
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Não sou competente pnril t'azor o!Jsúm:eües a tal 
J•espoilo, no sentido de roetiOcnr ou conllnnar o IJtiO 
disso S. E~. Su aqui oslivossom o's Srs. conselheiros 
Flll'tndo o Dias Vieira, poderiam trocar com o nohre 
duque, us p~ocisas observações; está presente porém, 
o Sr. Carn01ro de Cumpos; n S. Ex. to.cn oppilr ao que 
eontou o nobre senador pelo RiD Grande do Sul as 
J'oflcxões que julgar convenientes. . 

O Su. CAIIXEIRO DE C .. \JU•os :-Explicarei a seu 
tempo. · 

O. Sn. Z.ICAliL\s:-:-Emquanto outras cxplie:10Ões 
s~ nao dororn, peço lw~nça. pura fazer urna obscrru
çao. ~ S1·. llolt~n convidou o no!Jro duqlie para ir 
orgnmsar no lho-Grande du Sul um cxcreito a frente 
do qun[.marchusso para o Paraguay. S. E~. disso-lhe, 
1:omo verd~dciro militar que é, n~hundo-sc a hurdo 
de um tHIVIO, cm que se mandava um contin~cnte 
para o· Paragnay : 

0 

" Se o gove]'no quer que eu pnt·ta já, peço .1penas 
• duas hora~ de demora einquunto mando buscar duas 
ranustrns. " 

Essa aceitação pura o simples e um neto diNno de 
um militar ~orno o. nobre dtHJUe. 

0 

Mas dcpcns mod!ficon-sa u estado da questiw, por
q uo o nobre duque conversando com o Sr. !lohan, 
ponderou que niw podi,l ir desempenhar a com missão 
sem ser ao mesmo tempo presidente do lUc-Grande. 
Ora, _a razilo 9ue o nobre duque ~inhn para tal cxi
~enclil podera ser plnusivcl; todavm cumpre confessar 
que a posição do' nobre senador ulterou-se com essa 
e:dgencia. 
~o primeiro caso era o militar que obedecendo pura 

r:J simplesm~nte <i ordem do govemo, ia ao Ui o 
Grande levantar um corpo do exercito; no se.,undo 
era o militar retirando a sua palavra, e fazend~ do
pender o C:esempenho de umu incumbencia de sua 
profissão, de oblet· tambem uma commissão ~olltica 
qual a prcsidoncia de urna proliucia, sendo cor\~ 

. que o governo podia ter toda a conllanc,1 cm S. Ex. 
como. militar, mas não como politico. • 

Est011 certo que o Sr. Furtado cxplic,u·á a recusa 
da prcsidencia, não por interesses mesqumhos do 
partido no Rio Grande do Sul, mas por altàs conve
niencias politicas, pois quo empregos do confiaiica 
politica prop:-iamcnto dita não se franqucam a adve'r
sarws, c o nobre duque o conservador militante. 

O Sn. DUQUE DE C.txus :-Apoiado. 
O S1t. Z.\C.\ll!As :-As>im, pois, a exigcncia de ir 

como presidente alterou ~s tsrmos 1ia questão. 
· Nem procede, Sr. pres1dcnto, a nlle"acão do no!Jre 

· senador de que do outras vezes Cai ~o 1lio Grande 
reunindo n prosidencia dn província c o command~ 
das armas, porque outi10 in permanecer na provin
cia, e agora Ja por a IIi do p11ssagem ... 

O Sn. DUQUE DE CAXus: - Quando fui contra 
Hosas leva v a a presidoncia. 

commissiw, porque o linndo visconde OI'U seu udvcr
sal'iu, e chamúra p:u·a olliciul de gabinete um homem 
que \he era ultamente inrenso. Declal'ú que foram 
justns suas razões do repugnlncia. Aceitar um com
mundo daquellu ordem, sendo ministro da guerra um 
advors~rio reconhecido, que tinha por oficial de ga
binete um inimigo encurai~ado, era cousa bem pouco 
ngraduvel. . 

Nada, pois, tenho que observar quanto ao primeiro 
motivo da recusa ; mt s o nobre duque, contou que 
reelicando o Sr. Furtado com as seguinles palavras~ 
« Convido-o como presidente do COitsclho, o V. Ex: 
deve obedecer t:omo militar.» S.Ex. acudira: "Não 
sou o!Jrigado a nceitar a commissi'io, porque tenho a 
immumdade de senador, e por esta ímmunídaúe não 
posso partir sem licença do senado. » Uma tal razão 
ó que ou contesto que fcsse procedente. · 

So o art. 33 da constituição determina que no in
tervallo das sessões, não poderti o Impernctot• em
pregar um senador ou deputado fúra do lmperic 
nem elles irão exercer os seus empregos, quando iss3 
os impossibilite pnra, se reunirem no tempo da con
vocaçao da ussemblca geral, a mesma constituicão 
nos arts. 147 e 148, com relacão á forca publica' 
cuj~ obedioncia é . p·u~siva, dispôe que no ·poder exe: 
cuuvo compete p!'IVatJvamonte empregar a fo1·ca ar· 
muda como lhe parecer t:onveniente 1i sogura'nca e 
dcfeza do Impel'io. • 

\ 

O Sn. DUQUE DE Cam:- Ainda que vá um se
nndor? 

O Sn .. ~.\CAl\IAg: -Porque niw? ~· Ex., pois, 
como mthlar, como parte dn forca publica, podia ter 
sido mandado para [óra do.paiz, "desde que ns conve
niencias da servico o exigissem. Quando cm 1866 
convidei o nobre dtiquepara it· pam o Sul, S. Ex. 
não mo fallou de sua quahdude de senador; o governo 
nunca pedinliconça para o nohroduque nem nas cama
ras so fc~censu~aouobserV11ÇÜO alguma a este respeito • 
Logo a tmmumdndo de senador allegadn por S. Ex. 
ao Sr. Furtado foi um méro pretexto para desobede
cer. Se a immunidadc podessc, em tal caso, allc"aNe 
não ficaria ad libitum de S Ex.; scrin immunid~de do 
cargo c não de pessoa, e, portando, quando o Sr. 
Furtado o chamou, c quando o convtdei devia dizer: 
"Nilo posso ir sem liconça do senado.» 

O Sn. DUQUE DE Cul.ls :-Quando V. Ex. mo con
vidou, o exercito acabava do ter uma derrota. 

O Sn. Z.tcAnz.ts:-Que importava ao caso essa 
circumstancia? O desastre de Curupnity não altera 
a natureza da immunidade; V. Ex. devia allegnl-a 
ainda em presct~ça des.sa circumstancia: não alle
gou-a, porque a tmmumdade do art. 33 não preva
lece pura o caso om que o· senador ó militar, e como 
la! é chamado ll cumjJrir um dever. 

O SR. CuNn,\ FwumnEnn :---0 ministerio aceitou . 
n escusa. · 9 Sn. ZACAili.\S:- .Di~se S. Ex. qnc, so não rc

umsso as duas comm1ssoes, natnralmonto não seria 
tito obedocido :. mas, senhores, Osorio le1·anton dous 
e~er~itos no Rio-Grande SO!J! ser presidente du pro
vtncta, o o nobre duque podia ter por si os mosmos 

. elementos. E se, o que não era do suppor, doixusso de, 
encontrar no presidente todo o apoio, representasse 
·a.o ·governo central c teria as providencias ncccssa
nns. 

O Sn. Z.1C.\IIIAS .~Não contesto ao governo o di
reito de aceitar a escusa; o aparto que óuço era des· 
necessnrio: o que estou contestanao ó que a razão 
nllc~adu pelo Sr. Caxias rosso em si procedente 

Chegamos no período do 3 de Agosto. O nobre 
duque convidado por mim para ir ussumir o com
mando do nossas forras no l'aragnay, ncmtou, sem 
nenhuma condiçfw, a lncumbcncia, porque a condirão 
da plonn confiança esLava do tal modo su!Jentendida, 
que propriamente nito tinha o caracter do condi~ito. 

Agora, 1~1mnto no convite do período do Sr. vis
eontle t!o Camamti o nobre duque nüo aceitou a 
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S. Ex. fez no seu discurso jnst.ir.u ao ministerio que 
o convidou, tlcclarundo que clle houve-se com muita 
l~aldauc, auxiliou-o· (são pu lavras suas) complotu c 
perft•itnm~nte em tudo; e ou niitl posso, Sr. pl·esi· 
dente, deixnt· de pôr em mlcvo esta dcclat·ação do 
nobre senador, que nos. hom·n, o )10~ra o seu. c ame
ter, e é a refnwcito ma1s cabal das mfundudus nceu
sncões que ao 3 de Agosto faziam os seus adversa
l'iÓs. 
. Von, Sr. presidente, tocar·em um ponto, em que o 
nobre duque ha de mo dar licença para dizer que 
sua informação ao paiz não nprosenta os factos 
r:omo se passaram. Depois de nllndir aos 14 mezes 
om quo nüo teve qucixn alguma do gol'erno, disso 
S. Ex. quo começamm então ~ ~pparecer na impren.sa · 
e na·tdbuna, algumas nr:cusacoes, porque o exerc1to 
não nvanrava, ·porque nii'o atàcava llumaitá; não sr 
attendendo a que faltavam-lhe ainJn meios. Disse 
mais S. Ex. que coincidira~ com essns nccnsaçõ~s 
algumas medidas que dagut foram, e não lhe agra
daram. · 
· Parece melhor lêr o periotlo do discurso do S. 1\x. 

que provoca a minha rectificação ( le~do) : " Já 
tmtãú so acha_va doente, e em cartas particulares ao 
nobre ministro da guerra, queixando-se dessas pe
quenas cousas, que o )ovaram a ter aquella descon
Jiança, disse que se o ministerio nã ·, estava mais 
~~ontente com o ora1or, podia demis.são ; ma~ que, · 

, se éra en:;ano seu, s~ t.JI não havia, não punha du
nla alguma em contmuar. » 

O Sn: DUQuE DE C~XLIS : - Ahi ha engano. 
o Sn. í';IC.UIIAS: '7 Então como foi que v. Ex. 

disse? . 
O Sn. nuQuE nE CuJAS: -O que eu já tinha ante

riormente communicado a V. Ex. 
O Sn. Z~CARIAS: -S. Ex. disse que fez queixa das · 

peqtLen.as cousas que o· levaram a desconfiar; ma~ 
rrue, se viesse uma resposta satisfactoria, conti
nuaria. 

O 5n. DUQUE DE c~xiAS : - Como continuei. 
O Sn. ZAc.uu~s: - Nito posso aceitar a explica

':ão, ainda ass1m com essa altomativa tncita, por
que V. Ex. veio ·rcvelur agora o pensamento, que 
est1Í no apanhado do Jm nal do Co•mnorcio. 

Não posso concordai com isto, porque 11 carta quo 
V. Ex. dirigm ao nobt·e ministro da guerra foi objceto 
de larga di~cussão nesta o nn outra camura, e dão 
notícia dclla as actas do conselho de Estndo. Se, por
tanto, esse documonto foi do tu! o r dom que o gabínote 
julgou dever lovnl-o á prosençn de Sua Mages~tli? o 
Imperador, em plnno conselho do Estado; se eu t1ro 
de explicar r,a camara e no senado essa llectlrrcncia; 
~o nosso procedimento em wl conjunctura não se 
podia mertínonito pelo dúSI!Sado teor da earta ...• 

O Su. DUQUE DE C,IXIAS: -Era um carta partí
•:ular. 

·pnssur som dofeza eensura ulguma foilil a S. Ex., so 
ucaso ho"vcsse recebido umª car·ta.de amigo, quei
xando-se d11 p<quc~as cousas, não toria por. certo dudo 
o pussso quo dnu, propondo u sua dissolução. Bem . 
so vi) que ossa carw, dn que não citarei uma linha 
sequet·, r1ra grave, tão grave que ia pruduzindo uma 
crise ministe!'ial. 

O Sn. DUQUE DE C.uus :-Era uma carta parti-
cular. .·· 

O Sn. ZAC.IIII~S:- Não importava que fosse 
particular a carta : cabia attender 1Í materia e não 
ú forma. · 

Se acaso o ministro da guerra recl'besse uma Citrta . 
particular do general, qucixandc-se de poquenas 
cousas que o levavam a pensar que o gove~no não 
depositava mais nclle a mesma confiança, com que 
solicitude. não respo::deriamos ao nobre duque pu!· 
veri~nndo essns futilidades, essas pequenas cousas? 

Pois o ministerio que confiárn o commando dt! 
nossas for~as no Paraguay a um I'Ulto fulgurante, 
cerno disse a apologia do pa1tido conservndur, teria . 
duvida em desfazer pequenas intrigas, que, alilts, 
poderiam ter funestas cousequencíàs? Certamente 
que nõo. , _ 

No correr do seu discurso, disse o Sr. duque de. 
Caxias que tendo recebido resp!.~tn satislactorin, fi
cou no com mando. Se S. Ex. a Ilude ã resposta qne 
tivesse a carta, enguna-se. A curta de S. Ex. não 
teve resposta do Sr. ministro da guerra de então·. 

O Sn. P,\IUNAGuA' :-Apoiado. 
O Sn. Z.ICAI\!As:-Acartu do nobre duque 'não 

teve rr.srosta ncnhuma1 satisfactoría ou não satis-
factoria; foi entregue a quem n devolvesse. · 

O Sn. PAnAN.IGu~·:-Eu respondi. com toda a ai-
tenção ao officio ; á carta não. · 

O Sn. 'ZAc.IRHS:-Se.S. Ex teve resposta satis
factoria, teve-a do seus amigos, do mimsterio não, 
pois que este respondeu ao offi:io dr .S. Ex. e não á 
carta. 

Voul•1r o officio do Sr. Caxias (lendo.) ·, 
" Com;nando 1m chefe de todas as forcas brasi

Jeims em operações conlra o governo do 'Paraguay 
e interino dos exercitas alliados. ' · 

Qtwrtol (general . em Tuyu ·Cué, 4 de Fevereiro 
de 18U8. · 

111m. e Exm. Sr.- Tenho a honru de levar ao 
conhecimento de V. Ex .. para o fazer constar ao 
gabinete do que v, Ex. dignamente faz parto, que 
minha s;tude, que ato certo tempo se manto1·e de 
modo a fazer erêr que me permittirin atrnressar sem 
incnmmodo n estacão cnlmosn, se tem por tal fórma, 
nestes ultimos diás alterado, que me ó absoluta
mente impossível, sem compromctlor a existencia, 
contÍ!IIIilr a occupat' o posto cminonto em que a con
fian~a do ~uvcrno imperial hn mais do um anno me 
collocou. ' O Sn. ZACARIAS: - ... não é passivo! que n carta 

a que o nobre duque alludíu se achasse. concebida 
nos termos urbanos o ínoiTcnsivos qil,~ S. Ex. ín·culca, 
eomo se nponas pedisse oxplicncões para sor domit
tído, se a fillta de confiança do govorno em sua pes
soa foss~ real, ou continuar, so recebosso explicações 
satisfnctorins. 

O gubinote do 3 de Aaosto, esse gnhinoto tão leal. 
segundo confessa o Sr. ~.;axias, o que tanto auxilio 
lho prestou com relação á guorra, e nunca deixou 

· Pedindo, pois, a V. Ex. a minha exoneração, e 
rogundo lhe com a maior instancía a gruçn de 11: 

acmt1.r, csperu que V. Ex., com a maior•'brolridnde, 
me indicnl'iÍ meu substituto n quem aevo passar as 
attríbuiçõcs. e prerogntivas em cujo exorcicio tenho 
ostnuo. Em dnta nnt~rior communiquei irí a V. Ex. 
quo n visconde de Porto All'gl'e, que hnvit sido no· 
meado meu substituto, se retirava do theatro da 
guerm, por incommodos de saudo que do dh em dia 

ij~ 
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oo 'aggravavrun, o ti por cssii ruzüo que faço a \'.Ex. 
o pedido acima mencionado. · · 

Do caructoJ' do V. Ex. não era do esperar outra 
cousa, o asseguro-lho quo a sua resposta penhorou
mo em oxlromo, porque pulvorisn a nrguiçõo dn 
f~ha de zelo do governo om assumpto tão gravo I]IIUl 

Deus guardo a 1'. Ex.- Illm. e Exm. Sr. eonse
lheiro .loão Ltistosa da Cunha Puranaguú, mini,tro 
e sccrel1.rio de Estudo dos negocias da gucrra.-
(Assignado.)-JJ/m·qnc: de Caxias, >> · · 

o pagamento dos soldos do exerCito e da esquadra. 
E, pois quo a!Judo <Í l~aldndo que folgo de re

conhpcer em y. ilx., perm1tta-mo que aptovoito o· 
enseJo para dJZe1·-lhe quo r. mesma lealdade tem 
constantemente· observ~tdo e continuará 11 observar 
o governo para com V. Ex. 

Eis a re3posta do Sr. Paranaguil au olficio do 
Sr. Caxias (lendo) : 

" Minislerio dos negocias du gucrra.-Hio de Ja
neiro 21 do Fevereiro ue 1868.-lllrn. c Exm. Sr.
Por primeira· e segunda Yia recebi o olficio do •1 do 
corrcJito mez, em que V. Ex. mo declara a ~Jtera\;ilp 
de sua suude, a ponto de >er allsoluta111cntu 1mposs1· 
Yel a V, Ex. occupur por mais' tempo o posto, em 
que a conflanca do governu imperial o collucou ha 
mais de um an'no, o por ioso pede V. Ex. a exonora
nerar.ão do lagar de commanrlante crn chefe das 
nossús forças úm operações contra o governo do 
l'araguay. 

De tudo inteirado levei o contheudo do mesmo of
Hcio ao alto conhecimento do Sua Magostade o lm
peradur,','e o ~ol'erno imperial dolihorou não aceitar 
o pedido de V. Ex., confiando do sou zelo o dedica· 
cão pelo serviço ,Publico, que continuaní no seu posto 
ao honra, especmlmento quando, segundo as com· 
municacóos ue V. Ex., os acontecimentos so precipi
tam, e ás op1~racões do gunrra se acham qnasi a to· 
l!ar a um tormo; em que seja com honra e gloria des
uffrontada a dignidade nacional pelas forças soll o 
commando do V. Ex. Deus guar~e a V. Ex.-.fori.o 
Lustósa da Cunha ·l'arunaguá.-Sr. marquez do 
Caxias. " 

fal foi o olficio do Sr. Caxias ao ministro da gnerra, 
e a resposta qne lhe de11 o Sr. Paranaguá: o oflicio 
era dntado de 4 de Fevereiro e a resposta de 21 do 
mesmo mez. 

Foi a unica resposta que S. Ex .. teve do minislr.rio 
naquella occasião. , 

O Sn. DUQUE DE C.ui,\S:- Mais nada 
O Sn. ZAC.Inus :'-llfas nada.· No moz seguinte 

escrevi eu ao nobre duque uma r,arta act,nsando o 
recebimento de outrn de S. Ex. sobro assumpto mui 
diverso. 
. Sr. presidenta, uma das censuras que mais me 

.affiigiam em 18ü7 c ISGS era que as ~ossas forçàs 
no Paraguay não estavam pagas em d1a. stJffmndo, 
pprtanto1 privações por negligencia do govemo. Di
zm-se ato que, desejando remed1ar tão grave mal, 
um homem.dinheiroso no R o da Prata oll'tlruccra os 
seus thesaurus ao nobre duquo para qnc GS nossos 
soldados nada soffrcssem. Respondendo a esse indi
''ídnó o Sr. Caxias recuso11 os seus olTerccimentos, 
dizendo-lhe que o go1•erno imperial dava tnes_provi
dendas, que os paga!"entos das forças brasi!r.iras 
andavam sempre em dw. . 

0 Sn. DUQUE DE ·C.IXI.IS :-E verdade. 
, O Sn. Z,IC.IRIAS:-Esla rosptlS!n, de que S. Ex. 
enviou-me cópia, pulvorisava as arguir:õus loilns ao 
governo imporia!. A cart" do Sr. Cax'las dirigida a 
mim era do 21 da Fevereiro: a resposta fui du <1 Jo 
l\!a rco, c ó como se soguo. ( l,cndo) : 

. :::oi quo moxactas apreciações de umu parte da 
1m prensa da Côrte, e cartas paJ·tioulnros de pe>soas 
quo ni'io conheciam a fundo as cousas, allalaram cm 
V. Ex. a persuasão do que continuasse inalteravel 
a confiança qn~ determinou em Outubro do 18ü6 a 
nomeaciio do V. Ex pam commnndar as forcas ·bra· 
sik·íras' e111 operações contra o governo do Para"uoy. 

E' felizmente um engano. · " 

0' governo S;l bi~ a ldadt: q~e V, l;X, 'tinl;a, ~S ~0: 
lost.ias que solfria quando o convidou para ir com
mandar as nossas forcas no Pamguay, nem, tão pouco 
desconhecia as suas ·idéas politieas; apreciava, po
rém, devidamente as qua,lidndes mihtaros o scbrc' 
tudo o patriotismo de V. Ex., que nunca se tem re
cusado a sacr;Jlcios. Convidou-o, e V. Jlx. aceitando 
a cr.1mmissão só exigiu uma coudicúo : a de uma in• 
teir,J confiangu. • . 

Essa inteira confiança, V. Ex. teve-a ao partir. 
teve-a emquanto circumstuncias extraprdinnl'ias, im
previstas, retardavam os golpes decisivos contra o 
mimigo, como tem-n'a hoje que tudo conspira a 
fazer r. creditar que se aproxima o termo da guerra 
sob n direct ão de V. Ex. 

Fallo assim po1que tenho conscirncia de que, es
tudados GS factos o reconhecidas ás intencões com 
que foram pra!ieados, ha de verificar-se qÍie a leal· 
dude ,do govArno para nom V. Ex. é igual Íl lealdade 
de V. Ex. p ·ra rom o governo, não tendo iámais va
riado a confiança que nos fez escolher a V. Ex. para 
tão importante commissãu. 

Em conjtinctura tão gr~ve, na presenra de umn 
gnerrn, não de ambição, mas de ho_nra, qual a em 
~uo nos achamos. empenhados contra o governo do 
l araguay, tirar por qualquer modo o ministerio forca 
moJ·al ao general em chefe, seria lnnis do que unia 
perlldia, sr.l'ia um crime do lesa-nacito. . 

E V. Ex., que prima em cavalheirismo o amor da 
patria, não póde receinr tal crime da parte do go-
Yerno imperml. ' 

Sou, Sr. marquez, dr. V. Ex. ~migo e obrigado.
Zacarias de Góes c Vasconcellos. 

O Sn. nuorm DE CAXtAs :- V. Ex. leu esta 13 ria: 
estou satisfeito. 

O Sn. ZACARIAS: -Essa minha curta não contém 
resposta á do 4 do Fevero,iro, por V. Ex. dirigida ao 
ministro da guerm, mns rospondc (t do 21 de Fe
vereiro, em que V. Ex. unir!amente so ref01·ia a.o pa
gamento do nossas forças. Disse o nobre duqno quo 
nunca ministro algum com quem tonha sorvido o 
elogiou tanto como o p!·osidento do gnbinnte de 3 d1~ 
Agosto....... ' · 

O Sn. nuQIJE nE CAXrAs :-·E' verdade. <tlÍio do .Jnnoil'o, 4 do ~larço de 18ü8.-Illm. o 
Exm. S1·. marqur.z do Cnxias.-Rccebi a carln de V. 
Ex. do 21 de Fovoroiro, mnmpauhada da C1ípia da 
que V.llx. dirigiu a ..•.•. em resposta.ao oll'ereci
níonto1 qúo o~! o fizera, do fundos phrn ns despozas 
do exercito so~ o sou commando. 

O Sn. Zo~C.IIli.IH: -- ..•.• e que isso durou ntiÍ 1Í 
orgunisnciw do nct.unl gubinoto omltl do Julho. 

Niw só'.louvoi muiUts vozos o nolu·e duque, mns t'• 
corto que o sustontoi com torlns•as,minhas rorgas. 1·1 
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podia o nobre duque aecrcscentar que, cm pleno par· 
lamento,. deelarm-me identificado eom o commnn· 
dante em chefe de nossas forças em operações no 
Vanaguny, de.modo.que t:om oll~.cnhiriu. Acuso niio 
eomprehender<í o nobre duque o alcance dessa 1mnha 
proposição, que os s01is amigos tão mril interpro· 
tamm? . · 

A minha proposicito queria dizer que, sondo o 
general accu!ado na· imprensa o na. tribuna do pro
orastinnr a guerra, do falta do iniciativa, de incapaz, 
em summn, de levar n guerm no seu termo, o go
verno p10curava dar-lhe toda a Jorr-a moral que lhe 
fosse possível; queria dizer que Ó governo estava 
disposto n não soiTrer que nenhuma censura fosse 
feita ao ge~eral, sem primeiro oiT mder o ministcrin. 
E com elfetto ficou desse. modo solomnomcnte decla· 
· rlido que nilo havia moi o do desucrudit:tr o gene mi 
som uggravar o gabinete; ora o princi~io du harmo
nia que deve existir entre o delegante o o delegado, 
subido á maior altura, como o exigiam as circum
stancias oxtraordinarias que atravessava mos. 
· Entretanto, foi osse minislorio, que assim até o fim 

procedeu Cll\ relRcão no ~:eneral em chefe do 2• pe
ríodo da guerra, 'sorprendido por uma carta parti· 
cular de S. Ex. que ia produzindo u sua ratirada ..... 

Masni10 quero recrimiiwuões,nunca us quiz; estou 
convencido de que o nobre duque deu esse passo 
illudido por inexactas informações. 

O Sn .. DUQUE DE C.uus :-Sim, senhor. 
O Sn. ZACAUL\S :-Como, pois, ainda hn poucos 

dias, um nobre. senador, dedicado amigo do Sr. Ca
xias, torcia o sentido do minhas pulnvras quando do
clarei-mr identificado com o general em chefe. jul
gando-me obrigado por essa declarar.ão a achar bem 
feito tudo quanto fez depois que r!ÍtirOU·SU O 3 00 
Agosto'! · , . 

O Sn. FnunNO:- Empreguei-as no mesmo sen. 
tido quo V. Ex. · 

O Sn. ZAC,\IIIAS:- Eram'objecto de louYor pura o 
ministerio •... 

O Sn. Fmmlío:- Não disse que eram ·umn cen
sura. 

O Sn. ZAC.\RIAS:- 11Mns depois do 1ü de .Tillho, 
disse o nobre duque, as cousas se mudaram e, 
não sei porque fatalidade, o Sr. Zacarias tornou-se 
nieu inimigo, lanr.a mão de todos os meios para mor
tificar-me, para desacreditar-me. ll l.1ra, Sr. presi
dente, não sei porque fatalidade o nobre duque se 
acha assim tão complck1mcnto illudido. 

O Sn. nuQuE' m; C.1xus :.-Estimarei muito. 
O Sn. Z.\C.\1\lAS :-Depois do 16 de Julho, Sr. 

duque, eu, no deixar o timão do Estado, procurei esta 
cadeirn, não para estar dcsoccrtp~do (riso) (porque 
para isso espero ter pelo menos 70 nnnos) mas pnr'n 
vigiar, como ~m mim couber, na de[ezn dos grandes 
interesses do pniz. Dissolveu-se acamara, c só ficou
me livre n imprensa. 

A J)I'Ímeit'<l vez que recorri 1t imprensa sobre ne
gocies da guerm do Pnraguav, foi quando aq'ui pu
blicou-se um officio de V. llx., relativo ri supposta 
conspiração do Pnraguny. Nosso olllcio dizia V. Ex. 
qne.·tal conspirncito não provocar:1 1 porqno n expe· 
rienciu o advortin da inu.l!lillndc de qnnlrJIICI' tcntrr
tiva do aballnr .a lcsldadc dos parnguayos, o ompcl
lil-os a lcvnntar-so contra o seu chefe; mas que so 

essa persuasão não tivesse, V. Ex. promoveria n con
spiração como cousa mui licita pela pratica e pelo 
direito dns gente,, 

A proposiçiw do V. Ex. pareceu-me condemnadn 
pelos pnuci1•ios ~1ais sãos. do direi~9 internacional, 
o combali-a e.m diverso~ arllgospubhcados no Jornal 
do Comnwrc1o; mas nao fiz só para comba•or essa 
falsa doutrina, e ainda menos para mortific~r o ge· 
nora I ~m chefe d,ts forças brasileiras no Parnguay. 
Eserev1 pura combater o governo que mandou publi
car o o!Ucio, o propoz-me, sobretudo; collocar o 3 de 
Agosto no abrigo do qualquersuspeita de haver nas 

. instmcçües expe1idas n Y; Ex. contemplado a idéa 
de promol'er o gonoral, se podesso, uma conspira-
ção n~· P~trnguay contra Lopez. · 
. o.sn .. ~UQUE lll; C.\XIAS:- Nus instrucções que 

lov01 nao ta... -
O Sn. Zo~cAni,\S: -Nem em carta, nem, em docu

mento algum. Era osse meu primeiro fim, escre
vendo Uf!liOlJCS artigos; inicindu, porém, a polemica, 
n iledicuçito de amigos, m1titas vezes indiscretos, irri-· 
tau a 'controversia, e então era preciso rebatei-os. , 

Depois dos combales de Dezembl·o, ali i veio a nrilem 
do dia de 14 de Janeiro em que o nobro duque fez 
constnr solemnomente que, na sua opinião, estava a 
guerra totalmente acabada c Lopez, fugitivo, nu im
possibilit!adc do tentar a pequena guerra de recursos, 
por achar-se a llepublicn completamente exhausta. 
Do modo que o nobre duque considerou n guerra, 

· grande ou pequena, totalmente extincta. · 
O Sn. DUQUE DE Cnus: -Era Lpiniãc minha: 

podia enganar-me. · 
O Sn. Z,\CARIAS: -Mas o governo que hJvia· dado 

instrucçõos no nobre duque podia ter lhe dito que 
• considomsso termo honroso da guerra n occupar-ãu 

do Assumpcão, depois de nlgnm fe1to de armas ~ri
; lhante. E pÔis encetei outra serie de artigos, comb~
. tendo essa aprocinçilo erroilea do nobre duque, a qual 
seduziu n principio os espíritos incautos ou aquelles 
que não admittom enJanos nos vultos fulgurantes. 

Combatendo a apreciação do nobre duque, tive,o 
cuidado de limitar o assumpto sobre ·que .pretendia 
discorrer, e o nz no .f nrna/. do Commercio de 11 de 
Fevereiro do 18ü9 nos seguintes termos (lendo): . 

rr Não retiro uma só expressiía das que proferí 
em abono do general brasheiro nos debates parla
mentares: não cessarei de npreciar devidamente o 
sou merito e relevantes smiços JÚes!ados ao paiz 
na guerra que sustentamos contra o dtctndor do Pu
rnguay; mas nem pOJ·isso· lico inhihido de ·pensar 
e dizer que n sua ordem do dia de 14 e o sou officio 
de 2-! rlo Janeiro, uquclla dando por terminada a 
guerra, o este communi1·ando a sua retirada do Paru
guny; são, em meu conenito, documentos que não 
se podem justiOcar nem explicar"· · ' 

.Eis-uhi os pontos sobre quo versaram os mcus'nr
tigos: apresento alguom uma apreciação da minha 
parte, qno deslustrasse os serviços do nobre duqu~ 
prestados sob o ministerio do :3 do Agosto, ou aind;t 
que atacnsse as, nliiÍs, tão criticadas batalhas de De
zembrn. Nunca o nz, senhores. ~las S. Ex. ó para 
os seus amigos um nnli me tangere: asseverar que 
uma opiniiro individuo! do nobro duque ó falsa; ainda 
rp1o vorse sobro o uenbnmen!O' dn g11errn om fins de 
llozemhro de 18ü8, rpurndo olln concluiu-se no 1• do 
Mnrco de 1870, ou quo ollc retirou-se do thoatro da 
guerra som liconça, tí um crime atroz. 

• 
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Entretanto,,circumscl'ipta'a discussão a esses dous 
pontos, é facil mostrar que em .ambos a rnzün ostlt 
de meu JadOtl eontra o nohm rtuquP. Comeearoi pelo 
aeabamento da guerra, da oi·dem do dia 14 d'o Janoiro 
de 186U. 

Nesse documento se declara acabada, totalmente 
acabada, a guerra tlo Pnraguay, grando ou pequen~. 
segundo a opinião do nobre duque de Caxias, com-
mandante em chefe das forcas l·rasileiras. · 

I'~ is bem; mostrei que essa apreciação rio general 
or~ mexacta, porque o acabamento da guerra. con
l'orm~ o tratado da alliança consi>tia, cm derribar a 
autorulade de Lopez, o a autorid,lde de Lopez não 
ticou derribada cm Lomas Valentinns; mostrei que a 
fugn de Lopez naquelle Jogar, importava nr.cessaria
mente uma terceira phaso da g(•erra, a campanha das 
Corqilhciras, prevista desde o principio, annun
eiada de certo modo ao retirar-se de Tebiquary, 
11ma vez que a morto ou a l'aptum lho rrão embar
gasse os planos. O tempo confirmou o erro da apre
ciação da ordem do dia de 14 de .f<Tneiro: houve a 

- r:ampanha das Cordilheiras qmJ duron 1,1 m~zes, e 
r;ustou ainda ao Imperio muito sangue e muito di
nheiro. O erro do nobre duque ató S. Ex. o reco
nhece e confessa hoje. 

O Sn. DUQUE DE C.lXLI~ dá um aparte. 
O Sn. Z.lC.\RIAS:-Mas. diz S. Ex. om 'cu aparte 

e o declarou expressamente no sou discurso: «Foi 
nma opinião individual minha, e além di>so não sr.
~'1lin-se dahi a debandada e desorganisnção das 
r orcas.» 
~m primcir·o Jogar r.stií entendido que o nobre 

duque, emittindo essa opinião individual, não podia 
dissolver o exercito; seria abusar de mais de sua 
posição ... 
, O Sn. DUQUE n'E C.IXI.lS dií ainda um aparte. 

O Sn. ZAC.IRI.Is:-S. Ex. não podia fazer isso. Nós 
lhe demos amplos poderes par" a guerra, mas não 
lhe entregámos o poder executivo. 

(H a. ainda um aparte do Sr. duque de Caxias.) 
O acabamento da gnerra e a consequente retirada 

das tropas c da csqu1dra, pertencia lt diplomacia 
dcclarnr em nome das tres nncões alliauas, como 
acaba de acontecer depois do "rlc~fecho de Cerro 
Corá. Por~1nto, nenhum argumento deduz-se cm 
seu favor do lacto de não haver ortlcnado a retirada 
das forcas. 

Em segundo log~r, que cvnsira é essa ri e opinião 
.indit'idunl a que, depois de certo tempo, soccorrem-se 
o nobre dugue e o seu partido? 

Era opimão indiv'dual, mas opinião individual do 
'' gonera I, e expandida, não cm conversa, porém cm 

ordem do dia, para produzir os seus nnturacs elfeitos, 
r, um rlelles era .a crença n'os soldados de que havia 
d10gadu a voz de recolherem-se aos seus lares. 
A ordem do dia de 14 de Janeiro tcvo o effeito de um 
rlissol vento ... 

O $n. nuQUE ~E CAXIAS :-Nenhum teve. 
O SÍt. Z.lCAIILIS:-Tevo: os vasos dn esquadra, c 

principahnonte os cncournçados tiveram ordem pnra 
descer ... 

O Sn. DUQUE DE C.IXJ.IS :-0 que faziam ellos mais 
a IIi? Niw eram mais precisos. 

O Sn. Z.IC.IIli.IS : - ... o pozoram se a caminho 
do Jlio do ' · Diz o nobre duque que niw eram 

mais precisos dlli ; mas o contrario entendeu e de
cidiu o governo imperial, e tanto assim que o sue
cessar· do Sr. Inhauma, no commando da esquadra, 
segundo as ordens que levou da Côrte, fez ~s oncoli· 
raçados arripiarcm carroir·a, tornando ao posto que 
haviam deixado. E quanto ao exercito, não se reti
raram sómcnto os enfermos, como Herval, e· !tapa
rica, porém, grande numero de sãos, sendo quo 
até o general Camarn, ao qual tanta gloria esperava 
na campanha das Cordilheil·as, se dispunha 11 reti
rar-se. 

O Sn. nuQUE lll! CmAs:- Neguei-lhe a licença. 
O Sn. ZAC.Il\1.\S :-E senão retirou-se effectiva

mente, deve· se isso á reacilo operada pelo Sr. con
selheiro Paranhos .(servíçÓ importante que lhe tenho 
sempre reconhcddo), o qual tornou-so um protest(l 
vivo contra a fatal declararão do acabamento da 
guerra da ordem do dia 14 dÔ Janeiro, fallando e es- . 
crevendo em sentido opposto á semelhante decla
rar:ão. 

No fim de quatorze mezes de campanha das Cor
dillieiras foi que teve Jogar o feito que deu cabo dt 
autoridade d11 Lopez. . 

E, pois, foi grande o erro da aprecia cão do nobre 
duque de Caxias, co:nmettido n:a sua ordem do dia ... 

O SR. DUQUE DE CAXIAS :-Não duvido. 
O Sn. ZAC.\1\LIS.-Nem póde duvidar: o nobre 

ministro da guerra declarou solemnemcnte que o 
ge'neral emíra qnando disso que a guerra fstan 
nobre acabada, e o ministro da guorra discorre sempre, 
na phrase da apologia do Sr: duque de Caxias, com 
proficienci.r. 

O Sn. FmMINO dá um aparte. 
O SR. Z.1c.mus :-S. Ex. o Sr. ministro da guerra 

dis'c que o nobre duque tinha m·rado. 
o Sn. FmiiiNO :-Que se enganou. 
O Sn. Z.ICARIAS :-Engano, erro é. 
O Srl. FmurNo :-Assim como desacerto. 
O Sn. Z,ICAiliAS :-Na opinião individual do.nosso 

general, estava acab:da a guerra; mas a opinião do 
mundo inteiro, a opinião do paiz, a <!pinião do go
verno, o bom senso de todos, contestavam a opi
nião individual do nobró duque, .e essa opinião m
dividual, por sua origem autorisada, pela mflucncia 
do ~eneral no exercito e po pal'tido, de . qne ó vullo 
fulgurante, teria si ~o fatal, se fr.lizmento com rela

. çilo á gueara não houvesse uma vontade inabalavel, 
um animo sempre cpnstnnto e sereno, ao qual neste 
assumpto todo o elogio ó devido. A (poiados.) 

Essa vontade ina!Jalavel, esse animo sereno du
rante as Yicissitudos · da guerra, imnca pcrdou do 
vista o acabamento dn guerra nos termos do tratado 
da triplico alliança •. Graças /lOS seus esforços, an
nullou-so o rutal elferto da ordem do dia de 14 de Ja
neiro de 1869. Esta ó a verdade ! 

Or.1, o ~ue dizia cu na imprensa, o que rli?.ia na 
tribuna·? Ern precisnmente que n ordem do dia de 1-t 
de Janeiro frlra um erro dcplornvol. Nnrln mais; nada 
menos do que isso. Hnvin nisto inimiz.tde, intúito 
de desacreditar ou mortificar o nobre d1que? Niio. 

Sustent.nvn ou lambem, que o nobre duque retirou-se 
do exercito sem liccncn. Vou convencei-o dessa falta 
com suas proprins palnvi'Us, o vor-sc-hn Sü neste 
ponto tamhem M. X. llnymond para nada proslll, 
como disso o nobro senador pelo Ccnrã. , 
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A prevcnçiw dos sons amigos, Sr. duque, ó tnmn
·nhn como foi o engano do V. Ex. u rcspoito do acnf 
bnmon to du guerra. 

O Sn. Z.tGAIIIAS: -· Logo Lmtnroi dns cartas do 
Sr. Pa!'nnngtuí, mostt·ando o valor que ellas tem. O 
general pedirn no go,•omo sua dcmissiw,,ou ordem 
pura rctÍI\11'-SO; e apczur de li[ cstUI' JIÍ o Sr. Gui
Jhenno o não obstante as curtas d9 Sr. Parauugru[, 
ora com bnta instnncin invocndn~, S. Ex. julgavn-sn 
obrigado a esporar cm Assumpçilo rospostn"do go
verno, c, sem dnvida, ao que parece, e>pern!'iu se 
niw occorresso o ataque do caboca. 

O Sn. Fut!UXO :-V. Ex. eltÚ mostrando o que ú. 
O Sn. ZACARIAS :-0 senado é testemunha do como 

cu me houve o nutro din, ouvindo em profundo silen
cio o nobre senador por :IIi nas, qunndo fnllou po1· 
duns homs; hoje ainda não lho bati.110 feiTo lho, e 
elle j/1 está nuqnello movi monto. (Tlildridade). 

O S11. FmmNo (rindo-se) :-Oh! estou morto. 
O S11. ZACARIAS : - Dizia eu quo o noll!'(i duque 

retirou-se de Assumpçúo sem licença do gove!·no. 
Prova-se esta ussercão com ns suas palavras; e1!-us 
no famoso omcio Ílo 24 de J uuoiror que ·me propuz 
nnnlysar, o analysei pelo Jornal do Commercio no 
principio c o anno passado. (Lendu:) 

" Cllmmando em chefe de todas as forcas lmsi
leiras ern operações contra o govemo do 11araguny. 
-'Quartel ·genet·nl em Monteviúóo, 24 de .luneiro de 
1869. 

lllm .. o l~xm. Sr; -Depois da partida do 1' assi
moll .pe:or01 do mmha sande constdoravclmonte, ao· 
ponto do ser acommettido na igreja matriz da As· 
sumptão, onde mo achava ouvindo missa no dia 17 
do COtTento, de um ataque de ca~eça, quo me pros· 
Irou por mais do meia hora sem sentidos; o isso mo 
1 cso!.vcu por conselhos dn Dr. Bonfl'ncio de Abreu, 
a deixar immediatamente aquella cid:~de, c vir para 
aqui esperar u reso!uciio do gOI'erno imperial n res
peito da demissão, qué pcdt do commundo em chefo 
do exercito. · 

Deixei o marechal Guilherme Xavier do Souzn en
carregado das foreas que estão nu Assumpcüo c Lu
que, e lhe fiz s:IUer tudo quanto prelnudia"fazer cm 
relação á guetra, ordcn(Jndu-lhe q11c, ~e com~inução 
com a esquadra e os dous gencr .. es alhaúos, que nlh 
se acham,úeliberasse o que julgasse conveniente. 
, Previno a V. Ex. que se srJ não nggruvar o meu 
estado de saude, esperurei aqui até que chegue a de
eisiio do governo; no r:aso coutrar'o, partirei r.o din 
30 do r:orrente para essa Côrte, pois suj:ponho que, 
no estado de nbutimcnlo em que me acho, pouco ou 
nada poderei daqui fazor. 

O tenente general visconde 'cto H erva! e o mare
chal de campo Argollo, pediram-me licenc~ pam 

· irem >o tratar dos ferimontos quorer:eheram,1Ías suas 
respectivas provinci~s, o eu isso lhes concedi antes 
de _partir do Assumrção. 

· Deus guilrdr a V. Ex.-lllm c l~xm. Sr. conse-
lheiro de Estado bariio de Mnritiha, mmistro e se
cretario de ~stado dos negocias du gucrra.-Jfar- . 
q11ez de Ca.xtas,, 

Desse documento, ·Sr. presidente, 'resultam duas 
conscquencias: a primeira é ~uo o nobre duque rc
tirou.se da Assumpcão para Montevidéo sem antmi
saç.1o do governo;· a segunda ó ql10 S. Ex. trouxe 
pn1·a 1\!ontevidóo o com mando cm chefe deixando, 
portanto, o Sr. Guilherme snm an10ridade bastante 
naquellas graves circumslaneias. 

Quanto ao primeiro ponto, é Cl'irienlo quo o r~ obro 
·' duque tendo podido demiss1w ao governo, agunrdn

va-a em Assumpção; mas, Qutcs quo chegasse a 
solução do ~hu podido, pelo utaquc do eaboçn que 
solfrcn nodm 17 de Janeiro, retirou-se .... 
· O Sn. DUQUJ~Dii CAXIAs: -E as cartas do Sr. l'a· 
ranaguú? 1 

lleti!·ott-se, porumto, o gonÓral da Assumpcii.o 
para Montevidéo, som a licenea que agunrdava,cÔn
tando provavrlmento com. ~ Úmizado dos novos mi
nistros sous correligional'ios. 

O SR. uuQuE nE CAXIAS: - Servi tiio bem com 
uns como com outros. 
o Sn. ZAC.\Í\1.\S :-Serviu tilo bom com uns como 

com outros; porém os do 16 de Julho e rum do peit9, 
e talvez o nobre duquJl contasse mais com a bene
volencia dolles, fUra desculpar-lhe o acto de deixar · 
o exorcito nessa conjunetm·a. 

Mas· disse S. Ex: «Tive licença do Sr. Paranugult. « 
Senhores, essa licença, se houvesse existido, estava 
prejudrcndn pelo nvi,o do·21 de Fevereiro qne acima 
ficou trnns~ripto, no qunl o mon col!rga declarava 
fO!'tnJlmentO aO gAUOraJ que, não Obstante 0 lnÚO 
estado de sande que allrgava, continuasse no sen 
posto pum dcsn!Trontar a honra e a dignid11de nacio
nal. Soante' do se começc1rem i!S operações decisi
vas, se durante o tempo érn que as forcas nlliadas se 
conservaram ·imctivas diante ~e Humaittí, S. Ex. 
sentisse-se gr!lvomente enfermo, nesse caso o Sr. 
Puranagu;í consentia que o Sr. d11que se retirasse, 
e todo o ministorio de :3 de Agosto estnvn nisso de 
nccordo; mas depois a retirada de S. Ex. Oi'O ria mais 
alta incnveniencia, e o Sr. l'aranaguá o declarou no 
citado aviso no Sr. Cnxias com a dovida frnnqueza. 
E, repito, o nobre dnque jnl~ava prejudieadas as 
rni'lus do S1·. P.1ranuguá (aliás sem vigor algum 
d''sfie que subira o 1Gde .Julho)1 quando pedia liccn
ca ao novo gabinete p:1ra retirar-se. 
' No que toca ao segundo ponto, i~to ó, o facto de · 
hnver o Sr. duqnc de Caxias trazido para Muntevi
dóo o commando cm chefe, deixando, consequen
tomentn, accphalas as nossas forcas, a verdade de 
minha ~sserção, resaltn ~estas pala1;ras do officio de 
24.Tanwo: "Commando em chefe de todas·as for
ças brasileiras em operações contra o go~erno do 
ParaguHy. Quart.el general om Montevidéo, 24 .de 
.Tanoiro de ll:lü9.n 

Ora, so o commando cm chefe estava, nos 24 de 
Janeiro em Monlevidéo, claro ó que nilo oxistia em 
Assumpção. • · . 

O Sn. DUQUE n~; CAXIAs :-Entreguei as for1:as de 
A~sumpçüo, e.vim para Montevidéu; estava iio dis
tricto. 

O SR. ZAC.IRI.\S:- Ha a ordom do dia 18 de .Ja
neiro, pela qual V. E~. e:.tregou as forças do As
sumrcão ao Sr. Guilherme, o outra ordem do dia ll 
do l•ci•croiro datada de Mo,tevidéo, em que V. Ex. 
so dospede do exercito, c pa~sa o commando úquello 
general. Se V. Ex. tinha trnnsmiltido lodo o poder 
cm 18 de Janeiro, não tinha que transmitiii·O no diu 
O do Fovcmiro, e, se o transferiu em 9 do Fevereiro, 
segue-se que cm 18 de Jnnciro não o tinha transmit-
tido. · 

O•Sn. DUQUE DE C.IXI.ts:- 'l'odo, nito. 
~ll 
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O Sn. ZAC,\1\I.\S': - Mns o commundo supremo 
niio se pódr: l'rnccionar, tl'lmsl'cl'indo-se umn parte e 
ficando-se com l\ outra. O commando cm chel'o IÍ 
indil'isii'OI, 1: o nnllro dlllp!C a~vlm du confessar que 
o dividiu, rloixim.io mm pequena parte no general 
Guilherme o trazendo o nome, a osto~tacfio o a 
muior part,o do commando para longe do the~tro da 
guon·a, isto ó, para Montovidóo, ·como tudo so con
firma· pela seguinte ordem do di:~ do goneral Gui
lherme, de 20 de Fei'Crciro. (Ltmdo): 

" Tcndo-s~ retimdo para o llrnsil; afim de tratar 
de su~ sande, o Sr. murqner. de Coxias, determihou 
o•mosmo Exm. Sr., pela sna ordem do dia n. 275 
de 9 do eorr.mle, que ass'lmisse eu o eommando cm 
r:hefo inte1·ino do exercito. n 

T,rnt~rei de Jtororô. Niio quostionoi o no!Jre duque 
a respeito dos plnnos dr: cumpanhn de S. Ex,, porquo 
s~- podosse. uprociar planos de guorrn o tivesse opi
lllu~ autonsuda ~osso assumpto, o govomo, de quo 
fiz parte, lel·os-lua dado no general, o uiw so defen
dorw, qunndo aecusa.Jo, de procrastinnr n guerra 
o dar-lho uma direcçiio Prronou, dJzeudo que lá tinh; 
um general de sua eonfiança q1.e em o competente 
para d~1· o molhor plano o oxocutul-o. So hojo 

. vwsse d!r.ül' rpw o duque de Cnxius demo1·ou-se diante 
de Humaitá mai~ t.empo· do quo devora, que não 

Logo, d•.•sdc a retirada do noll'rc duque da ci
dade da ,\ssumpção ntó •J dia 20 de.Fovermro, esteve 
o exercito sem r•on1mnndante em chcl'o, conformo a 
ordem do dia 20 de Fevereiro lançada pelo Sr. Guí
lhormo que cxpi:imo a'verdado inteira. 

O Sn. DUQU!l nE Cu;Ús.-Mas havi:t declarado 
t[Uo já tinh. recebido as for0as cm opr·ra:;,õos. 
o Sn. Z.\C,\1\L\S :-EsliÍ tudo cxplic:iilll, pelo nobre 

duque e po1· seu substituto. O nnb!'IJ dnrJUO reti
rou-se onLrt•gL ndo ao goncrnl Gnilill'I'iilP , s !'orças 
de Asslunp~üo, mas nãn a plenitude do e01m.nand~ 
supremo, que trouxe comsigo pnm Mn :t:•vidco, ate 
que, entendendo-se ahi com o S1·. l'iir:;n'JOs, tmns
mlíliu em ordem do dia de 9 de Fcn•rt•im o com
mando ao Sr. Guilherme que o as>tunin no dia 20. 
Era o que eu tinha sempre as~evnmdn; ,; n verdade 
r1ue se ha p!OCill':'do contestar. 

O Sn. Sn,VEIIIA D.t ~!o'f'J',\: - lsso ,,, contestou 
<lqui. · 
· O Sll. ZACAI\1,\S :.:... .lias contcstou.sr: ,,;c,l, P•1l'qlio 
tudo era lonvar o amigo, o concligio11" :o, o u~gar 
a verdade, eomo tal de todos reeonlll'cid", 

A verdade, porém, supera quacsqlk< ,,i;stncr-los, 
~ clla acaba do trinmpllar apoiando-se nn ronflssão 
do nobre duqn·l do Cuxias, de haver-se rctimdo sem 
deixar a quem suas ver.cs fir.csse, o COIIIIII"nuo em 
toda a sua integridade. 

Agora pernlit.tn-oe·me uma I'Cnexãn: se o cnmmando 
supremo t~lrllt\\'a-se necess<l!'io para a cOIItímmçilo 
tias opot'lcoos, o dever do nobre duque ern, uma vez 
quo jnlgava em perigo sua cxisten~ia, o antepnnhJ 
ao mais asna saude, transferir ao Sr. G11i'IH·rme a 
plenitnde do com mando, om!Jora fosse.tüo enfermo 
o substituto romo era o snbstituido,sendo cc1to que a 
eulpa quo resultasse da designação lle um ofllei<d in
vallido, correria por contn do go,·orno. Ficasse 
S. Ex. cm Assumpçiw, apcz~r da molcst1a, ou, re
tirando-se, deixasse a quem de di1·eito o comman
do intl'rino c sua rosponsabiiidnde. l\fas o .nubi'O 
duque hcs;tava; queria deixar o commnudo o ao 
mesmo tempo repugnava-lho essa resulnção : dir-su
hia tm· presentimento da glol'Ín, que lho osca:·;,va, 
'de ser o debellarlor da gnil!Tn, como todos, amigos 
nu arlvcrsarios politicas, lhe desejavamos. 

Estou, Sr. fH esidentc, tão satisfeito com haver o 
nobre duque c ou fossado q11e en~anott-s" 11a sua or
dem do dia, emittindo a opinião do ac bnmento da 
guena, o quo deixou apenas um ped .. ço do com
mondo em ehefe ao seu substituto, trar.cndo o mais 
pai-a ~lontovidéo, que poríuaqui pl)nto ao mo11 dis
r:urso, se o dever não me impellísso ;, fazor ainda 
nlgumus considerações. 

1 npresenLu)'ll uma ,miCII•Iiva ene~gica, o dis~e1se o que 
elle uovel'la ter I'Cito om taos CII'CIImstnncws, estaria 
cu, por certo, cm contradicção conllinnndo-se agora 
o quo em tempo opportuno, o quando achavn-me no 
poder, não tínhn estranhado~ Fnçoagom apenas al
~umns perguntas a .. nobre duque, e os seus adora
dores as qnalillcam logo do nccusacõcs uo "onerai! 
Os Ionvores excessivos o indiscretris fazem" mal t 
não l!a quem ni!O soffra com c:lcs. Fallo com expe
ncnCia ... 

O Sn. ~!INIS't'IIO nA 1!,\RINIIA : - Apoiado. 
O Sn. ZICAiliAS:- O Sr. ministro dn marinha 

está-me apoiando. 

O Sn. Ml:'i!S'I'I\0 nuÚniNII.\: ..:.. E' verdade. 
O Sn. ZACAHIAS : - ~fas diziam os adoradores d~ 

Sr. Caxi'. s que Argollo tinha cav.llaria, e que só com 
ella quiz occupnr a p nte de lLoror1í, contl'il as re-. 
gt-.,s da arte da gur.rra, e contra ordens torminanles 
do general. em chefe. Diziam que Hervnl tnmbem 
uão cumprm o seu dever na cxecucão da ordem do 
nobre dnr1u.3 para cortar a reta·u·arda do inímigo· 
I" r n ' a urmavum que l erva!, que aliás chamam contrn-

dictoríamente o ideal do nEus l!ARTF., hesitava, fa
zendo m~rchus e conlra-marchns ... 

O S1i. DUQUE nE CAxrAs :-isto faz'l'Ír. 

O Sn. Z,\C,\1\IAS : - .... de modo que nem che
g'.u ao ponto indiCado pelo nobre duque, nem veio 
tomar parte na bntalha com as [orcas brasileiras que 
atacavam a po:.to I Eu pedi a S. Ilx. que por amor 
da justiça se explicasse a esse respeito, o S. Ex. de
claro II que Hervnl e I ta parica não tiveram culpa do 
q•1e oceorrou, repudiando assim as defer.a~ e oxpli
cnções de a~1gos indiscretos, os quaes, lançando 
snh1·e llapar!Ca o Hervdl f:~ltas que Piles , não com
mctteram, reconhecem implicitamente que alguma 
culpa houve que forçosameuto vae rocahir sob1·e o 
general em chefe. Agradero cordialmente uo nobre 
duque a pena del'eza qÍte l'rz do ltnparica e dt 
Hcrvnl; mas nns suas explícnr.ões S. Ex. deixou um 
ponto sob1·o que ainda touho Juvidn. 

O Sn. nuouE nE Cm.1s :-Qual é? 

O Sn. Z.\cAnio~s:- Hcrvnl, disso S. Ex., chegou á 
retaglumla do Inimigo mma hora depois do acubdda 
ll a11(;iio; logo, parece que soa ucção tivcs.so sido dç
morada um pow.·o, o nobre duque lol'ia lido o auxi
lio do Hrwval que élvJgaria a tempo no ponto indi-
cado na ordem que lhe dou. · 

O Sn. DUQUE nE CAXIAS:- Deus mo livre lle cahir 
nessa. 

O Sn,.ZAco~nus:- E n rar.iw do minha d·uvidn IÍ 
p!·ocedonto: porqne os parngunyos quo ocCUJf'VIIIll a 
ponte de Tcoronl nfto aggn!diam as nossas l'orr.as, 
esporavam, sen,do que na ordem do dia do 14 do'Ja-
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neiro o general om chofo noelnrn quo apenas ns for
t:ns hrnsiloirns assomaram no ponto culminnnlo do 
àesfi!ndeiro, começou o fogo da nrtHhnria pnrngunyn. 
Logo, se nossas fornas nito assomassem tito déprcssn 
no pnnto culminarito, os porngunyos nilo nggredt·' 
riam, o Hcrval teria tempo do, vonr:ondo n disinucin, 
cortar a rolngunrdu do inimigo, o que muito facilito· 
ria o atuquo. 

O Sn. llUQUE UE CAXIAS:- E disse que ni10 quc!'iu 
fnllar cm movimentos militnrcsl 

O Sn. ZACARIAS: -Leio a historia, que ntrns 
vczrs ó esc!'lpta por h,omcns que manejnssem as 
urmns, c, purtnnto, posso avaliar o feito hl,storico do 
ltororó, pedindo explicar;õQs no seu autor. Onde estú 
a minha incompctencia '? 

·O Sn. DuQut' n" CAXIAS: - Quando ment!ei o 
Sr. Herval, JÚ estava engnjudo o cum~atc, não pot!in· 
mos retirar sem dezar. 

O Sn. ZACAI\1.\S:- Penso que isso nãu consta da 
urdem do din úc 14 de .Janeiro; mas se a orJcm do 
dia c as cousas se· passaram como incu!ra o aparte 
do nobre duque, 11 minha duvina recresce, porque 
sua obl'igacào cru mandar Herval ao ponto que lhe 
foi dcstina"cto antes pe comcçftr o ataque da ponte, 
c não depo's de empenhado o combaLI•. Se S. Ex. 
quizcsse que Hcrval o auxiliasse, cotümilo a rcta
guardn do inimigo, e o mandou pura cose fim, fosse 
de tres lcgnas ou de Jcgna c meia a picada, não devia 
ter prmcipiado o combate nntos de nm stgnal con-
vencionado. · 

·O Sn. DUQUE nE Co~xtAs:.:..Qnnndo elle chagou, jú 
esta~a o cgmbatc princtpiado. . 

O Sn. ZAr.AniAS:-Mas porque tiio cedo o princi 
piou? A duvida que me oc,:orre, pntccc que occorre 
a qualqnnr pessoa, c exige do nobre duque explicngão. 
Os paraguayos occupavam uma elevada collma, co
roada de espessos mattos (diz a ordem do dia dr 14 
de Janeiro); ahi aguardavnm a pé firmco inimigo,' e 
não dispnr.tmm artilharia emqu1nto nossns forças 
(dil-o amda a ordem do dia) não assomaram no 
ponto mais culminante do desfiladeiro. Para que 
apparccc1·am eilas ·tão depressa cmquaniD não se 
tomavn a medida do cork1r ~ rct.1gnard,1 do inim!~o? 
Nas ordens do general cm chefe parece que houYo 
alguma lacuna.. . . . · 

0 Sn. MIXISTRO D,\ li.IRIIil!.\ (ao Sr.' dnqne de 
Ca:r:ias:-So V. Ex. não responder, cu responderoi; 
(rindo-se) sou general, lambem. · 

O Sn. Z.ICAnus:- E' genm·al do mar, c estamos 
tratando de um combato terrestre. 

O Sn. mxts-rno nA !1.11\INIIA:- Hei de mostrar a 
razão porque não se devia recuar. 

O Sn. Z.IGAntAS :-Oh I V. Ex. cm ma teria de 
tactica ó grande I 

O Sn. PAnAN.IGUÁ: -Era o receio de qno o inimi-
go fortificasse mais o posto. · 

O Sn. Zo~C,\Rl.\S: - Qtw !quer que fosso o reforço 
dos paraguayo>, a artilharia pela rotagunrda con
correria para aniqmlal-os. Isto é o quo mo parece 
do bom senso: o ntnq110 estava á disposi0ilo rlo 
nggrossor, o qual podia ro1urdal·o ntó qno cortando
se n retaguarda do inimigo, so desfechasse um 
golpe sognro, QVitnndo-sc o grave risco . que, no 

dizer da proprin ordem do dia, correram ns nossns 
nrmns, 

Agora outra poi·guntn qno flz no nobre duque, c 
a que S. ·Ex. dou resposta: ~arque mzão niw per
seguiU Lopez? Quo nito pct·soguiu Lopez sabiam 
todo~, e S. Ex.,declarou que otrectivamcnte ninl pcr
se~mu ,o ·ex-dtctn_dor. Mus quaos as rn7.ões po1·que 
dctxou ae,perscgutl-o? 

O S11. DUQUI' DE C.\Xl,\S :-Ji1 do~laroi as. razões. 
o, Sn. Zo~co~ntAs: -A primeira ~nzão, dada P,Or 

S. Ex. no dtscurso a que respondo e quo o oxerctto 
de. hopcz desfcz-so na fronte do no~so exercito. 

O Su. nuQUJ' DE C.IXI.\s: - Eu tinha um ponto 
fortificado nu minha rotagun'rdn. 

O Sn. Z.1cARI.\S :-0 n·.brc duque refere se 1Í An
gostura do qu0 lu;;o fal!nrci. O oxordto de Lopez ít\ 
a primeira 1:aziw ttllogadn) desfez-se na presença do 
nosso oxoretto, c, accreseentn S. Ex., não sabia-se 
per onde ellc cscitparw, sendo provavel que o fizesse 
pnla m:~!ta qne ficava do lado opposto ao Jogar que o 
nobre d:qne occupava. 

~Jns, Sr. ptnsidento, por~ue o exercito i 1imigo se 
desfez llil presença 1!0 noS>o, cessa , razio do persc
gnir-liiu os restos, o sobretudo do trntat· de prender 
o chefe• inimi~o •. a alma da guerra, a causa do todas 
as qncixo~s dns nllindos que se compromettcram a 
nito dei"\1· as 11rmas, emquanto o não derribassem do 
podot· ·1 iliz Hesquin que a escolta de Lopez (üO ho
mens) :li.:da trocou tiros com uma força de cavillla
ria IH'ii.'i:cdi'll, Porque não perscguiu-s-; esse r<rupo '/ 

A S<•~ '111j~ rnzão qne o nobre duque exhibiu para 
explicar o facto de não fazer persegrJir Lopez, é 
"qut• ;. : '.gostura, que ncuva ;i retaguarda, inspira· 
va-lhe 1'•\ roi o. " 

S. E' '·a de permittir-me quo lhe di~a. fnnnndo 
cm sna · ,. 1pria autoridade, qu8 AngOitura cm 27 de 
Dezon)' rn 1!c l81i~ não lhe causava nom podia cau
sar o nl' :~:,i' rcccro. 

O Su. SiLVEIIlA D,\ MoTTA :-Era uma gaiola.· 
O Sn. Z.IC.IRLIS :-Emqunnto a linha de Peldciry 

nno fo' rnta, Angostura era uma '{l'nrantiJ 11ara as 
frrcns do Lopez c motivo do cuidado para as forcas 
nliia.tas; mas,) sahido que no dia 21 de DczcmbrÔ n 
bri •ndriro .Toiio Manool Menna llarrcto, do grata 
memoria, rompeu o as;alton essa linha, aurirtdo com~ 
munknção di~oct.n Ctlm o porto de Palmns, como di1. 
a ordem .!o dta de 14 do .Jane1ro. 

Ournnt.e os rlins 22 e 2:3 de Dezembro pa~s~ram de 
Palmas para o nosso acnmpariwnto pela linhn de Pe
kiciry, diz o relntorio do ministodo ~a guorr;t de 
ltiüü, as forças argentinos do general Gellyy Ohcs.c 
as oriontaes comm.'udadns pelo general O. Uenn
rrno do Cnstro, ncompanhndns de lllll·l brigad3 nosso 
cto infantnl'ia e todo o corpo de artilharia a cavallo. 

Ora, Sr. prc,idento, desde o dia 21 de Dezemhro, 
Angostnra nenhuma importancb mais tinha, nunhum 
rcr .. ·io pndin incutir, porquanto, na phrnso da ordem 
do dia do 14 de Janeiro, que trxtnalmonto I'OU mcn
cion,Jr: "O l1rllo feito de Menna. llmTCto isnlnn r 
Nitwn cnmplclmncnle Ango~/.nra abrindo commun.i
c•tcõn di1'C1:1a com n pnr/.n de Palmas e innlil?:sando 
torla.1 as difllntldadc.~ 1ialu.J'IICS e da 111'/e rlc qne o 
iniminn se fi· ~ra cereal' prla frente e pelo panco 
dh·eitn, n 

1 
E, portnnt.o, Fr. presidenta. no d1a 27 do Dozomtlro 

de l~üil, tendo o nuhro rlnqnc visto disso!Yor-sc ·na 
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sua rrosonr,n o oxot·cilo de Lopot., Angosturn nüo lho 
podia caus:Ír o menor re~oio. 

Nem, St·. dltQLW, pnl'il pcrsrguir nm grupo do (i0 
homons, corno se diz, que Lopez lcvnl'll comsigo, cm 
l'rcciso quo V. Ex. omprmhasso nuquollas vorcdas ou 
picadas Lodo o exercito do seu .com mando: bnstnra 
para porsoguil-o um contingonto, que fosse superior 
om'fo1·cns no grupo quo acompanhou Lopez, fleando 
V. Ex:eorn o grosso do sou exercito pura.útzor fronte 
:í An;ostura, se esta poicsso ainda cuusm·-lho al
guma· augustia; o tiLtllO n.s~im om que os sitiados do 
Angostura, apenas tiveram cortoza do feito do' 
dia 27, so rondo~nm. 

Silo dul'idas que mo occorrcm: o nobre dnque se 
quiz •r, rrsolva-ns. Niío insistirei ncllns; o meu fl~n 
sempre foi combater o neabamonto dn urdem rliJ d1n 
do nobre tluque, o a sua rct.imrla do .~SSIImpção 
sem lícenrn do governo o trazendo cums1go o com· 
mnndo cm chefe. Ahi o nobre dUC[LIO confessou que 
on tinha razão, o b,lsta-rne. · 

Agora, Sr. presidente, vou conside1m al~nns ar· 
gurnentos du nobw sanador por ~finas, o dirigindo· 
me 11 S. E.~. nüo poço outra consa m:lis do que ju,tn 
rociprocidndo : unvi-o, sem intcrrumpol o , como 
ouvi o nobre duque todo o !Ompo qne fnllon, sem 
lhe dar 11m aparto, uxeopto qtwndo tive de apoiai-r, 
ponJU8 so referia a urna dcelnt\1\'ÜO de que óÚ ou 
porha dnr tc,>tonumiJO, 

Peço ao nohro diHJI e qno comparo Q tom ~os 
aqumontos de S. Ex. com o dos de seus admmt· 
dores, c Yoja cumo bruscamente a argnmentaçfto' 
t:Jrna ·se nspera c, doixaudo de ser debate, degenera 
om ogp;ressúo. . 

Assim é 'iJIW do dous oradores, o Sr. scrwdor por 
!\li nas, o o Sr. sonarlor pelo lliu de .lnnciru, partiu 
logo os lo rlélom1m: os elogios que o senador que on· 
ecton o dchatc tece ao príncipe, vem a sor ou um 
<~rriil, ou wm1 lisonja. 

O Sa. FwmNo: - Y. Ex. ostiÍ enganado; ou nl10 
disso semelhante consa. Este aparte nüo posso deixar 
de dar. 

O Su. Z.IC,\lliAS: -E ou o aceito: o nobre sena· 
. dor pelo llio do .Janeiro disso que era ardil ou li· 

sonja, 
Orú, St. presidente, como discutir com quem on· 

cara ns qucsLuos do Lu! fúrma? ·Lisonja du minha . 
parto não houve, purquo .elogiasse o principo: elo
giei-o, porrjuc o meroda. Sempre comidorou-se como 
a mais ubjcct!l fmqucza, como a mais misernvol co
vardia rccusar•lonvor a iolguem que o mereça e fazer·. 
lhe justi,~a. so üssa possua ó um pri:.cipo, ullm de 
não passâr por lisougeiro: essa fraqnoza, ossn co
bardia 011 não a tenho. Com a franiJIWZ<l com quu 
digo q1;o o Sr. conde d'Eu excitou no mais alto gnio 
as sympuLhias do paiz, desempenhando Gcm 11 sua 

. gloriosu mis,ão, dn·ia o contrul'io, se ollc commot
tosso os onríanos que com a maior dôr do mc11 co
ração digo o sustento, que o nobre durJilO do Caxias 
COnHilC!tlOU . 

Tamhem niw houve ardil, Sr. presidente, houyo 
vordi\do plll'>1 o demonstrada. 

Dis>c o nobre son:1dor. por Minas: " !\iw fa\o pa 
rnllclo entro o Sr. diHJilC de Cnxias o o Sr. conde 
d'Eu. " E quom faz parullolo? Um esteve no segun
do poriodo du guerra, o outro no ILltimo. O Sr. dn
(IUO de C<1xías reLirou-sc ela gut'll'U ao findar a soguu
da parto dclln; o Sr. condo d'Eu foi para a guerra 
no sou torcoü·o o ultimo período. 

As campanhas oram divorsns: uma iL mm·gom dos 
rios o nn planicic ; n outrd nas Cordilheiras, Cndn 
ll~lll d~ssus campanhas rcq~crin qultlidados c npti· 
does dtvorsns. Logo, o clogw quo so faz no general 
das Cordíltwiras, qno pilz gloriosnmonto termo h 
guotTtt, nüo do.~doura aiJuollo gcncml qué parou jus· 
!amonte no ponto cm que começou a derradoir3 
campanha. 

Sr. presidont.c, u nobre sonndor pl'lo llio de Ja
ncim, querendo enearocor a dilllculdadc do um 
pot·iodo da guerra solJrG a de outro período, a glol'ia 
de um general sobi·c a do outro gcnoral, disse que 
no segundo podado a que assistiu o Sr. Caxias, Lopoz 
ei'a um tigre, o que 110 ton:eiro om que commundu~a 
11s nossas t'nrc:ts, o Sr. conde d'Eu, Lopor, so havia 
mot.amorplwse~do orn l'oado, dundo eom isso n on-. 
tondor que pai'il o Sr. Caxias, topez na sua toca 
ainrlu ameaçava com a;; garras, o pora o Sr. cunde 
d'Eu so oiTurecia a ligrircza e volocidado dos pós; 
Houve curada cm urn o outt·o caso ; mas o Sr. Ca
Xln~ caçou Ligros, ,o Sr. conde d' Eu roados. No ~ri
.r?erro cnso liuul'e porif(O, Ii O >cgundo npenas roermo. 
Eu cntm~o a motamo~phose do tigre em I'Oudo ao 
ct·iterio do seuauo. . · 

D'or·a cm diante só mo dil'igir~i ao nolll'O senador 
por 1\linns. 

Estranhou S. Ex. quo e11 trouxesse para a tribuna 
um urtigo que olle pu!Jiicarn, no krnal do Commmio, 
cnc:,rocendo o mel·ito do Sr. duqno de Caxias. 

Nilo posso cu•1corunr com o nobre senador. Cha· 
moi ao d.llJnte da tribuna a apologia escripta por 
S. Ex., pOI'lfUO o seu arlii:o, a titulo de rethtar as· 
sorçõr.s rlc X. Haymond. combalia tudo quan!o eu e 
snbro tal assumpto uissora na imp10nsu e na tribuna, 
·e combatia precisamonto quando o nobre duque de 
Caxias. depois do longa nusoncia, se apresentava ao 
senado restabelecido dos seus inr.omrnorlos, o por 
tanto o meu sileneio a somclhunlo respeito, na ecca
sião cm que trnlilndo-se do voto de graças, rallavn
se do uca!Junwnto da guerra, poderia ser considerado 
como um a!Jnndouo de minhas anteriores apreciações. 

E depois, havia ou nd.o interesso publico cm que o 
~enoral do >ogundo período da guerra, Yiesso á tri
bnnn dar explicn0üos so!Jrc todos esses factos contro
Yertidos? Penso que ora indi-ponsavol, c bem se vi) 
que chamar o Sr. duque de ·caxins á tribuna impor
tava agitar todas as questões tmtadas na apologia 
escnptu pelo nobro senador por 1\lüws, no artigo do 
Sr. X. l\uymond, u nos maus proprios a!'ligos edis-
cursos. • 

O!Jsorvou o nobre senador que não fnllnva de 
Xal'lor llaymond, IEas sim de sons informantes. 

Ora, esta coarcl'lda não é aceitaYcL porque 
a!:eitnr informações a esmo, o fundar nellils juizo 
sobro f<lctos historieos, é proprio de quem não pos
suo cl'itorio bustantc. Do sorte que não 6 •desculpa 
scntw injurio o dizor-so que relei' a-se ~ faltn ao_ cs
cl'intor o s1í se condCLhna quem lhe dou u.formnçoos. 

Foz-me o nohro senador nma honra que Cltnüo es
pnritva, declurando que X. Raymond pnrcco t·:r co
piado os arti.r;rs que pu 1liquei no Jornal do Com
mcrcin. Pois, so os copiou, sogi!C·SO qno flrl\l9U·SC 
em documentos ofllciuos, porquanto nnncn_ nrgu· 
montoi com IJontos, mas com os docluraçoos do 
Dial'io 0/ficiut, com us ordens do dia, o agora ·com 
as confissões do nohrc dnquo de Caxias. Se, porlunto,. 
M. Xavier 1\nymond chogn lis mcsmus conclusões a 
~no ou chognoi, recorrendo ús mesmas fontes a ~ue 
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reeorri, que importa qno fosssl'edro ou Paulo quem 
lhe fornecesse as ínfornwcõcs qno scr\'Írnm do base 
ás SllliS aprecincÕcs 'I! . 

Por untm rozúo oocupei-mo dn apologia, e vem n 
ser que nesse at·ti"o S. Ex. faz ins;nmwõos o(!bnsi
vas ao partido liberal; r mo cumpria "dofentlol-o 
S. Ex ontendóu que cu niw do fendi o partido, mas 
não enton•leu bom. 

~I. Xavier llaymond :rttl'ibuiu no espírito liboral 
e'abolicioni,ta do príncipe o nito tet· o governo im
perial querido que Sua Alteza fosse ,pnru a gu~r.ra 
do l'arngnny, suppondo crroneamonto quo o rmms. 
teria que recnsou os >crviços do principo não era 
tibeml nem uwigo da omancipaeiío da eseraval.ul'll. 
Tirou-rJ Jos>o engano o ·nobi·o "senmlot· por 1\linas 
dizend0: "Vêde qtte I! a erro· d~ d11ta em I'Ossus apre
ciações: a recusa dos servir.os do príncipe foi ante
rior a lG de Julho do 18ô8, foi, portanto, obra do 
partido libnral o não do partido conservador." E com 
essa explicar;ão a apologia se proprlz dosconceituar 
.o partido liberal al.tribuindo-lne a incohrrcncia de 
rr.p<lílír do servico da guerra um prineipo liberal e 
abolicionista. ' 

llni, purt·1nto, necessario mostrat·, ccm'o eerta
JUont.o mostrei, que nessa doliboraçfto 1~ão entrou 
espmtn do partido; rrue no conselho de l1s1ndo con
servadores e libcraes opinaram umi'ormcmentc no 
sentido da recusa. 

O r:obre senador censuron a claust!la do tr;1tado 
da triplico nllbnr.a rclativn ao commando das forras 
alliadas, dizendo' i)t!C so all.rilmia ao partido lihei:al 
o ]lCIJsamoato mesquinho c eg01stico de rrnerer sú ... 

O Sn; FtnmNo :-Leia u meu artigo, pelo amor de 
Deus! . i 

O Sn. Z.lC.U\Lis:- ... as glorias da gnetTa, e por 
isso inscmvera no tratado o nome de Osorio, qne 
era libcrul, pura que ficasse excluído o rlc algum ge
neral conservador. 

O Sn. Fuumw dá um aparto. 
O Sn. ZAC,lRIAS : -No artigo apologctico do no

bre senadot· por Minas, so diz qnc attribuia-se om 
certos cit·culos esse sentimento b tixo e egoístico ao 
partido quo negociou o Ira lado da u!liunçn. . 

Orn, tal sentimoulü não mspiron a clausttla do tra
tado a qno estou roi'erü,do·mc, nem a dosignação do 
um individuo na qualidade de com:nandanto de for
eas em operacõcs, quer necessariamente dir.erquc0sso 
Índividuo, o não outrem qno depois lho faça as vo
zes, esteja nas previsões do tratado. 

~o?.. mais a c?mplica. Diz S. Ex. qt~o, ton~o Lopez 
!ngtao com liO homens, não dopondtn mats a sua 
dcrt·ota sonito do mito vigorosa qnc lho déssc uma 
lan0ndn, como succodou. 

O S11, FnmtNo (rindo-se): -Jesus, mou Dons! ... 
. Q Sn. Z.lC,~Ill.lS: -Sr. presidente, ou hu tampos 

dtzm que l~nvw de chamar o nobre senador 1i tribuna,. 
o conscgut o; esporo agora vel-o pcrrler o eostumw 
d~ taos npartes. . . ' ' 

O Sn. Fmm~o: --: 11resurnpçào c agua benta ! ... 
Responderei a V. Ex. 
. O Sn. Z,lCA!l!As: -Pt:e~umpçiio tem aquello quo' 

ct:sse q~IC ou o provoqtl~l u discussão, por conto r quo 
nuo t~na resposta na .tnlmnn, natnralnwnto JlOrque 
suppoz que essa resposta ora osmagadom. Isto •Í 
que é présumpção. · 

'Mas, Sr. presidente, se ó certo qno Lopez rotiron
se de Lo mas Valeu tinas com liO homens, como attesta 
Resquin, tumhem o mesmo llosquin informa qtw 

. quando o el:cr ;i to brasileiro chegou :t Pirajtí, j;[ tinha 
Lopez, graças ti incr~ia qne o derxou ir em pnz, 
13,000 homens orgums1dos, isto . é, 6 ·mesmo nu
mr.ro de soldados para~nnyos rruo o nobre duque de 
Caxias comhateu.desd~ Itororú atá Lo mas Vulentinas. 
vist.o como nn sun ordem do dia diz S. Ex. que Lopez 
oppoz nos allindos, desde Itororó até Lomas \'alen
tin~<s, 13 n H,OOO homens. 

\' . J .- qno Yem, portanto, allegnr-so ter Lope7. fugido 
com OU homens·? Que importava qno elle fugisse só, 
se acaso caminhava para o·intorior da sua Hopublica, 
ando não lhe faltnriam ~oltlados nem recursos, como 
ronlmente niio lhe faltaram'? Dentro em pouco tempo 
Lope1. tinha reunidas e orgauísada8 tantas prncas 
como tCI'Q !lara opprlr ao nobre duqno de Caxitt'S nos 
25 dias de Dezembro que S. Ex. diz sarem ós mais 
gloriosos do sua vida. 

E aqui mo occot'!'e uma ol1servaciio. O nobre sa
nador pelo Ce~ni, o Sr. Figueira do Mello, qnando 
quiz explica r a falta de ordem da nutoridado supre
ma do exercito, para a porseguír;ão do Lopez usou 
do ;,ogninte argumento, que se lrl no seu discnsso 
proforído na sessão de 15 du corrente: " O general 
niw podia deixar escapar Lopoz, porquq era, por 
assi~1 dizer, deixar esc<~ par a. maior acção que podia 
pratt~ar, para firmar nao sumontc n mn glorw no 
paiz, pqrém, lambem pnra servirá nacão brnsileira.n 

O nobre senador fez pamllclo d.e Lopez com 
Ilesas, dizendo que !tosas orn cor;sir!erad_o i!Jimigo 
do outra ordem que não Lopez: que naçoes tmpor
tautes da Europa tinham so snhido m~l de contendas 
aom o rlietadot· de lluonos-Ayrr.s, ,llllgnmlo·so por 
tanto no velho mundo que o governo do llrasil niw 
teria bom resultado de nmn lnta. com !tosas! Pois 
bom! Se ó assim, melhor para o Sr. dttquo de Caxias, 
porque l\I. X. Raymond att.rilme ao Sr. Caxias 
(aliás som rar.iw) o eommando das fore:ts brnsileir.1s 
que em Monto Casot·os rlot·nm cabo dÔ tyra ~nia do 
Hnsas. · 

llem a meu 'pozar ainda torno, Sr. presidente, no 
triste período da upologia cm qno se diz que a gloria 
da torminaçã:1 du guerra pertcnco no dnquo do Ca
xias ou a quom lnnccnu Lopr•7., O nobre senador por 
Minas, niw sabpntlo eomo ~·~rtlicnr scmtllhant.o pro
posiçito, trata n~orn do oxplieul-a de modo qno cudu 

De maneira que quando querem explicar n falta de 
ordens do Sr. duqno do Caxias para a captura do 
Lopez, dizem que não r) presumível negligencia do 
l(enoral pOl'([liC seria doixur escapar a maior accit•> 
d.a guerru, aqnolla om. quo ollé firmaria a sna gloria. 
Se, poním, so observa qne essa maior ac0ão da 
gnorra foi o Sr. conde d'llu quem a praticou o por
tanto quem adquiriu titulas ú gloria e ti gratidão na
cional, rospondom: "A r.nmpanha das Cordilheiras 
nada foi cm compnranãodos25 dias de Dezembro ln 

.Asseverou o nohrc "sonador que ou tinha censu
rado a nomctll:ito do príncipe. O que propriamente 
censurai foi a 'oxposir.ão dos motivos que levaram o 
o govorno a nomear o prineipo. O Diano· Ojjir.ial 
declarou que ia o priucípo para o Paraguay nu falia 
do gnnorncs ... 

O Sn. Sn.nm.l n.l MoTI'.l :- Por falta tio gente. 
O Sn. Z.lC.l!ll.\s:- ... expressão que mo pareceu 

do corl.o modo rlosait·osu no nomeado, sendo que o 
governo dovia oxpúr fraucnmonto no pníz as razõ~s 
do passo qno dava. 
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Estranhei quo, parecendo subsistirem ainda algu
mas rnzõcs das que haviani inhibido u partida do 
prínc1 pe anteriormente, nüo fosse a ex'plicnç\'io do ~o
vemo iüo completa como o caso ·exigia. Nilo duvidei 
j:ímais da capacidade do nomeado, nem da legalidade 
do acto do goveruo .. 

Nega o nobre senador que elle fosso dominado do 
espírito do 'pnrtido, quando cncarceon tanto na npo
logia 0s fl\!tos bollicos do general fJIIC é v ui to fúlgn. 
rantn no partido consorrador, entretanto quo mo 
eonsidora impcllido sempre pela paixfw partidaria, 
o allcgou como prova de sua asscrr.iw varias factos. 
Vejamos. • 

militares, de gmnde bmvuia pessoal. de modornçito 
e outros wodh:ados qno lho conquistaram n estima 
geral do exercito o do pniz. 

E se o vo~o de grueus diz quo a victoria Qnnl tor
nou-se ainda máis pro;1insa pot· haver sido ulcançnda 
pelo esposo dn princezn herdeira presumptiva da 
Coroa, aiuda ahi vojo o reconhocimento de sou me
rito pessoal, c importa isso o mesmo que manifestar 
o senado a espemnç~ do q~c na hypoth~se de subir 
uo tht·ono n pt·mceza tmpcrml, terá cm seu esposo o 
mesmo esclarecido e bem intencionado apoio que n 
llainha Victoria teve no príncipe Alberto, atlentas as 
qnalidados que começa a revelar. · 

Tal é o sentido que ligo;[ essa phrnse do YOto de 
graçn2: e \lu ronde homenagem ao merito pessoal do 
príncipe. e não contém um lortvor ao Imperador na 
pessoa de seu genro. · 

Portanto a resposta ú falia do throno diz uma 
cousa e o nobre senador por Minas, que assignou-a, 
diz outr11. 

O Sn. F111m~o :-Nií6, senhor; não é isso o que 
se conclue do que cu •lisse aqui. 

Combali, disse S, Ex., comu uma excrcscencia no 
voto do grar.as do anno passado um elogio no Sr. 
duque de Caxias, ao passo que no voto do graças 
deste anno deixo do estranhar o Qlogio ao príncipe. 
. Não hn, Sr. presidente, puridNdB nlg1tmn entre um 
e outro caso : o anno pass:ulo 11 falia do throno niw 
alludia no nome do ·Sr. Caxias, fallando sóm0ntc 
daf. opcrnr;õcs de guerra, que nliús nfln haviam sido 
der.i<ivas, e portanto não se podia in:'e:-il· no voto 
do gracas on nome on allnsflo ao nome rio Sr. Caxias .. 

Um general que diz: " ili10 cuidei, " rlcelarando 
nca!Jnda, em stút opiniilo, a guc!Ta fJLlfl o governo . 
manda\' a continuar com toda a crneaeia, nilo tinha, 
em meu modo de pensar, direito a semolhanto 
homenagem. 

O Sn. ZAWIIAS;- O voto de grar.as attenüc ao 
merito real do príncipe na terminac~o da guerra, 
entretanto que o nobt·e senador o éunsidora rime· 
scn!~ndo em boa partn glorias alheias. 

Deu como prova· o honrado senador de má vontade 
·minha ao nobre dnqno ter criticado em um dos ar· 
llgos a que S. Ex. a iludiu a drnominação de in·1Jicto, 
de que S. Ex. usou :10 passar a ponte de ltoroní e 
de que faz mcnr.ão a apologia escripta pelo nobre 
senador po1· MinÍts. Sim, senhores, critiquei essa ex
pressão, o continuaria a\critical-a, ainda que fosse 
llltimo amigo do nobre duque; porque .• , . 

Clwrnon-sc n esse accrescimo nma c.rac.lccnci.l. 
·Combati-a, cntilo, com!Jatcl-a-hin hoje, combatcl

a-hia sempre, não por espírito de partido, mas por 
i1mor da Jnstiçn. . 

Agora o caso ó diverso: a yoz do povo .tmhn rc
c:onhccido, c antes flellc n \'07. do cxerctto, o Sr. 
conde d'Etl eomo o dcllellaflor da gucrr<~; a falia do 
throno cumo tal o proclamon e, pois, o \'Oto de gra
cas necessariamente ucl"ia deciinnr o seu nome .. 
Ond" est:i a paridade? _ · 

Outra ohscrmrão do nobre senado: " As ovnçoes 
ao Sr. conde d'EÚ níw são pcssoacs, reflectnm a glo- : 
ria de todos os gcncracs; c até· senhores ... 

O Sn. F111m:o;o :-Eu niw disse que nitu eram 
pessoaes. 

O Sn. ZACAiliAS :-A palavra «pcssoaosn cst{J r.os : 
extractos do seu diseurso publicados pelo .Torna! do . 
Commcrcin. · 

O Sn. FmnU:'iO :-Nuo süo unicamente. 
·o Sn. ZACAims:-Admitlll a corrcc~iio. "As ova- ; 

r.ões feitas ao Sr. conde u'Eu. -disse o nobre senador, ' 
não são unicamente pcssoaes, roilectem a gloria do ; 
todos os gcneraes, c nté, sonhares, a gloria do ser · 
genro de sen sogro I " 

O Sn .. Fmnmw :.:....En dei a razito. 
o SI!. z.\CAIUAS :-A r.1ÚIO é que a 1'011(/tde impo· 

J•ial teve nas cousas da guPrra maxima influeneüt. 
l'ois oti sustento q11o as ·fn·açõiis lciilts 110 príncipe 
são unicamerHo do vidas ao seu merito pessoal. 

O Sn. FmnnNo :-Jistr[ eiii seu direito. 
' 

O Sn: ZACAiliAS : - A gloria, o nJlplansn do poYo 
dirHa-so aojoven prineipc que ton o-so offerr.cidn 
par~ ii· tomar parte nas fadigas du :illCITa ati\ debaixo 
das ordens do outroJ gcnoráes, e hayonrlo s~tlo a snn 
protonr.íw dosattcndidn, acoitou ultimamente, rnlu
tnndo ,:omo doe! arou o Dim·io Ofl1cial, o ehegnudo ao 
thonti'O dn gnona dt'll ultas prorns do si'ns t:Liunt.os 

O Sn. nu QUE DE C.\xus :---Foi uma cstmtegia de 
guerra. 

O Sn. Z.\CAnns :·--... sendo mais amigo da ver
dade, não poderia jámnis extasiar-me ·perante essa 
phrase, qne nito tem apoio cm consideração alguma. 
Um ~onerai póde nunca t~r sido vencido e .ser com· 
tudo uma mediania, ao pmo que outro. alguma vez 
batido, é um grande cnpitfto. . 

Quando Napelão cm a ponte de Arcolo (com a 
qlinl não c:essam os am'gos do nobre duque de Caxin> 
do compamr a do ltorortí) entendou que era che
g-ado o momento cto collocar-se z\ fronte do seus sol· 
dados para tentar passai-a, que f.a!avraspronunciou'/ 
<~Soldadqs segni o Yosso gcnern , " palavras que fo
ram gloriosamente arremedadas pelo inclyto Gur
jito na ·pontr do Itororó. " V cjnm como morre um 
general brasi!eirou Napoleão não disse. "Segui vos~o 
geneml que nunca foi voncido " o se o disse~se huna 
do snntir-se un1 tanto humillwdo porquo dahi abre
ves momentos em procipitado pelos austríacos ;da 
ponte nhaixo e mcttido nn lama até meio co~po 
donde s1í a {111•in (rance:a. pfldo .mancai-o, fazei-o 
montar a cal•nllo o retroceder ao ponto donde viera. 

Diante das Py1'11mide~. Nnpolcíto nito estimulo~ os 
soldnd0s, dizendo: '' Do alt.o da queiJas pyrltll!!de~ 
quarouta >ocnlos me rontomplam "disso: CJ!lfi nllo da
qnPIIas ,pymmidcs quarenta sccnloslloo contcmplaiJ!. 

A jactnncin fio Cesnr, quando, querendo prrsnndll' 
o piloto do pequeno barco om que ia par~ llrende~ 
que níto vollnssr· ntrnz, lho disso: 11 Nndn /.cmns. 
pois l'.'llll.o com ligo CcsM' c ma. fortuna ,, f11i casti
gndn pelos elementos que, zombando do sua urro
gnncia, frustraram naqnolla occasiito o sou inlontn. 
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A modostin convém melhor do que o orgulho e u 
basofia aos grandes :<eneraes. 

i\, acaso o ter sido uma wz vencido dostróe o 

Ora esse fim consognin-so cm qualquer dos seguin
tos casos: se l:opez fugi;so sem comhntor, como 
llosas; se dop01s do comhn ter so rendesse [caso em 
que por corto a sua vida seria rcspeit11du pelos a lliu· 
dos); ou, se em summa~ quizosse morrer rnsistinao, 
~o.mo. su~cedeu, hypotheso na qual disse eu que u 
lllJUI'tu. f~tl;vuda no sangue do o!Tensor. 

merito real de um cabo·de guerra? . 
Frederico, o grnnde,que assombt·ott a Em·op", nu 

primeira batalha em que tomou parte (a de Mo!wi tz), 
tendo a melhor tropa que então ora passivei, logo 
que tl'll.l'Oil·Se o combate, deitou a cone r tiw ligeira· 
mente quunto o permittia o escolhido cavallo inglez 
que montava, e foi abl'igar-se em um moinho, onde 

. depois veio a sahet· que u Yietoria so havia declarado 
t•m favor de suas al'lnas, dil'igidas pelo marechal de 
eampo Schweren. E a historia diz como foi esse 
mesmo Rei completamente batirló na batalha de 
Kolin, sem nada dtsso embargar qtw fosse um gmude 
capitão. 

Da ln nmguem. enJ llou ró, deduzirá que ou dissesse 
qno só no sangue do cx-dictnd01· poderiu acllilr se ' 
ropa.mção da injuria atroz que foz ;is nacõos que <' 
dernllnram. • 

(Muito bem, muito bem. O orador é wmprimen-
fado.) . · . · 

Ficoú adiuda a discussão pela hora. 
O Sr. presidente deu a ordem do dia para l!l: 

Est.muhoi, portanto, naquella oce:1siiw e estm· 
nharl'i sompro esses pomposos elogios do que ar· 
reiam seus discm>os e cscriptos os amigos do nobre 
duque, o qual não precisa dollos pm> ter em seu 
paiz a consideração que merece e que sou o primeiro 
a tributar-lhe. 

1• parte. (Até 1 hora).-lliscus~ãotlo parecer da 
mcsa.n. 202 sobre o requerimento po alferes ho· 
norano do oxureito Franctsco Gonr.alves da Costa 
So,IJriul.w, em q.w pe.de un)a pensiw: 

~~~ dila da. propostçilo dn cumara dos Srs. depu
tau os eum o parecer da mesa u. 293, contendo uma 
ome.mlu, soiJr? pensões. 

Ah! o nobro duque chama-se Lniz Aires do Lima 
fi houve em França um I\ e i conhecido. pelo nome do 
Lui~ XIV. Logo, disso o nobre senado1· por Minas, 
,, trecho hisloríco citudo em um arli~o assignado 
por mim cm que confrontando o meritu do Condô c 
de Tmenne com o de Luiz XIV, zomba-se da adula· 
r~ão da curte franceza que de:;laral'a o lleí superior 
9 ' ' ' • aquellcs dons grandes grneraos, prce1samento por-
que o Boi nnnr:a tinlw sido t•mwido, alo passo que 
us dnus lmriam so!Trido um ou outro rcrcz, esse 
trecho, disso o nobre senador, ê directnme::;tc appli
cndo ao Sr. Caxias para menoscabal-o. 

Engana-se o nobre senador por Minas : esse trc· 
dto historico foi citado não para uJTcndcr o nobre 
duque de Caxias mas para censurar o govemo, o 
qua! por occnsiiw de conferi1· a medalha de bravura 
no Sr. Caxias, a lt~parica o a Herval, arremcrlou a 
côrte franr.eza; declarou distincla a bravura do nobre 
duque de Caxias e não dando it havura de l:lorvul e 
tle Jtaparica a mesma qualificaçõo. O que se estra· 
.Ilhava tl cilrt.o de Luiz XIV em qne suppmesse por 
lisonja o !lei mais distincto militar do que Turenne . 
e Condé. O que eu censurava ao governo imperial 
ri qnc considerasse mais distinct.1 a bravura do Sr. 
Caxias do que a dos dous generacs mencionados .. 

Ora, que o nobre. duque tem coragem ou sei e o 
paiz o reconhece; mas. qno tenha hrnvnra pessoal 
supe1:ior á de Her1·al e do ltaparic,~, niw, Ires vezes 
não. (Apoiados).. l'oderlt tor quahdndos de cum· 
mando· que acaso sejam suroriores ás dos outros; 
mas cora~em pessoal maior do que a desses bravos, 
niw! 1\ssim, a bravura distinct.a, reconhecida por 
dccroto. no nobre duque, e a bravura simples attri
lmida tiqucl!es dous bravissimos genoraos, era uma 
injustiça com que minha con~dcncia .niw se podin 
nccommodur o contra n qual' amdn hnJo reJge, som 
que prctondu desacreditat· ou mortificar a po.sson do 
nobre duque, como S Ex. suppõe. · 

O nobre senador po1· Mi nus nusmorou, concluindo, 
que ,cuuarbnrísei a r;ucrru, quando di~so qno u flzc· 
mos pa1·a lavar no sn nguo do dil:tarlor u injuria quo 
nos irrogurn,injuria quo sti assim dcritl.sor viugadn. 

Eu niUiCII r,rofori essoo ahsurdt•: 11 gnon·a foi feita 
wr11vingar n injuria irrogadn its nações ullí11dns, dor· 
ribnndo-se u autoridade do Lopez, como se dotem1i· 
nou no tratado da triplil'o alhnn~u. 

Dttu do pmjoclo do lei fixando a forca naval para 
o aunu litwnceiro de 1871 a 1872 com'o parecer da 
commiss:1n tlc marinlw o •uorm. · 

j ' 1 • o ' · nura, Lll anlcs.-Discussão do voto do 
gmças. , · 

Dita ~o requel'i,mento adindo prorogando as hot·ns 
da sessao durante a discussiw da lei do ori'<11JWnlo 
com o parecer da mes11 n. 22S. • 

LevanlOIJ·se a sessão ás 3 horas e •10 minutos da 
tar•1e. 

31• sessão. 

EDI lD DE JULHO ))E 1870. 

PllESLDEiiGlA DO Sl\, VlSCO~DR DE Af>.m'l'E', 

· Summuo. -Expediente:- Otncios das ministcrios 
do lmperio o da guerra remet.tendo ;mtographos 
sunccionados.-l'arccer da commissão de empre
zas Jll'ivilegidas.-Parccet· da ·mesa n. 204. Ohser
vuçoes do Srs. ministro du mnnnha, presidente c 
Sinimlni.-Ordcm do dia:- Discussão do parecer 
da mesa n. 202.·-Dbcussiio do uma pt·oposiCiiO da, 
camn!a dos Srs. deputados appruvnndo di\wsas 
pensões. Ohservaçõesdo Sr. prostdentc.-Discussão 
do y~ojecto do lei fixando a J'~rÇn naval para o ox
crcwto do 1871 n 1872.- ntscus>ão do voto dt• 
gracas.-Dicnrsos dos Srs. Nunes Goncu!Yes e 
Carneiro do Campos. • 
A's 11 hor:1s da manhi1 fez-se a chamada, e acha

ram-se presontcs 30 Srs. senndores a s•tbor: vis
conde· de Ahaeté, Almeida. e Alhuquorquo, .Tobim, 
b1l'i10 de ~lamangnnpo,. viscóndo de Sapucuhy, Chi
choiTO, Cnrnoiro doCnmpus, Jlornaudos Ilmga, Anlito, 
barão do Cotcgipc, Nunes Gouçnh•cs, Firmino, :rei· 
xeira dt) Souza, Cunha o Figueírrdo, bnriw dr Muri
tilla, harlio do !lio Gmude, Figucim de ~lello, Za· 
em·ias, barão do S.· Lourenço, Snyi\o Lobnto, Ribeiro 
da Luz, viscond·e de Cnmamgibo, Tonos Homem, 
viscourle do I tnhorahy, barão de l'it·npamu, hnriio 
dus Trcs llnn:1s, Jl. ·oetal'iauo, Lo.itfio da Cunhn, 
duquetlo Caxias e haritO do Bom lletiro. 

Compareceram depois da cli'JIIIado os Srs. Nnbuw, 
.Taguanhc, SilYl'ÍI'n dn ~lotta, Dias do Carmlho, Si· 
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nimhrí,-visconJe uc S. VicoQtc, Paranaguú, Snraim, 
Pompeu, Silrcira Lobo c So:~~a Franco. 

Deixaram de comparecer com cansa par!icirJada os 
Srs. Jlin\z, burilo de Antonina, barão do ltarínu, Fur
tado, bni·ão do M;uoim, Mendes dos Santos, Paula 
Possoa, Dias Vieim, For1scca, l'urunhos o Mufr<i. 

podendo o gollCI'IW despende!' com esse se1·tico rr 
qnanlin de 1i50:000SOOO, ' • 

Sondo este projecto posto em discussão, untos de, 
haror n proposição dn cnmam obtido solnçã~, re
quereu-se, o o senado resolveu, que t.1nto o JH'O,ICcto, 
~OillO n eroposiçiiO da CU~Jara, V?lt~ssem, COJll as 
mfonnac;oes do govomo, u cou11mssno de empre~ns Deíxal'illll de comp_arecer sem c1usa p:rr!icipndJ os 

Srs. conde da Doa Vista, YisC!ondc de Suassuna e privilegiada,~. , · 
A informadro do gO\'Cl'llO não é uosfnvoravol no 

estabolccimorÍto da estratla do ferro, quando a con
sidcm do ilwakulavol rnn!agom para as duns pro
víncias: puroceado·lho npoilas, que a emproza é de 
dilncilroalisa!;rru om .consequonciu úu cxtgir o cm-

Souza Queiroz. . 
O Sr. presidente abriu a scs,1i0. 
Lon·so a neta da sessTro antocodentc. e, nilo ha· 

1•endo quem sobre ella fizess8 obserraçõos, foi appro
,·ada. 

prego de gt'allllos caJHlacs. 
O Sr. 1" secretario_ <lon t:onta do seguinte 

Olneios do mmisterio do lmpel'io 
rente: 

Oril, n opinião do goremo não é mais do que o 
reflexo' de dons purccoros do conselho do Estado, os 
qnacs fnmm já considerados poln cnnwrn ·dos Sr~. 

de 1ti uo eor- tlopulnúus, quando se discutiu e Yoton·SI) a propo
si(;ão. 

1' nmwLti:ndo nore anlégt·ap!Jos sanccionados do 
resolu,:ões da assctnbiC•a gei'HI, s~ndo oito que appl~I· 
YUm as pensões CllllceJidas: ' 

Uma tal consitlcrnr:iw, bem como as razões pro
dnzidits no parecer d~t emnnmsTrc•, de 2·1 de Agosto, 
sfto d0 muito peso para guo a uclual commissão de 
empro:i.as pl'inlo:;indas dnixe de opmnr pela conti~ 
IHIO(;iio da tlisenssüo, e mesmo da adopção da prn
posi\;ilo d01 cumar;.', sem prcoccrlpóir-sc com o receio 
de poder a conerssúo l'ir a frustrar-se pela :·al!n de 
cxocrH;iw cm Yilltt,~o das grandes desnczus presumi-

·AD. ,\Jaria .lannaria de i\íedoiros Fernandes e a 
outros; 

.·\ Maria Catharinn Lopes ~lalhciros e a outros; 
:\'o tenente ).aurindu l'inhcirn da Silva o a onl,ros; 
AArchattín de S. l\Ii:zue! Silva Sena I) a oulru; 
Ao so!Judo L•:andro Dias Duram o a outros 
Ao soldutlo Francist·o Daniel S•:cuJulino c a outros; 
Ao solduúo Andt·ó .J oãu Fruneiseo de Limu e a 

IJlltros ; 
Ao soldado Jlraz José do l\ascimento o a outros; 

u uma qtrc antorisu O·I{OYcrnG para mandar passar em· ta 
tle nntnralisar.ão a Munocl'leixcirn Fel'l'inho o a on
lros esLrnngc•lros. 

2.' rcmeitendo o authographo sunccíonullo Ja rc
solw;1w q ur:i nntorisa a u po~cnlaçTto <lo seerotario da 
facukado de direito de S. Paulo, cnnscllteiro .J osó 

. :\la ria de A rcllar llrotóro. · 
:3.' idem, a jubilação do lente da faculdade uc di

rcitn do Jtcdfe D:: l'octr.1 Autrun da MaLta c Albtl· · 
querquc. · 

OITicío til' igual dilta, do ministerio da ~ncrra, rc
meltcudo o unthographo sanccionado da rosolnçiw 
que manda pagar a D. CJnditht Lndovinn de Araujo 
Carneiro a pensüo do montc-pio.-Ao archivo, com
municando-so ,; outra camara. 

O Sr. 2' secroLario leu o scguin !c parecer da com
missão ti(: em prezas privilegiadas : 

" Sobre a cstt·ada de ferro, qtw so projecta do nm 
ponto da provinda do Santa Cnthurina a untro na de 
S. l'cdro t!O Jlio Grande do Sul, aclta-sc pcnduntc 
da doliiJorÚ(:1w do senado a proposí!;ilo da enmarn 
dos S1·s. doputü.tlos com úa!a do 15 de ,Junho de l8G:I, 
e o projcr:l.o. Apresonl:tdo este anno 110' senado. 

A proposicito dn camara foi ievndn ú diseussüo cm 
:l do Agosto 'ue 181i0, o logo remettida ú commissiw 
Jo OlllJH'e~;ts privilogiadns·parn interptlr scn parecor, 
que com cll'eito foi proferido l)lll 24 do mesmo mcz. 

Em 15 do ScLemiJJo, cnlrantlo do no\'o a rnnlcriu 
om d:senss1w, foi ainda nma vc~ adiu da pura pedir-se 
infornweüo uo ~ovcrno, quD ell'ce!ivamo11to as <lon em 
data do 3o tlaqnollo nwz. 

Em 2 do.lnnho do col't'o11tc a11no, porém, HJU'esen
ton-so o projecto A, antorisnndo o gover11o 11 pd1· cm 
C011CI(,J'SO O C.l(,uclo e (!'UCO d:f, J/ICSIIIIl ('S(J'Uda, dc!CJ'• 

minando-se pelos dados os maiH prot.•a,ocis qual n 
1icspe:a de srut conHii'tltç•io c quacs os 1'c11dimclltos, 

d;ts, J!Ot'que a comrniss1to entende IJÍle quandó em 
negocias indnstrinos " iniciativa particular niio so 
arrima eis suhvcncües do governo, n1w deixa, em 
geral, de ,cr eiTit:ií~. e dado que o não seja, o mal 
negativo qnc posm resultar !la c:onccssüo, não se 
compara com o bom positÍI'o, que do !enlamen,por-
l'Cntnt·a bem succcdido, podoni provir. . . 

O nol'O projnr:!o do 18i0 ."-. reeo~h,Jcc de plnno a 
neccssiclado u Yantagem iln estrada, quando pede 
autoris1t~T10 para estudos preliminares; a unicn dili'c
rcn~;a que ltn entre u mat:-ria da proposiçiio da ca
mara e a do projecto, conststc om qne, neste, requer
se que o gove1 no fuça as dospczas com os cotudos 

.da estrnd11, cmqtwnto naquclla so dispensa todo. r. 
qtt11qaor auxilio pccuniurio sob protesto de não ser 
ello podido clnlclllpo algum. · . 

E' Yisto, pois, que ha necossiunde de não retardar 
a solução deste negoeio, desde que está reconhecida 
a Yanlngem da ennslruecao tia estrado, c desde que 
ns rlespezns com os ostridos !cem ,de ser feitns lJOl' 
conta o risco tln eompnnhin,que foreneorporada. 

.\Ias tendo-se oncntaclo 2. dmuss1to da proposjçiio 
dn .camara cm prcscnsn dos d?emuontos qno ~ ms
trruram, nilo hn ra~ão para detxur olla do contmuur, 
do prcfonmcia ;í do pro,icc!n rlo.l870 A;_ !an~o n~ai> 
quanto, scndn u matena tdonllca, podcrao nao S•J n ·· 
nspocie dn pr.ojecto, c:omo outm qualquer, quo o se
nado julgar conveniente, sor in~erida pot· emendas, 
na pt';lposiçfto tln eamnrn; pGupando-se assim a re· 
prodncciw L stüliosu da discussão so bm o mosmissimo 
USSlllll[JtO, qtlC 1 ror SCI'fie alta C011Vl1llÍCllCÍU, não dCVO 
ser protolarto I or!anto [, n commiss1to do pdror.or : 

Que continue a tliseus>ii;J da propos'içiw da camara 
dos St·s. dnpntntlos eom prefercneia ;i do projecto 
de 1Si0. 

Paco do senado, HJ de! Jullto dn 1870. - C1tnha 
PtgnCi!·erh. -Anlonw ilfcm:e!lino Nunes Gonçalt•es, 
com reHricçür.s. " 

Fit;on sobrou mosu pam cntt·ar· cm diseussi\o com 
a proposi~i10 n que deu proforcueia. 
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Foi igualmente lido o paroeor ·dii ~tesa n. 29-1 de 
19 .do Julho do 1870, ox;JOndo a mate na de uma pro
posição da cumnra !los Srs dOP,I~tudos, autorisando 
o governo Jlam conceder ao eap1tao de mar c guerra 
Jemnymo Fruncisc0 Gonçalves um m1n~ do licença, 
com todos os sons vencimentos; conchnnJo: 

quirido com eiieito algumas melhoras, porém nüo so 
acha rostnbolecido; e havendo esgotado o prnso ate 
onde o governo o podia Jiconciar com l'ondmcnlos, 
tom do ficar reduz1do só no soldo o talvez no meio 
soldo, c_onfornw o tempo da licença •.. o impossibili
tado ass1m do trntnr-sc•, porque nfto d1spo~ de outros 
meios n que se soceorrn, senão aquelles que lho 
provém de seus vencimentos, como olllcial militar. 

1. o Q110 se peçam informações ao governo o b~m 
dssim cópia da fó de .olficio, etc. 

Entrou em discussão a· conclusão do parecer. 
O §r., bal"ào de Cotegipe (minisll'o 

da marinha) :-Desoj1ira que a comrnissào de poli
cia, a ser possível, dissesse rJUIIOs as informações 
que são nocessarius; so ó sômen lc a fé de oflicio 
desse militar, ouso é mais alguma cousa. 

O Sn.l'llESlllENTE: -Enleroi o•pnrccoi·. (Lê). 
O Sn. BAlüo o'E CoTEiill'E:- Sr. presidente, sup- . 

~onho podet· desde j:í 'ministral' ao senado as infor
mações que silO solicitadas do ~uverno por interme
dio destu pureecr; e pois, se e! las fOI' em j nlgadas 
procedentes, parece,me escusado o adiamento pro
posto parn a di;:cnssão da resolnçiio. 

O parocer pede, em primeiro Jogar, a fó de offieio 
desse militar. Niio ha.dul'ida que a posso rcmetter 
com brevidndo,, mas dovo ponderar ao senado, que o 
o!ficial do quem se truta e assás conhecido na ar
mada bi'uRileira. O Sr. capitão de mar e guena Je
ronymo Fmnciscu Gonçalves distinguiu-se' de tal 
suite nu ultima guerra, (apoiados) que exigir-lhe a 
fé do olficb parece que ó duvidar de tncs servJcos. 
Posso informar a V. Ex. que a f{: liu oflicio dÓsse 
militar <Í a mais brilhante possivol, mas, rara não 
occulk1r nnda, devo declarar, que por occasifw de 
sua retirada da csqundrn, houve uma circumstancia 
que fez eom que o meu digno antecessor ordenasse 
a sua prisiw: é á,unica nota que ha mn suu fó do · 
ameio. 

Eu sou contrario, como V. Ei., nestas excepcões; 
mas não posso deixar do abrir uma em favor àesw 
officinl, pura cujo trntolmento ó pedida a licenca cc)m 
vencimentos, que o governo lhe não póde dar. Nós 
temos concedido uqui u empregados civis e por mo
lestias adquiridas em servi~o ou fóru delle, licencas 
igunes a esta. Eu, pois, niiÔ posso recusar meu vôto 
ú concessão do Jicenca a um olncinl nus coudicões 
em que este se acha· e de cujos serviços a armadn'im
perial ainda pódc colher grande proveito. (Apoia-
dos.) . 

Portanto, confiado na bondade de V. Ex., e no seu· 
apoio, sem pro quo se tnita de recompensar, scrriços 
desta ordem, espero qne V. Ex. concordara em que 
o parecer ou niw seja approvado, ou seja retin do, 1\ 

entre em discussão a resolunilo, afim de que, quanto 
anlüs, o oflicinl possa fuzer ã viagem, que os medfcos 
lhe aconselham, para re,tabelecimentu de sua salÍde. 
Uma demora nes as circmnstancias, pódo muito pre
jucticat•, póde mesmo impGssibilitar o seu restniJc· 

O Sn. Zo~co~nus!-Apoiado. 
O Sn. nA liÃO DE Co-rEGil'E:- Ello reclamou logo, 

pedindo que essa nota fosse risr:ada do seu nssenta. 
menta; o assnmpto acha-se sujeito ao ox.1me do 
cons~lhn na,•nl, o ainda nfío foi decidido pelo .go
verno. Eis, pois, francumente exposto tudo quanto 
ha a respeito deste omc.ial. ' 

Depois da occurrcncin qno acabo de referir, ro
grrssou ollo pam o theatro da guerra ainda doente, 
e nlli portun-so com tanta distinccão que o torna
rum digno de um posto de acccsso,' a quo foi elevado 
nu ultima promocuo. Hofiro-mo á expedição de Man
duvil·á, quo é uni dos actos orn que a nossa marinha 
mostrou n maior bra,vurn, o do qno foi chel'e o cnpi
~'io de mnr c guorm .Tcronymo Francisco Goncalvos. 

l'erguntn o parecer, soas molostins foram adqui
ridas om SOI'viço do guerra. Ha duns phnscs na vitln 
deste olficial, em relacão i\ gner1·a : uma até IÍ pas
sagem do llumait1Í, cjunndo cllc rotirou-so; sendo 
DIIlào insp01:cionado, foij ul~ado doente, e sua molestín 
~cclt!rado a.dquiridn cm serviço. Na ~cgunda phusc, 
Isto e, depo1s· da pnssagom do·Hnmaila, ollo regressou 
novamente it esquadra, ainda bastante enfermo, 
grostou os scrvrços quo .iii mencionei : voltando IÍ 
Corto foi novnmonte inspcccionailo, o a junta de 
Sllli.do do~Jnrou qun sons malc.ç se tinham ngg1avaúo, 
um consPqucncia de sorvieos do ·,uon·n. 

O g<m:rno deu-lhe umn"Jiconri~ eom todos os l'on
cimrntns, f!llÔ porha dar, p:tra que fosso lralnr-so na 
Jlrovincia cln llnhia, do onde cí filho; ali i tom cllo nd-

lccimento. · 

O Sn. PliESlDENTE :-Apenas tenho de dizer que',; 
preciso votar-se sobre o parecer que pede informa
ções. Póde o senado nàu as julgar necessarius, e eu 
de certo darei pura ordem tio dia a proposição; mas 
devo previnir o senado de que a mesa tem princípios 
por onde se regula, c que os decisões do senado es
labr.leecm para o mesa precedentes. E' isto indispen
suvol, afim de que não haja cxcep)MS a favor de 
pessoas. Em eircumslandas iguaes us do oUicial de 

·•quo se trata podem achar-se outros, e então a mesa 
ha de inrocur o precedente que o senadu estahc(ecer 
agora. 

Quanto li licenças a outros empregados publicas, 
n mesa, por via de regra, tem se opposlo a estas ex
cepções feitas no direito commum. O senado umas 
vozes tem r:oncodido as licenças, outras vezes as 
tem negat!o. Isto é que parece á mesa que nüo ri 
regular. . 

A lei deve ser ohscrrnda por todos, e com igual,
dnde para ~om todos, o ns cnmarus devem dar o 
primeiro oxomplo dessn ohseri'Uncia. Quando as ca
maras fnzcm uma excopciw nas leis, por meio de 
resoluções espcciues estabelocom precedentes, qu" 
devem apnwoitnr a todos nqne!les que so aoh:trem 
nus mesmas circnmslancins. 

Pnrn cu dnr rara a ordem do dia u proposição de 
que se u·ata, ó nocossario que o parecer não seja 
approvaclo, isto é, que o senado se tenhn satisfeito 
com as informar.õos dadas pelo Sr. ministro da 
mnl'iuha, que pi·oval'el!Dento snh'nfto nub!icndas 
amanhã, Ycndo-se as razoes que mOmrnm no senado 
p:tra ceder esta licou,~u, o que provalocorilo pura so 
conceder r; outros cm 1dr.uticas eircumstnncias. 

O Sn. MllilsTno n.t niAlllNllA: - Peco 
parn nmn explicnçiio. " 

a, paluvrn 

O Sn. l'HliSlllEN'l'l·:: -Tom a palavr:t. 
57 
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O Sr. barão de Cotegipe (minisf.1•o 
da nuwinha) :-Eu ar:roilitava que as. informações 

. que acabo de t!nr no sonadJ eram officwcs. (Apoia·· 
dos). V. Ex. pc·dtu inforuiacões no govcmo, o eu as 
dei como minbtro. Posso 'mundal·as por cscripto, 
:;o acus'l o senudo julgar quo ellas niw silo exactas. 

VozEs:-Não, não. 
O Sn. m,ISTI\0 DA ~L\niXII.I:- E' essa a unicn dn· 

1·idn q110 póde oppdr-su; mas, snpponho que não ter ii 
Jogar Ora, desde que o parecer pode in fúrmações 
que já estão ila<hs, creio que o mesmo pli'ecer tom-sr . 
tornado ips~ (actn, inutil. 

Entendo que não se estabelece precedente, c se 
vierem outros nas mcsnws circnrnstanciús, votare
mos por esta fonna. En nilo descjarn que o senado 
·votasse contm o parecer, quando jú produziu os seus 
eifeilos. 

Porlunto, esta omissão é a mesma qae tem havido 
cm algumas pensões, mas que tem deixado do hnve1· 
em outt·as. As secretarias não seguem uma 1egra 
invnriu 1•el a este respeito, e ó isto que faz todo o 
mal. Umas vezes declara-se, sem prej~Pzo do m~io 
soldo, o evidentemente foi ostn n intenção do ~over
no cnso do que se traia: outras vezes não se faz essn 
dcc!urueão. E' preciso que haja uma regra ce\'ta n 
este respeito. l'ortan to, li emt nda que offerece. a 
mesa ô a seguinte (lendo). No fim do poriodo relati
vo <Í peusionistn, D. Lisardn llmilia Côrte !leal, ac
crcscontc·se as palavras, sem prejuízo do moio soldo 
que lhe compete e de que ~~t<Í li o gozo. Os prece
dentes a !legados 'pola secreta na <ln guerra mostram 
que em casos ictenticos dá-se a pensão sem prejuízo 
ao meio soldo; foi este o pen,amento do governo, 
quando concedeu a pensão ú agraciada; mas o de
creio oxpodido pelo ministeriu do lmperio omittiu 
esta clausula qur) cm outros decretos não se tem O Sn •. pur.smF.~TI':- Y. Ex. tulvc.z não saiba que 

a proposieào nito csi1Í cm uiscussilo ; não foi dada 
para ordeÍu do dia, porque a mesa untes do dac pa· 
reccr sobre a ma teria da proposir;ão, achou qne de· 
via prdir estas iu:·ormaçõcs ao ~ovcrno ; portanto, 
embora a mesa aeeite como offiducs, e não póde 
deixar de aceitar, as informações dadas pelo nobre 
ministro da marinha, todavia a proposir;ão não entra 
·~m discttssão desue já, JIOi'f!Ue na o fui dada para or- ·. 
dem do di:t ; e tanto .assim é que se •.> senado não 
approvar o parG<'Cr, como me pat·cco que não deve · 
a~provar, uma vez que S!tlis:'az-sc com as informa- . 
yoes do nobre ministro, eu darei a propos1çüo pnra 
n ordem do dia de nmanhil; não tenho nisto a menor 
durida: jú estava resolvido a fazei-o. 

O Sr. Cansansão de Sinimbú: 
-A' 1ista da deliberaçiiJ que V. Ex. acaba de ber, ,1 
<:reio que não seria inconvenwntc que a mesa rc- ' 
tirasse o seu pedido "c informação, porque assim 
uno haYeria mo tiro de votuçiio. llcsde que a mesa 
está courencidd de que as explicações dadas pelo 
nobre miuisii o da marinha podem sntisfazer o ob· . 

· jeeto ~OrfJue é feito este podido de infurm~çõcs, 
.creio que sem convcnienlc que a mc,a o retirasse .. 
Assim chegaria mos ao mesmo resultado,, sem haver 
uma. CSJlecie de constrang'imento parn nquclles que, 
ilnndo peso ús informações do nobre ministro, não 

. . podem t"lvcz votar contrn o pedido di. mcsn. 
O Sn. I•nEsiDEXTE :-Suppondo que o senado está 

satisfeito com as infurmacões dudas pelo Sr. ministro 
da marinha, a mesa pede' para relirnr o seu parecer. 

o Sll. z,\C,\RI.IS :-Est;Í prejudicado. 
OllDEM DO DTA. 

emittidu. · · ' 
. FORÇA :iAV,\1, 

Entrou r·m 2• discussão o art. 1• com os §§do 
projecto do lei, fixando as forças navacs pnra o anno 
Jl.ianceíro de 1871 11 1872 com o parecer d11 commis
são de marinha e guerra. 

Posto a votos o art. 1• com os §§ da proposto, foi 
approv do. 

Postos succcssivamento em disr.ussiio, e a I'Otos o 
art. 2• da proposta, c os arts. :J·• e 4• addit1vos da 
outra camura, e bem ass·m o art. !í•, foram nppro
vados o pa>sou o JH'Ojecto pitta a .3• discussão .. 

O Sr. 1• secretario requereu verbalmente dispensa 
do intorsticio' para a referida discussão, eassnn se 
veur:ou. 

VO'J'O llE !IHAÇA~o 

Continuou a discussão do voto de gmças. 

O 81•. Nunes Gonçalves: -Sr. pre· 
sidentc, sou naturalmente pouco propcn,,o 1ís questões 
do politica ubstrata, e a não ser o cumpi·imento de 
um dever que me traz 1Í tribuna, seguindo· o pro· 
cedimento qui\ t.ivc na sessão do anno proximo 
passado,eu me limitaria .a dar o meu voto symbolico, 
sem t11mar a minima parte no debate sobre u res· 
posta ;í f;:lla do throno . 

Ainda ni10 se apagou em meu espirita a viva im· 
pressão que nollo produziram as palai'J'IIS ~rofcridas 
pelo illtlstrauo senador pela provinda de Goyaz, no 
comeco da prescnt1! sessão legislativa. S. Ex., com 
a autÕ1·idado que subo dar ú s11a oxpri!SSão, semnro 
facil o sempre :teecntnada da mais profunda convie· 
çiio, procla.nou-nos a inutilidade de nossas dis~us-

P~~s6Es. sõos, como que nos convidniido ao silrndo. Tainbem 
Entrou em 1' discu1são o parecer da mesa n. 292 1 cu pi'incipio a descrer do resttltado dcllas, diante 

sobre o requerimento do alferes honomrio do exor· · do indifft•reillismo com quo são ouvidas as nossas 
dto Francisco Gonçnlvr.s da Costa Sobrinho, cm que. vozes, indiffcrcnti>mo que a nJnguem deye sor· 
p~do nmil pensiio como recompensa do~ serviços prondo1·, quando so eonsidorn qun a administração 
prestados na gucr:a do l'arngu~y. publica bem longe de inspirnr-so, noH dum ores dn 

Posto a votos foi approvndo. opinião, nns n!tas convr,,icneias soeiaes o ncs prín-' 
c1píos ?•1 justiça, ~ada vil quC' nir? so.jn pelo r,rismrt 

Se~niu,so 001 2• discnss~o () IHIS>flll pnr.1 nau a I das palXltOS c dos llttcresscs pnrtulni'IOS. (Apowdo.i. 
proposiçilo da cnJJ111ra dos Srs. dopntndo,, com o pa· Qual foi o rosnlindo colhido d'essn luto vigorosn 
i'l'rer tia mesa n. :W:l, e.onl.ondo uma <'irwnda, snhro quo nqni snstonlon a opposkiro na 1nomOJ'uvel scssiro 
pcmõos <:nneetlidas ao i'rmiol .loiro Angoln do Ama- j do 181iil 'I Qualn vnntagem' obtida ~c lnnto esfor<,:o 
rnl o Olltro,, despondiuo li'ossl's monnmontaes d1scnrsos qne nhi 

O Sn. PlliiSJJJEXTE :~Tenho do fnzot· uma oh:;er- · estilO registrados para conslitnii'om ns paginns mais 
\'11r,iw ao snnado. ( U o J'III'NW.) lnminosns <I e nossos annnes p:ll·lnmonl<n'os? 
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· fnfclizmonlo tudo foi bnltlndo, ·porque o governo, 
1:omo quo dosconhece)Jdo n alia posiclto cm que dovia 
manlot',se, c que n constituição lhe" proscrevo para, 
eorno o primeiro roprcscntmte dn antoridnde, dnr ~n
tisfnr.ito ,, todos os interesses dn sociodnd0, consti
tuiu-se interessndo no pleito, c como parte conten
dora cm um ducllil de morte só proeura o cxt~rminio 
de seus adverso rios. 

De nada vulon ;í opposi~üo o pl·cr~eito q1ic c! la se 
·, impoz de 11bandorwr o tn!'rcno Yago das declamar:õos, 

para só declin:1r os factos mais camcteristico~' de 
abusos, de violnciw do lois, de Yioleneins, do Yexa
cões de toda a 'espcdc, individua!Jsrndo, nome por 
iíom~. as vit:timas c os agentes que cm (aos factos 
ligurnrnm, ns datas e os lognrcs cm que foram prati
eados, e as circumstancias q110 os revestiram, acom· 
panha,ndo m,nilqs vozes as snas nrgniçõcs de provas 
as mms convmeentes. 

Como unico exemplo de repressft{ do tantos atten
t11dos que, foram dennnciados, apenas nos foi ~~om
mnnicmJu a tlemi>são 1lo um vice·presidente qno nito 
trepidou diante da urbitraria deliberarão de suspen
der, de um, siÍ j;;eto, treze leis pi'Ovinciaes em plena 
execução; 

O Sn 1',\llA:iAr.u.í :-Apoiado. 

i~considcra~iiO, quo nito scria,propria do nobre mi· c 
mstro, nem muito menos ú md vontade, que não 
teria rozão de ser da parte de S. Ex. pura com 
a~u~Jia ~lilsse de servidores do Estado IJilC tanto se 
dislmgmu crn defoza da honra nticionul. 
, E~t ctisso no comcç? do meu discurso, que vinha 
a tnbuna puru cumprir um dovcr, consiste elle em 

,UR! protesto que tenho do levantar contra o pensa: 
monto conti !o em um topieo da rrsposta iÍ falindo 
throno, llns antes de entrar no llesenvolvimontn das 
minha,s idéas a este róspoito, peço Jiconçn iÍ illustradn 
comm~<~ilo que elaborou a í·esposta á falb do thronn, 
parn fazer breves reparos sobre o pcriodo fln,l! do 
mesmo projecto. , 

Di r. o discurso da Corôa: (te) 
" So vossa dcdieuda c putrictica coadjuvação a() 

governo ministi'Ou-lhc os rocnrsos oxtruordinnrios 
que a guerra exigia, rossas luzes c nmor da patria 
hlio de dar vigoroso impulso n lodos os melhoramen
tos internos que nos promottc ;i nova era de paz. ,, 

Todos nós sabemos qno é um cstylo invariavel
me::~tc seguido cm nosso parlamento, que o projecto 
de resposta 1t f~lln do tilrono nnda mais seja do que 
um~ roprodnccão, imngcin ou transumpto, como 
queir.1m cham:Ír, nma p.1mp!lr;;se, cm fim, do discur
so d;r Corón, sem q• c se lhe nddieiono i(léa alguma 

O S1t. NtrxEs Gmw.u.vEs:-Mas nisso mesmo eom11 quE niw esteja no !lo contida o isto pum que nüo pa· 
Procedun o g.,wrno'Í Desvirtuando o neto de uncr0~ia roça qu8 o corpo legislnlivo tr:n1 a pmtcncão d>J 

most.r~r·SA mais iJlnSlradO, O llliliS zeloso rcJns ne-eom r1uo parccen proflig11r uquello oscandalo, pela , 
fúrma porqite o. expediu, isto é, colll:cdenrlo a demis· gocios publieos do que o chefe do Eotado. ·' camura 
siio, não a bem do scn·iço, romo a mornlid,;de p:1• dos Srs, de miados, de aceordo com os p1·eccdentes. 
hlica cúgia, ma> a pt1dido do fnnccionnrio dcmittido, estabelecidos, respondendo no trecho de que me 
de modo quo u cO'o!lo mor11l qtw t/11 nct0 devia cxer· occupo, disse: (lê) , · 
c~r pura uxomplo e i~onecção, ficou completnmonte " Senhor !-Se quando a guerra exigia recursos 
nulliflcndo. Como qner que soja, porém, a opinião e:llr;lordinarios não falton ao gorcrno dedicada e pu-
o applaudin, c neste momento não pns>o deixar de triotir:n coadjuração, ha do ~ camara dos derutados 
dirigir nm voto do fulicit.çiw uo mo1t nobre amigo prestai-a hoje, qne a nora era de paz nos pcrmJttc 
scuador pu ln p'ovincia do l'i~nthy, por trr sido sú dar impulso n todos 9S molhnramcntos intllmos sa-
clle, dentre tanlos, qne pôde lisongenr-so de rer en- tisfuzcndo àssim os votos do p:~iz e correspondendo 
!'llarlas de nlgum sneccsso as reclama~õcs que aqui nsp,trioticus esperanças de Vosoa Mage,tadc Jm. 
fez Cll!JH'Ol da jits~1 cansa que defendia. poria!." 

A' ostasconsi:Jmw:õos associa-se uma outrn de núo' . Como se vê, tanto o discurso da Corôa como a 
menor importanda r'inra pôr bem em relevo o quanhl resposta da camarn dos Srs. dcpnlltdos, tomam por 
ri vão o cmpenlio eom quo a opposi0ão prorurn es- ponto de partitln o apoio prestado no governo du-
dareeer as iscussõo,<, ainda 1ncsmo aquell;rs que ranto a guom pura a contmunçiio dello na no1•a éra 
silo meramente tloutrinarias. Não ha muitos tliasqne de p11Z que se inaugura agora; mas a. nJbJO com 
aqui o!Jserl'lliiiOS um fat:lo bem sin~~ular o que parece, missiw do scnndo não só afl'astou-se daquclla regra, 
revelai' dn parto do ministorio o proposito firmo em ·como quo inverteu completamente os termos, to-
que SIJ aclw do rlosprewr todas as idéns que lhe pos· mando por ponto de partidn, ni10 o apoio presta lo 
sam ser suggorid,ts pela opposiciio, por mais just.. s du!'llnto a guerra, mas 11 clfica1. eondjuvnçiiO, com 
o rnsoavms que scjnm ; reflrÍl·JliC iÍ impugnação que ;mxiliou '' governo pnrn vencer /IS dillicnldades 
feita rwlo nohro ministro da gncrrn iÍ lembrança sug· dn' 1.dministraçilo, c dnhi conchw 11 scg1uan1a do 
gerid;t por dons nobre:; senadores purn que os postos apoio prr.>lndo dnr~nte a guOJTol, do sorte que pelos 
de commissiw conferidos nos officincs do oxercifm trrmos r.m que se acha eoncr'bido eslo trecho, pn· 
po1 netos do br·a\-nra lhes fossem mantidos com gra· roce qno ostnmos nme;u;actos do uma nova guerra. 
dnaçün; resultando dessa impugnaçüo a r0goi, , Eis eoruo se auha concebida, o p.ojrf'tnd,'l resposta 
ção do urna omonda qno neste sentido fui por um do 'onn1lo: (lê.) " Soulwr.·-0 senado, 1no r.roston 
delles otl'omeida; cntrotonto, que pouco depois sempre 110 gO\'trno de \'o~s~ Mngrstnde mpcl'inl a 
Yimos qwJ o nohro ministro foi o primeiro a fnznr mais Irai coadjlll'a(~ão pnra W!ni!Cr as dlflieuldndes 
com que a mesmn, l'lliOn1ln fosse rcstnl)()l !t:ida pela da adminis)r"çito, ~ito l'o~i;,l dPixar dr o fazer,, com 
respectiva cornmissilo " eom n clnusnln do <~dosdo empunho mndn mais docidtrlo, qnn11do n gncrm, a 
j;ín sendo nfinnl adnpta'la pnrn ser conYol·tida óm !ri. que fomos provocados, oxigin do lodos cs brasileiros 
E' que cntiw nilO tmzia jn o l'il\io dP orif(t'lll, o era oxli't'lliOi de dcdicnçüo. ,n . , 
quunlo se t~J'Illll'a noecssario para qno podassem SOl' O pousnmcnto da co.td,tm'IIÇno prcstnrln no governo 
nltcnd,dns as oxigondas dJ r~zilo o da justiça. para Yonccr as dillleuldodos, tln administraçiw, 

Ass gnnlo, ~r. prcsidcnto, este fncto, apenas como , além da ftlrnw rnnrnnwnte pul1tn:a de quo >u rovost~. 
nm!l IÜ!Ill!lnstrorito 1le oxtrc-na intolnrnncin politica, I ni10 o'tJÍ eontido no di;cnrso da CorAn, porque, como 

. pnm n'10 t•ommêttoJ'Il injusti0a do allrihuil·o, norn 1Í 1 f'll j;í mostrri, nnquclla peça s;\ fn diz q11o ns cnmn· 

' 



.I 

l 
' ' 

. ' .. ,. 

J 

I, 

j, 

HS. SESSÃO tll I fi DE JULHO llE , f870 

J•as tc_ndo. dado nu gu1·orno todo. o apoio durante a 
;;ncrru, e de esperar que cQutmucm a fazei-o pura 
os mclhorurucnlos qnJ oxi'gc a nOI'a úra de paz. 

E' vor~ade quo m~ís abui~o cm um trecho t)UO se 
segue; d1z Ullobre cGmmJs~ao. (Y·i "A nova era de 
puz tem tmnborn SUiJS cxJgencJus. Cumpro quanto 
<tntcs sulisf~zcl-as, ditndo vigoroso impulse~ aos mc
llwramenlcs que ellu prometto. » 

Aqui mesmo observo uma inconveniencía pelo 
modo como a honradu commissào enuncia o seu pen· 
$amonto: parece que ella rer:lama para o senado a 
iniciativa da idea e quo as suas palavms con\ém, 
c1utes uma recommenducão ou intimacito foitn ú 
Cortla, do que,u reproducçúo do pensamento· por olla 
emitlido. 

Ass1m, pois, mo p:treco que estes dons períodos 
seriam melhormente retligitlos, so n nobrc.commis· 
são dissesse: " O senado q11e prestou sempre w 
governo do· Vossa .\la;est:1do Imperiitl a mais leal 
t\oadjm•at;ão, quando a gnerra a que f,:mos provo
cados e~igia de todos os brasileiros extremos de 
dcdicacão, niw pú~e deixar do eontinuar 11 pt·estal o 
para a realisa~ito dos melhoramentos que reclama 
a mva éru do paz. " SilO ligeiros reparos que me 
occor:·eram na leitura desta peça; a illustrada com· 
missão us tomná na considoracão qutJ !Iro part1cer. 

Agor:t von, Sr. presidente, à Ínalci'ia do lllCil pro
Lesto. Ainda se refere elle ao mesmc,. projecto tle 
resposta á falia do throno, com rclat:iru ao periodtl 
em que d1z: (Lê.)· • 

"Aguarda o senado os ajustes necessarios com a Ilc
JlUblica tlu Par·uguuy, quo, de a~cordo eom o tratado 

. tla alliança tle 1 tl.e Maio de 1865 o proto~ullos anno
xos, afi,m~om a pcrmanencia e as vanlagcnô da pal: 
e coniia que ainda neste ponto o govei'Uo de Vossa . 
~lagcst:uie Imperial procederá de a~cordo com as 
convenioucias nacionaes. " 

actual ndtuinistt:il\iÜo. S. E,x. c.m face do um seu cal
lega, o Sr. ox m1mstro Ja JUStiCa, tJUe o accusava da 
incomputibilidudo quo tomou "necessaria a sua reti
rada, tomnndo em consideruçilo todos os pontos que 
fm'iltn <idduzidos pelo mesmo . nobre o.~·ministro dn 
justicu, disse cm uma parlo de seu discurso: ,," sup
puulia que um ministro decluiando que retirou
so porque niio era compatível. com um outro mi· 
nistro, tinha dado a seus co-rellgionarios sutneiente 
e1plicnr.iio de suo rr~tiradn. » Eu esperava que 0 
nobre ministro disseSS€, tinha dado ao puiz; tinha 
d~do á opinião 1~.u~uca . sumcionte explicaçiio, mas 
nua a seus cO-I'C 1/l'IOnarws, porque as razões pelas 
quacs um ministro ~c retirou do posto de honra em 
que so achal'u collocado, não são o putrimoaio de 
um pnrtido, mas sim dos altos interesses da nacão. 

Nilo satisfe~to ainda com essa restriccito impósta 
a snu ox·collegu, continuou S. Ex. (Lê):." .... 

" Niio sondo, porém, este o motivo porque tive o 
dos prazer do separar-mo tio honrado membro e sim 
razões meramente politicus, francamente as oxpuz 1í 
camaru. A camam, pois, acha-s1 habilitada para for. 
ma1· um juizo. Se eu- errei, se altentli mais us t;unt•e· 
nhncias dn ~arl!dn do qne o nobre deputado, sub
metler me-hm ao JUlgamento da r.amara e da nnr.ão.» 

Como se. v•l, scnlwres, o pleito estabelecido éntre 
o nobre ministro da marinha o o Sr. ex-ministro dn · 
justiea, ora pJru snbrr qw1l delles tinha melhor atten
dido 'ás conveniencias do partido. Eu comprehendo 
que semelhante lingnagem podcsse .ser usada cm um 
eircnlo do amigos cm qne S. Ex. se achasse:; mas no 
seio da ropre>cnlnção nacional, fallando S. Ex., não 
simplesmente a seus amigos, mas aos represenluntes 
do paiz, essa lingna~em nilo:mc parece admis~ivél. 
Aqui se pódo.d1r.cr que S. Ex. fallava c:t·abundantia 
6nrdis, isto r\, que o grande empenho do governo, ó 
attendcr ás comcnicnr:ias do partido, c n~v ás con
vcniencias nneionaes, como pretende a H!ustrada 
cornmissão. · 

O Sn. S\R.\IY.\:- Nisso foi sincero. 

E' com relação a estas palavras ttainda noslr: ponto» 
que eu filr.o o meu protesto, porquo isto quer dizot· 
que o governo do llrasi, tom procedido sempre, cm 
todas as circmnstancias, a todos os l'cSpcitos, do O Sn. Nu.vEs Gmvcu.vEs :-Em outro trecho do 
accurdo com as conveuicncias nacio'naos, o que ainda · · d' d' · • s J' (l '') 

I 
• , .. mesmo lSCUl'SO, IZla , IX. ·< :, , ', 

com re açao aos UJUSlcs de paz, o senado espera que 
ello proceda de accordo com as mesm:,s convenicn- " Domais, senhores, é preciso observar, esta falta 
t•ias.So a commissãodissesse simplesmente:" confia àc, ni1o direi allençiio, m:rs esta falta do rcsolucão 
o _senado quo o governo de Vossl Muges ta de Imporia! ou por entra, esta inercia (Jara não fazer nada: 01; 
procederá de nccort!o com as convomcnt:ias na cio quasi nadn daqní!lo que os prc>idcntes pct!iam, com-
nacs,estú certo do que o governo proecdcni dcaccorJo, plicava muito os negocias (apoiados), tinhn muita 
etc,.>l, cu nada teria quo dizet·; mas estas palavras, influencia na politica geral (Apowdos). Esta vamos 
como so acham redigidas, contém urna cpopéu ao a braços com uma guona, além disso todas as nos. 
governo na qml cu nüo posso aeompanhur a nobre sas avenidas politicas cstaram tomadas por mh·ersa-
commissão, porque se assim t'osso nüo teria razão de rios, cmilm, era mister. fazer alguma cousa, IJ eu 
sor a cpposição ym cnjas fileiras me acho alisladu. qnel'i~ tú>t' força nos presidonlls, pois que sigo esta 
porque ustouprolundumcnlc convencido de ,1110 0 go- op10iiw: aos prositlentes de província, ou d•l-so·lhos 
verno nito tem procedido do aecm·co com as convo- toda n for·~n para poderem administrar bom, ou de-
nioncins nacionaes. Os factos quo so al'Lienlarn Lodos mit.lom-se. " 
os dias, as munifestat;õcs da im tll'Cusa, as IJUOÍX>tS aqui Como so ninda fosso nccessnrio mais alguma' 
formuladas, são buslan tos para j ustii1r.a1· lli'I'Jl1lgnnnda cousn para flcn r tmnspnrcnte o ponsnmonto do nobre 
qno 011 sinto em tlnr a minhn adhosiio a esto pensa- minist1·o, no pJ'imeii'O L!'ocho, accrcscenton S. Ex. 
mnnto contirltJ na resposta á fnlln do tlu·ono. cs!.o segundo, no qrml bom se vli quacsns prinr:ipnes 

1\lus, quando não fosse isto sul1leient.e, 0 cn livüsso rnzluJsdo ineompntiltilidndu qucso davam ontro S. Ex. 
nacesoirlutle do novos argmnontos, 011 os nehnrin de e seu eolloga. S. Ex. queria quo srl ílzoss~ maís do 
sullril no discnrso IJUO foi proi'oricto na r:11 mnl'll dos !filO so fazia : IJUf•ria que todos ns nvenidns politicas 
Srs deputados cm sussiw do 20 do Junho pl·oximo fossem lomnrlns pelos sons nmir.:os : qur.ria que os 
pa. sntln pelo honmdo Sr. ministro tia marinltn. prosiJentos fossem revostidns tlu llrll podor arbi-

E' IIIJHl peça soionmu, que niro príJo sc1· J'CeiJ· trm·io o niJsolnto... · 
'adn, '' ns itltías uolla contidas sito bnslnnlos Jlill'll do- O Sn. Jll:'iiSTllO llA lt,\lliXU.I :--Dndrl achou issn 
IJJOnslmr com 'JlHtnta rnzito n opposiçilo so qrwixa rln ahi ? 
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O Sn. NuNEs G1N•~.ILVES: -Está consignado 
neste ·trecho, qunntlo S'. Ex'. queria dar todo o upoio 
aos presídente.s ~o pr~vincia, dizéndo '" ou toda a 
for~a, ou dermssao. » · , 

ccssivamento caprichoso do Yice-presidente, de ~nem, 
tinha elle·de recober as rédeas da.administl·açào, 
não' poderia ler a menor duvida sobre n deshmnonia 

O Sn. !!INIS'rt\0 D.l !l.lnnm.l·-lsto ó outra cousa,, 

OSn. Nvrms Go:vgAr.vus':-Oi'a, quando os presi· 
dentes eram aqui· apontados como os agentes de toda 
essa rencç~o·qne se operou no pníz, como os maio· 
res responsaveis Olt os verdadeiros culpados das 
queixas dn opposiçüd ; quando não huvia nenhuma 
palavra de ammaçito, nenhuma palavra de espe
rança, quando nenhuma promess,l nos. foi feita pelo 

· gqverno de mundar proceder ás neccssnrias averi· 
guucões e exames nfim de providenciar como fosse 
convenieut.ll, parecia que não devia o n01lre ministro 
concorrer ainda com essa rleclaracão tiio solemne. 
para fazor com que seus deleg~dos ·se achassem re· 
vestidos desse poder discricionario de qug hà poncll 
fallei, 

~ue lnevitnve!mente havia tleapparocer entre ambos. 
Jo.i1 dnrJUÍ a nnnuncíei nalgumas pessoas, e pezn-me,. 
Sr. presidente, ter sido propheta. Tenho pewr de o 
tet• si.1o, porque lleimu das comeniencins dos parti· 
dos, e dos meus stmtimcntos politicas, es11l o inte· 
resseque tenho pela prosperidade de minha pro· 
·Vincia. '' 

Sob múos nus~icios apres\)ntou-se o Sr.· Dr. Braz 
na p1·ovineiu. ::l Ex. levava uma carta que o·nomea
v.1 presidente, ffi/IS que nãO lhe foi CX~Cdida COm, 
prévio accordo dos duputados du provinc1a, segundo. 
nlli constou; S. Ex. ia achnr nccumulados grandes' 
omburnços creados pelo vico·prosidente, e, não que• 
rendo compartilhar a rcsponsubilidt1de delles, natu
mlmente deveria procurur reparar muitas das injns· 
tiças cotnmo.ttitlas, não jti com adversarias politicas 
da siluacão, porqus estes cm todo o cnso estavam 
fóra da ·lei, mas com os proprios amigos, com os 
proprios co-religionarios do governo. Continuou S. Ex. : (U) 

" Entendo mesmo que em muitos casos o governo 
deve cobrir com n sua responsauiJidudo os seus de
legados e não desamparai-os e era por isso que eu 
instava. " · 

Aqui S. Ex. como q11e limito11 seu pensamento, 
dir,endo "em muitos ca~os ll; mas era quanto bastava 
para que ficassem con.:tecendo qual o pt'óposiio em 
que se achava o nobre mimstro, em relação aos pre. 
sidentr.s. · 

Ainrla tomarei cm consideração um outro trecho · 
do discurso do nobre ministro, que sc•rve de trnns· 
iciio pP ra o principal fim a que IDO proponho, isto e, 
p'ara tratar dos negocias do minh:l província. S. Ex. 
defendia-se de haver concorrido para a· formação de 
gtiiP.OS no partido conservador, e de haver favoneado 
11: existencia de .u!.lla rod;t l!.ropriamente sua. ReJ)e
ljndo esta argu1cao d1soe ::;, Ex. (Lê) : 

"Nunca insinuei a nenhum ·prr.sidente que se·· 
guisse uma politica qualquer, que podesse ser ofTen· 
sivn ou contraria nos interesses, nem do partido con
servador, nem tle qualque1' grupo deste partido. 
Tenho sempre procurado conciliai-os, lrazel~os a um' 
l!ccordo e nunca constituir superioridade de um sobré 
outro. P · , , 
· Contra isto prot.estam os feHos da ,maior parte 

dos presidentes, e Já o nobre senador pelo Pmtlhy 
nos descreveu, posto que perfunctoriamente, o es 
tado em que se acham os• negocias do partido cansar·. 
vador' em quasi todas as províncias. Não me farei 
cargo de apreciai-os, tenho muito com que me occu· 
par sómente em relação !l provincin do Maranhão. 
Creio que o nobre ministro não póde ter defe?.d para 
com uma parte do s•Jus co-religionarios nnquclla IH;c· 
vincia, e que o. goverrio tem s1do o culpado do esta· 
do de anarchia em que alli se acha a situação poli· 
tica.' 

Senhores, desde qno, por uma feliz inspiracão, o 
governo acertou em nomear prõsidentc do Ó1inhn, 
província o Sr. Dr. Dl'llz Florentino Henl'iques de 
~ouza, eu comprehendi que os nel(ocios politicas 
iam alli tomar uma faca difTerente da qnn tinham 
tido ató ahi. Quem conhecesse o caracter immincn· 
temente independente e honesto do Dr. Braz Floren· 
tino de Souza .•• (apoiados.) •.. (paru o quo invoco 
o tostomnnho dos nobres senadores p6r l'urnumbuco 
o·Parahybn), quem no mesmo .tempo conhocosse, 
como eu cunhe~o, o gonio impel'ioso, arbitra rio c ex· 

Principiou o Sr. Dr. llraz por faze!" tres insignifl· 
ca 1tes nomeacões: a do promotor da comarca de 
Guimarães quê elle fez recnhir em um muco distincto, 
de muitas habilitações, o Sr. Dr. José fansen Fer· 
reirn, que acabava tle ser seu discípulo na academia, 
e cujas habilitncüos eram por elle devidamente apre
ciadus; do Dr. Herment:gildo Antonio dn Encamução· 
e Silvn,' conse:vador do princípios, e um dos pri· 
meiros advogados da capital do Maranhão para· o' 
cargo de delegado de rolicia que eslnva vago; e · 
finalmente do major .Tose lticurdo do Souza· Neves, 
lambem conservador, pura >ecretnrio da instruccão 
publica, lo,;ar que igu~lmcnt~ se achava vago. • 

Para nenhuma destas nomeações foi Ol\l'ido o 
vice-presidente; já havia o facto de ni'ío ter sidl) 
attendida pelo presidente uma lista· de proscrip tos 
que lho foi ,indicada ·pelo mesmo vico·prcsidLnte, 
no acto de assumir el!e a administra cão. Isto era 
bastante para creõr uma certa má vontád'e, certa in
disposição, que afinal veio a fazer explosão. , 
. Havia, porém, uma questilo momentosa que devia, 

produzir grande complicação. Uma lei provineinl 
; tinha antorisado o presidente da província para· 
eontrnhil· um emprosumo de 200:000~ 'PJITa ser posto: 
á disposir.ão da cn~narn municipal com destino ao 
uformoseámento dn capital. Nenhum dos presiden
tes que estiveram na administração, desde a época. 
em que tal lei foi adoptada, julgou convenienl!j dar · 
oxecuciio ri . mesma loi, senão em muito. pequena 
panei logo, porém, que o Sr. Dr; José da Silva 
1\luia assumiu o cm·go de více-presidente mandmr 

, t'lrnbr eO'ectiYo ·o emprestimo de ·200:000$ e a en
trega delles ll camara municipal. Uma grande parte 
ou a maior de'ste credito foi logo esgotada em des
apropriações illegaos, em pagamentos :escandalosos, 
em despezn~ não justificadas; e, vendo o presidente 
que uitil devia a .província carregar com mais este 
onus de uma divida do 200:000$ para serem tiio mal 
applicados, entendeu conveniente mandar sobresla•· 
nn distrihui~ão do credito, fazendo recolher ao& c0-
fros provincwes a quanl.ia que nínda delle restava •. 

Esta mouida tevo de eontrariar grnndcs interesses 
e gst~s, .rostos em. acçiio,, foram .~o.ntribnindo para 
u IITitaçao que mn1s ou menos se 101 desenvolvendo. 

Um outl'o facto concorreu pnrn o resultado quo já 
consignei, foi a necessidade cm quo se achou collo-

U 
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uado O prosidonto do uomittil' Ulll offidal do pülicill 
tio procudimonto dosregratlo, que po1: duas vuzus já 
tinha sido oxonorndo deste u.tr~o pelo nobre sonador 
pela prúvincia do Amazonas. Não haviu no acto do 
presidente, o Sr.·llr.llraz, nenhum pensamento poli
tieo, u que ello possa ser uttribuido, porque, como jiÍ · 
disso, o nohm senador, qt!Ol' como delegado do poli
tica pro~rossisla oml8u6, quot• conío 1.la polittcu con
sorvutloru em 18o8 nu provinda do Marunhiw, não 

f:
ôdo tolel'ill' somolhanto olficiul. Mos o l'ice-prosiden to 
h. José da Silvo Maia, sem ier na meuor considn

l'ilÇito os graves motivos quo aeonsolharum aquolll 
modida, ni10 duvidou em reintegrar o ollicial do quo 
trato, simplesmente por ser son Hilllgo; bom depressa, 
porém, ofl'oreceu olle novos motivos ao ::ir. Dr. llmz, 
quo não hesitou unto a obl'ignciw de exonorul-o. ·Mas 
o olfictnl era grandemente p1·Ótogido o fncilmenle se 
póde comprehendor· qunes os desgostos que devia 
prorluút· esta sna ler·ceira exonerar.üo. 

Depoi> da tlomissuo desse oiÍida I de policia, 
a~ltou-se n Sr. Dr. llraz om prcsonca de uml. grantlo 
drlficuldade. Tinha sido demitido· pelo rice-prosi
dento n Sr. Henrique lll'ito Guilhon do cargo de in
spector do lhr.souro prol'incial. E' preciso que o 
senado sarba ai"Jma eousa a respeito dessa ue
missão. O Sr·. 1f. Brito Guilhon hu 22 annos, como 
delegado de polida da capital, em execucão de ordem 
sn~et·ior, tinha dado uma busca na casa'do \'iCO·pre·, 
sidente. o Sr. Dr. Jose da Siil•n Maia, em r.rocul'il de 
cl'iminosos 011 de pessons su>peilus do cl'imo; este 
actn do delegado do enl.iu r.onstittiiu a muis gravo 
olfensu á pessoa do Sr. lk ~laia; foi pu!Jiico o pro
testo que então fez :;, Ex. de quo na pl'imeira occa
sião opportuna quo se lhe nfferecesse tomaria o mais 
completo dosforeo. Não \'alou, pois, ao Sr. Guilhon 
o conceito cm q'uo é tido como empregado intelli
gento e honesto: não lhe valeram seus princípios 
politicas, porque o. Sr. Guilhon foi sempre do uma 
lealdade nunca desmentida ao partido conservador: 
não lhe valeram as tristes circumstancias de sua 
fumilia, pois que ó pobre, e cercado tal vez do 12 filhos! 
O vice-pi·esidt•ntc, flui ú promessa que havia feito 
ha 22 annos, lembrou-se do nomoal·uma commissiill
com o fim de iniJuirir dos negocias dn thesournrin 
provincial do que o Sr. G uilhon ora inspector; e om 
resultado desta commissão, lavrou a perwria do de
miSsão, cheia de considerandos que podem ser apre
ciados, mas .que em resumo nada ~ais t'.tprimom que 

. unp ou outra irregularidade llit oscl'ipturação, mas 
não accusam nem um fado de prevaricacão, nom um 
d~sses actos que podassem justificar unui mo~ ida tã'o 
v.olenta pnra com o ompreg'atlo que em lido no 
con~eito do intolligonte e honesto, e ·com mais de 
20 annos de serviço na repartição. · 

O Sr. lk llmz, recebendo uma representação de~te 
ít~dividuo, que tinha si1lo vietimn tio odio do seu in
im.go pessoal, não podia doixm· de tomai-a orn con
siderdção e procedendo a totlns as indngnçócs, con
venceu-se do que a demissão não tinha sido justa, 

· pois que nenhum valor tinham os luteis motivos quo 
u determinaram, o qno não podiam iucompntibilisur 
o Sr. Guilhon com o enrgo ,1uo o li o oxorcin, resol
vendo, por ultimo, a stw rointograr;iw, digo mal, nsua 
nova nomoaçiw, porqur! o Sr. \Jr·.llraz quiz ler aindn 
para com o vico-prosidentc n dcforcncm de nãu dar 
a ostn nomencüo a fôrmn do rcmtograçiw. 

Orn, é fnciÍ de'comprehonder que, assim proce
dendo, o presidontc 1mllificuva os eflbitos de umn 

vingunç~ tão longa!uonte alimonlada, e, pois, não 
era possrvel quo derxasso de cronr uma verdadeira 
incompntil>ilidado entro elle o o vice-presid1mlo. 
.Logo, desde os l'rimlliros actos da nova udministra
çü.~,. o viee-prestdonte l~fl'nston-sc do palacio, nur.ca 
ma1s frequentou o presidente, o, expedidn u p,orta
ria de reintegração ou nomeação do Sr; Guilhon, 
immediulamente o vico-prosidenle, que' éra inspector 
da instrucçiw publica, d•>minndo de despeito, diri
~iu ao presidente úm pedido de demissão. O Sr. Dr, 
llraz niw hesitou: dou-lhe a· demissão, nomeando 
para substit1til-o o Sr. lk Fredorwo Josó Conêa, 1 

lambem r.onservudor de todos os tempos, que nunca 
militou em outras fileiras, que niw fossem deste par
filo, mas qt!O tinha o peccado de niio ser amigo do 
Sr Dr. J\luia. 

O senado dovo admimr-se destas inimizados tão 
frequentes do .:ir. Dr. !'!laia com os propl'ios consorvu
~oros, rnus .ú p9rque, c~ mo já disso o anno passado, o 
::;r. Dr. M:ua su agora o conservador; elle não era 
mais dú que ehefe de nm partido provincial, que mili
tava com todas .as politicas e por consoquoncia em 
todos os campos tinha u.dversarios o immigos pes
soaes. 

Diante deste ultimo acontecimento,· o da reinte
~raçiw do Sr. Guilhon: entendeu. o vic~ pmsidonte, 
devet· conl'ocar '' gromw conservador para resolver 
sobre a conveniencia de um formal rompimento 
com o presidenta. Composto corno ora então o gre
mio dA conservadores propridmente taes de novos 
conservadores do odgem da Estl'fllla, ~rande des
accordo apparecen e nenhuma deliberação pôde ser 
tomada no sentido que desejava o vice-presidento. 

Além desta dilferença de origem dos membros do 
gremio, hal'ia i.á resentimentos ~rofundos, resenti-' 
mentos pessoues contra elle por causas accumpla
das na ,sua pnmcira vice-presidencia e consistiam 
estas cnusas nas que vou oxp:1r : as demissões em 
massa dadas ~elo Sr. Dr. Maia, como presidente da 
camnm, inflmndo nas deliLerar.ões desta, á todos os 
empregados da mesma camaru," dimensões a que fo
ram sacr·ificudos empregados de mais do vinte annos, 
pobrissimos e onerados de numerosa fami11n. Ade
missão do. Sr. Gnilhon não podia ser indifferentc nos 
verdadeiros conservadores que mostraram por isso 

·justo resentimento contra o Dr. Maia. Accres
cento-se a estas primeiras cansas n impugnarão que 
fizeram alguns dos membros dos gremios, 'na sua 
qualidade rlo vereadores da camura municipal, n pa
gumontos illoguos o não justificados, resolVIdos pela 
mesma cnmara, contrariando assim os interesses do 
alguns dos amigos· do vico presidente. Por ultimo, 
não pouco contribuiu pára a desintelligencia que 
reinava entro os membros do gremio, a tenacidade 
com quo o vico-presirtonte se oppunhn á candidatura 
de um dollcs, o major João da Motta do Moraes 
1\o~o. a depulaciw.provincial, ass1m como já tinha-se 
opposto 1í do distincto Sr·. Dr. Candido Mondes de· AI: 
moida lt deputação gorai. 

Estas causas, ~ssim nccumuludas enl!·e os mem
bros do gmmio, alóm do perfeito uccordo em que se 
achavam os verdadeiros cons01·vadores com o Sr. 
Dr. lkaz, deram motivo, como já disso, a que 
11enhumn deliberaçi'io podessc ser· tomada no son- · 
tido do rompimento. Então resolvou-so quo se 
fnriu uma guerra !atento, começando a solicitação 
por cartas uo i<O\'Oi'no imperial afim do ser de
mittido o Sr. Dr. llmz da pi'Osidoncia, solicitan-
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du este ·tum bem a demissão do vieo-presidente. , 
Este .estado tio úesorganisução em que se nchavu 

um documento .tão solemne prote·stavam conlra a 
pt·oominonciu. o direcção do Sr. Dr. Maia. e pres
t~vam o ~eu apoia á administração doSJ', Dr. llrnz. o partido conservador, tol'Uou-se publico na proviu

cin, e o \mt'lido liberal o annunci•u nas correseon· 
dencias que dirigia para os jo1 naes da Côrto. frcs 
dos deputados da provinciu, que onti10 ali i se .acha
vam, no intereise de l'uzcr crer fUra da pi'DVin~ia que 
o partido conservadormuntinha-se.iirmo, hurmonico, 
vieram ú im·,,rensa com um manifesto por elles as· 
signndo, no qual se·dizia quo eram manejos da op
posiçiio, .que o partido conservador continua1•a forte, 
unido, sob a direcçãp de seuJJre~tigio<o, dosinteres· 
sado e leal chefe o Sr. Dr. J. n !:iilva Maia. 

Um tal manifesto não podia deixnr de produzir 
' seus efi'eitos, porque sabendo-se· que parte dos con

servadores se achava em lut~ com outra, prestnndo 
seu sincero apoio e coadjuvacão ao Sr. llr. llraz, 
e dizendo os tres deputados iw se1rmanifesto que 
o partido se mantinha unido c forte sob a direer.ão 
de seu leal e desinteressado chofc o Sr. llr. Mâia, 
foi isto considerado uma provocacão directa feita 
aos conservadores dissidentes e como um voto de 
censura ao presidente da provincia. 

Então trinta dos mais distinctos dos conservado
res julgaram conveniente protestar contra este mani
festo, e reconhecer finalmente o rompimento do par
tido conservador na provincia. ·Assim o !lzeram por 
um do~umento que peco licenca ao senad:; 1Úa 
tr•zer 1Í sua apreciação· em unia pequena parte. 
(Lej "A declaraçã9 feita. no /'ai: ~e 4 deste mez, 
pelos Srs. deputados bnrao do Anaj"atnba, Augusto 
Olympio Gomes de Castro e Hcraclyto de Alencastro 
Pereira da Graça, por si, e ~omo orgãos dos sons 
col!egas uusenteo, tem t 1 significação politica, com 
relacãó a~ q\le ontre nós se passa, no dommio da 
politica conservadora, e otfendo por tal fúrma as 
nossas conscwncias c os interesses .do partido con
servad1•r do Mutanhão, que nos obriga a protestar 
contra a pret8ndida união do mesmo pm'tido sob a 
direcção do Sr. Dr . .José da Sitva l\laia, e contra: o 
reconhecimento delle como nosso chefe. " 

Contintía o contra-protesto que é extenso e eu não 
quero fatigar a attenção do senado com sua leitura; 
apenas lerei os nomes de alguns dos indivíduos que 
o ass1gnnram, pura que se fique sabendo que eram 
dos mais qualificados qne .a IIi havia no partido con-
servador. · 

São el!es: o desembargador Joaquim Rodrigues 
Sou1.n, ·2• vice-presidente; Dr. Frederico .lo só Cor· 
rila, 3• VJce-presidente; desembargador Manoel .Toro· 
nymu GnedesAicanforado, Dr. RICardo Decio Salazar, 
depu~1do provincial Dr. Hermenegildo Antonio daEn. 
carnação e Silva, commendndor Anto~io Joaquim da 
Silva Leite tenents-coronel Joaquim Serapião da 
Serra, Dr. Cesar Augusto lllarquos, Dr; Francisco 
Antonio Brandão. dep\ll.ado provincial Dr .. ! oaqnim 
Tito de Pinho e Lima. deplllalfu provincial Dr. Joa
quim Rodrigues de Souza Filho. Dr. Antonio Hay
mundo Tavares Be!fort, · Dr. Antonio Martiniano 
Lapemherg, deputndo provincial commondüdor Fran
cisco Josó Gomos Poroirn. Dr. Augusto C1~sar da 
SiJYn Rosa, coronel .losó Nunes de Sonr.a Bet·fort, 
(cunhado do nosso. collega o Sr. soundor Dias Vieira,) 
Dr. Rnymnndo Joaquim Ewerton Maia, coronel Hny
mundo Janson Sorrn Limn, etc., etc., etc, 

Deixo de mencionai' us outros, porque· me pu reco 
quo esUJs bastam para tlemonstt·,,r ~uo oram pessoas 
muito qunlillcadns do partido conservador quo por 

lmmedwtamentc a este protesto seguin-se a for
mação de um segun.do gremio na provincia ; a luta 
entr? os dil~s g!·omws cs.tnbe!eceu·s~; não tendp re
solvido o pl'lmmro ~rem1o o romp1mentG pela im
prensa com o Sr. Dr. Bmz, fez consistir todos os 
se~s _esforços em solicitar do governo il)lperial a de
mlssaodo mesmo Sr. Dr. Brnz do cargo de presidente, 
, e o ?r. Dr. Braz pela sua parte ~endo que por todos os 
mmos procuravam desmorahsnl·o na provincin, 
s~licitou com insistencia a destituiçno do 1• vicc pm- . 
sJúente. , · 

Orn, o que fez o governo nestas circumstuncins ? 
A uns, isto ó, nos amigos dJ vice-presidente, mim
dava dizer que o presidente em bro've seria remo· 
vi do d" administração; ent~etantõ que ao presidente 
se assegurava que elle continuava a merecer a mais 
plüna confiança do governo imperwl, que este muito 
o apreciava e que os seus actos mereciam inteira 
a ppro\'acãu. · 

O rosÜltado disto era que uns e outros alimenta· 
vão as esperanças de verem satisfeitas as suas recla
ma cães com a chegada de qualquer dos Ynpores. As 
dccépções, porúm, foram continuas : nenhuma pro· 
Yidencia hor ve por parto do govemo: a briga con· 
tinuava n produzir todos os seus effeiios; a irritaçiio 
dos espíritos tocava-a meta, 1Í proporc:ão das maiores 
segumncas de .apoio que ambos os grupos recebiam 
do ministerio, até que a morte se oncal'!'egou de re· 
solver a crise, fnzendo succumbir o br. Dr, Bra~. 
Eis aqui como o governo procurava conciliar os 
seus am1gos, e os motivos que me assistem pa~a 
contestar o nobre ministro da marinha, dizendo que 
S. Ex. foi menos oxacto quan lo assoYerou na camara 
que nunca an·múm hostilidades entre os grupos con
serV<Idores, uem por qualquer modo concorrera para 
o rompimento hayido enu·e u!les. 

Dado o triste ncontorimento <ln morte do presi· 
dento, soube-se que alguem do ministerio, em carta 
dirigida ao mesmo presidente, mas que só chegou á 
provincia, depois do san fallecimento, indo parar 
<ÍS mãos de pessoa do sua familia, annnnciava a sua 

. reri10cão para a provincia de Minas-Goraes, decla
randó que o governo. querendo tirai-o das ditnculda • 
dos em que se achava no Maranhão, tinha· resolvido 
nomeai-o para uma commissão ·muito mais impor
tante; accrescentando-se, porém, que em hypotheso 
alguma se.retirasse da provincm sem que chegasse 
seu successor, para qne não fosse a administração ás 
mitos do vice-presidente.' · 

Diante desta declaração . feita por um dos mem
bros do gubinate, era muito nntural1 Sr. presidente, 
tJUe, logo que aqui chegasse n 'noticia da morte do 
presidente, fosse o pr~meiro acto do ~ovcrrí? geral a 
nomeação de um presidente P,nra. o lllnrnnhao .. Mni 
o que tem feito o governo ate bOJO? Ha quatro me
zes quo é morto o Sr. Dr. Draz, ha quatro mozes que 
ostiÍ.Yagu a pr.esi~encin_, hn ~natro mez~s que ~e acha. 
a nunhn provmcJa entro~uo u uma contmua agJtaçiio, 
d.lndo-se factos que só sorvem para barb~1'isal-a & 

annr~hisnl-a. 

Ult sn. sK:unon i- Está 11 espera que morm o 
vicc-prosidente. · 

O Sn. NuNES GoNr.ALVEs :- Comprohendo que o 
goYerno doixe algum"as provincias entregues a vice· 
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presidentes, quando o Jlrosidentc tom motivo legal 
rrue o estorvo u nssumü· n administração, como o de 
ser senador 011 deputado, Mas no Mnrnnhão ni10 se 
dá isto; o que ntn então os brncos do governo Jlnrn 
nomear um presidente pnra nlli"l Está porrontura o 
ministerio satisfeito com a admininistrncão du ~r. 
Dr. Mata 'l Ignora porventura os factos I~petidos do 
arbitm·icdado e de violencins priiticndns por nquello 
vice-presideute7 Eu creio que o ministorio os ignora; 
não posso, nem devo suppilr o contrario; se o rninis
terio tivesse pleno r:onhecimento da marcha nrlmi

. nistrativn qwJ tem tido o seu delegado no Maranhão, 
não teria h~sitado um momento ·em demlltil·o ou 
pelo. menos mandaria um presidente que obstasse .. 
continuaQãO da marcha violenta que elle tem seguido. 

Assnmmdo o Sr. Dr. Maia a administração da 
província em conscqtiencia do triste nconteciment0, 
togo '.eventual, úa morte do pre~idente, o que s~ 
devena esperar de um homem que melhor compt·e· 
hendesse as couveniencias da sua posirito 'l E !I c não 
tinha recebido nenhuma no,va pro1'n' do çonfinnça · 
do governo, achava-se em luta aberta com u 
delegado da politica ministerial; tudo concorria 
para aconselhar-lhe que se abstivesse de medidas re· 
dCtoras, se limitasse ao mero expediente, até que o 
governo rcJsolvesse sobre essa situação, habilitando-o 
com as precisas instrijcções rara que ellc desem!Ja
raçadamento pudesse obrar. Mas não aconteceu isto. 
Dez dias depois da morto do Dr. Braz, a mais espím
tosurenccão fazia o Sr. Dr. ~laia na província, não, 
como já àisse, contra tl partido liberal, porque ha 
muito estava deslocado de todas as posições, 111ns 
contra os pt·oprios amigos do governo, contra os 
conservadores que pelo Dr. Br.n tinham sido chn· 
mados. A ponto tnl se 'levou o rigor da reacção, que 
se pode dizer que não existe um só dos nomcnd•;s 
pelo Sr. Dr .. Braz, ou por outra, não existo um só 
acto da administrncão do finado presidente, que não 
te.nha sido desfeito 'pelo vice-prestuonte! 

Consta, não sei com que fundamento, que não 
faltaram salutares conselhos ao vice-presidente, fa
zendo-se-lhe ver a inconveniencia do encetar uma 
reacção antes que o governo se manifestasse ticcrca 
disto. Mas o Sr. Dr. Maia foi surdo a tudo; des· 
presou todas as observações feitas nesse sentido, e 
principiou a obrar. 

O primeiro acto de S. Ex. fot a nova e caprichosa 
demissão dada. no Sr. Henriquo de Brito Gui!hon 
que o Sr. Dr. Braz resolvera reintegrar n.t thesou
t•arin provincial, seni quo appnrocesso pnru isto 
nenhum outro motivo. S. Ex. na portnl'in que ex
pediu, querendo como que. ferir a memoria do presi
dente, não disse quo demittin o individuo, mas sim 
que declarn~a sem etreito a deliberação do rresi
dente q11e o tinha nomeado, sem quo tivesse elle se 
justificado das faltas do que era arguido. Eu vou 
ler no. seuado esta portaria. (Lendo.) 

" Pdlacio do governo do Maranhão, !l de Abril de 
1870.-0 vice-presidente da Jlrovincin, uttendendo 
a que o cidadão Henrique do Dritn Guilhon foi no· 
meado por portaria de 11 de Fovcreiro para o cargo 
do inspector do thesouro publico rrovincinl, sem quo 
so honvosse .. jnstificado das fnltas, irrcgularidad~s o 
ommissõos que detormínnrnm a sua exoneração a 
bom do servir.o publico cm 7 do Junho do anno ul· 
timo, resolve declarar sr.m efl'eito nqnel!n portaria." 

Note o senado que não advogo a cnusa de um 
amigo particuiÚI', Je um co-roligionnrio politico. 

Assignitlnndo o facto, cstr·anho s6montc. que o go· 
vorno so tenha muntido inditrerente, quando vil que 
um runccionario. do mcro~irnento como o Sr. Guilho~, 
tenha sido sncrtficndo stmplesmente. pelos resorílt· 
mentos pessones, o não por considera'cito de interesse 
publico. . • 

Destn demissão passou para n dnquelle que roi DO· 
meado para substituil'o na iustruccão publica, expe: 
dindo um officio no Dr. Frederico 'Joso Corrêu, para 
que declarasse qual ora n opção que fazia ontm os 
cur~os do inspector da instruccüo publica e o Je prll· 
curador fiscal ao thesouro provinetál. S. Ex. buscava'' 
esta incompntibili~ado p~ra conseguir o seu firii> 
fundando-se na doutrina niio sei de que aviso, pois 

·não me consta que nenhum se presto á intclli~cncia 
quo o Sr. Dr. Maia quiz dar, Como o Sr.' Dr. Frede
rico. resp?ndeu que nenhuma opcão fazia, que a 
presidencra fize·sso o que entendesse, elle nãJ hesitou 
em lavrar a portaria do domissüo de inspector da 
instrucção publica. · 

Igualmente assim procedeu com o individuo que 
tinha sido nomeado secretario o que tinhlt o grande 
peccado de não ter sido proposto por S. Ex., quando· 
havia exercido o cargo de inspector. Estava esse in· 
dividuo gt•avemento enfermo ; entretanto ·o Sr. Dr. 
Maia não lhe poupou as agonias no leito em que so 
achava prostrado pela enfermidade, não esperóu · 
qne olle so nchasso com força para receber, sem grnn· 
de abalo ~arn sua sande, esta demissão. Já disse que 
o Sr. Jose !licardo de Souza Neves é empregado eJÇ· 
tr ma mente p0bre, carregado do fnmilia .e quo nlén' 
de tudo isto reu~ia 11a~ilitações sitperiores para .o 
cargo que lhe trnhn stdo co,nfiado; elle tinha JÚ 
sido profcsscr de lutim na província do Jlinuhy. 

O Sn. PAtuN,\GUÁ:- Apoiado. 
O Sn. NuNES .GoNçuvEs: -Tinha a IIi occupado 

o emprego do director das obras publicas, ·tinha ser• 
vido na thosournria pr0vincial; em todas as posições· 
que occupon naqnella província, sempre so houve 
com distincção, com zelo e com honestidade. 

O Sn. P.HlAN.\GUÁ: -Apoiado. 
O ?n. ,N,U~ES Go:sçAt~Es: -;-Na p~ovincin do M.a

ran!>uo dmgw um colleg10 de mstrucção secundiU'ta. 
Portanto, esse individuo reunia aptidão mnis que · 
snfficiento pnra o cargo de secretnrio· da instrucção 
publica,o não havia um só motivo que podessejustifi
ciU' sn~t ~emissão. O que, fez o vico presidotite? Não 
o demtttm, mas, fiel ao ex~ediente que adoptou para 
desmoralisur n administração do seu nnteco~sor, jul~ 
gou sem etreitoa nomeaçiro.quedelle roi feita·e deu o· 
Jogar a unt dos seus seotarros. 

Passnndo destes actos e entrando no gmnde do
mínio da. policia, todos os delegados, sem excepção 
de um so, todos os su bdelogados e seus supplentes, 
todos os ngentes da confianca immerlinta da adminis
trar.ilo, nomeados pelo Sr. Dr. Drnz,forum demittidos 
pol;J vice-presidente, o com n · substitttição dos com· 
mandantes do destucnmen tos, o do recrutadores, com· 
pletou a sorie, que ha pouco eu disso, dos actos rea
cio:;urios,que, segundo referem as folhas ulttmumcntc 
recebidas da província, sobem jiÍ 1Í mais do duzentos. 

Ora, senhores, se o l'ice-presidentc se limitasse 
simplesmente a demittir uns o uornonr uütros do 
sons IJO·ro!igionarios, nndn tínhamos que ver com 
isso, v sto que era uma qnostiio domestica de par· 
tido: mas ni1o, o vice·presidento tom sido infeliz na 
escolha dos indivíduos por ello chamados para 
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substituírem os empregados nomeados pelo Sr: Dr. 
Braz. Assim é que elle nüo teve o minimo ('Sf!ru
pulo de nomear para delegado da importante cidade 
do Alcantnra um individuo que ha pouco tinha sa
bido da cadna por arbitrariedades. e violencias •1ue 
commettera exercendo um cargo de policia, 

Esse individuo co1no primeiro supplente do de
legado, em exercido, prendou por mero capricho 
um cidadão e manteYe-o na pr1silo; o paciente deu 
contra elle úma queixa,"o juiz de direito d~1 comarc;1 
o pronunciou, olle recorreu da J•ronunem para a 
relaciio do districto, n relacilo sustentou o acto do 
juiz Íle direito, ti submettido" a julgamento detlnitivo 
e eondemnado a prisão e suspensão do emprego, 
porque a~ provns exibidas foram as mais comple~1s 
de arbítrio e violenr:ia praticados. Ellc nppellou da 
decisão do juiz de direito para o tribunal da relaç.ão 
e a relação sustentou a sentença condemnntom. 
Não lhe restando mais roem·so algum pernnto os 
tribunaes prevaleceu-se do recurso de graça para o 
poder moderador, mas ~indu sem etrcito, porque 
foi-lhe denegado o perdão solicil1do, segundo o des
pacho expedido pelo ministerio da justiça, c olle .não 
teve outro remcdio senão entwr para a cadem e 
cumprir u pena. ' 

Pois bem, osso individuo, que assim se havia tor
nado réo convicto. de arbitmriedade e de abuso do 
poder e que nüo.podia deixar de ser exon1!rado das 
funccões üe que ,c achava revestido como l • sup
plento do rtelegado do policia, não só é conservado, 
como, logo que sahiu da cadeira, é promovido a 
delegado effeetivo. E porque era preciso levar a re
paração ao ultimo extremo, eomo que em aecinto aos 
lribunaes judiciarias, não se contentou o vico-prcsi
dento em nomeai-o delegado, ainda o pro~·.z para 
tenente coronel commandantc do um batalhão da 
guarda nacional e effeclil'amente foi nomeado. E 
diz-se que se quer mora lisa r os te paiz I Ha ou não 
razão da parte da opposição quando se queixa da 
falta de repressão dos desman4os da aut;.ridatle?' 
Não haveria na comarca do Alcantara outro cidadão 
que. podesse ser aproveitado para tacs carr:p? · 

O Sn. MINISTRO DA !IARIXUA :-Como se chama? 
O Sn. Nu~ES GoNCALVES: - Francisco Pinto do 

Pudo. • 

Em Fevereiro de 1808, forum nomeados os sup
plente~ dos juizes municipaes para toda a provindo; 
o p_rostdente .que expediu ess11R nomeações nus por
tams e ~flletos de communicação determinou, de 
co~formtdade com o decreto de 4 de Novembro de 
1857 que os novos nomeados prestassem juramento 
porante os presidentes das camaras dentro do praso 
de U'CS me~es. Os suppleutes do juiz municipll do 
te•:m" de ::;, Bento, bem como todos os mais, cum
pnram pontULtlmente a ordem do · presioento diri
gindo-se a~ presidente di1 camtu·a municipal para 
prestar~m Jnrament~. Aconteceu, pmém, que em ::;, 
!lento tivesse adoectdo gravemente o secretario da 
camarn mumcipel a ponto de ficar inhabilitado de 
poder servir; estava prestes a terminar o praso 
IJ!arcado para a pres·.~~ão do juram~nto, e não se reu
mndo ~- camara mumcipal, o pt'Csidente delln diunt11 . 
desta dtfllculdade procedeu como no caso cabia no
meando um secretario ad 1~oc, a quem defiriu jura
~cnto pura pod.er lavror o termo de juramento dos 
supplentes. Asstm o fez, e de conformidade com o 
decreto, hn pouco citado, publicou em editaes o jura
mento prestado pelos supplentes e cornmunicottisso 

· aoprestdente d;t provincia, o qual nenhum reparo fez 
a esse respeito, produzinda o neto seus efl'eitos, 
funccionando os supplcntes quando lhes cabia !uuc
cionilr por impedimento. do juiz municipal. 

. Um outro acto do mesmo genero deste de que trato, 
praticado pelo vice-pr~sid_e~te, ·foi o que se deu ,com· 
a nomeacão de um mdmduo chamado Dourmdo 
'soares pâra subdelegado do termo de S. Vicente 
Ferret'. E' preciso que o se.1ado saiba quo esse Dou
rindo Soares é o mesmo que, occupnndo o cargo de . 
subdelegado de polida por occasiilo da eleição, foi 
autor da carnificina que eu aqui denunciei· o nnno 
passado. Não podendo o Sr Dr. Draz sor indetre
rente IÍs vozes e representações que se levanta
vam contra Dourindo Soares, c convencendo. se 
da procedcncia das arguições que lhé ornm feitas, 
resolvou dcmittil-o, mas foi isso por pouco tempo, 
porquo O· vice-p~esi,!erite, o constd~r~ndo !ndispen
savel para a rcaitsarao do su<o politiCa, nao teve a 
menor duvida em rÓintegral-o o lá continúa csso in
dividuo rcvostido das. func~õoo policinos. 

V eu occupar-mo agora "do uma outra nbitrario
dndo do vicc-prcsidcnto, quo bom carncterisa a fa
cilidade com· que S. Ex. salta por cima do todas as 
lois, dcsdo que ha nocossidade de attingir a fins do 

. convonicnc111 partidarin, ' 

Dada a assenção do gabinete de 16 de Julho, todos 
os car~os publicas amovíveis foram entregues, como 
era fac1l do pt·ever, aos amigos da situacão, não se 
p~dendo fa~er o ntesmo com os de ~upplentes,.de 

-Jutzesmumclpaes, porque, segundo a le1, elles tinham 
de exercer suas fuucçües dumute t' qoatrieunio: 
mas os conservadores de S. Dento, mais intulerantes 
do que seus co-religionarios de outras partes da oro
,·incin, não podiam deixar que uma sombra da 'au
toridade qualquet· restasse nas mãos dos adversados, 
e de.,de logo procuraram descobrir um pretexto quo 
tivefso alguma plausibilidade para que os supplentes 
do j11iz municipalfossem destituídos. N~ falta de outro 
inventaram que o juramento tinha sido tomado por 
um secrelario incompetente, e neste sentido diri
giram um representaçào ao Sr .. Dr. Brtz, que, rpnn· 
dando ouvir o juiz de direito da comarca c a camara 
nmn:ci[lal, e sabentlo pelas informacões que' re
cebeu que o acto tinha sido pratiÍ:ado de per
feito aceordo com a lei e com as insthtccões do 
governo, niio deu a menor consideracii'p "a essa 
representação. Mas logo que o br. Dr. :\laia en
trou em exercício, não sendo homem que recuo 
diante de tão pequena difllcul :ade expediu uma 
portada nnnullando as nomeacões, feitas ha dons 
annos, de todos os seis supplentcs, e nomeando 
outros d'ontre rs snus amigos e r.o-religionarios, 
Tantn consciencin tinha o vico·prcsidentc da illega
lidnde de seu neto que não teve a coragem de mnnaur 
public-ar 11 portaria. O neto foi praticado em 14 do 
Maio, situ tlecorridos dous me7.cs e ató ngOI'o1 a folha 
official, publicando dinrwmente o r.xpedionte da 
presidcncin, g11arda o mais absoluto silencio ricerca · 
desso acto. Entretanto ello produziu seus ofTcitos, os 
novos supplontes prostilram juramento perante n 
camnra municipal c assnmirnm a jurisdicr.iJO. 

Não ha muitos dias, senhoi'Os, que Yeio aqui e:n 
um dos jornaes da Ct1rte a correspondeucin trocada 
entre o cnmmnndantc superior da comnr~adc. Caxias 
e o ricc·presidento da ~rovincin, ácercn dn nomencão 
do um indil•iduo analphaboto o phisicamcnto impos-

3tl 
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sibilitndo para o enrgo du tenenlr.·coroncl commnn
dnulo do um ~utulhitu do gnurdu uacionnl. Vou !Dr 
uma p.1rte dessa curro~pondoncin, porquo elln ó cu· 
riosn. Tenho aqui o ollido do comtnundanto supe
rior da comarca Je Caxias, mas uilo o l1lio todo, para 
nilo ennsar n attençã,l do ;;onado. 

Diz ello: (li!) cc. lllm. o Exrn.·SJ·.-,Tonho 11 hnnt'lt' 
rlrlrvnr· ;Í imr·rrcr:d o esclnror:idn npreeinçiw de V. 
I~x. ns duvidas qrw me suggcriu a preseu(;n do cida· 
dftn Jniw GnnPllh'r' da Si!l•u,ultimamcnte nornondD 
tennntc·coronêl comrnamlnnto do linlnlhfto n. :l9 da 
guarda nacional rii'Sto commandn superior, pnm 
que V. Ex, illneidandn-mol.'omn entender dejustica, 
possa ou melhot·mcnlo :.lesornpcnhar ns frmcções "cio 
meu cargo. 

No dia Hl do fluente mc7. ajm:srnton-so ,: easa 
de minha rcsidoncia o referido . nflo Gonça h'cS !la 
Silva, nlompan'rado por so11 il'mflo o conogo .losli 
Gvnoalros da Sii,·a, rrrw disso ir sou irmfto pros· 
tar Ô juramento do posto p:n·a que f1\l'll o/lo no
meado e I{UC tiw sr!monlo desejava o .illrillllen to 
para obter o neco>so no posto do coronel. llsto 
facto, o a notoriedade publica do ser o dito Joiw 
Goncalves da Silva, a I cm de annlphabcto, inca pa7. 
do sérvieo activo por defeitos physicos, determina· 
i·am-mo 'a prestadlui maior attcnçiw, a despeito rio, 
já anteriormente o conhecer, o notei que com ofJ'eito 
oram tito.snlien/.cs a~ [lf'formidar!os o aleijões. quo 
ponderei a ambos IJUe tinha séri:ls unvirl;ts cm de- , 
fol'ir o jn:·amonto, visto 'filO sú pnderia cllc pcrlcnccr 
:i reserrn;. mas lJUU ia co:rvoull' a jnnla medica para 
no dia segninlo set· inspeccion;rdo,no ~110 com•jeram, 
e se o parecol'llw fosso favornvol, dar-lhe o jnramonto, 
o se o não fosso Invar o oceorrido ao olemdo co
nhecimtmto do V. Ex. 

• D~ .Jl;izo.medic~, ro!'li. V .. Ex: qr;e o~ ;ealidn.d~ ~ 
nomeado tenente coronel nito se acha nas comhçocs 
do serviço activo, p~las deformidades naturaes; o 
como soja esta um1t questiw importante a resolver 
por V. Ex., a cnja dodsüo mo >ujeitarei, per;o res
poitosanwnte quo se digne lóval-a :ro conhecimento 
do governo imperiaL-Dons gnaruo a V. Ex.
Quartel do commando superior do munieipio doCa
xias, 27 do ~!aio do ltl70.-Illm. c Exm. Sr. Dr. Josri 
dn Silva J\f.1ia, muito di~no vieo presidente ria pro
vincia.-A'II.?USI/J .lnsé da. Veiga., coronel commnn
dante. superior." 

" Termo de inspcccâo.-Aos vinte dias do mez do 
1\hio de mil oilocentoso srtonta, no quartel do com· 
mn ndo supRrior, reuniram-se o Dr. Delbito Ferrou·;( 
de Gonvêu Pimentolllel\o7.a, c.:tpitão eimrgiito-môr, 
Dr. Julio Cesnr An !reino, capitão cimrf:(iiw-m61· 
aggrof:(ado e os tenentes A\t.t.onio ~lart:ns.Muc/i~do 
o Amphilo,ruio Camnrfu.1 d,t Srlvn Prego, 11ÍJill du m
specclOnarem o tenento·coronel João Gonçalves da 
~lva · 

. . .. 'os 'mo~ mo~. o;n dei o· co~tin ;JO, ~ocÍ:Il'a.ram 
que é verdade e pnhli,:amento nolorio que o inspoc· 
cionado nlóm do~ det'C'itos cnrporaes qno podem ser 
dosfarcados tr'nmit occnsiiw qualquer, todnvin, silo 
prestes a r/or:larnr qrwnto s" 'sogne: 1<> al~\m d<! .mtí 
l!onfor·maçiío gorai do in~po,!cionnndo, que_ o t•ncllltJr;o. 
solfre em 'consoqnen•:in mo~mo do uJJ'ocçao lon!osrs, 
vnlgo, corennda; 2" o inspoccionaurlo um rnsnlt.udo 
do antigos ferimentos de nrmu ·do fogo, o dofotttwsu 

dé uma perna; 3". corre que nlóm ·disso soffrllldo 
uma hcrnia, defeito quo fica amda om d·1vidn,pelo 
facto do niio se tor prestado ú inspcer.üo. 

Eu DitO culpo o govemo da nomeacão dessa indi
viduo, porque nüo o conhecia, nüo tinha razão para 
o conhecer; ápenas consigno o facto para demonstrar 
o pouco oscrupulo com quo o presidente da·prnvmcin 
faz ossas propostas. A ra7.ão o porque esse individuo 
tcrn uma tal olt qual inflnoncJU com uns 30 ou 40 
votantes na comarca de Caxias. Não era passivei qur. 
propondo-se• o candidato numa patente do tenente· 
coronel fosso repellido; e Ião simples é olle quo, se 
apresentDudo a prestar juramento, disso quo queria 
só juramentar-se p:~ra obter sua reforma no posto de 
coronel. 

O sonado ha do recordar-se tamhom do que o anno 
passado qunndn discntt os negocias de S. Yiceulr. 
Ferl'lll', queixei-me muargamnnte da atro7.. persegui· 
cão p:;ercí,J;, contra o ei•ladão dn mais inllucncia 
populat· nnq,tullo districw. lloflro-mo ao lcncnto·co
r0nel Lourimco Justiniano da Fonseca. 1\ccu~ado 
como autor dÜ carnificina durante a eleição, som 
que aliás ollo tivesse concorrido para ella de 
modo aigum, pois não Linha nisso o monor inte· 
resse. . . · 

O Sn. Sn.Yr.IILI Lon0:- São ferieis nestes mila
gres os senhoras conservadores. ' 
·O Sn. N u:'IES Gor~r.\l.YEs :-... esteve pJ•osnpor espa • 

co de mn a tuJO, rom0ttido de uma cadeia para outras. 
~em q11e n11nr:a pndcsse ter Iogar sou julgamento. 
Como eonsequcncia dessa prisão e do processo a quo 
fui submcttido, o ontiw l'residonle o suspendeu· do 
~ommando do hntalhão. No Om do 11m anno foi jul· 
gado o unani rw~monto n h sol rido, porq uc era el'idonte· 
mente innocento,o ent:·ando no go7.o de scns direitos 
o Sr. Dt· Braz mandou, como era do seu devet·, quP 
entrasse olle no Cllmmando do batalhão. E' verdadD 
que aqui tratava se de um liberal, mas não passam 
tuh·ez de dons os actus prati~ados a favor 1los libe· 
raes. Entret~nto, o St·. Dr. niain , que tinha 
sido o primeiro motor da pr-rsegnição feita contra 

·esse cidndiio, nflo se satisfazendo com as .. vexa· 
cõos contra :elJe exercidas e com os· prejuízos l/(1 
srw ftl,rt.una, que ficou em 110mplotq ~bundo))o, mal 
entmu em exorcicio da vice-presidencia, lratou1de 
nulliflcar o aeto do justiça pratiçndo pelo presidentn 
e IIOI'amont.o o >Uspondeu rio· exercicio do posto. 
mandando que ello fosso r sponsnbilisado'e isto por 
uma pot·Lnria e:teia rln consid('l'<lndos inspirados pela 
miÍ vontade do vice-presidente, invocando motivos 
imaginnrios de rlistl'ihuiçiw de armamento por seus 
amigos, de coucr:ilo ás autoridades, do tomada de re
crutas c outros que :Iili se acham agglomer·ados nn 
celebre portaria que para uquolle fim expediu e qu1: 
cu passo n lAr cm sua parto mais intcressanto para 
que o senado a •1procio : (lé} · 

«0 vicc·prosidcnle d,t provinciil, considerando f[UP 
o tenente-coronel Lourenr.o Justiniano da Fonseca, 
commandnntc ·do batalhãÔ n. 13 da guarda nacional 
da villul!e S. Vicente Ferror,ri ochcfo deumgi'Upo, 
que, além do hn1·er causado o mortieinio quo a 6 dr 
Setcmhro do lSGS, enlutou a mesma villa,continún por 
ordem snn o com manifesta violaciio da lei a eonsor· 
v ar-se armado, percorrendo dcsla'fórma os caminhos 
o estr;Hlas do município, altoranclo assim a popul~
çilo o pntlllo coaeçiio ús proprias an!oridados; consl .. 
derando que o mesmo tenente-coronel tom com se-
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melhunto procedimento tornado impossível o roct·u
tumcnt0 dos indivíduos, que pertencem no mencio
nado grupo, cho{pndo mesmo a mandul-os .. tomur ~lo 
poder das uutQridades, quundo por outrn furmu nan 
póde obter .1 sua dispensa, eonl'ormc aconteceu com 
o recruta Felippe Nery do Freitas ...... resoh•c sus
pender e mandar rosponsabilisur o dito tenente-coro-
nel na fórrno da lei. " · 

Igual procedimento teve o vico-presirlonte para 
com o cornmundante da seccno do batalhão da fre· 
guezin do Bar:anga no município da eapital, major 
Lazaro Antonio Vieim, que ô indubitavelmente n 
pt·ímeira influencia daquPlla l're~uezia, e um fnn•!· 
cionario intelligon\e e zeloso no c:nmprirnento do 
seus deveres: da luta aberta que em todos os tempos 
teve de sustentar com o vice-prçsidente resultou-lhe 
a inimizade dos te sonho r, quo deli o não pod iu osquc' 

. cer-se. 
_ Victi.ma do uma dupla vim:unça, roi suspenso tio 
commando da secção de batnlhúo e du Ioga r tle pro
fessor da i nstmcr.ão primaria que ullo exercia, sendo 
immcdiatamente • submettido a UUI processo uü' rCS· 
ponsa bílidade c a um conselho da discípli11.1, sem 
que pai·a isso houvesse nem um só motivo plausircl. 

Defendendo-se cabalmcntnom ambos, foi a1 sm•ido, 
quer pcmnte o JUiz do direito qtw lhe instartro:1o 
prnce.;so dn responsabilidade, quer pemnto a rclar;ü~ 
para a qual seuppclluu, quer Jinalmonte per;mtc o 
conselhG do disciplina. Assim jnsllficado, requereu it 
presiJencia da província a rointegt'a(~ão, nno srí du 
seu emprego, como do posto que tinha na guar.Ja na 
cional, e u Sr. llr. Jlraz, procr~dondo como ora tlo sr.
dever não teve a menor durida cm marfdal-o rcín
te~rnr. 

Por pouco tempo, porém, tcvo clle do exercer :ts 
ftmcções do posto . de major, porque o vice-presi· 
dente, assttmindo a adminístra~üo, suspenrl0u-o no· 
vamente mandando rcsponsabilis:il-c e· dPsí~nnndo 
logo os offici~es que deviam comp,Jr o consolhJ tle 
descíplina. O resultado foi o mesmo uo pl'imoiro •:on· 
selho, isto é a absolvi•.:ilo unaniinc, e rccciando o vice· 
presidente que no conselho de recurso a quo llcam 
submettido o processo, não seja mais bem succetlitlo, 
consta que já propoz ao govet no a suspensão daqncllo 
offi~íal por tempo indelcrminJdo, o que quer dizer 
demissão do commando da sccciio do batalhão. 

llr.stc modo r.onsiguirú o St·: Dr. Maia, vin~an 'o· 
se do sou inimigo, remover o obstnculo que o li o possa 
oppôr aos seus planos eleitoraes na fregnc?.ia do 
Bacanga, abrindo ao mesmo tempo uma V11ga para 
alg-um afleiçoado seu. 

Não quero fatigar a nttençi10 do ~ena do r.nm a ox
posicão longa o minuciosa do todas as nomc:r.r;õos o 
S!lspónsões do officiue~ da guarda nacional. .Niio ha 
dia cm que, o folha officíal dú Mar;mhiio 11 i o Yenhn 
rccheiada de actos dost~ ordem. quo niio prldL•m ro
ristir á menor analyso .nernnto a lei, mus que csen
pam 1Í Jltonçiw do governo ímporíal, porque si10 pra
ticados dentro dn ospho!'a das attrihuiçõcs dn prnsi
dencin da província. 

O Sn. Sn.vmn1 Lo no: -Ainda qrw ni10 fosso>m. 
O Sn. NuNF.S Go~ÇALVES:- n!ns o vice pt·ositlontn 

não recaia que os sons netos po,sam sor emhamr,a
dos pe:o governo imporia! e cs VilO praticando sem o 
menor oset•upulo, nppr.:vanrlo propostas nhsrll'!.las, 
cassando pntontos aos seus arlvorsarios u disti'Íhnindo
ns ans seus co-roligionados, muitos dos cpuws sem 

as pt·qcisas habílitacões pnra serem officítics da 
guarda nacional. " 
. Niw. prosog!tírei na analyso de outros uctos,roac· 

cwnuno> do vtco-prr.sidcntc, pot·que teu !10 prossn em 
chegar ao proceduur.nto que elle tem udo com rela· 
çiio uos nogocio.s da assemblén prcvíncial. · . 

JJndo o rompunento no partido conservudor depms 
da eleição a quo so procedeu na provinda pura de
putados 1Í nssembléa pro1·incíal, é facil tio ver-so que 
esta doria compor-se de individnos rortoncentes nos 
dous g111pos contcndoros, rle novos e velhos conscr
vadurus, o que o mais perfeito nnt,,gonísmo devia 
mnnifostur-se, r.omo etreetivamento manifestou-se, 
entro uns e outros. 

O dia 3 de Maio é aquelle quo .ostá marcado por 
lei para a abertura da assomblé~ provincial: não 
pôde t:lla eJTeetunr-sc nosso dia por [nlta drl numero 
lo!(nl, mas, vorifieundo-'e esta condição no dia.6 com 
o comparecimento de 17 r1en11tados j11ramentados, o 
presidenta d~ r1ssembléa ulficion ao vico-pJe~idontó, 
Cl!mmtmicando que no dia 8 podia ter Jogar a ses?ÜO 
de nbortnra. ;'lo dia 7, cm que devera ter Jogar a ul
tima 'essão proparatorín. ·daíxaram de romp~recer 
quatro dos 17 rl1 putados e o mesmo se deu, no dia 8 
cm Cf'lll FC aprosentaría o vice-nresLente pnrn ler o 
sou rola to rio.' Totlns as ordens 'rwra estl fim tinham 
o ido expedidas e uma guarda de honra nchnva se 
ps Urda á porta da casa da assemblca; chegando a 
horas nprar.nda o não tendo comparecido mais que 
13 deputados, dhígiram estes 11ma roprosontnçilo ao 
vicc-presidenle da prorincia, na qua I faziam ver que 
quatro rios tlopntndos juramentado.' recusal'<lnl·S~ a 
eomparoccr para formnrmn numero Ioga!, tendo stdo 
aliás ristos nas proximidades do paço da asscmblén. 
Foi isto bastante para que o vice·prosídente, sem o 
menor respeito no neto arldícional. resolvesso o nslia
rncnto dn assembléa, que sú em círcumstaneias gra
l'es e cxtraordinarias podia ser justificado. · 
. A [alta de nnmorn para poder funccionar a.assem

b!óa, nã.o era bastante p11ra fundamentar aquell~ fl!e· 
dtda, pots que a nssembléa de facto eslavaconstttu~da 
com o c,omparecimerrto anterior de 17 deputados J~
ramentados, o assim, com qu,1Iquor numero, podia 
ter Jogar 11 sessão de abertura. 

Quando, porém, ,se queira entender dirersamenta, 
aínd11 nssim seria injustifiendo o adiamento, porque 
tudo quant.o tinha-se a fa?.er era esperat• que se r~
nni!;scm os deputados em maioria, o que de um dta 
pam outro poderia dnr·se. 

Eu não defendo por fórm~ alguma o procedimento 
dos quatro deputados que dmaram de cornpare~er, ~ 
;reho que pelo contrario sito merer.edores du ma1s se
véra eonsum, so isso fizornm \JOI' mero manejo par~ 
obstarem a rrmniilo da assem h éa. O que sustento. o 
quo o viee-pcesidente não tinha motivo para o adJO· 
meu to o que elle srí o que tcvo om vista foi provnlc
cer·so dn onsejo para sty~matisar indiríduulmento 
os sons advcrsnrios expedindo nmu portaria conlra 
todos os ostylos officiues, nu qual declinava o nom~ 
de cndn um dellos, expondo-os ;i cxccrnçito publica. 

O senarlo l'llO rcr cm quo termos foi concluída 
nqnelln pora e r:onhocot·á so roi ou nito oste o propo
sil.o qr10 tm;o o rico-presidente. 1\i~la : 

~<1• seeeiw.-Pulncío do governo do nlat·nnhito, O dr.• 
Maio rio Ü:l70.-0 I'Ícc-prcsirlento da provincin tendo. 
nrn eonsidomrno 11 mprcscnt11r.iw qno em dnta de7dn 
cnLTento lho oÍJ'orocot•;Jm trom 'momiJros da asscmblt'n 
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logislntivn provincial relativamente ao procedimento 
dos membros da mesma assemblúa, uacharollticardo 
Decio Salasar, bacharel Joaquim Tito de Pinho Lima, 
Francisco Antonio Urandão o 1\icnrdo Alvos do 
Carvalho, os quaes, para obstar qno honrosso sessão, 
abandonaram a casa no dia 6, depois. de prestado o ju· 
ramonto, o deixaram do ~ompm·ecer no dia 7, ;los· 
ignado para a sessão da insta Ilação,, . sondo , aliás 
vistos alguns destes deputados nas vrsmhanças do 
paco dá asscmblón, nu occasiüo cm qno linha do ser 
wstallada a nssombléa, e não sondo convenionro 11 

ropoticão de tnes netos ; resolvo, em virttitle da fa
c~tldade qne lho confere O itrt.24, ~~o d~ actO itd.di· 
cwnal, adiar a mesma asscmblea Jegrslal!va provm
cial para o dia 18 do ~orrenlo, tempo em que j;i se 
devem achar nesta crdarte deputados em numero 
sufficienlo para começar e continuarem ,em iutcr· 
rupção cs tmhalhos legislativos. - JoRil da 8itva 
,Maia.» 

? .deputado q11e na vesporn lho dirigira insinuações 
IIIJIIHOSaS, . . ' -

Tomando u palavra aquelle, póue-se dizer que 
o sen discurso foi uma continua invectiva, ·acom· 
punhada de apoiados o upplausos das galerias, 
JJinute da attitude nmca0ndora que tomava uma 
;:rando pnrlo dos espectadores, o depntado da 
minoria não se achou com coragem para repcllir 
a uggrossüo ; outro, porém, 111~nos timido en· 
tendeu que o devia fazer com azedume o desabri· 
mento e mal proferiu as primeiras 11alavras, uma 
verdadeira .trovoada dtl insultos e de estalos fulmi
nantos purtin das galerias, seguindo-se uma scena 
indiscreptivol do desordem o confnsão. O recinto da 
assembléa foi invadido até por indivíduos armados 
do bengalas, e o que ó mais triste, senhores, 'ó que, 
ú frente desses homens se achavam varios empre
gados da camara municipal, o official externo da 
secretaria da policiu eom romeiros do respectivo 
cscaler o outros empregados publicas I · _ Pergunt~ cu: esta portaria podia ser expedida nos 

'termo• em que se acha concebida? Podia o vice-pre· 
sidente, pl'O•;tdendo regularmente, invocar o motivo 
de_que se serviu pam cohoncstar o seu acto'? 
,, Não revelia. isso a m;í vontade do mesmo vice-pre
sid'ente para com os qnatr? deputados m~ncionados? 

Não bastaVl qno e~le dtssesse qtt~ nao hnvendo 
numero snfficionto adwva a asscmblca, abstendo-se 
da formula odiosu a que soccQrrelt se e que deixa tão 
transparente o de, peito que o dominava? 

E' facil de comprehender que uma assemblóa quo 
linha do funcciunar debuixo de t.aes auspícios niio 
podia upresentar a menor ordem em seus trabalhos. 
O adiamento produzi11 fen elfcito; no dia 18 com. 
pareceram mais deputados e n assombléa principiou 
a funccionar. Senhores, tenho vexame dcrofodt· o que 
so passa no interior daquella corporaçfw; envergo· 
nho-me de referir esses factos, porque parece que 

' tom deserdo minha província do logar tão distineto 
que oceupava entro .su~s irmãs, p_elo gni~ do ciYili
sar.ão a que tem attmg1do ~ pela !llustr~çao de seus 
hahitantrs. O grande recrnto dos legrsladores da 
província ;e converten em uma arena de gladiadores: 
alli não se poupam as insinuações, injurias, cs 

. insultos, entre a pequena minoria de quatro depu
tados e a maioria que apoia a vico-presidencia. 

Principiando a hssemblén a funccionnr,dehaixo das 
mais desagradavois impressões, foi lido o relatol'io 
do vice·presidente o uma das idéas suggeridas por 
ella nessa importante peça fui a mppressão da ca

, deira do physica e clumica do estabelecimento do 
educandos artífices, medida que s1í se recommendnva 

·pelo vivo interesso que tinl1a o vi c~ presidente do 
ferir um dos qnatro membros da mmona que era lento 
dessa cadeira. SulUtttos olhos de lodos que uma me· 
dida tão odiosa não podia deixat· do s•~r recebida r.om 
cnergicos protestos. InsinuaçõeR acrim?nios~ts par· 
tiram do lado do deputado que so sontur ferrdo em 
seus direitos, o ellas se encaminharam contra o roem· 
hro da maiol'ia qne so oncatTegara de npro~entur 
um prOJecto de a~cort!O com us_vistas rlo vrce-presi
donte; o por elforto drsto a sossuo de 8 do mez pus· 
sado se tornou celebre. 

Do vospera se annunciou t(IIO_IIma grundo scr;na 
do escantla lo ia ter Jogar no rermto da assomblea; 
as galerias encheram-se, os corredores, as anto->alas, 
finalmente todo o recinto foi tomado por espoelado
ros porque procurou-se propnlla~· q~ra~to ora possível 
o dos forço qne o membro da mmorm rn tomar contrn 

O Sn. SARAIVA:- Não ha duvida; está anarcht· 
sai!~ a província, como todas lú pelo Norte. 

O Sn. NuNEs GoNç.U.VES:- Suspendeu·se imme
dmtamcnte ii sessão, porque niíu era possível se1· de 
outra manoira; nem o presidente procurou restabele
cer a ordem e garantir os deputndos da minoria que 
assim so achavam expostos até a vias 'do facto. 
Quando esses deputados se retJrnvam, novos insultos 
lhos estavam preparados na porta da assembléa,; fo
ram recebidos uhi com vozcriDs, cem apupndns; c 
foi prccis11 não pequeno esforéo da parle de muitas 
pessoas honestas e consideradas gue ahi se acha
vam, pura qtio não houvesse mnts tristes nconte· 
cimentos. 

Esse fncto mereceu a reprovaçãO geral dos ho
mens do lodos os partidos; appello para um dos 
deputados que acaba de chegar da província e cujo 
testemunhQ não póde ser suspeito. Cidc.dãos graves 
que, movidos pe a curiosidade, ou por_ qnalqner 
outro motivo, se achavam presentes, tiveram de nssis· 
tir com dôr a essa scena. Niio houve um só jornal 
na prodncia que não se occupnsse do acontecimento 
da assomblea • 

O Sn. S.IRUVA :-E' um facto grave. 

O Sn. NuNEs GoNr.AT,VEs :-Felizmente, em honm 
da província, levantôu um protesto geral a imprensa 
do todos os partidos, e a imprensa ímparciiil. Passo 
a lê r· alguns trechos dos jornnes quo a !li se impri· 
mcm, e que são unisonos na asseveração dos factos 
de que me occupo. 

Diz a A ctualidadc, orgfto conservador (lé) 
<~.No dia Sdo rorrento deram-se no paço da nossn 

assemblén legislnt1va provi.ncial occurrrmci~s tristes 
o des~gradarcis ao ult1mo po.nto, scenas sú ptopri.ns 
dos ctrcos o das praç~s pub!ICas, qne teem contns· 
lado os homens bem mlonClonados o rellecudos-dc 
todos os partidos. 

Ornvn o Sr. dopu~1do Ricardo Alvos de Carmlho 
c fazia-o moderada e aló convenientemente: nunca 
olle occupon a tribuna com tantll calma e modcra-
çilo como n'osso momento. -

Aponhs proferidns as primeiras palavras quando 
um murmmio so ouviu das galerias, tomando om 
breve as pro'porçõcs do uma fronoticn o desenfreada 
apup:~dn do estalos, assobios o outros olfensivos sig
nacs do dcs~pprovação. 
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Entre cs perturbadores dn ordem, distiuguinm-sc im
pt:vidos Ullt ngentn dn polida mlminislrntiva e não 
Jr.enos de Ires empregados d~ cnmaru rnuuieipal ! 

T~do' o 'jor~ali:mi~ ta'utb~m t:, un.ifor;nu t;rn ;1\tri~ 
hnir, quo 1:111s disllll'hios ftll\1111 foi los na inteuç.ilo 
fôrma! de menosenbm·-se a lllllllll'ia da assomblen, 
por t•xecsso de zelo de ~erlos ogcnlcs sufmllernos 
com o fim t!u ngratlar o f,wonear o vice-prestdcnte 
dn pr~rineia enjos actos admimslr;.ttivos lt!Crrt si~o 
discutHlos e necusndos po;· os;a nHnona eom nuns 
ou monos aedmoniit, t.i eerlo, mas c um lo !lu o funda
mento. 

Todo o jornalismo, cmfim, aca!Ju por . fazer im
plieita on t!et:!nrndnmonlo esta sulomnu llili'rroga
t)io: " Fit:nrá iudifferentv o vice-presid,.nto d't pro
víncia ante e's" inqmt!tficavcl espcctacnlo tlc om
prc~ados publicas, escoltados de capangas, irem in
sulia_r o. avupar os represonlantes e legis!atloros da 
prOI'lllC!a ', ll 

Diz o Consliltwional, lambem orgüo do parlido 
t:onscrvadnr. (lêj: 

"Acaba csln cnpital de preseur·.iar nmn dessas sec
nas de horrorosa anareltia, dt• q nu ,,\ ull'ereco exnm
plo a negra !listo riu do dotninio da Estrella, de lt{Jl 
a 1853! 

ferrivcl rorâade! 
Semprn qtw falnlmnn te domina o gmpo tia Eslrella, 

a desordem subsLitnc a ordem, o erimu l'Oitppart!Ce 
1:om todo o seu eo:tejo d1! males, o dtladito nüo 
i!OUIU Ver respeitada a SUil propriedade, H sua pro
pria oxistenr;ia I 

E' Jwstnnlc n qnnlidaàe i!P npposicinnisl.n a 1:sse 
poder funesto, parn, sem a menor l'(!St:rra, Yer-sc 
insultado, injutiado, espaneauo, e aLú amea(;mlo de 
morte pnblicament' I!! 

Truballtai'U no dia 8 a assombléa provineial.. • . 
As ~alurias, os corredores, as salasd,s conumssues 

estavam ltttoralmente apinhadas de poro de todos os 
partidos e r:lus,es da soe;cdadc. 

9rara o Sr. deputado .losó Jlolisari~, e em ropre
saha Jo Sr. deptil.ado Bra1tlüo,eom hnguugem m·u
lenta dirigiu-se ao sru adl'et·snrio, qtw silencioso o 
escutava com ~rundo prudeneia o ru;ignaçilo. 

Um pu~illo do c.lcel.eiros oxperim.entados ~!a fuc
\~o E.lt1'ella occupnva a parte mms ostpn~tva das 
galorius, al!i mandado post.ar, sr·gundo f ,I diLo, pelo 
Sr .. Dr. Jo~é da Silva ~laia, 1• vb;-presidentu da 
província em exercieio. 

.Capitaneara o grupo de desordeiros o ~ar.io do 
nome Arcvlino criado ~rave do vico-pre,Hlente, e 
ompregudÕ sub;tlíerÍ\0 da cilmara mnnicipal da r:a
pitul! 

:Dt1rante o lempo que o.mva o Sr. deptuado José 
Belisario, o wupo de dosonlcit·os sompl'U manifestou 
anoio á suas diatribos conl.rn a victimn do odio o 
rancor do l 0 VÍI;e-prcsidente dn J'II'OVÍJicin, sem f]IIO 
umn stlvcz fosse contido pela polieia da ensa! 

Deixando esle St·. rlopntado a trilmna, foi sultsli
l.nido pelo St·. dcpulndo Hienrdo Carvalho. ·· 

Aponas pJ'Oloridus ns prinwir:1s paiaVI'itS, os ntwr
l'ilist.us das gnlel'i11s intorromporam o orndnr rom 
estnlos con tinnados, c um matlifust:u:t'JeS osl.rO!lllllsts, 
sogninrlu-so lo~o dentro rio edifiêio da ns~eutltlún 
unia 1tl~azara infernal, nl~nzarlt sú propria das 
jll'ilÜIS! JJ 

O grurto de cacoiOit·os, rerdudoiros n:os du policin, 
t:csompcnhon perfoilnmontc u snn t:unuuiss1JO, tp.w 

ora núo con::ontir quu us menohros da minoria con
s~rvadpt·a fallassetn contra o initjiiO prcjcclo que se 
dtSCIIliii, 

lnsnltos do toda a ordem, ltaldões rJII<J a penna 
nüo pt1de doserever 110 corto, cpitltotos nO'rilnlosos 
foram ntimtlos a miws dtL•ins .:obro os memhros da 
miuona!!! 

Em uma sociotlat!D de !Jat·hiH'IlS tÍ impossível aue 
se representasse scena tfw Ú1·il1anle, 'ee11n ln o nogi·a, 
st·ona sú proptin clu prosl.ilui\:itn govematira que 1 alt'J,\'IJSSattJOS por fotryt da i'i•l;didatlu! 

As rnzcs de: haJa pâ.o, qur:!Jreut-lhes as· caras; 
sacuda111-os pelos janl'lla.<; crmlem cnmig,, etc.; 
partiram das galerias, dos eon·t!tloros, das sal11s dus 
eommis;üns, eoutra os dL'flltlados mt•mbros du mi
noria. 

O crime se ostc•nlara tlc uma maneira indco
criplivol. 

Foi proe!umado corno principal promotor rte .liio 
terriret anare!Jia o Sr. Alt'ro :o Hall, olncial externo 
da pnliein. iÍ frrmte de nm grupo do n•meiros, facto 
que uito assorcr;tmos, por não termal-o visto nús 
galerias, nws f,)nt, nos cnrn:tlores tht assemblén,.e· 
tlt1puis na porta ~a rtm. · 

· E~Lr; as pes,o:J~ cdmÚ!er;veis q~e t~st~mt;nl;~r~n\ 
todos esses atlcnlildn>, dei!linarc•mos os nomes do's 
Srs. nariw do ,\najatuha, !lr. Lniz Anlonio Vieira dà 
Si11•a, ílr. Fo!ippo Sá, llr. Eut:<Jrnação e Silva, 
Dr. Mnltr.s l'crcim, Dr . .lanscn Ferrrira, co~onel 
.José Roberto GuiliHJII, ;;:t!r:~io B:tima, Hrull'iqne 
Gnilhon, tennntc coronel lgnacio Frnsão Varella', 
llr. Sot!za Filho, Dr. Petlru Viantw, os quaes poria~ 
rum-se dignnmentn ,lnrnnlo a infernal algazara ; ao 
menos nno os rimos !Omar p:trl.o no insulto t irigido 
ü inerme minot·ia eonscrvadnt·a. 

O ser:relnrin da eamara muuicipnl, Alfonso Hcn
ritJnu do Al!HtfJill'r!Jtte e :\.lellu, so tornott.bnm sali,~il
le no tumulto, pala nmlarm r.om tJtte em altas yoze~ 
prometi ia das g-;tlcrias l'awr valer a s'ua fnrmidavd 
bengala. 

Quasilorlos os empregados da eamara pmuicipa! 
se neharan) Jll't•sontcs dc>do ns 10' horas do dia. 

O plano I.J'ar:aclo e eombinmlo em pa l:u:io na nmlle 
anteriLH·, niJO' deria falhar, I) para il SUU exeêuçito 
ordenoa o· eltefe da &!relia, ~" Yice-presidonteda 
provincia, rruo os sons fiei~ dct,olas. e fcrYoroso~ 
crente.<, toda sua couhocida rr'eoa de réos do policia, 
se nr.hass(•m presentes para gamulir o bom exito,.db 
combale cannihal. ll 

O Sn. S,\n.uv.\ :-Ainda cxislc a E"lrella? 
O Sn. :lnxEs Go~çum; :-E' ulla rrue l'St;Í domi-

nando em minl.la província. • · 
Do iodos os JOrnaes, o <jlltJ podo ser averb:1110 de 

SI!SJll'ito ti o l.i!Jeral; mas ti o t[lll' mostrou-so mais 
tuodet'ittlo, limilou-;e a hi>lcriat· o facto o a omitlit· 
SOU VOLO de roprOI'il~iJO ( lr1): 

<IA ssembléa prrminc(a l. -Os homnns dn ordem con
linuam a fnz(!J' desordem na assomb!Lia prorinciál, 
No di,J 8 tio corronltl dornm·sc nlli scem1s só pro
prias dn praçn publil!a. 

Na rosperu, rliscutint!o um projeclo quo tlxliugu.c 
n r:ntloit·n de physit:n u dtymim dn casa dos Erlncnn
dos A rl.ilico~. o . Sr. Brnnt!i'io, professor dess11 en
doira, .exprimirn~se cm termos I'IO!eulos contra o au-

'0 
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to r do pro,iceto, o Sr . .Tos<·, llclisnrio; esta liceu. com 
a palavra pnrn r<)SJlOndor, o pr11ralou-so ~ela crdn1!c 
rpw nessa ?'eprr:.<~r/111 rHtdn dorxarra a .desejar, o sona 
apoiado por todos os rnoios nccessarios pnra dar u.rnn 
/rcri" ú llTrn•oreHIO oppoSi('Üo dos ci11cO rcpn:scn
Ln'ntcs da ro!Jeldin dos trinta q11o protostnmm r:onLra 
o dornimo dn Bslrella, e fnrrn:mrm um noi•o gremio, 

Gmndo eoneurrencia nlllnin ao annnrrdadn ospec
t;lr:ulo. 

O Sr. Josri llolisal'io retribuiu com usura os in
sultos qrw lho haviam sido assncados. Mostrou-se 
just.amcHtC indtgrrudo euntra n allrrsito eontida nas 
palarras rdwdc enris.<ariu" e dcelar!!ll que injurias 
tão grossei1'11S c lwrdrtlenga.<, pr·oprras dos lupmw-
1'es, não eram de estranhar da parto de qnoru edu
corJ-Se rros l'aizes /Jai:1:o.< da Elll'opa. 

LenmLou-so on!ilo o Sr. Hir:anlo do Carmlho ... o 
r1ara logo dentro os membros da maioria o do cer~os 
grupos dos espoetndures orguou-su urn murrnurw, 
que foi augmerrtnnrlo, e r{UC nas galeriaS um brcvo 
coni'Crtou·SC em doclaradit apupada do estalos o as
sobios ... 

O prosiucnte da cas;r, em I'CZ de usar de e!wrgia 
eontra os pertur!Jadorcs du ordem, leranta muno
diatarncnte a scssilll. A anarehia torna-se entfw des
enfreada c diw·sc, tanto na sala, como nas galerias, 
violentos' episodius de impropcl'ios. e aruea~as qne 
[Wr pouco nüo acabam c:n paneadana grossa ... En
Ire os arnolinntlnros rlbt.ingne.m-so agentes da poli
cia e do modo mrtitu sal!Otrlo umprcgadcs da carnnra 
mrr;licipal! Algrms uo!lcs vão eollur~ar-se na rua, cm 
frente do euilicio, c no sahir o ,Sr. ~U~a_rdo do Car
Ynlho com outros membros Ja mrn: nn, dao-lhos uma 
treruenda :Jpnpnua. , , 
· Está muita gonto convcn~JJa quo esses dtsturbios 
e desacatos foram ull'oitu do um plano promcditurlo 
c concertado pela mrmieipaliJade e pela p~llir~ia: não 
o queremos crê r, se benr qnc as nppuruncws deem u 
essa idéa visas de rorJ;1de; prefenmos attribml-os a 
mero excesso do zelo dos subalternos. 1\Ias. ficará 
indill'ereute o Sr. ri<:c-presrdcnto ante esse inqna
lificarel espcctar:ulo do l'mprogados publiços, os
colt;dos de capangas, irem msultar· e apupar os re
prcsentuntes o lerriiladoros da proYincia 'I 

Em 18G:3, cor~o pre>iilerrto da asscrnbléa, foz o 
Sr. Dr. i\lain qno esta dirigisse uma.rcrn·oscntar,ão 
ao governo imperiul conlm nrn cidadito qua)ifica~o 
e do pcsir.ito clcvaua, r1nr: estando nas galcuas nao 
p<lde conter· sua iniligrw~üo ao vur um filho seu, que 
era deputado, mn!Lratado pelo_s collt;~as: .o ym con 
secpwncia doss~1 ropre:cntaçHu for .Jc~mtLido, c~sc 
r:.iuadüo de 1" vreo-prcstdontu dn pru1·metu. HoJe o o 
Sr. lk niaia, prosidonLO' u;~ carrraru lllll!li.cipal o _1° 
rico-pr·osidcnlO dn prorrnc1a em uxcrclCw, e ruo 
seus amigos, ~:apilanoadus por urnprcgn~os da cn
mnru mnnicipal, r.1zor Llllltnllo nas g~lerrns rlu as
semblr;a, c insnltnr os depulauos du nunorra ... qno 
nom ao menos tecrn u pt\l!<:atlo~o ~or hborncs,,. .. 
quo sito r.:onserradure> como ~. Jo.x. c qno alo se 
dizem nwis lo,itirnos o oxtrurrws! " 

o SoglllHO u"' Aprccirwel, uutl'O orgiw da politica 
conscrvndoru (lê) : . , • . • 

" As ruais solcrnrws tltsposr~uu> conslltncumacs 
ji't dcsnppnrccnmrn rl'ontre nós. Os. pro~rios ropro· 
sontnnlus du provint:ia ucntro do rcellliO trrcsp~nsa
vnl j;'r nito contam r·.um a so~nranr;a de sn:r~ :·rdas. 
Vurnos iy:;istrnr hujo uns colurnnus do nosso .Jornal 

nmn nccurrcncin criminosa, o som C:uvit!a digna do 
lomentnr-so, a qnul esta capitrtl ncu!Jn do testemu
nhar, com udmirar.ito contristadora para sua uumo-
rosn o illrrslradn p<Ípttla0it~! . . .. 

:\'a ~csstll dn a>som!Jlvu pronncwl de quarta
feira 8 rio moz corrente, por ocensiiw de desacconlo 

. on incorrvenicneins na discussão. trocadas ontré o~ 
doprrtat!os tlu mnioriu rJ rninoriH , pronunciurom
sc dns galerias insultos, appuroeoram estalos e 
arnoaens em rolaciw li minoriu, asseverando-so-nos 
quo li té honro ·rim individuo quo ari'Uncou urn ba
lnu.Mrc, c ·u.m llntro que empunhou uma bengala, 
aecunando ambos para <l reduto dn saLl das ses
sões (!), hareudo tal ;~ssnada dos tiies amotinadores, 
que o pre~idonte da assomblóu, não podendo conter 
a ordem, pela irnpotcncia da comrnissão de policia, 
lermHou n oessiro rrn meio des'e grande tumulto, 
do que nito Ira exemplo. 

,\u sahirem do cuifieiiJ, os deputados da minoria 
foram apupa•: os mm vai~s f!~los f!lCsmus ~motinado· 
res das gnlo:ras, rpte ontao ,lll so Uniram vrndo postar· 
em frente ;.i porta ua sal nua!" . 

Finalmento o Pa.i:, quo não representa mteresses 
do partido algrnn, e rjue 6 o orgão especial diJ com
moreia, estranho á politica, ou que so algum pen
d<lr tem é pnra a Estrrlla, n ttentos os laços de con
sarrguirritladc quu ligam o seu redaelur a uruu das 
pessoas mais proeminentes daquello grupo, pronnn
cion-so deste mouo (lê) : 

<ulssembléa prodncial.-(A' ultima,lrora). Che~u
nos agora a noticia de que cst;Í a assurnblca provm
eial cm um completo tnmnlto, no qual tornam part" 
as galerias. . 

!'ouparuo-nos dt) dnr os detalhes destas tnstes 
>Cotas, que s<Í ptítlem contristar os com~ões dos quu 
amam siuccramcnto o paiz. " _ . 

Depois do quo acabo do oxponder· com rclaçao a 
assombléa provincial, me pergunta rito naturalmer.ltl!. 
rr ~las o que fez a administrnçiw '? O qt!e fez o nce
prcsido:llo da provincia contra ~s amou.n~dores quu 
inv;•diram o reci.rLo da usscmbleu para lnJul'larcm t• 
otl'onderem os dcontados? " Nonlurma providenci;r 
foi tomada ; e para que nito ficasse duvidosa a part,o 
aetiva quo tomou o vice-prcsidente nosso acontec!· 
monto, pois que a cllc não foi cxtrunho, a folha o_llt· 
cial, com o fim de attennar n impressao produztda 
pelos clamores de todos os outros jornaes, ~esfigura 
os fados, quorondo fazer ;u!roditnr que ;t orrgom dos 
tumultos, foi ueviua no som produzido po.r llll! phos
phnro nas galeria.,, c nito por estalos tuluun~ntes 
qno se atirassem para o recinto da assemblea, o 
concluo do seguinte modo (lê}: 

cc A' vista do exposto, está prorndo que o nm 
sonho do LiiJCral, o cspcctucnlo do empregados pu
hlicos, escoltados do r:apangas, irem insnlL~r ~apt~pat· 
os representantes o le,isladores da provtncln. l elo 
que o Sr·. vicc-prositlo~rte, múo grado o 1-iiJCral, 
hu do, como lho t:wnpre, ser· inctin'erento n lal, f~1cto, 
visto r:omo nada tcrn a prusidcnmu com a poltciU da 
assomh lría. » 

E de facto, senhores, o vico-prcsitlonte dn provin
eia tom sido completamonto indill'orentc,.ncnhum:t 
pruvitloncin tomou, n:sultanJo disto contrmu~rc~lrt 
ser tumultuarias as sossÕilS da assomhl1•a provmctnl, 
o rnpotirnm-so factos osc,mdalosos, somolhuntes a 
osso quo acabo do wi'orir. 

Nito sorprondttn nirrgru.•m, St•. pr~sidcnto,, os neto~ 
de riolencia du que ó ltrgnido o nee-prosrdentc dit 

' -
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minha provincia. S. Ex. é eonheciilo poJo earaetet· 
implnrarnl que revela ern suas tl~sall'tJi(;üns, c como 
que sente pl'llzor em uggruVIIl'U Htuu~iw dnqnellr•s n 
quem deseja ferit·. lteferiroi dtHIS factos, que nüo s[w 
sem importancin pura a derr.onstra(;iw IJIIe tenho em 
vista. 

- Um mor·.o nomeado para nm •'.argo infodor do 
.thesonro publico provincial pelo nobre senndôt· peln 
prnriucia do Amazonas, no pcnnttimo ou ultimo din 
desna administração, lendo razões para nüo poder 
cuntur eom a bon vontade tio viec-presidout,.,, pois 
qtw, por laços de parentesco, pertence a um" fnmllia 
de quem é desuffecto o rieo·pmsidentu, tnre e miem 
brnnca de dil'igir-se a este autes do entrar em exer
cwio'do sou emprego para roproscnt;u·-Jhe qno, sendo 
extremamente pubro, nitO qncl'ia fazer inutilmente a 
despeza rio titulo e as outras nocessarius, so S. Ex. 
estimsse disposto a nno snstentar o actoJ do son an
tecessor: quo, dada esta hypotheso, elle nüo a~snmi
ria o e~ercicio, podendo S. Ex. t!isptlt· do emprego 
como· ~uizesso. llcsponden-lho o vieo-presidonte : 
" Pútlo tirar S<lll titulo e entrnr cm exercido. " 
Cunfiado cm tal promessa o sognro rios senl.imcn· 
tos do vice·prcsidcnte, teve esse moço do conl.rahir 
um emprcstuno para pagar 11s dcspezas ncecssurias: 
mns, passados poucos dias, do pois ~Ul' prineipion a 
sorTir o seu emprego, cntrand? na mpat·t.ir_;iw, tkou 
sorprendido com nma porl.ana de t!ormssüo, som 
que tivesse praticado 11111 s•Í acto, ou dado o mais 
leve prc~o:xto para ~~~emissão .. "1 • 

O cap1tao do policlil .loaqmm .Toso Gonçalrcs dt! 
Gonvea tambem não gozara das srmpathws do rieo· 
presidente; e tendo este resoll'it!u dumittil-n. sem 
embargo dos bons serviQos, tio zelo o da intclligon· 
cia que sempre o distinguiram. ot·tlonon-llw que 
fosse cm commissiw pam um dos pontos mais afas
tados do intr.t·ior· da provinr·ia. Mal se põe arruelle 
offidal em catninho, o expmlida a portaria do sua 
demissão, para qne, além da penla do cmrrego, sen· 
tisse tarn!Jem os incommodos, as privações o as dcs· 
pezas da viagem tio ida e volta. Se o ricr.·prcsidente 
estava disposto a destiwir esse official, porqno, a niw 
ser o motivo que deixo assignalado, o nomr.on dias 
antes para uquella commissão'? 

E' com o maior constraugimonto, senhores, qtw cn 
mo occupo destes e de outros f:tctos. 1\'iw esta isto 
nos meus hab1tos; mns sou !orçado n fazei-o para 
que o senado o o governo fiqnom conhcccnt!o o. in· 
dividuo, a cuja miws so acham ontregnos os dcslinos 
do minhn provinda. OS~. ~r. Maia nl!o se satis\';IZ 
em vin•Jr-se dos sous 1mm1gos aclllaes; como IJII'l 
leva o ~on odio além dcl tunmlo, parecendo que nilo 
. nordon nem ús cinzas daquellcs qno so acharam <;om 
e!le cm luta, OlllJIIe foram simp]osmento SOllS des
affoiçoados. 

Assim ó qne um dos primeiros netos do seu oxer
cieio nn camara mnnieipal, como presirlento dclln, 
foi a oliminncüo dos nomes ·com quo tinham sido 
desionndas algumas das ruas da capital da nrorinr~ia 

~ · . d' II para que asstm se porpotuassc n m<!lll<H'HI arrue os 
do seus filhos que mais a tinhiirn illnstmdo pt•lo snu 
sabor o pelo~ son~ sorvir,os: Oli?t'ieu ~londes, t:omes 
do Souzn, Joao Ltsboa o Gonça:vos Dws. 

O Sn. F. Oc-r.1 VL\NO :-Qnntro no mos polos fJllill'S 
é conhecido o Maranhito. Cada qnal r\ um uomo 
de gloria parn qnalquor província do Imporia. 

O Sn. Nu~tiS GoNC.\1.\'lis :-Pois bom, o Sr. llr. 
Maia, corno prosidentri dn camara munidpnl, entou· 

dou que deviu maudnr eliminar ossos nomes, sob n 
p~·ot_oxtude quo.nmut!auçn de nornr•s primitiVOS po
dta tnlhur nos litu!os de propriedade, som so Jombrnr 
quo, ao mesmo tempo f[IIO assim procurava nua ter e 
monoscabar as mais disliul!las glorias mamnhenses, 
conservava n de~uminaçüo com qne foi designada 
na mesma occastão, uma outra ruu, a do ~tl de 
.lu! h o, para eommeuwrúr a data da indeJ,endencia da 
pt·o,·ineia. Se a razão crn 11 inlluencia que 11 mu
da.m;a do nomes púdn exercer nos tillllos de pro
prwJade, porque se conservou osso ? E dtJ]JOis, nós 
sahernos tflie mesmo aqui na Ct\rtc, assim como nas 
e11pit:ll)s do tod11s as provindas do lmporio, é este 
o modo porquo as rnunicipalitlarles procuram dar 
urna demonstraçiw tio apreço 9 de rcr,onheeimento . 
pnb!ieo a todrJs os cidndilr.s que se toem distinguido 
nas armas, ou UiiS lett1·as, ou por qualquer outro 
modo, sem que nenhuma deli as se tenha lombr~do 
do ;magiuario inconrcniento contrndictorinmonte 
allogndo, o irue não púrle subsistir dinnta da authen
tieitlade, eom que sfw feitas essas mudanças do nomes 
quo ahi ficam registradas nos arehivos -mnmcipae~ 
p.ua serem, em caso dr dul'ida, consullados. 

Mus nito ó sô isso, o senado vae ver alguma cousa 
maiS. 

Dt:ranto a administraçilo do nm dos presidentes 
qno melhores e mais gralils recordaçües tecmdei:indo 
t!m minha provinei1i, o fallecido Eduardo l.llympio 
Macha lo ... 

O Sn. F. OcT.\1'1\:I'O.-Apoioldo. 
O Sn. Nu~tis Go~~.\1.\'ES:- ... foi crcado o Asylo 

de San lu Thereza, institniçüo undc as orphãs de:
ralidas são recolhidas para receucrem nma modesta 
educar:üo que, preservando-as da pt·ostituicão, a~ 
poss• 'tornar ut01s mães do familia. O Sr. Dt·: Maia, 
rpw se r:oustttuin inimigo irrcconciliavel tlaquel11~ 
!umemerito administrador, logo que pôde cxor~er 
qualqtwt· influencia nos destinos da provinóu •.•. 

O Sn. F. OcT.\Vt.\NO: -Por conta do Sr. viscondl' 
do lt~borahy. 

O Sn. NUNES Goxr.ALVES : - ... não se esqueceu 
do tomar uma vingariça posthuma. 

Achnndo-se em maioria com os seus amigos na 
assem bléa provincial de 18ti::l, que funccionou sob 
sua presidencia. um dos pi'Ojectos que ellu fez foi 
o tia extincrão do Asylu de Santa Thercsa, som qu~ 
uma só raziÍo plnnsivd fosse para isso invocada. Fe
lizmente tanto o presidente quo sanccionnn essa 
loi, como os outros quo lhe suecodemm, tivernm o 
hom senso du não dar· lhe execuçilo, ato que foi ro
vogad<l, continuando o Asylo a funccionar regular
monto e a dnr os beneftcos resultados que teve eru 
l'ista sou i! lustrado instituidor. 

Agora, porém, que o Sr. lk Maia influo pela se
gunda voz nos destinos da provincia, agora quo os 
sons amigos estiw om maioria na <lSSembléu provin 
cial, elle, nilo esqueco~do nunw a vingança que uma 
vez coneob<JII, nindn insisto na idéa da extincção do 
Asylo, como constn do um dos pontos tio SOIII'O!ato
rio om que disfarcarlnmcnte pode essa provit!oncin 
como nltamonto recllllllildil pelas necessidades pu· 
blieas. 

Para conseguir osso fim nito dul'idon S. Ex. de 
r:ollncar-so em manifestn contmdicr;iw 1~om ns infor. 
mnrües ollld:10s que lhe foram dadas pelo director 
du :tsylo, e quo todas silO cm abono Gtl instiwiçü, 
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e tlos utnis resultados que rao o lia produzindo na 
· provinda. 
· Aqni tenho O· rclnlol·io do dircctnr, do IJillll pusw 
a ler alguns trechos, para que H' veja quanto 'i10 
1:apciosns as razões com que se pretende jnotilkar 
a violenta 111edida daextinc1io. 

Depois de nma minndoia exposif'ito do prnspcro 
estn:l<~ em 'JilC se al'i1a o cstnbeleeitÍwnl.o, diz u di
rector: 

" De cvidrncia lu I ti essa demonslraeito, baseada 
(Jlll fa~tos ir'l'CCiiSai'CiS, lJUC dispensa lO:la O qualrpter 
outra, pam put· em sua verdadmraluz a ineunteslarcl 
utilidôtdo tia inslitniçilo do ,\sylo, que titn salis!'ato· 

.riamentc preenche seus fins hmnanitnrios, c mnHo 
maior. al~ance daria por corto :í 'tw aer:ito beueficil 
ua cducac:üo dn mocidade desralidu do SCXO femini
no, >e dê maiores rc<:ut·sos fosse dot:Hla; punpwuto 
o wsultado om tudas ns cansas está sempre na raziw 
dos meios <rue su empregam riara ohtol-o. " 

Mais pos11ivnmente se exprime ainda o director no 
trecho seguinte, quando diz: 

" Um csta!Jolecimcnto, pois, que educa :í sua eusLa 
um rmmero do d<:SI'alidas já superior :10 lerr:o tio das 
que sustenta a província, utilisantlo sú as J'iJcstt'ltS c 
a casa, que tinham em todo caso do ser fornecidas, G 
cornmunica assim sem despendia dos cofre;; provin· 
ciaes o berwlicio da cducacão publica a um maior 

· numero de necessitadas dÓlla, ri sem dnvida um 
estabélecimento ut.ilissimo, o digno de tod:1 a pru
lccdw. " 

t]uer ai(ora o senado s:ber quem é o director que 
assim falia? 

E' 11111 ;mcliw maito respoitayel, é o illustra1lo 
Sr. Frnneis.:o Sol[)J'O dos !leis, nome eon!toeido no 
l.mpcno pelas suas producçõc~ lil.terarias c pelos 
seus cst.udos elassicos (a.poiado-1); homem que no ul
timo qwtrLel da vida, :m·edado de todos os cm pr1~gos, 
faz d:t boa direer;ão 1lcsse estaiJ(JlocirncnLo o objecto 
exelusivo dos sons cuidados e solicitude. ~ada disto 
valo ao Asylo de Sanla Thcresa; sua sorlccslú dcere
lada; seu cxtcrrninio ha de resolver-se. E~tou ecrto 
de que 3 prirnuiro 1·arJOr nos lmrá a noticia de r1ue 
f<li elle oxtineto, pois que 1nra is;o já tinha sido 
apresentado o ncc~ssario projecto de 101. 

Mas, senhores, estarei eu dando al~uma novidade 
ao actual ministcrio :íeerca do gcnio, das tradicr.ões 
e do cnraelor do viee-prcsidcnio de minha proÍ•irJ
dn? O nnhm pro,idento do conselho, pelo monos, 
niw póde ehamnr·se ú ignoraneia, porque do longa 
data tom S. Ex. informaçlies fidedignas e irreens:~
vcis a respeito desse funecion,n·io. 

Ett pnco licenra :10 senado pnra l1)r um pr:qneno 
trecho rlÔ imp111'tnnte t'l!lalono quo o finado Edrmrdo 
Olympio ,\liwhndo dü-igiu ao nobre presid<·!llo do 
eonsolhn, oSt·: visconde de ltahoruliy,emarmos idos. 
Dizia u Sr. Olympiu M:lt'.hado: 

" Os rostos do vitalidade d•J grupo da Eslrclla, 
depois que r!clle su se~rcgHrant algt,ns membros 
apmveitaveis, eumo sujam os S·.ntos o Almoitlas, o 
senador· .lernnymo .losó do Vivoirns, o r:nruucl .loa
•Jnim .losó Marques, o 1~oronel Weneeslúo Bornnr· 
cliuo Jlroiro, o outras inflrwucias locaes, ndr:IUI-SO 
Jroje agglomorados na cnmnra mnnidpnl ria capital, 
•lc qno (: prcsitlr!nte o Dr. em mcdicrna .losó da ~:ilva 
,\lain, o 'lual, niw, sei so por orgt~lho ou couvieçitn, 
faz pr;wa de SC/1./LIIICI/(OS reprt!JJr<!allOS, O pr'IICIIJ'a 
<tssirnillnl-n ú munieipal!rlado tio Paris. As ruudns 
.Jn camara, rJLte as li herdades da assrmbllia proviu-

r-inl lr•t•m foilo crescer com projuizo do orramcn(o 
l;l!l'al da provinda, situ malb:ll'ld.:ulas em letiipos de 
clci~iro, o absorvidas JWI' mn pcssoctl numeroso e 
Rrl.p,•i'fluo. Isto, nito oh>tunlc, u eamarn .municipnl 
dostil etd:1de goza, todavia, do gmnde inllucneiaiiOii· 
tica, o rrnc se explica pel;t dictndura que 11ssurne no 
acto da apurnr;ito. dos votos dos deputados :í nsscm
blib gcr:1l. O partido que tem por si o npnio da r;o.
rnar:l, embora fosso 1•encido nas umas, conta :dinul 
vieto!'ia, porque n camal'a cou!erc diploma a rruom 
h<!m llw patece. >> 

.l:i e'larú apagado da memoria de S. Ex. este 
jrtizo que assim omitlia cm 1853 o delegado que 
ll<~stu pai?. talvez tenha gosadu ue mais estima c con· 
liarrça do min isterio com quem servia? Para mos- · 
trnr mnis um ponto de contacto entre as duas admi
nislr:H,:ô~>, l!os fnlleeirlos Olympio ]\[achado e Dr. 
Bruz Flo1·entino, vou ler dons trechos de otncios 
dirigidos por ostc ultimo 1\ actual carnara municipal 
da capital, filha predilecta do Sr. Dr. Maia, que é 
tlclla presitlcnlo. 

Depois de vari:•s reflexões com que procurava o 
presidente da província pilr cabo no desbarato dns 
rendas munkipacs, dizia o Sr. Dr. 13r:t7. :í mesma 
camara: 

<~Ü.'' Qne é extranhavel, niw sô a falta do contrato, 
quo garantisse o interesse da municipalidade em 
nrua obra de niw pequeno Yulor, como principal
mente a falta Ju <~rremataeão, mediante n qual, sem 
drtl'idu, seria cnntratilda a 'dita oura com mais Yanta
gcm p;n·:l os corres nHtmcipues, não podendo justifi
car o prncedimeuln dessa camuru a impossibilidade, 
que dia allega, mas que é inadmissircl, de um orça
uwnlo seMuru cYcrdadciro, o muito menos o disposto 
no arL. ±i da lei de 1' de Outubro de 1828, o qual, 
cm rcz do uulorisar, roproYa semelhante procodl
mcnlo. >> 

Ern outro otncio accrescentava o seguinte: 
" Sornulhanle procedimento revela <la parle dr~sta 

carnara nüo sú extrnnhm·el espirita de recatcitração 
e rlr:solll'dienein 1Ís detcrminaçc1es superiores, se não 
Lambem mais empenho em proteger os interesses 
mais ou menos lícitos dos particularos, do que om 
sah·aguardar as rondas da munieipalidad!l, uppli
eando-as rtnieamonte ;is rlr.spr.zes de reconhecida 
necessidade nu utilidade publica,e sem pro do aceOJdo 
i;UIIl iiS UÍSJlUSÍCÕes legues. ll 

Como se vil. ·a mesmo mal quo deplorava o fali~
cida O!ympio itluelwdo se reproduz aindu Jrojc e se 
reprotluzir;í sempre quo dominar u dc!nstrnda poli
ti~a IJIIO alli impera nelualmenlo. 

Sr. presidente, nito quero prolonlinr tlcmusiadn
mcnle, com outros muitos !'actos que tinlta a referir, 
ostu rliscrrssiio; sinto-me mt•snw urn pouco fatigado 
11 coruprehondo alem disso a necessidado de nilo übu
far· ::orna~iad;uuentc da allcnciiO do sen;HJo; mas do
pois du que deixo expund1do "nito possu dmxar de di
rigir· um pedido mutlo solcmne :10 gorcJ•uo ilctual, 
pnm qno lanee suas risLus sobre a provineiu do 
Jll ara nhfio. 

O Sn. S.1H.IlV.\ :-E' o que mio conscgtw. 

O Sn. ~u:'irls r.o~r..\T,VES :-l'or1Jno niw ·se rwmeia 
nnt prc~idcnlo pa1·u Ôlla? Qrwrern n goi'OI'rHJ que n 
pi·orincia eontinuo a barbari~ar-so, n an:u·chis:u·-so'? 
ll;u·.so·lllt1~tnso do qtw o minisll•rio ni10 lenha en
contrado um individuo eom ns ,prci:Jsas lwhi!ilaçõos 
para tH:~~upar MliiClln :1drninistrn<;ito que csllt raga 
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. ha quutru mcws? Eu comprchcutlo que ni10 sorÍI 
tarefa facil cmqunnto o rniuistorio estiver disposto 
a dar o apoio quo tum dailu atei hoje uo actual vice
prosiden te. > 

o Sn. SAll.\!V.I :-0 sr: !\faia tem homem no mi
. nisterio. O Sr. Simplicio não tovo. 

O S11. Nu:>Es Gox\:AI.VEs :-DiiTicilmeJtc o minis
~orio neharú IJIIClll so. prestu no pouco digno papel de 
rnslrnn!ento :lo Citprlchos o de odws pcssoaes. Tal· 
vez sejn esta a razão prinuipal das diflkuldarlcs erea
das pelo proprio ministerio. O que, porém, r'; certo ri 
que cumpre tomar nmu dolibcrar:üo qna!quut·. A Si· 
tuacilu dil prol'incia é melindroSÍ1; o seu estado mo. 
recó séria allcw;ão do goYcrno, qualqner que seja o 
lado porquiJ e!lu oc Olll.'ill'C fúra mesmo !lo dr>minio 
da,politir:a. A naYOg'!!Çào n vapor, ,·e que dependo 
essencialmente o desenvolvimento da agricultura e 
do comrncrdo da punincin, est:í ~onda discutida na 
assemhléa provincinl de um modo qnc não mo pa
reeo o mais 11eertado c que pt'rde nu:smo ser fallll. 

O vice-presidunt~, tomcnrlo qno se venha a mani
festar nil prol'in::in a mesma erise aliment.icia que 
se tem feito sentir cm uutr<IS, não lial'undo aliils 
nenhuma rJzâo paru hsu, Httrmta n supera!Jundan
cia da eolheita, fez passar na :~ssem~lea pi'Ovin::iill 
nma ~ciebre lei que tomou a dcnominncilo de lei de 
ccrcac.<, r.slilhelor:endo impostos proliibit.il'os n:~ ex
portação da fariulw, do milho o rlo ii!'J'oz, prejurli
eando :.:ssim nilo só as outras provinr:ias quo iam 
:~Iii alJaster:er-so destes genorus, como n lavoura c o 
cOJI]mercio da provinda. 

Um!l grande celcumil !~mntolt-se contra esse aeto 
do qualifir:ada ignor:mcia iidministralivn. A r:om
missão da pr:~r:il representou cnorgiennwnt'~ r:onlra 
semelhante mêdida qne ii! ferir do morte tuntns in- , 
dustrias, a imprensa cm peso protestou tambom pr.ll 
sua [tarte, demonstmndo o absurdo da idéa : mas a 
turlp . mostrOJI-Stl surdo o Yir:c pr:;sidcn te o a lei foi 
in\mcdiatilmcnte sanccionada. · ' 

. ·· Tenho aqui a resposta que deu.o vice-preseidcnte 
á commissiw da praçn. Niio n leio pam niio tornar- , 
me exr~esstvamcntc prolixo, mas o senado bem póde 
imaginar d:~ que natureza siw os fundilmcntos delln, 
desile que tom por Jim sustentar o mais crasso 1:1 ro 
quo so possa commetter cm administrarão. Nilo re
llcct.iu o v ice. presidente qn~, procurando remediar 
um malmomcnlilnro. quo aliiís se não dara, atacava 
.ao mesmo ttlmpo de frente as fontes dn producçilo, 
porque os lavradores, certos do quo não poderão ex
portar o cxcodento do sou consumo, restringirão 
naturalmente as plnntações e a somma total da co· 
limito, senqo a província a que, cm resultado, vem a 
.perder. · 

Eis ahi os atreitos dessas longas ,interinidades em 
que se deixam os negocias proYincincs, cntrc•ur.s a 

.ltomons n.iw hnbilitnrlns por esl!ldos profission~eson 
pela prnllca govornnttra I Dnnd" do quo qualqnor · 
'prosidontc qn1J tivesse id1\~s snfficicnt~s do adminis- , 
traçilo c de economia politica, commo\tesso um tão 
gravo desacerto. · 

:f.. sognrauça indiridual_aindn é outro po~to para : 
o qual chamo n nt.tcnr.no dos nobres nunistros. : 
A comarca rio Caxias, prfncipahncntc, YiiO como quo 1 

ndq1tirindo n antiga eolchJ'irlarlc 111~ quo já gozou. 1 
Se não honi'Pr mnita on~t·gia !ln parte da. administra- ! 
çi!O, nn reprossiiO l.l.os l;l'llllUS g~avcs JIIIO.iilli se rcrro- I 
dUZCIIl, Qll Cj'OÍO qUI! [Cl'l)lllQS Ulllil ÓpOCil ig1111l ii dO I 

18·18 e l.B~o, ern que a eifra dos homicídios thQgou 
a nssumu· proporçüos assust:1dora>. 

lJmu uns folhus dn CArio, !!li dias, publico I! uma 
correspondunciu onde se diz isto ( U) : .. 

" I lu cidade do Caxin,, provinr:in do Maranhi1o 
escrevem-nos cm da tu do fJ :i:; .Janeiro: ' 

N. . I ao esqucçu a mm w !CIT<I, ando os agentes 
deste governo rlcsmorulisuuo 1·. dcstrnidJJ' ni10 siw 
melhores do que O' do oatra;; províncias. A' t•nrto a 
rsaeção furiosa c os ubusos uloiwmcs mn Sctcmnr0, 
su nesta r:onwrca su tem comm~~ttido rruntro n>sns>i
nu\os depois !Jill~ os rcrmciiws ~sl~q eom a poliei,1. 

. Um dc,?s assus;matos, pnuclpatmentc, •f'Clas 
CJrt:IUmt;nll:lnS atr11ZCS quu o revestem, .não deve 
ficar n11 esquecimento, a rrno o tonrlüumort a po;· 
!icia da terra. 

Um sugeito, quo é protegido pelos dominadores 
1lo nome .Joaquim .Tosé de Lacerda, lere umafilh~ 
dcllorada por um funmlo cllilmnrln Francisco. Lo~o 
quo Lar:orda Stmhc do far:to, pela gmvidoz da filha, 
dOI! nesta lnnta pancada, q:w a foz allortnr; ~~ man
dou chamar ;í sua casa o Yigario ria f1·oguezia, :tnr. :i 
seu par~utc, P.n~:Jrc Tl10maz do Moraes !lego, I! i\ 
dous auugos m111hos Gnstaro Co!laco e Manool ~ln
neca Colfa~o, aos quacs commuuiéou o ill:onlcei
menlo, aceroscentnndo qnc snccumbirin so ni10 Yisse 
vingado o ultrngo recebido; eom a morto do foran
cis·o, que n css,:, tomr;o .iú se tinha posto a bom re
cado, indo hon1i.<iar-s1J uo !o:;arr!cnominado ArFainl-
zinho cm distanein 1!11 ll'oz Jrgnas. · 

Depois da confcronr:ia l[iW Laecrda teve com o 
vi~ano Moracs e os dons amig-os Gnstavo c Mancca~ 
mandamm chamar nm filho do Laeerda po1·nnmr. 
Annib:ll, n qaem enCiii'I'Og'il!'~'lm de ass.:1ssiiü\r ·a 
Franeisco. .. 

Quando este sCg'ttia peltJ r·aminho do unw . J'<ll:a. 
distante do casa, foi l'iolent;Inll'ntc agan'ndo por An
nihal, qno so haYia foi to acompanhar por nrn \'Cl!to 
conhecido pelo n ppc!lido de f'\o~rwir<:,.J o só !la 1\ncha,c 
pornm preto elwmado Manool, da casa daqnr.lle !ila
ne~a. O infeliz Francisco foi harlmra c cr1wlmcnw 
sivícíaiu: rlopois de o castJ'ili~m c arrancnretn-lhe 
os olhos, os sons :1lgozos dispnt'ilrarn-lho Ires tn·os·, ·e 
assim dnram-lhe raho da vida! Não óum crime• hor
rível·? A moca fizel'ilm-nn casar com um menino, 
qun vivia na rompanhia de Annibnl: o quando .se 
perg-unta por Frilncisco, cujo cada.1or ficou scpul
·t~do na matta. respondem Lneerd", os snns co-1·cos, 
e os sr.us protectores: "Foi para o serliw." A po
licia {]ngc er:~r nisso e 11<1rln faz. " 

l'io mesmo seJ!Lido fni-mo mostrada uma carw de 
possua daqnella cidade, que me merece todo o eoncci-
to, c llil qnn: se I~ o seguinte período: · 

" Este :·rimo I.OI'Jla-50 notavci jiÍ pelas horríveis 
mut.ilaçôcs qne o acompanharam, como tnmlwm pela 
importancia :los indigitados ant.orcs, :•m cujo numero 
en t.l'il o I'Ígario da frcgunzia. paurc Thomaz de :\lo- . 
racs H ego, que tamhem :i um :lüs actu<ICS deputudos 
provinciaos. 

Chegam a dizer que Frnnrisco Lopes não foi assas
sinado, IJUCvil·c no alto sertão; mas ni1o silo capaz~s 
de apresenlnl-o aqui, cnm se tem pedido. 

A policia, do miws dadas com os accusndos, .tem 
.roprcsontaJu uma farça JJallSt!llnto pam dofondel-qs 
c oneobrir o crime. " 

Apczar do tudo, o meu cspirito tn:u.9n acrediliir 
quo o Yigario .dn.frcgucún con.~orrPssc por qualquer 
modo pam o comottimcnto do ti1o llnt·baro .homici-." 
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dio. ~las n impntnçiln nhi existe revestida do cir
ctuu>tnueins gmvissimns, o, pois, cumpro quo o !lo so 
justifiqno cabalmonlo pcrilulu os tt·ihtutaes. 

Su uxisto u .indiridno qtw so diz assassinado o!lo 
púdo npparocor; niw Jwrm:l impossibilidado 'par3 
JSSO; preste .o gorot'llo a tto1t çno pnra um scmolhante 
facto; lll<l!ldo JH'UCOI!Ot' its mais rigorCtsas deligtmc1as, 
faça 11s rocommemla\;õos qno entender acertadas 
nfim do qvo nilo firpto o crime impuno. 

E11 o ,1mw pass11lu dcunndci um crimehtal acon-
'd "''' ]' " tcct o em .:o. tcunt.c •errcr, pot· occa,iilo do cloir.óos; 

doi _o nomo ela dctimu, o _da~ i~f~rma\;õos qnc"for
necJ resultava que. o propno wdmduo IJIW fura no· 
meado subdelegado du policia nitO era· estranho ao 
fado, Vi com pmzcr que o nohro ministro tomou 
nota ontrw, couto agora faz; mas ua província nndn 
consta tio qualqnor proridcncia rp10 fosso tom:tda c 
o qt!C ó certo ó quo uadu so fez para que elle fosse 
puntdo .. 
. Qnizcra, Sr. presidenta, eompletantlo a tarefa que 

mo impuz, do tomar em cousitleracão o tliscurso do 
nobre ministro d<t nt:.ri1tha, fazer "ainda algumas ro
floxüos e?tn ro!'ercneia ús promott.idns reformas; 
mns depots rio dtsctu·sn hontcm prol'erirlo pelo nobre 
scnildor pela llahi1t, cnmu IJllO mt! julgo dispensado 
disto. Nada poderei dizer do mcltwr tio quo com 
tanta proficioncia foi dito por S. Ex. 

Entretanto ol,Sr!rvaroi IJIIO ro>pondendo o nohro 
min.istro ao scn ox-1:ollolla da jnsli\:a disso: « O par
tido consrrvndnr nfio prídn recoinr rlo reformas Iibc
raos, democrntir:as, sob pena de ost.orilisar-so ou dos· 
apparecer. Eu tamhnm estou eouvencido, como o 
nobre deputado, de I[IIC lliJS nueessi tamos do rever, de 
reformar algnmas do nMsns leis; mas desejo IJile 
essas rofor.mas s?inm feitns antos pelos prudentes do 
que pelos 1mpacwntes.» 

En devo dizer qne a os lo respeito talvez soja sin
gular, no meu modo do pensar, afastando-mo de todos 
os meus amigos, l[ltundo declaro qne niio tonho o me
nor desejo qnn o aetunl ministorio faca roforma 
ltlguma, não porrruo n:io as considero noêessarias, o 
urgentíssimas, mas por1rue niio espero qw1 e!!its pos· 
sam sor tu os como l'eclamam as ncce>siJades do paiz; 
temo ate quo as taes rol'ot·mas possam son•ir de im· 
pedimcnto, para que cm uma situaçilo oppol'luna 
ellns se possam fazor com a amplitude c sincerid.1do 
que con~em, por1rue niio faltnrito vozes quo se oppo
nham a 1sso, a pretexto do falta de exporiono:ia. Em 
uma umca hypntheso concebo que durante o domi
~io da actu_nl situnçiio porlessc haver boas reformas: 
c se ollas tossem exigi1lns de uma camnra IJUe as 
vota%o sob a pressiw dt! uma 1lisso!ucão immodüta 
proriamento unnuuciatla. Stí assim. i10 intet·csso d~ 
propria conservaçiio, querendo snlvngtndar seus 
direitos como opposiçiw, so prestaria uma camara 
conservndom n satisfazer as exigencias pnblieas no 
sontitlo rias roforrnas. 

Se nssill! penso eomt:olaçito :is reformas propria· 
monto po!tt1cas, outro o o mc1t cntcndor om rolacão 
á gt·nmlo reforma social quo so rofcro á omanctpn~itn 
do elemento servil. E' esta urna qncst.ito I[Ue r.!Ôvo 
ostar fóra da csphera tios pnnido,. llous nos livro 
quo ella venha a ser resolvida poJo ospirito fraccio
n:Hin qno procura nvnssallnr todas as nossas insti
tuições I (Apoiados). 

O q1te i\ quo dot.1'm o passo no ministerio nn roa
lisaçiw desta ~rnllllo twr:cssidnrlo ? E' o recaio ou a 
obstir.aç~o? Nilo posso crer que seja o receio; e!lo 

nito teria cabimento da parto do ministros qno ti
vossom a conscioncia dos seus doveros o de suu res
ponsabilidado, até mesmo porqut) qualquer que fosso 
a soluçito desta negocio, olln não podin ser favo
ravol no govemo, desde 11uo continuasse n manter-se 
nn sitnadw dubiu c vacillnnto om q1to se acha dei
xando ttÍdo :i iniciativa das camnras. So a d~eisiío 
fosso aecrtntln, prudonto o ·reflectida, como oxi"om 
as circumstancias do paiz, ncnhu·na parte cab"crin 
ao governo da gloria que Jalti podesso vir, ass1m 
corno se fosso uma solução desastrosa, nem assim 
o min istorio declinara do si toda a rospnnsnbilidndo 
ror niw se eollocar na n ltnrn do snn missão diri
gindo coni'Onionlomonte a opinião. 

i\las so niio é rocoio, se niio ó obstinncilo, ser<Í 
falta do estndo, como jú se disso na outra "camara? 
Quo maiores ostndos se quot•em do quo asses que já 
fumm aqni referidos pelo nobre senador prla Bahia: 
ccsc esta 'luoslão niio está ostudada,niio sei qual outra 
possa dizer-se tal nos to p~iz; pois quo. além_ dos pa
receres do ennsolhn tio Estado, du d1scussuo Jar"a 
quo tem lwvido pnr todos os orgãos da imprensa 

0 
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j•l com projeetos ofl'erecidos na tribuna, accrosco riuo 
é um negocio ac~rca do qnal so pôde tlizot· r1uo existo 
nm accol'llo quasi nnammo no modo de resolvei-o· 
ó uma ro>oluçiw IJUO j:l tem por si a r:onsa:;meito de~ 
factos poJa pratica da iniciativa inllivirtlwl, JlOS in
numoros a~tos de philantropia o do bcneficoncia quo 
totlos os dms vemos ro~istrados. " 

Qnanto ;í obstinat~iw tia pnrto do governo, ou não 
posso crr.r que os·actuacs ministros alimentem a 
cspcmnça de fazet· com qne o Brasil, o unico em 
todo o mnndo, conserve a in,titniciio da escravidão 
eomn ella existe entre nrís. Não âdmitto, portanto' 
que soja nem o receio, nrm a falta de estudos, neni 
tambom a obstinnçiw quo lenham influído para a 
nào solucão do problema. 

Folgo rle reconhecer, Sr. presidente, no actual mi
nisterio muitos talentos, muitas illustrações. Sei 
mesmo que algTms de seus membros se rocommen
dam poJo conhecimeuto dos negocias publicos e por 
uma longa pratica da administraçilo; mas quando · 
assim niw fosse, o nobre presidente rto conselho de
via ter diante de si o exemplo do 1\[ontugno na In
glaterra, que, sondo destituído do espirita inventivo 
pnra as grn ndes descobertas nn sciencia politica o 
administrativa, tinha o raro morito, que lho era re
eonhecitlo ató pelos sons propri0s adversa rios, do qtm 
om presença do nma grande difficuldade, do uma 
ct·ist•, sabia escolher molhar quo ningncm, de todos 
os alvitres propostos 011 lembrados, aquello que me
lhor podia satisfazer ns noccssidatlos do momento, 
a11Uillo l(lle melhor podia ser realisndo, o quo mais 
podia lison~car ns elnmoros popnlaros, defenden
do-o depois com tenacidarto, sabendo executar com 
prndencia c energia. 
sm:>~ãa· desprezam os nobres ministros essas manifos
tat;iios IJUC surgem do todos os angulos do Imperio, 
Não desdenhem ns vozes, não digo jó dos libemes, 
mas dos seus prnprios amigos da outra cnmnrn. Não 
dosennsidercm a força num?ric~ com qu~ ellcssc apro
sontnm netualmonlo: a mwonn do hoJe, do um mo
monto pnrn outro p!Ído constituir-se maioria o levnr 
do rojo o ministel'io. Lombl'l'nJ-So SS. EEx. do qno 
j:l algncm di~se com muito critorio que om politica, 
como no mundo physico, dons corpos dosigunos pc
dom nmum momento dado ter forças iguaos o mosmo 
forças dcsiguacs, mns no sentido inverso do peso da 
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cada nm, isto ó, quando aqnellc qnc ó menos pesado 
· se movo com·mnior impulso o rapidez. 

A questiLO tom r:hagudo a termos ti10 instnnlr.s o 
urgentes, quo niw cabe no minislel'io outro alvitro· 
se niw, ou uma di receitO eficaz, conveniente, ou re · 
sistcncia franca, docidida, tondo n coragem os nobres 
ministros de aceitar as consoqucncias do qualquer das 
posir;õos qttc venham a. as~umir. . 

Filho drJ uma provmcw ondo mats avull.am os 
braços escravos, cu não posso ser inuiiTorcntc <! so
luçfw dos to grande problema soewl. A lç~llldo mm h a 
voz para conjm'11r o governo a quo detxo essa po
sicão do inorcia em q•w so acha (a;wia.drm), ett nito 
só' rondo homenagem aos progressos dit eivilisação, 
c aos santos princtpios do Evangelho, cm nmn das 
suas mais subltmos manifcstncõcs, como tenho r:on
viccito de quo pugno pelo !)em ontondido interesse 
da 'lavoura do meu paiz. procurando firmar ns con-

• dicões de sua existcncia, o ns bases em rJne dc\'e 
assentnr o seu futm·o engrandocimcnto o prospori
dadP. Tenho ainda a convic(;iio de quo pugno pela 
inviolabilidade dos direitos do tantos pmprieLurios 
que cump!'e sejam tranquillisados em seus justos so
.bresaltos, o cujos interesses não devem Jicar iÍ morei! 
das impetuosidades e dos desvmios, que ptíde acar
retar uma grnndo calnmidartc publica. (Apoiados. 
!lht Uo bem, muito bem). 

O Sr. Carneiro de Campo!!I:-Jul
garn·mo-ltia dispensado do tomar parte nit diseussito 
da resposta lÍ falia do throno, Sl'· attendessc a que a 
rodac\;flo desta peça olfo_roci9a pela co.mmissiio a que 
pertenço não tem soiTrtdo 1mpugnaçao ; apenas um 
distincto senador pela Bahia e o nobre sonntlor que 

, acaba de sentar-se fizormn a lgumns considerações, 
segundo rne foi passivei ouvir. O l• em referencia 
ás rendas publicas o o 2" ticcrca do ultimo período 
desta resposta. . 

Mas, so a discussão pouco tem impugnado á lC· 
daccão da resposta nem por isso. tem sido este ri!; 
asstimptos de maior importancia tecm sido consido· 
rados por diversos illustrados senadores dP um e de 
outro lado. · 

Ora, discordando ou, e vendu por modo diverso a 
solurão que elles teem olferecido ús necessidarlos do 
paiz êm relação no assumpto uo qno trataram, julgo 
de1•er dizer n minha opmião. Porisso passarei a 
considerar o que oxpenderam esse nobre senador 
pela llahia c outro pela mesma província; o depois 
tratarei de dizer o que sei 1iccrca do tllllll re
ferenda que o nosso nobro colloga o Sr. duquo do 
. c~txias fez, quando fullou a semana passada, so!Jro 
·as operaeões dn guerra, reforcncia no qnc se passou 
.entre ellÕ o o gabinete de 31 do Agosto, a que sem
pre mo gloriarei do ter pertencido. 

O nobre senador pela Jlahin, quo estó ao monlndo, 
(o Sr. Zacarias) disse que não so podia amrmar quo 
as nnaucas do paiz· estivcssom em estado prosporo, 
e mais riositivamonte que o mclho1'11rnonLo qnc tem 
tido a ronda publica não e devido 1i ofi'cctiva prospe
ridade da industria do paiz, massúmonto an'nngmon
to quo as imposiç?cs ttvoram nas ultimas lois adop-
·tadas ltcerca dos tmpostos: . 

En nitu concordo com esta opiniiLO; ainda quo SO.Jll 
certo. que urna bOa parto du augmonto ela rondu ú 
devida n esse accressimo do impostos, ponso lambem 
que o seu progresso é d~vido ao augmunto n;al da 
riqueza, pelo desonv.olvmwnto gradual das mdns
tJias do paiz. 

Não concorrlo, pois, em que esse nugmonto lanha 
sido dovido nxclusivarnente ..• 

O Stt. Z.ICA!li.IS: - Quom empregou a palavra 
exclusivamente? E' V. Ex. que está omrn·ogando. 

O Sn. CAllNEmo or: CAlii'OS :-Perdoe-me o nobre 
senador, V. Ex. disse que o estado dtts Jinnnças do 
paiz nüu era prospero. 

O S11. ZACAlliAS :- Disso que o equilibrio não 
nttestavn expansiw industl'ial. 

O Sn. C.lllNElllO DF. C.llli'OS :-V. Ex. qnundo com
parou o rela to rio da llgric;tltnra com·o relataria da [a
wnd:t, disse quo o estado dus finanças e mdttstrJas 
do ~uiz niw se podia julgar prospero por dims~s 
mottvos, quo expcndeu como fundam9nto de sua opi· 
nião, innegaveis, a meu .ver par~ o futuro, se real
monto essas circumstanctas so vwrem a dar, mas que 
não toem applit!acão á questão do passado, qne von
titarnos, isto é, sê as rondas até ,agora tecm crescido 
e porqttO cansas. S~ com e~ello e a~gmento de 
ronda fosse dorido umcamcntea aggrnvaçao ... 

O Sn. Z.IC,\llLIS :-Mas eu não disse u.nicamenle 
nem e.vclnsivame11le.. 

() Sn. C;~n:mmo DE C,\ltPos:-So fosso·dovido uni
camente á U""ravacão dos impostos, com algnmara
ziw o nobre ~~nador podia dizer ~ruo a situação do paiz 
não era pt·ospera; mas o faeto c qtte .esse augmento 
em mnito bôa parto provém do cresCim~ntp gmdual 
das rendas nos annos anterwrcs, o qu~ o mnegavel 
considerando·se os do~umento~ proprtos par~ .taes 
apr ·ciações; e aqui 1nrocaroi cm mcn ~uxtho a 
opiniüo do antro nobre senador pela Bahm, que. 
quando fallou, reclam~u do .n~inisteriopr?videnc_ias 
qno melhorassom as unpostçoes pr~vwct~8S altm 
das províncias terem ma1s recursos, ~tsto, tl1sse elle, 
as rendas pub!ieas gcraes terem cresctdo exponlanoa
meute cm quasi todas ellas. 

O S11. N.1nuco :-Ett disse que algumas províncias 
tinham tido incremento. 

O Sn. Z,IC.Ir.IAS:- Isso ó outra cousa. · 
O Sn. C.1nNEIHO nE CAMPOS: -E c?m razão o 

nobre senadot· a quem mo refiro, o. Sr. Nabuco, 
assim avaliou n renda. Os qu~dro.s olllc1aos de~o~s
tr.~m quo elb aqui ne;te mt~niC,plO c na.s provmctns 
mais importantes tem crcsctdo progressiyamm~te! e 
isso anteriormente, 1i der.rctnção dessas Impos!çoes. 
Não se póde, pois, .diz ar quo o estado H.nanccl!'o ~o 
paiz não tenha cammhado com prospondade o seJa 
desanimador. . 

Com efl'oito ha um augmento do rondas dovido lts 
novas imposiç'õos, mas ha .tum bom um grande aug
mcnto que é filho, do cresctmcnt? quo ~rndual!Dento 
se tem dado nelln e, porta~to, nn mdustrw dopa1z, por 
que devo isso sor provontento da mmor producçao, 
que ó innegavel ter-se dado do nnno n anno. 

E, Sr. lH'esidente, co~stdora,n~o n. qnost~o por 
Otttro lado, se as novas tmpostç~cs stw .mm!o gra
vosas, o peso dollns nüo r,6do dotxar de mflm~ pnra 
dianto sobre o dcsonvolvunento ~n produ~çao, e, 
portanto, al~nm corcoamo~to dona procluw· nesta 
ou nnqnella indnstrin. Os Impostos posados toem .o 
gmndo iueonvoniento de, fnzorem .dosapparccor mm
tos consumos, quo so f~zwn:t nntcrtormonlo; n ronda 
pu!Jlicn diminuo. nn 1:na? .tlts~o: ~as, so essa aggra
l'ar.iw de imposto n~•.o ltlt ~wm,p.mhad.a uo causas 
gora os, quo grli1'omelltc vexem ns mdustnns, o esforço 
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industrial, Hncendo o poso do imposto, pôde superar 
o o nus de !lo o a ind11stl'i<1 e a ri'!Uüt.n prugreuircm. 
I~ quem nus allinnça quo esses nurus impostos, a 
que o nobre senador se referiu, sejam til o gra rosco 
e tarnbüm que a industria niw po_ssa rencel-os? I 

Isto, porôm, rof,,re-su ao futuro da renda pu
bliea: por ora, o f{ .:o üUtonho quuJ'ido llrmnr o para 
o qunl tnmiH·m mo apowi na nprol:ia610 do meu ii
lustrado 1:nllrg:1 o Sr. !\'abuco, ú qiie o paiz nilll 
tem de,:n!Jido, antes tem prnspemdo; a renda p11· 
blica t"m crn>ciilo, iudupondente do nu;;mento das 
imposiçüns que l'or<nu ducrctmlns nos dous nltimos 
armes e q.;o não podiam ter acciio nos annos ante
riores. Quum disto se queira êonronel'r, lanco os 
olhos para os orçunwntos u !Jalancos Je Jil'ersos 
annos anteriores, que nhi en,,ontrar.í'a renda sempre 
cornplllada e arrecadada em au;(mcnto. 

E é por '''Hil raziw qae, tanto no discurso da Coroa 
como na r''"tJilst.a ljllO sa lho ofi'erec1:, so referem estos 
resultados <is for\:as prodw:til'as do p11iz; siío oll<tS 
que, em •:etil'idade, eonstituem a fonte do cresci
mento dP J'('lld<J, eumo bom obsorvuu o nobre se
nador pela llni1ia. 

Eu nunca disC<'rdci do tjUC uma bôn parte do 
saldo, qlll' sn prcsum': soja devido, como o nobre se
nadot' entenur:, aos novos impustos; e J:cru é Janto 
.pelo q'"' disso no seu 1' discur<o, que en im[JUiillO 
a sua opinifw, mas sim pelo qno h' ntem m:pcnde11 
o procuro a corroborm· c.:.m a I'Omparaciio que foz de 
trechos 1ln reiutorio ila agricultura con1 a opiniito do 
Sr. minist.r·o da i'nwnda, donde concluiu CjiiC todus 
as industrias ''lllre n<Ís dúllnhavam, c, portanto, que 
o augmento da r~nda niio lho podia se1· devida. 

O nobre senador por essa o~cnsião foz algumas 
considerações que silo muito attendiYnis, c que eu 
avalio1roi, não em rolar,iiu ao passado da industria e 
das rendas, mas em vista do se11 futuro; porque 
além de ctmos resultudos interessam gtanuementQ 

. ao credito puldico. 
Lemhron a questão do elemento servil o quanto 

elle embaraçara o podia perturbar a nossa principal 
industria. Lembrou que essa industria, u !avDIJra, 
tem falta do credito que llw seja pi culiar, e outras 
considera,;õr.s do al~1una, ponimmenor importancia, 
o que no s1:11 pens r denm1 podcrosamcnlo cmbarl
car a. industria c escassear as rendas. Tudo, porém, • 
Sr. presidente, snní assim como se Jigurou ao nobre 
senador, se infelizmente tirarem á ind'.lsLria os seus 
meios do ac(;ilo. !1las qnom nos diz que esses meios 
ser-lhe-hiw tirados? 

Certo que fC esses pontos a rJUC o nobre seuarlor 
se referiu ni10 tirerem mmcdio s:1tisfaclorio, nossas 
industrias, maximiJ a lavoura, sotrroriw muito, mas 
por ora nãn vejo motiro para se J'cceiar que assim 
.suecedn. 

Se a qur.stilo, por exemplo, do o!emonlo sPrvil niír. 
fi) r conven i cu temente cuca mi nhada, se nfw se chegar ú 
soluc.ito que se dera dnr com prudoncia, porque quill
qucr lJI'Coi pil.a0ih> pód:· até frustrar medidas quo 
ser·iaru cllirnzus o hons, tomadas cuutolosnmcnte, de 
certo que a inuu,tl'ia hn de estremecer o muito, c for
cosamcnJe as rondns hão do J'o~cntii'-Se C•lll>idcravel
Íneutc; mas niJO c: do usperm· que os poderes do cs
kirlo do Brnsil dcom JÍ essa qunstf1o uma so!ur.f10 quo 
niio soja prudente o sntisfnctoria. En pela minlia parto 
a deso,jo c ontunrlo quo é necessarin, m11s nos termos 
cm que aca !11.1 1le referir. 

o Sn. F. 0CTA VIA NO: - nluito bom. 

O Sn. CAt\NRIIIO nE C.l!!POS:- Porque é que a 
nossa industria pl'ineipal, a la1•oura, uiio tem e~se 
eretlito do que lnllou o nobi'U senador e de r1uo tanto 
precisa 'I Uma ilas razües ó porque a 1•rovriodado ,rn
rltl untre nôs uiio ó bom cl~ra, o teq1 se tornado in-
certa por influencia dnqu~lla qtjest~o. · 

O Sn. F. OcuvtANO: -E' prccnrio o instrumento 
,,dn trabalho que ú o nogro. : 

O Sn. C.lll:XEIIIO DE CAm•os. -Quem tiver seus 
cabcdacs para emprestai-os 1Í lnvoum, estando in sus
penso a solnçito desta qucslito importante, como hade 
ir eunfial-os ao lanador,se púdo nito nchar depois as 
gnrantias cm que conllara? O credito cm geral re
Simlo-sc nito sú da falta de clareza do domínio sobre 
o ohjcelo elo ponho!". como da fungiliilidadc desse 
penhor. 

l'orisso, senhores, é preciso, a meu vêr, dar un)a 
soludiu a esta questfto, ruas uma so!nr:iio, repito, bem 
pons:1da, porque clla. tem fi!Uitos espinhos! soluç~o 
que consulte c eonstho quénto ser possa mtere~~es 
muito graves de todos; solução cs~ que, a mcu1;cr, 
duro começar porcslaueara fonte desse.mal, qucJJOS 
J'oi deixado, e que tem de, por muito tempo, portur-
baJ t0dns as nossas cousas. (Apoiados.) · 

Os philosophos antigos julgavam que nfto podia 
!Htl'<:r sucicdndc livro som o pendnnt ~~~ esr~l'!tV.i{lão, 
c cu jul::;o quo não pôde hnrcr sociedade verdadeira
mente lil'ro com a existenein della; os ;wssos filhos, 
a nossa oducacao, as nossas rulacües, tudo rescnte-se 
disto. Desdo q"uo nnseemos o r:oineçiimos it aspirar o 
primeiro ar da Yida, sendo uús afl'ello~< a presenciar 
a cseraYidfto, c a ganlint· os maus habitas que ella 
prodnz, puderá porventura han:r uma P;dlt~;ar,iiu _qne 
nos disponha para as rclaçües do um pa1z hl'l'e? 'Não 

· i; pns>ircl. (Mu.ilos apoiados). 
Depois, nós mesmos nos a !fazemos a considcr~r os 

outros qur não silo eseravos, lambem como poucit 
J:OUSil, porque, 'habitllados a ver 1:a cseraridão o 
homem reduzido it cousa, tnmbcrn nus habituamos a 
ver nos outros um pouco mais ou menos que cnusn. 

O S11. SILVElllA.D.\ ~loTTA:- Os nossos governos 
costumam a olhar a gento como cousa. 

O Sn. C.m:xmno nE C,lllPOS :- Mas Yolio ao que 
dizia: se tudo isso fosse mal cneaminlmdo, o ,qw~ 
por certo não receio, c antes confio que so farti pcio 
contrario, forçosamente as rendas publicas h<tviam de 
d ecrcscer ... 

O Sn. Z.lCAHIAS:- Mal encaminlwdo como vae, 
seudu nilandonado. 

O Su. C.utxmno nE C,urPos:- Eu nilo gosto d.e 
imputar a ninguum lll<Ís intenções. 

O Sn. F. tkr,\ l'lA:XO:-:E' um facto, 
O Su. Z,\1:,\IIUS :- E' palavra escripla em dis

cnrsos. 
O Sn. CAillililllO UE C.ll!POS :--Logo fallnrei ,a 

ruspoito das oleiçõos. 
O Sn. Z.ICAIIIAS :-Tratemos do elemento sol'l'il. 
O Su ClnNElllO nE C.ll!POS: - 1\;llondo que 

mni tas e ousas so uno fazem, porlj!Jc tornos pn'guira, 
pois que 11em sempre ns osJudnmos... • 

O Sn. C.INSAN><,io nE SJ~t!mu' :.,.. Principalmonto 
o govomo. 
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O SR. ZACAI\IAS :- .l1í se dis~o que os brasileiros 
~ão faltos de memoria ; agora vóm a preguiça ... 

O S!l. CAnNEillO DE Cu1vos: - ... pgrque não se 
procura com o trabalho solver as questoes; soo as
siunpto olreroco ditnculdndcs, vai so addmndo. 

O Sn .. SILVEm,\ DA ~loTu : -Isso ó a mania 
brasileira, ó o nosso vicio administrativo. 

O ·SR. C.lllNt:mo DE CA!IPOS :-Porque já não se 
tem reformado esse systhema eleitoral. de que todos 
se queixam? 

O Sll. Z.<C.IJIIAS :-Vamos ao elemento servil. 
O Sn. C.\RXEll\0 DE CJ!IPOS :-Eu já disso quanto 

me parecia necessano, 
O Sn. Z.ICAnus:-Mas não fallou nnda ainda no 

abandono da questão poJo governo. 
O Sn. CAUNEIRO DE CAmos:-Eu não ancho aban

donada. 
O Sn. Z.\CAnÚs: -0 mini~terio quer ser mestre do 

obra feita. 
O Sn. FIGUEIRA DE MELLO :-Dizem fóra do puiz 

que não é tempo de cuidar-se disso. 
O Sn. CAnNEmo DE CA!IPOs:-Antes tenho ouvido 

que não ó questão abandonada. 
· ·o Sn. ZACARIAS:- Tenho ouvido o. contrario. 

O Sn. F. OCTAVIANO: -0 governo tem promet
tido particularmente que não abandona ... 

O SR. SILVEIRA n.1 MoTn:- E,. idéa que está 
encubada ha muitos annos. 

o. SR. CAI\NEIRO DE c,\!IPOS: -Minha opinião a 
este respeito é conhecida, mas em todo o caso eu 
prefiro alguma demora a quacsqucr actos que por 
precipitados prejudiquem e embarnssem mesmo boas 
soluções que a questão póde ter. 

O Sn. FrGUEIIIA DE MEL LO: -Apoiado. 
O Sn. SILVEIRA M JlloTTA:-Está Y. Ex. ani

mando a preguiça. 
O Sn. Souu FnANCO:- D'aqui a cem annos se 

póde repetir a mesma cousa. 
O Sn. CARNEIRO DE C.~olrros:- Vivi sempre cer

cado do parentes que eram muito contrano!!tá es
cravidão ; ató um delles o muito proximo passou por 
visionaria, porque propoz na camara dos depi;
tados que se acabasse com ella, niio sei se ha 40 
aJ)nOS, 

·O Sn. Su.VEII\A n.1 MoT'rA :-Porque vio isso untos 
que muita gente visse. 

O Sn. F. OcuvrANO :-Eaqui nesta tribuna o Sr. 
visconde de Cayrti. , 

O Su. CARNEII\O nE CA!IPos :-Se se derem emba
raçqs, comeffeito, a lavouru ha do rosentir-sr.; e entiio 
donde s~ha de tirar o imposto? Não ha do haver 
muito donde. 

'O Sn. Su.yEmA DA ~IOTTA:- Quanto mais impos
tos do guerra quo vito so tornando permanentes. 

O Sn. C.l_liNEmo DE CAm•os:- Não achei, pois,, 
hontom razao no nobre senador, quanto lt optmiío 
quo ollo emittiu mesm.u contra o augmonto da ronda, 
de ·ora em diante pelos embaraços 1Í lavoura quo 
nwncionou, o cu acabo do tomar cm considcruçito, 
porquo ossos embaraços ni10 datnm do agorn, pelo 

contrario existem hu annos, e não obstante isso, que 
é o lacto que eu quero quo se reconheça tnmbom, 
nas principaos proviíJCius n lavoura te:n prosperado e 
as renda.s publicas teom crescido consideravelmente. 
(Apoiados.) ' · 

O Sn. FIGUEIRA DE ~luto:- No Ceará assim tom 
acontecido. 

O Sn. CA nNEillO nE CA!IPOS : - Ha annos · pura 
cá cm algumas toem triplicado, em outras teem .ido 
além; em S. Paulo, província a quem muito devo, 
teem-sc visto as rendas crescerem extraordinaria
mente. 

O Sn. FrcuEHLI nE niELLO:- No Cearlt e tambem 
no Pará. 

O Sn. SILVEI!U DA M OTTA: -Os impostos hiío de 
contrariar essa tendencia. 
.o S1t. Souz.1 FnANCO:- E' questão de exume da 

situação, questão principal. 
o Sn. CARNEIRO DE C,\liPOS :-A minha. questão 

é que esse augmento da ronda que apresenta tal ou 
. qual saldo, não é devido unicamente aos im.Postos, e 
pódo continuar a dnr-so, se nüo sobrevierem causas 
perturbadoras do progresso gradual dn industria. 

O SR. ZACARIAS :-Ninguom disse, unicameÍLtc; 
mas niio attesta progresso, porque resulta cm grande 
parte; o equilíbrio explica-se pelo imposto na maxima · 
parto; do imposto crearam·se mais 16,000:0008 e o 
saldo é uo10,000:000HOOO. 

O Sn. CAn:mno DE C.lliPos :-Accrescente o nobre 
senador esses 16,000:000H 1Í renda orcada, por 
exemplo, para .o exerci cio de 1864 a 186lÍ e .se con
vencerá .de que a orçada actualmente vae muito 
al6m da somma daquellas parcellas. 

O Sn. FwumRA uE ~lELLU :-Mas o augmento da 
producçüo attesta progresso. 

O S1t. Su.vEmA n.1 MoTu :-Mas· ha de descer. 
O Sn. PRESIDENTE (tangendo a campainha):

Attcnção I 
O Sn. ZAC.IRIAS:-A rond1 cresce porém menos 

que a despeza. 
O SR. CAnNÉmo DE C,lliPos:-Ao menos quero 

quo os nobres s~nadores concordem comigo, que a 
producçlío tem crescido. 

O Sll. Z,ICAIILIS:-Isso ninguom duvida. 
O Sn. SouzA FnA!'!co:-Tem augmentado muito 

pouco na quantidade. 
O Sn. Co~nNEillO DE C.I!IPOS:-Nas quantidades ' 

mesmo é que os quadros apresentam augmento. 
O Sn. Souz.1 FR.INCO:-Nüo nos valores. 

. o Sn. FIGUE!n,\ DE ME!, LO . - No CearlÍ o valor 
. da protluc~ão quo cm de .1,600:000$ elevou-se a 
·1,800:000$. . 

O Sr. presidente tange a campainha. 
O Sn. CAil:'ólilllO DE CAliPOS: -Passarei agora a 

outro assumpto a quo so referiram os nobres sana
dores, trato delle porque sorprendeu-mo um re
morlio que nos quiz tlnr o nobre sonndor pela llahia, 
o Sr. Natiuco. A força do discurso que tivemos o 
prazer de ouvir n ~sso illustrado senador esteve 
principalmcn.to cm lll,"Oear n .reforma d~ systhomn 
actual do olmcúes, o íhssr. ello: "O partido consor-
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vador nilo púdo fnwr oss<JS reformas 11 pelas rnzõcs 
C!UO deu, "o partido ~illc!'iil lfunbom 11ÜO ns. púde 
fazer, porque SOJ'in prc~JSO pam Jssn que fos~c mv~s
t.ido do podrr, o CJIIO produziria agora umu mversuo 
om tudo istoH, o o nobre senador julga fatacs scmo
lhnntrs inrcrsõcs. 
~ ppel:on, jlnrém, pura um podpr que julgou s~f

licwnte pnra JSS1J, que era o pcdcr IITesponsnvel. b1 
estimo que O nobre senadO I' rcln ]]alua, que CSLiÍ ii 

monlndo, impugnasse esta opmii1o. 
O Sn. ZAC.I 111.1S :- Nàr• impugnei, expliquei o 

pensamento delle. 
O Sn. C.IIINEIIlO.llE CAHPOS:-0 nobre scnat;or ex

plicou dizcndc1 que cllo entendia significar que o 
Imperador désse dircc0ão. 

O Sn. ZACAnLI·s :-Se pozossc il fronte das re
formas. 

O Sn. CAnNP.JJ:o rm C.lltros:-~las o nobm sena
dor o que disse foi, que nem os conservadores, nem 
os lilmnos podiam fazer essas reformas,. O que 
quer pois dizer üssa explicarfltl do poder Jrrcspon
sarcl p:1r-se iÍ fronte das i·cformas, será olle só, o 
por si sú ?! 

O Sn. F. OcTAVIAXO :- Até indicou uma porção 
de ~OJJscrradorcs. 

O Sn. Co~nNEmo nE Co~m•os :- Eu não trato desse 
novo ministorio ... 

O Sn. !1. OcTAVLIXO:- E' pam proYar o pensa
mento do nobre senador ptila llahia; até indicou os 
nomes. 

O Sn. CAnNEI!\O DE C.lm•os :-... trato dos par
tidos. 

Diss8 o nobre senador que o partido conserva~or 
niio o póde fazer; que o partido liberal tal!lbCI!l nao; 
porque não dcYe ont.rnr para o governo, 1sso mlp?r-
1.uia uma invcrGão complota na poli~ica o no mms; 
entendo o nobre sonadnr que o podrl'!rresponsnvcl c 
que, iÍ parto rio tudo isto, as devia fazer. O nobre 
senador que está 110 mcn lado procurou dar um:t 
oxplicaçiío que não é aclmissirel. .. 

' O Sn. StLVErru D.l ~Jorro~ :-E' a esperança que 
enga:Ja muito. 

O Sn. CAnNEmo nE C.I!!J>Os:-E por ultimo direi 
que ninguem tem o direito do dar golpes de Estado ... 
c que ha muito patriotismo o prudencia para não 
acoitar um tal convite e fat:t! prosonto. 

O Sn. F. OcT.I vww :-Apoiado. 
O Stt. CAnNErno nE CAlJPOS :-Senhores, o leito 

de repouso dns revoluções ó a nossa constituição; 
O Sn. Sn.vmnA DA ~IOTTA :-Pois niÍs temos vi

vido dando golpes de E~tndo; este ó o facto; a nossa 
vida constnucionnl compõe-se do golpes de Es.tndo. 

O Sn. FIGUEIRA u11 ~I E LLO :-Alguns sfto promo
vidos por certo lado. 

O Sn. CANSAxs.io Dll Srxmnu' :-E 011tros por 
outro. 

O Sn. FJGUEII\.\ DE MEr.LO: - Por exemplo, a rc
voln0iio de 1840. 

O Sn. CAnXEmo DE CAliPOS: -Julgo essa opinião 
perigosa sem as explicações dadns ; entendi que . 
hontcm o Sr. Nabuco qmz appollar para golpes do 
Estado. 

O Sn. FraUEIIIA llE illEJ.Lo:-Estú claro. 
O Sn. F. OcTAVIANO: -Então será golpe de Estado 

a resposta á falia do throno que falia na ded!cação iÍ 
pessoa do Impol'ildor. 

O Sr. presidente tange· a. campainha. 
O Sn. CAnXEIIIO nr. Co~moos: - Acho que 'entre 

dedicaçilo ao Imperador e convidal·o a rasgar a 
constiLuirüo rae grande distancia. 

Sr. prêsidente; cu o anno passado, na sessão do 
Hl do Agosto, já tive occasião de tratar de eleições. 
Quando se. discutiu o voLp do gruças na sessão pa~
sada, c em que outros mm tos nobres seDadoreE, mais 
habilitados do que eu, cxpozeram suas idóas sobre 
as neccssidados do paiz, ou referi-me exclusivamente 
ao mclhommento das eleições. 

O Sn. Z,ICIRIAs: - CÔnYidam Sua Magest.ndo o 
ImpC!\1dor a collocar-se iÍ f1·cnto da reforma, <Í frente 
estl: ollo. · 

O Sn. FtGUIIIRA nE ~liiLJ.O: -Então basta ... 

Não !orei aqui, para não enfastiar o senado, tu!lo 
que disse nessa oecasiito: lerei sómento um pequeno 
periodo. (Lê) Antes qno conclua pcrmitta V .. Ex. 
que cu diga alguma cousa sobre a discussão quo tem 

' havi~ acerca do poder pessoal. Alguns denunciam 
a cxistcnc1a do poder pessoal. 

Quanto a mim, Sr. presidente, o quo temos tido 
de tmío, de pessimo, ó a nuliificaciio da vontade na
cional pelo fulscamento das oloiçôes, com o que mi
nistros toem crendo cam:tras snas; estudo este que 
muitas vezes até torá imposto ao poder modorador 
circumstuncins que .o !lo desejaria que niio existissem. 

O Sn. LAXSANs:io !III Sr;mmu' :-E' preciso ins
trumentos adaptados. 

O Sn. C.l!lNEmo DE C.llti'OS :-Julgo mesmo que 

·alguns collcgas do nohro sonador Cjunndo o11viram o 
uppello CJUO o 011tro nobre senador pola llnhin fez 
ao poder irrespomavul para esse golpe de Estado 
não o npprO\'arillll. 

O Sn. F. OcTAVLIXO :-Nosso sentido que V. Ex. 
estú indicando Deus nos Jirro. 

O Sn. Sn.vF.Jna DA t:loTTn:-Nilo C]uorcmos re
formas outhorgndas. 

O Sn. CAilNEII\O nE CAMI'03: -Eu entendo q11c é 
preciso fm· fé nas f'l'nndos inslitnir.õcs do nosso rniz, 
como cm outro tcn;po jú se dis;c, ·o tor fé nn opi
niitO publica, porqno aindn q11o e!ln so tcnhn roson· 
tido do muitas doceprüos, r:omtn:lo, nús vemos qno 
olln sempre cst1Í aleri'a, o influo nwis ou monos. I 

O Sn. Srtvwu D.\ MorTA:- Esta ó a minha 
doutrina; bem mostra qno V. Ex. foi meu mostro. 

O Sn. CAn~mmo DE CAJII'OS: -Julgo, Sr. presi
dente, fJU0.é este um dos prineipaos melhoramentos 
de que precisamo~. ~lus, eomo ha poueo disso, are
fm:m.u t!u ,Iogisln~iJO otoilol'lll niio ó facil; ha .muitas 
opmrüos acerc~ 90 ~1cthodo que se deva ?ogu1r; uns 
Iom bmm a e!OJçao rliroctn, outros quo pers1sta a .1ctna I 
eloic:ão indirecta. Eu, porúm, entendo que, emquanto 
o pÓvo brasileiro, como disso nuquollc discurso, fôr 
tratado como servo, nüo púdo lwrer oloiçito livro; ó 
preciso pnm isso ncuhar eom as leis que existam o 
que fazon1 do povo inteiro seri•os,,qunnrlo qnizordar 
o sou roto; SCJII a oleir;ito dircct1: ou indit·octu. 
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O Sn. S!I.VE!R.\ n.1 Mor'f.\ :-Estamos do nccordo; 
ó preciso que as cnmaras niw se componhnm de cm
pregados publicas, de dopellllontos do governo. 

O Sn. CAilNim\0 nE CAm•os: -Para tJUO o poro 
possa votar convenientemente, ó preciso quo nito 
possa ser VJXado na. guurda nacional: é preciso que 
não esteja ao arllitrio do qualquer subdelegado. 

O Sn. SJLVEHU 0.1 i\loTT,\:- Veja V. Ex. em 
quantos pontos estamos concordes. Se não J'"zom a> 
reformas, é porque nito quer~m fazer nada. 

O Sn. C.UIXElltO DE C.utros·-Falluu se nesta dis
cussão da direcnão que o "ovemo tem dado ás 
nossas Jelações nó llio da Pr~tu, do que so tem feito 
no Paragu:1y ;. levou·se a mnl que se procurasse 
instituir .no Paraguay.um governo provisorio, à jul
gou-se que com osso governo hul'ia rnzrw para não 
se tratar dos preliminures da paz, e menos do tra
tado definitivo. Invocou-se, porisso, o tratado da 
triplico alliança, que falia do trntado de paz com o 
governo r1ue se estabelecer depois do acabada a 
guerra, pelo que pareceu a alguns nobres senadores 
quo s!Í depois disso ó quo se podia insl.ituir um go
verno o com elle tratar. O nobre senador pelo llio 
de Janeiro que tel'e po ,. missão do governo do Jlr~sil 
tomar parto na confecr:ão desse traindo, disse rJLW 
não se tinham ventilado' esses assumptos quan<lo se 
discutiu o tratado, mas não disso que o que se fez o 
contrariasse. 

Eu, Sr. presidente, entendo que o que se tem feito, 
podia·e so devia fazer; não só foi boa 11 instituição 
do governo provisorio, como huYia direito para o 
fazer, c digo mais, ainda mesmo que o tratado a isto 
se ~ppozesse (o que não é certo, untes julgo r]ue está 
mm to longe disto), porque tudo dependia do accor
do, como houYc, rJas parles contratantes, que er•un o 
Brasil, a Hepnblica Argenlinn c o Estado Orien
tal. Os quo fizeram o tratado podiam em qual
quer momento concordar em aiteral-o. E se elles 
concordassem em alterai-o, suppondo-se quo o trata
do se oppunha u que se creasse aquello governo, 
tinham todo o direito de o fazer. Gol'erno proviso
rio, pois, podia ser· instituido pelo accôrdo das tres 
potencias, rnes.mo quando o tratado da allbnç.t 
se oppozesse a Isto. 

Agora resta a rJuestão de saber so com o:tiY·gover
no podia-se t~atar dos preliminares de paz e mesmo 
fazer o tratado dollnitivo. E' minha opinião que se 
podia fazer não sti o tratado preliminar de paz, como 
mesmo o tratado definitivo ; o que o Drasil, feito on 
constituido o goYemo provisorio, podia invocar para 
que se fizesse mesmo o tratado definitivo, se hom·esr.o 
com•enioneia nisto, o que, por agora, não oxomiuo , 
porque os tres contratantes, unicos fiscaos do tra
tado da alliança, concordaram na croação do got'CI'
no provisorio sem cuntlir~ões. Não direi que nquellc 
governo prol'isorio seja Úm governo slÍ em parte. 

U)! Sn. SE~.tnon: -Concordaram, mas não para 
haver negociações definitivas. 

O Sn, C.tnNlnno D~> C.t~i!'OS:- 'l'onho ruzüo para 
duvidar. 

U11 Sn. sr.:unon:- Houve rosert•ns. 
O Sn. c.~nNII'iao' ur. CAm'Os:- Pudo 

estou sciento disso. 
ser; ni10 

Uu Sn. SEN.tnon.- Vem nos nnnexos do mini1-
terio do ostruugcii'os. 

O Sit. CAltNEillO Dll CAl!POs:- !'ola iostituicüo 
do govemo prot•isorio, so não houvesse essas reser
Yns, ora ~lle um g-ororno com qualidude para tratar, 
porqno "!'o entendo o qno soja goremo ue um paiz 
reconhecido P?la.s Ires potendas, que não podess~ 
r.xerc,.r esse duo~ to. 9 quo se tom feito sem pro em 

. tacs cm;nm~tu~cws c com efl'cito principiar por um 
tratado prehmmur do paz, o l!·ata-~e com quem estlt 
governando. 

i\Ias como um tratado definitivo dr.ve ser mais 
pensado, ha muito I~Jnis !Jecessidades que uttender, 
reservu-so pura dcp?Js, nao porquo um govemo que 
compare~o pe~aole torçashelhgerantes, que com ellas 
tra~a, nao seJa sufficwn.te pa!'a tratar do principal; 
sena mUitas vezes uma 111epcw, que nenhum gover
no do mundo commette, fazor sacdfir.ios immensos 
pura eheJlil!' iÍ victoria, o rlepoisretirar-sP sem firmar 
os seus dH'eilos. 

Pód_e haver até capHulação em quo a prudeneia e 
a r~za9 recommcnrlom quo ·aquollos que fizeram 
sacJ'IficJOs para vencer, tomem suas cautellas para 
n,ão. terem de rcc:Jme~ar a luta. O 9ue se fez cm 
l ans, quando os aliJados venceram Napcleiio? Que 
gol'emo so lovantoiJ alh'/ Um "oremo mesmo de 
combinuçiw ·~om os alliados. Con:' esse "overno flze
~am·se ~stipnluçüe~ preliminams de p~z, e ahi se 
llltroduziram condwües essonciaes p11m que os 
alliados podessem éom seguranea ~e:sar as Iwstili-
uades. • 

i'lito diroi cousa alguma sobre a convoniencia da 
~usta)lpQit? do qoverno pro~isorio, porquo creio quó 
1sto Ja to1 explicado sumcwntemeote, e mesmo o 
nobre senado1· pela llahia não contestou essa con
veniencia .. lulgo que foi prudente, foi um bom acto 
de politica; e que isto foi o motivo do accordo a que 
sobro elle chcgnram as tres potencias alliadas. 

O nobre senador pela Buhiu,que acaba de levantar
su do meu ludo, fali ou· em seus discursos sobro as 
opera~ões da gnerr~; foi esse o motivo'porquo o no
bre senador pelo R10-Grandc, o Sr. duque do 'Caxias 
teve do, responder._ S. E~. J'allo~ na. sexta-feira pas: 
sado. bn uma das sessues leglsla!Jvas anteriores, 
parece-mo que quando na resposta :í falia do'throno 
se louvavam as operações da guerra/eu disso .que 
nem as Jouvava, nem as censurava, porque não tinha 

. pretençocs do entender de oporar:õos de "IIOrra o 
não queria dar lo1tvores indevidos: ou· faz~r cen
SIIras injustas. Para mim quanto á guena pen
sava _do mesmo modo que quanto nos medicas, 
quo sao bons.os generaes quo vencem, como sito 
r ons os med1doJs quo cmam. Não entrarei nesta 
discussão. 

· Mas o mau pensnmento a esle respeito, sobre o 
modo porque n guerrn foi dirigida no tempo do hon
rado duque, tÍ o quo Youdizer. S. Ex. tem visto que 
muitos lhe r1uerom negar todo o merecimento ; ou
tros entendem que fez quanto erunocessario fazer· - . ' en nuo penso assim; ontondo quo o nobre duque 
desdo a sua marcha do !lanco atú a rendi cão do An
gpsturn fez muito. Os feitos são para o,Uo"!lluito glo
JJOsos; mas enloudo lnmuem que dcpo1s dtsso muito. 
rostava pam fazer, o quo nm múo fudo o desviou do 
colher novos o incompnravois touros que complo
tassem e pozossem nm renwte rndianto na sua eorila. 

O nohro dnquo do Cnxias, querendo roforir o qu!) 
so passou com cllo do sr! o o principio da guerra, jul
~on1lovm· contnr o que so dei! entre ello e o minis
lorb do :31 do Agosto. Ao ouvir u tJUO disso o nobm 
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senador, ainda que fosse habito mo11 dar apartes ou 
interromper, não o fnrin porque S. Fx. precisava do 
toda n calma ... 

O Sn. Z.lCAIIIAS :-Apoiado. 
O Sn. C.<IINEmo nE CAm•os :-... pura explicar 

uma missão tão melindrosa como a sun ; mas en· 
tendi qne, so na nurrnr.ão de S. Ex. houvesse algu
ma cousa.~ue niio ·fossê inteimmonte do nccordo com 
o l!_Ue eu tmha em lembrança, devia explicar. 

NiJ sabbado niio houve sessi10, nem eu vim no se
nado, por incommodo de saude; no domingo Iam bom 
não sahi á rua. Hontem, pelas 9 horas da manhã, 
não querendo confiar unicamente na minha reminis· 
rencia, fui procurar o meu illnstre collega, o Sr. con
selheiro Furtado, c pedir-lhe que me oxpozessc no
vamente o que se tinha passado entre elle e o nollre 
dúqile. Elle, com muita difficuldade, porque infeliz
mente tem sull'rido molestia muito grave, pôde di· 
zer-me nmu ou outra cousa; a familia estava mquieta 
por yel·o falia r e tossir a todo instante. 

Po.sso, porém, asseverar que o Sr. conselheiro 
Fut·tado me disse que não ern certo que elle tivesse 
ameaçado o nobre duque ...• 

,. O Sn. DUQUE DE CAXI,\S -Ameaçado, não; nem eu 
solfreria ameaça. 

O Sn. C.<RNEmo DE CA~IPOs:-Ameucado de cons-
trangei-o conío militar. · • 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS :-Disse-me que au era 
militar e que, sendo a commissão militar, eu devia 
aceitai-a. E' um facto que so passou entre nús dous. 
S. Ex. não é capuz de negar. 

O Sn. CAnNEmo DE CAMPos:-Refiriu-me elle que 
foi convidar o nobre duque de Caxias e que recebera 
em resposta isso que aqui foi ouvido. V. Ex. respon· 
deu-lhe que não podia servir com o ministro da guerra 
que existia, nem ter a isto obrigado a !tentas as suas 
immunidados, mas que o ministel'io podia refor
mai-o .• , 

O SR. DUQUE nE CAXIAS : - Não fallei em reforma. 
S. Ex. está esquecido. 

O SR. CARNEIRo DE CA~Iros.- ... o que elle lho 
dissera que a commissão era militar: que V. Ex. 
como militar não se podia negar a clla ... 

O SR. ouQur~ DE CAXL\s:- Isso declarei cu. 
O SR. C,lRNEmo DE C.lliPOS:-... mas que era uma 

missão de confianca c contr01 a I'Ontade não exi-
. · '' E r · gma que . .1x. osso. 
O Sn. F. OcTAVIANO:- Tanto quo niw mlmduu. 
O SR. DUQUE DE CAXIAs:- E' a verdade. 
O SR. FmmNo:_; Está' conforme. 
O Sn. F. OcTAVI,\NO :-Não está conformo, ha 

discrepancia. 
O ::ln. · FmmNo: -Se refere-se a mim, estou 

prompto pura responder. 
o· SR. F. OcTAVIANO:-Quer-so chegar ao cunhe· 

cimento do uma verdade; que calor é esso ? 
O SR. CAilNEmo DE CAmos : -Quanto ao mais 

que se passou com o Sr. llenurcpaire, sobre o facto 
do vapor, nom ollo, nem cu, nem outros eollegus 
nossos, tomos lembranr.a disso. 

Podia-se organisar n'qui 011 nlli um exercito o o 
Sr. Deaurepuiro conversava o tratava comnosco suhro 

u ida do Sr. duque pura o organislir e nús adhe· 
rimos, menos quando o Sr. llouurepaire com quem 
o Sr. duque conversava·nos disse que S. Ex. exigia 
ser presidente da.provincia. 

O Sn. nu QuE DE CAXIAS: - Disse" mo que sil tinha 
acabado de rBsolver naquelle momento. 

O Sn. SILVE!llA DA MoTTA (ao Sr. Fil'miito): -Já 
vê que a r ousa não estlt conforme. 
o SR. F. Ocu VUNO: -Não esm. . ' 
o Sn. C.lll:oiElllO llE c,\!IPOS:- Pareceu-me que o 

nobre duque entondra que o Sr. Deaurepaire se reti· 
rárn do ministerio por causa de S. Ex ... 

O SR. DuQuE DE C,lXIAs;- Elle m'o disse. · 
O Sn. CARNEIRO DE CAIIros : - Quanto a ,isto 

assevero que não hu tal; o Sr. Deaurepaire n'ão sahiu 
do ministerio por não se concordar que S. Ex. fosse 

· presidente ou nomr,ado commanduqte do exercito. 
Do discurso do nobre duqu9 resulta que o Sr. Deau .. 
repaire se retirara do ministerio pór esse motivo; 
mas o facto é que com etreito o Sr. Deaurepaire nos 
eommunicou que o Sr. duque não duvidava ir orga· 
nisar o exercito, comtanto que fosse como presi
dente da proviucia do 1\io-Grande do Sul; nós 
entendemos que não, por muitos motivos poderosos, 
mas o Sr. Deaurepaire não sahiu por essu razão; 
sahiu por outras; nunca fez questão da ida do Sr. 
duque para essa commissão, e nem para o com
mando do exercite. 

O SR. DUQUE DE CAxus;-Elle m'o certificou·; está 
. vivo, ha de rectificar. 

O Sn. SILVEIRA D.l MorTA: - Eu sou testemunha 
tambem desse facto. 

O Sn. DUQUE DE CAXL\S: - Sou incapaz de dizer 
uma cousa por outra. 

O Sn. SILVEIM DA MorTA :-0 Sr. Deaurepaire dis· 
se-me que sahiu por esse motivo. 

O Sn.Du QuE DE C,IXIAS :-Disse a V. Ex. tumbem! 
·O Sn. SILVEIRA DA i\lorTA :-Sim, senhor. 
O Sn. F. qcuviANO (ao ~r. duque dE Ca.x,i~s): 

-Jit vil quo nao estamos aqut com questoes de par" 
lido. Naquella occasião tambem fui ouvido nessa 
questão. s~be V. Ex. que eu lhe era hffoiçoado espe.· 
cial e um dos que indicavam ao governo sua· ida; l:u 
e o Sr. Theophilo Ottoni insistimos constantr!men,~ 
pedmdo ao governo que o mandasse. Escreve-se hoje 
a historia tão eri'nda I . 

O SR. CAnNE!llO nE CAUPOS :-Eu já disse que 
procurei' hontom, 1ís 9 horas da mdnhã, o Sr. conse
lheiro Furtado, porque julgava que devia dar estas 
explicaçües ... 

O SR. Sn.vEm.l DA MoTT.\: - V. Ex.' procedeu 
magnificamente, com muita lealdado. 

O Sn. CAilNElllO DE CAliPOS :-... e olle, incom
modado como se acha, aponas pôde com mliito os
foreo dizet·-mo o quo já cxpuz ao senado. 

~r. presidonto, ou ponsot que o ministerio do 31 
do Agosto estava sepultado, eondcmnndo o que nin
guom mais so lombraçia dollo. 

O SR. F. Oc'l'HIANO :-Isto ni10. A presente ques
tiw importa a responsabilidade do homens puhlicos 
quo os tão vivos. lJizer-so que foi jnteresso mesqui
nhy do pnrtiuo: Não, t\ uma cahunnia. llou1'o alli 
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um Sr. sanador que gritou "Miserin! mi seria I" Nilo 
ó assim. · 

O Sn~ Z.ICAI\LIS: -Assim so escrevo a historia. 
O Sn. CAn:;r.mo nE C.utros:- Usnnno de toda 

a franqueza direi que, ,g1mnd~ Hvomos do nceltar ... 
de fazer n guerra cm .\lontoV!deo. 

O Sn. F. Ocuvww: -Acoitamos n guerra, nin
guom a foi buscnr. 

O Sn. C.IRNEIRO DE CA!IPOS :- ... Julgamos que 
para essa guerm um geneJ~l. n.ITeito úqnelln~ ~ousas 
era o mais proprio, e nos dlngimos n prmCiplO no 
Sr. Menn11 Barrotto. · 

Depois nos dirigimos r o Sr. Osorio ... Depois, a 
guerra do l'arnguay aprescnton-sQ a· .todos mmto 
facil, ~onsnvn-so que COI~ sopro aqml~o voava; 
mas f01-so desenhando mais g1·avo, o entao tornou
se preciso um homem atreito á guerra, capaz do 
a fazer, e que lambem pela sun patente cle~ada su
bordinasso, todos aquellcs officino~ que dovJ~Il_l co~
corror para a guerra. hu concebo. que o mi~Isterw 
se lembrasso do Sr. duque do Cnxws, mas nno na
quelles primeiros lompos. 

Senhores, eu ponsOJ que o ministerio de 31 de 
Agosto estava senultadu, condemnado o talvez amal-
diçoado, porque todos eram contra elle... · 

O Sn. F. OcT.mANO:- Não. 
O Sn·. C.1RNEIRO DE C.lltPos.- ... menos um~~~ 

outro individuo. Do partido liberal mesmo, h.avm 
alguns que procura1·am até um gato morlo para atirar
lho lt cara. 

O Sn. F. OcT.IVUNO: -~fenos ou. 
Ficó1.1 a discussão adiada pela horn. 
O Sr. presidente tlcu a ordem do dia para 20: 
t• parle (até o meio-dia).-3• discussão do pro

jecto do Jr.i fixantlo a força nal'al para o anno do 
1871 a 1872. 

2• discussão do parecer da mesa n. 292 sobro o 
requerimento do alfares Francisco Gonçalves da Costs 
Sobrinho. 

2• dita da ~reposição da camara dos Srs. deputados 
eoncedendo l!cencn ao capilão de mar o guerra Jero
nymo Francisco Gon~alvos. . 

i• dita da proposicito da mesma cumnra auton
sando ó ~overno para mandar ndmittir li mal!'icnb 
em divcr~as faculdades no estudante Antonio Eduardo 
de Berredo e outros. 

Idem i"ualando os vencimentos dos omJlregados 
da secr~ta~ia do tribunal do comme1·cio de Pernam
buco aos dos dn Bahia. 

Idem 'rios empregados do tribunal do commercio 
do nfnrnnhão. 

Ao meio·dia, on antes.- Discussão do voto de 
gracas. . 

L"evant.on.sc a sessão 1ís :3 horas o 20 minutos da 
tarde. 

ACTA EM 20 DE JULHO DE 1870. 

PIIESIDEXCIA DO SJI. VISCOXDJ; DE AII,\ETÉ. 

A's 11 horas da manhiifcz-se a chamada c acharam
se presontos 28 Srs. senadoro>, a snbcr: visr.onrlo do 
Abaetó, Almeida e Albnqucrque, Jobim, bariw do 
~\1 ~ mnngun pc. visçon.d~ do Sn pucahy, Chic!wrr~l: Cnr
nmro de Campos, Lc1tao dn Cunha, Antao, I orres 
llomom, Toixoiru de Souza, Snyiw to bato, Parnna-

guá, barfto do S. J.ouronço, barão de Cotcgir,e. hnri1o 
do Jlio-Grnnde, Fi~uoiril du Mello, .Jaguanbe, vis
conde do Cumaragibo~ Nunes Gonçalves, Dias de 
Carvalho,. hariw do I impama, Femandes Braga, 
Cunha Figueiredo, barão !lo Jlom Deliro, Yisconde de 
I lnhornhy, barão das Tros Barrns o buriio do [\III- · 
rit.iba. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Zaca
rias, Firmino, Sinimbú, F. Octariano o Silvoirn da 
Motta. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Diniz, barão de Antonina, barilo do Itnúnn, 
burilO do Maroim, Alcndes dos Santos Furtado, 
Paula Pes·soa, Dias Vieira, Fonseca, Paranhos e 
Mafra. · 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. Souza Franco, corulo da B1la Vista, duque de 
Caxias, Souza Queiroz, Silveira Lobo, Hibeiro da 
Lilz, Saraiva, visconde do Suassuna, 1'iscondo de S. 
Vicente, Nabuco c Pompeu. 

O Sr. pro>idcnLc declarou que não podia haver 
sessiw por falia .-lo qnn1n111, mas que ia lêr se o ex· 
pediente que se achava ~obw a mesa. 

O Sr. l• secretario deu con.ta do scgnínte · 

EXPROIENTE: 

Officio do Iü do corrente, do minisLerio do Impc
rio, cm rcsposln no do 11, communicando qne ex
pedim aviso nesta da ta ao presidente da prnvincia 
das Alagtlas para que mande proceder iÍ elmçilo para 
preenchimento da vaga de senador occasionada pelo 
fallecimonto rio S1·. Antomn Luiz Dnntns de Barros 
Lcilc.- lnteirildo. 

Dito, tia mesma d11tn, o do mesmo ministerio, re· 
meltrmdo n nntographo sancionado da rcsoluçi10 da 
assembléa geral que nnlomn o g-overno para des
pender a quanlia de 4:000$ pela verba «instrucção 
publica." - Ao archivo, communicando-se á outra 
camara. 

Dons ditos, da mesma data, do l•.sorrolnl'io da 
camara dos Srs. deputados, remettendo as seguintes 
proposicões : 

" A âssembléa geral rewlve: . _ 
Art. I. • Fieam approvadas as segumtos pensocs d:: 

500 diarias,concedidns pO!' decreto de 22 de Junho de 
1870, a saber: de 400 rs. aos soldados, do !J• bata
lhno de infanlarin llogerio Francisco do Olireira, do 
11• batalhão de infantaria Firmino Bezerra; aos 
cabos de esquadra do 29• corpo do Yoluntnrios da 
(latria José Sirnp.licio ~le Ara,ujo, do I• bat~lhi1.o. de 
infantari.l :\ntomo Lmz da !•rança, todos mutJhsa· 
dos cm combate. 

Ar\. 2.• Estas pensões serão pagas da data dos 
decretos qno as concedeJ•am. . _ . 

Art. 3.• llevogam-so as disposJçoes em contrariO. 
!'Jwo da cnmara dos deputados, em 19 de Julho 

do 1870.-Conde de Baepcndy, presi~enle.-JoaqJti~I· 
Pires Macharln Pm·telln, I• •ecretarw.-José Mar1c1 
dn SilJJa. Pa1'anhf!s Junim:, 2• secretario. » 

" A nsscmbléa geral resolve:. . · _ 
Art.. 1." Ficam 11pprovadas ns sogumtos· ronsoes 

concedidas por· decretos do 15 do Junho de 1870, a 
saber: 

§ I. • Pnnsõl's !JlOnsaos: do :JGS no alfo1:es do lO• 
corQo do cavall;ll'la dn gunydn nacwnai'do RID Grn.nde 
do sul, Mnnool .losó dos ?nnLns; de. GOH no cn~I.ti\o 
do 23• corpo do volunlni'JOS dn pnlrlll, J\lanoel llus
taquio do Urilo; de 0üfl no capitão honornrio do exer-

U 
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eito c tcnontc-coronrl da gn:ll'lla nndon11l do llio 
.Grnndo.do Sul, .loilo AntoniO Jlod!·igues, todos inru
lidno:los por ferimentos ri!t·cbidos r.m comhnte. 

§ 2 o I'Pn~ões diJrip~: do •100 rs. nos soldndcs, 
do 4" bntalhiio do artilllilrin n pô Mnnnol Antonio, 
do 1ii·• eorpo dn cnrnlla!'ia dn :;uul'llu n11cionnl do Jlio 
Grau do dn Sul Fl'ilncis1:0 Jo1ú Gaminn; do ü(IO rs. 
:10 2·' sargcutu da guarda nncional do llin Grnntlo do 
Sul .Joronymo Josú Pinheiro, todos inntilisados cm 
eombutc. 

Art. 2." Estus pcnsõos scriw pavns du tlatn dos 
decretos rrue as concedcra!n 

Art. 3." Hevogmn-so as di,posicõcs em c •ntrnl'io. 
Paço da c amara dos dt•putados, em Hl de julho 

de ltl10.-Cunrle de Jlacpently, prusit!onte.-Joa
qlll:m Pil•es !l/achado p,,rfclla, 1" se~retario.-Jo~d 
Alaria daSilt·a Pamnhns Jnnior, 2' ~oeretario. n-
A' mesa. · 

O Sr. 2° secretario leu o parecer ria mesa n. 285 do 
20 do .lnlho de 18i0 sobru a proposit)ÍIO quu concedo 
hconca ao cnpitiio do mar c guerra Jcronymo Fran
cisco 'Goncalvcs.-Ficou sobru a mo>a. 

O Sr. p"msidente du11 para a ordem do dia do 21. 
1' pa, te (utd o mtio·dia).-:3• tliscussi\0 do pro

jecto de !ui lixando a força naval para o anno finan
ceiro.de !Si l a !Si2. 
• llita da proposição !noncionuda no pnrecer da 
mesa n. 2!1:3 sobre pensoes. 

2• discussiw 1!o parecer da mesa n. 202 sobre o 
rcquerimentll do alleres honorar;o do exercito Fran
cisco Goncalres da Custa Sobrinho. 

Dita. <la ·proposição da camura dos' Srs. deputados, 
concc.tcndo licença i!O capiti10 do rnar o guerm.lcro
nymo Fr11n.isco Gonçalves. 

1• dita das proposições da mesma cnmara: 
Igualando os veneimontos dos cmrre:::atlos di'. se

cretaria do tribunal do cornmcrdo de Pcrnmnlmco 
iHJS dos da Ballia. 
. Idem os vencimentos dos empregados da secre

taria do tribunal rio enmmcrein do ;\l:imnhiio. 
.Ao wcio-dia, on nntes.- Disr;ussitO de voto do 

gracas. 
T{m sc~nida convidou ns Srs. senadores para se 

occuparcm com os trab;~lhus das commissúes. 

3~• SCI'lSãO. 

EM 21 DE JUL!IO DE 1070. 
PliES!DEN~L\ DO SI\, I'ISCO~IIE DE o\11.\ETÉ. 

SJ:mL\liiO.-·I'arcecr da mesa n. 2i6.-0rdem do 
dia.-Tliseussiw do pl'OJCrl.o de !Pi fixando n força 
navai.-Tliscussão de uma proposição da camn1·a 
dos Srs. deputados D do pan cor da mosa n. 202 
sobre pcnsões.-Discussiw do uma propos~~iio da 
. cnmara dos Srs. r!Dputndos conwlondo licença. 
Obscrvac.õcs dos Srs. presidente o ministro da 
marinha:-Di:;cussi\0 de tluas proposiçõs da cauw
rn dos Srs. doputaJns ;•obro vencimentos a om
prc~udos publicos.:;-lliscu~süo do voto do graças. 
-Discursos dos' Srs harao de S. Lourenço c 
Sayão tobato. 
As 11 h.,ras da mauhit fl!z-so a eh:um;da, c acha

ram-se presentes 38 Srs. scuadore.,, a saber: vis
conde do Abnetú, Almeida o Alhurrucrqno, Jo~iln, 
hm·iw do MnmanguapP, vioeondo do Sapueuhy, Antiw, 
Tulxeim dtJ Souza, Carneiro riu CullljJOS, Cldchorro, 
Firmino, toilüo da Cunha, Sayüo tobato, barão do 

~luritiha, Figucim de ~lrllo, Cunh1 Fig.uoiretlo, vis
~~ondo de Cunwragihe, Fernandes llragn, bari10 do 
S: Lourenço, ~nri10 do llic Grande, Pomnaguú, Si
mmlu'!, hariw do Pira puma, lli~eiro dn Luz, Torres 
Honwm, bar&o das Tr~s Barras, duque de Caxws, F. 
O,;t.Viano, barüo do Autonina, bariw do Bom 1\etiro, 
.lili{IWI'ilJe, Pompeu, viscoudo do ltaborahy, Souza 
Fnmco, :~tmt.•s Goncuh•es, ~nriio do Cotegipe, vis
conde de S. Vieenté, Silveira da 1\lotta o Zncnrias. 
. JJeixarnm de compnre~er com causa pnrticipado os 
Srs J liuiz, b:1rüo do lt:n'uw, barão de Maroirn, Dins 
Vieir11, Furtado, Paula Possua, Mendes dos Santos, 
Fonseca, nlafr·n, Paranhos e Dias de Carvalho. 

JJeixuram do ~omça1·eeer som causa participada 
os Srs. conde dn Jlrla Vista, Souza Queiroz, Saraiva, 
Nabuco, Silveira Lobo o visconde de Snassuna. 

O Sr. presidente abriu n sAssão. 
Lcran •. so as actas de HJ e 20 do corrente, o, não 

haveudo quem sobre ellas fizesse observaçúes, foram 
approvadas. 

Não houre expediente. 
O Sr. 2° srcretario leu o par~eer da n:esa n. 29H 

de 21 de Julho de 1870; expondo a matr.ria do uma 
proposição da camara dos Srs. depul~dos, appro
vando a pensão annual de seiscentos mil rei.s con
cedida uo vigario colla~o da parochiq dn S. Sebastião 
do Allemào, da diocese tle Goyaz, José Maria de 
Azuvedo, concluindo: 

Lo Que u.proposiçúo da camnra dos Srs .. dcpu~a
dos, que esta >Obre a mesa, deve entrar em dtscussao 
e sor approvada. 

2.' (Juc o parecer da mesa seja impresso, edis
tribuidu na fúmm do estylo. 

Ficou so~re a mesa para entr"r na ordem dos 
truhalhos. 

OllDE~I DU DIA. 
FOUÇA :'i.\ V.\1., 

Entrou em 3' discussão, com o pnrocer dn com
missão do marinha c gnerra, e foi approvado para 
ser dirigido á sancçiio imperial, o projecto .do loi 
fixando .~ forca naral pnm o anno financmro· de 
1811 a 1872. " 

PENSÜES, 

Seguiu-se igualmente cm 3• t!iecnssão, com n 
emenda ofTerecida pela mesa, a proposição da ca
mara dos Srs. dep1llados, mencionada no parecer da 
mesa n. 293, sobre pnnsões. 

S1:bmettida á rotação, foi appronda o remettida á 
commissão dcl rctlactão. 

Entron em 2• r ÍI!tima discnssão o parecer da 
mesa n. 202, inrlcfol'in<lo o requerimento do a!feres 
honorario Francisco Gonculres du Costa Sohrmho, 
em que pede nma pensão, como recompensa de ser
viços prestados na guem do Paraguay . 

J,ICE:VÇA. 

S••guiu-se em 2' disenssiw, com o parecer da mesa 
n. 29i), a jli'Oposieüo da mesma camarn, concedendo 
um nnno do liconca com turlos os vencimentos no 
eapilão de mnr o 'guorra.leronymo Francisco Gon
çulves. 

O Su. PllESIDE:'iTE:- Em um primeiro parecer a 
mesa petliu ao governo informnçoes sobro o~ta. ro
solur:iw; em sessãcl do 1!l dos to moz o Sr. lllllllSlro 
da niarJuh;, rlou vorbalrnonte as mformnçõcs, quo 
r:onstavam da socrotaria; em consequencia d:sto a 
mesu retirou seu perecer. 
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SIISS.IO 11.11 U llE Jl'!,l!O DI: 1870 f7l 
O Sn, ZACARIAS pediu explicações no Sr. ministr•J 

dn marinha. 

O Sr, barão de Cotegipe (minisll'o 
da !llal'inha) :- Sr. presidtlute, tm jul~uc1 do me11 
devm· doelarar tudo quanto l1avin na fé do olneio 
dusse oflicinl, visto quo o ptn·eeer da mesa podia 'III~' 
fosso ollu remottido no senudo. Hn nl'ssn fü do officio 
a nota de uma prisão munduda fazer polo ministerio 
da marinha. 
· O Sn. ZACAili.\S: - Por insubordina~ão ... 

0 Sn. MINIS'fiiO D.l !t\hi,IIA:- l'or neto quo fui 
qua!illcado de insubordinnçiw. 

O Su. Z.\CARI.\S,:- Eis ahi. 
O Sn. !!ll!IS'fiiO D.\ !IAIIII'ill.l: - Mas oss;1 nota, a 

meu \'UI', ni10 p1íJe ser obstaculu jJllr<l a con~ossiio 
de um favor, de quo o ufficial se mostra digno pelos 
serviços prostJdos, o que seu. estudo do saude 1'1)
clama. 

adoptar de modo nenhum, o pl'incipio que parece 
estnbelc'.'cr o honrado senador de que uma nota no 
asscntnmento de um ollleial o toma llldigno dn tudo. 
Eutiw tio ria uma pena maior do que n impost:1 por 
um ;onsellto llo guorra. (Apoiado). 

l'~sta a I'Oios passou a proposi~i1o pnrn a 3• dis
cuss!IO, 

l'HXCI!IEN'l'OS Dli E!ll'llliGAIJOS, 
Entramm em 1' discussão o pnssarnm pam ,, 2• e 

dest11 para 11 3·• as ser;uintes proposições da mesma 
camnra: 

J .• Igualando lls Yoneimentos 1'os empregados da 
secrctnria do tribunal do commcrcio de Pernambuco 
nos dos da llnhin. 

2.• Idem, os vencimontos dos empregados rio tri-
bu~al do com mo reio do r\larunhito. ·. 

VOTO UE G 11.\Ç,\S, 

Continuou n discus,iiO do roto de graças. 

O nobre senador disse que os scrvir;os prestados 
pelo capitão de mar e guerra .lcronymo Francisco 
(];Jngnlves eram do ordom tal qlle eu n elevara ~o 
grá'o de· benr.merito Om, dc•pois da prisiio sofi'J·ida 
por esse ollicird, elle aind:1 1·olton ao tlwwo da 
gucm, c ninda prestonrelovantes son•iços. l~ergnnto 
ou, essJ faltn a que o nobre senador allndm, deve · 
ser uma razão para se negar a nm offidal aquillo a · 
que me perece qur. elle tem algum direito pciLs sons 
serviços o pelo seu estado morbido ·? 

O §r. bar:io de S. Lourenc;o:
Sr. presidente, ha trinta e s€le nnnos que tenho as· 
sento no corpo legislativo, srm inlcrrupr,ão, o cnda 
rez tuuho llwis Jcceios de occupnr a tri~Íma. Estou 
11 este respeito no easo cto um Yelho militar, cnja 
biographiu li, qunndo lia Jettr<1 redonda, na qual re-
feria o biogmpho que csoe milit11r tinha dado muitas 
Jmtnlhas, mas quo na Yespern de cadn cnmhato tinha 
sen: pro mniorcs receios; e dizia : " ó porque a vic-
toria mora pareclcs-moins com a derrota, sondo o 
<lllll'paro quo as divide muito fragil. " l'orisso com 
r;:zão os rema no' pczernm oCa pito li o jnnto dn Rocha 
Tarpén; o até aos que reprc>entnm em thealros 
acontceu piissnrem muitas Vf.'lCS das palmas e das 

O Sn. Z.tC.Ilii.IS: -Algum direito .•. 
O Sn. mN1srno DA nLUIINJI.I: - Niw tum direito 

pleno, .é sempre um favor. 
O Sn. Z,ICAIIIAS:- E' nosso costnrno, é mandar· 

passear na Europa. 
O Su. liiNISTRO D.l !1.11\INII.I :- .\' risla do outras 

liconcas que se toem dado, pnrecc-mc qne pos>o .[un
lificai· esta como um direito. 

A nota do~se official só mente o pôde inhihir de ser 
éondocorudo com o habito de Aviz na conformidade 
do decreto que applicou á armada ,, mesmo quo 
ao exercito; e para quo não subsista essa nolil cm 
seu assentamento foi que elle reclamou; mas c !la 
não o priva de todos os mais direitos que ello tem ru 
possa ter. 

O Sa. DUQUE DF. C.IXIAS E uurnos Sns. : -
Apoiado. 

O Sn. FJRmNO: -Já foi promorido. 
O Sn. ~ll:liS'l'IIO n.1 !1,\1\II'ill.l :-Foi promovido 

depois dessa not:1, e o mcsmu meu honrado ante
cessor, qnu a mandou pôr, o nomeou par., uma com
missão no l';u·á. Está risto qur. a nota não púdo pro
judictu· o offidal, senão nu credito immaculado ljiiO 
todos dol'cm ter. 

Não compete 11 mim o dizer se a nota foi posta 
justa ou injustamente: devo crer IJliC foi justnmonto. 
Elle reclamou, e os tribun:ws competentes estilo 
examinnndo as suas razões. Allega que a notujMla 
em seu assentamcntç basea-so em um fnlw suppostn; 
que niio hourc semolhnnto f;.lt.r1 do subordinação, o 
por esse molivo eu não sei que de1·a sm· privado o 
official do favor, quo lhe foz u camnra dos deputados 
c lhe quor fazei' o sonndo. 

Sinto divergir do honrado senador, eonLinmu11lo 
a votat· pula rc;olurilo; e não adO[JIO, nem posso 

fiôr,;s ris patcadas, sohretado quando ha partidos. . 
Eu port:mto, Sr. presidente, que tenho do dizer 

,HJ so.wdo u que pouso cum toda a franqueza, devo 
ter reeoio>, o devo solicitar toda a benevolcncia 
dos noiJros senadores c pedir a V. Ex. a permissão 
d11 intermeiar o presente discurso com algum~s pas
sagens o episodios que attcnuem o enfado da atten
çiw quu pOr bun .ade me poss:ml' prestar; En~ctarei 
temlimndo um fado historico, cujo conceito applico 
pum desculpar o arrojo da franqueza com que hei de 
falia r ao senado. 

Qr1ando os nthenienses cncanegnram Solon de 
t'azct· s11as leis, elle desempenhou esta tarofa r:om 
t.oda dedicaçfto o patriotismo, e fe1.lcis de tal merito 
rrue ainda hoje fazem parto do nossa legislação, 
tendo sidu adoptadas pelos romanos, do quem nós a 
l'i•erJh mos; e tlissu ellc: I< Athenionses, ou vos dei, 
ni10 optimas lois, mas as que mais convinham no 
vosso estado. " Esse homem solicitndo por ~ous 
amigos J:ara nsslwtir o poder· supremo da llopubhca, 
resistiu sempre, o, nponas iiCII!Joun sua tnrefa, roti
ron-se, indo l'iajar, para que m1 oxe.;ução de 111as 
lois não fosse vexado com as continuas consultas 
lJUC lho fariam sobn• o seu sentido. A' sua Yolta (e 
e o fim desta eommomora.çi10) encontrou um conspi
rador das liuerdnJos publicas, um homem qne por 
bons cnminhos, 1.cr netos philantropicus, 111ntava 
obter a tyrnnnin ou o supremo podot· de ,\ thcnas; 
os to h ornem ora l'isistm tu. l';u·a roJ lisa r seu fim, r.lle 
dop0is de ter grangondo o amor d~ pov.o, foriu-se 
um dia o cuncu pam a r,r<1r,a p~bhca · rlizondo que 
SO h:1 VÜI ten lado IISSliSSIIIlll O porque O foilVO O 
ama1'n, o pediu uma guarda pnrn o defender,. com 
o pensamento do fazei-a ser1'ir á sua ambição. 
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Solon zeloso defensor da liberdade dú sua pnlria, di. 
rigiu-so no povo c disso: '' Allwniouses, nito vos 
deixais illtidiJ·. Ullysso~, do Homero, feriu-se pura 
engan1r os inimigos; Pjsislrato foro-se para enganar 
seus cornpat.riolns. " 

Pouco depois, Pisislrnto rocloma uma iCuniilo do 
povo em certo Jogar fúra da cidade, e que todos 
fossem armados, para ouvir um discurso do !lo; o 
povo aeudiu lodo,segundo suas ordens, o eile do pro
posito começou a fullm· do rnnnoir;1 que o niw po
dosscm ouvir ; ontãu sendo rogado pura fallar mais 
alto porquo o povo desejava ouvi l-o, clle lho disso : 
" Dopont!o vossas armas naqu,.Jio lognr,(quo ora um 
tell)plo visinho), para deixardes de fazer bulhn com 
ellasome ouvireis mü!hor.ll AppareeouSolouo disse. 
" NilO façaes isso, atlwnienscs, ni1o vos desnrrnei~ . 
Pisistrato tenta vossa escravidiw; não achareis 
depois vossas a·rmas.n O povo não o csentou, o Pisis· 
trato cnnsado já de tanta contmriedade po1· parte de 
Solon súme:Jte, diri,qin-sc n elle e disse: "Quem yos 
dá tanta ousadia para vos oppôrdes nos meus de· 
sejos?" Solon respondeu calmo: " Minha idade c 
meus servicos ;í patria. " 

!ovasse so cu começando hoje a vida publica núo es
colhosso n cnt'!'cirn do ngitadoJ'," E11 ta moem appli· 
cando semelhante dito nconso!hurin ú todos que rm 
politica prefiram o coinmercio do retalho· o onton
dor-so <hrcctamonto cum os consumido:.es. Pouco 
tenho adiantado com minha linguagem inoífonsivn, 
desprezando os detalhes, não mo envolvendo coin 
factos o,arguiçõe,s particulares, porque tenho soífrido 
eomo so o contmrJo fizera, e vou perdendo o ter
reno populaJ' ;í que pertenço c quo me tem sustentado. 

Eu, Sr.· prcsiilente, allegarei minha idade e 
mens soífrimcntos, jiÍ que não posso dizer mous ser
viços. E de facto quando o povo Alhenienso foi bus
car as armnsnfto as achon, e l'isistratoapodcrou-scda 
tyrannia de Athcnas. l'or~1nto, é confiado nn mi
nha idade, nos meus soífrimentos, no pouco que 
tenho do viver, que cu vos terei de fallar c1 m toda 
a fmnqueza· ll lealdade. 

Sr. presidente, os receios que lenho sempre de 
fallar cresceram o outro dia quando discorrendosobrc 
um pequeno objecto o nobre senador pela Buhia 
estranhou que eu, doente, tivesse feito uma viagem 
á Persia, .• , 

O SR. mNIS'IRO D.\ MARIXIIA :-Foi o ministro ou 
o Rei? 

O Sn. mnlo DE S. LouRENr.o: -Foi o ministro 
a quem res~ondi que fiz viagem no tempo da minha 
robustez. S. Ex. satisfez-se com a resposta, c disso: 
" A h t são restos! » 

Sr. presidente, este aparte do.nobro senador inspi
rou-me serias receios ; tive medo porque eu pensei 
que o nobJ'ü senador tivesse advinhado os mcns pia· 
nos; masl'i depois que nilo, o ag-ora quero ,Jesco
bril·os no senado com toda a franqueza, posto que 
•]Onfidoncia lrncntc. 

O Sn. i'AtU:i',\GUA': -Não ha de passar daqni. 
O Sn. B.\IIÃO DE S. LounE;;ço :-Eu quero agora 

mudar de vida ; não me dei bem com o negocio que 
fiz. (IIilaridttdc). O mm1 negocio era por atacndo, cm 
sobrado; passo agora a fnzm· o nel(ocio a retalho, 
eom porta para n rua, (Conlin1ín n hilaridade) o cu 
cuidei que o nobre senador tinha advinhatlo I'Sto 
meu pmposilo. Oqu(•, pois, disser neste discurso ou 
nesta discussito, é ainda do l'ellto ostnbclcdmcnto, 
reputam alraidcs do que mo estou desfazendo, ilo 
proposito do JHio repetir; cessam as citarücs c cpi
sodws, assim como o vicio dn leitura, lrÍtb;lho m-. 
nti!, scniw fJeJ'igoso. O povo scr;i meu fl'Cgucz certo 
o nnico do hoje cm diante. 

Com n loi'lll'il, o nnno passado, de. nm moderno 
escript.or in,qlor., llngcoth, comecei os ta minh.1 reso
lução. 1\cfcrio etlc o dito de um certo Iord Xtlon,· 
nome rruo n~o sei pmnunr:inr, no parlamento, ju
rando como so fazia cm sou tempo. " O diabo mo 

Os brilhantes oradores que surgiram o faltaram do 
lado destes !Juncos da sombra li que portonco me 
toem collocndo cm situação pouco favomvel, colldcm
nundo-mo a nm papel secundaria depois de suas bri
llmlilras, o talvez 11 uma repcti~ão p;ilida do que 
tão bom disseram. • 

O Sn. FmmNo:- Excesso de modestia. 

O Sn. u.\RÃO DI~ S. touRENr.o::.. O vilo elevado 
que lambem levantaram os dislinctos oradores do 
ludo do sol, mndn mais me desanimou porque não 
os posso seguir cm taes alturas. Devia o senado ter 
apreciado a discussão dos nossos marechaes parla• 
montares, a maneira porque decidiram do merito dos 
diífuren tes generaes, o da boa direcção das butalhas. 
Eu poderia querer imitai-os, se el!es it isto se limi
t tssem, mas de maneira alguma os seguiria no ter· 
reno em írue se colocnrnm, fazendo confrontacões, 
cstabeleecndo proforencias, e condemnando t Sem· 
pro mo hei de lembrar dos males quo viemm sobre a 
humanidade oor uma questão de preferencia de for
mosura; o os soffrimenlos de qne foi rictima o voe ta 
Itçrichore por haver ousado contestar a honestidade 
e :ormosuru da' helta Hcllcna, condcmnado a cantar 
a p:tlinodia pnrn rceobrar a vista, que por castigo 
havia perdido, palinodia a que tem horror o nobre 
senador a quem respondo. 

Eu, pois, Sr. pres1dente, não tomo partido por este 
ou por outro chofe, o por considcracão ao nobre se· 
nador, ex-presidente do conselho, que viu em um 
dos topicos do projecto do voto do graÇa uma signi
ficação de preferencia, direi, que t~l não foi a intcn· 
ção da commissão, q110 tal não poderia ser a minha, 
quando fiz o esqueleto dessa peca, a qual foi rcves· 
tida c nformose~da por meu éollega senador por 
Minas, incapaz lambem do praticar semelhante in
convenioncin, ou antes erro. 

O Sn.Fm!l!NO :-Apoiado. 

O Sn. H,\ nÃo DE S. LouRENÇO :-0 ,,nno passado, 
contra o voto do nobre senador c do outros, fizemos 
justiça ao nobre duque do Caxias, arrostando odiosi
dados; esto anno, com ma ró mo is prosper3, repe
timos igual justiça no mnrechcl conde d'Eu. 

O Sn. nuour~ nE CAXL\S:-Apoiodo. 
O SR. HAn:io nE S. LounENÇO :-V u pois o senado 

que a commissão nito se involveu cm tal odiosa e 
inuti! qncstào de preferencia, o menos se julgou ha
bilitada para fnlminnr ~ondomnações. 

O notn·o vencedor do Pnraguay tem realmente 
muito soíl'rido, o quo cm tempo me levou a toma~ 
sua dcfeza pelo amor ;i justica, c nló por sentir 
pruzor de navegar contrn a maiô, de arrostar essas 
opiniões da moda, ossos ntlrcrsnrios das circum
stnncius. Hoje para o nobre duque n m<tró virou. 

O Sn. Fuuu~o:-Vao enchendo. 
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O S11. nAni.o m: :~. LoUJ:Dco :- \"at• de vn,anto 
]1JI'a u opposiçito. O nobre dm{uu na\'tJgn prosporn
moulo, sontiudn (•U não o [Jodcr ~ognir (l[n o purto, 
pOL'que n;trt•go etn chlli't'llit c e c:~rgn, o nem mo posso 
;tprovcJiat· d,t maré, puts cnhi cm 11111a roYcssa o ~om 
roc!wdos cru ruda. l'sporo elwgar ii s~u tempo. 

Em lodo o easo o nouro duque tiere resignar-so, 
porq tle Jus triumphadoros foi sempre cst:1 ii sorte, son
do nu nnoign Hotwt us nccoss~t·ioô tio tritnupho n in.in· 
ria e a c;dttllll!Íii, qttll nito só Criilll p<mr:iLtidHs eomo 
aeoroçoadas; e nHl{nma mo .I orna so cstnbolucou pura 
os santos, no triumpho ua canonisacilll, os m!Yogados 
do d.iubo; ÍllilillliÇiW f[UO tanto meroeull do no!JJ'O CX· 
prostdcnw do conselho, lJIIU n adoplon para o t.J'ium
pho Uo suu governo, nomeando eonsol·lleiros d'Es
tado para se cnearrugurorn do st•me!IJilltl<J papel. 

Os nu i o !'CS g; •ncrtti~~ dll G rnei:t ti r o !'n m il df}Sr{l'il r.~ 
por galiil'lliw, [fi'ÍlleipaiillülitC 110 "'domiuio da fiumo
CriiC:Íll, ondu o J'a vm· popalnr é pow~j) firme, eomu llfiS 
governos J,.J;poticos a aruiz:tde dndespota. :'los te, me 
~·ecorJo :1gora do llill ilelis.tJ'iO J!llü cspcCJYil O Tiaixo 
Jmper.~"~ r111t"~ su r.lo::mur.,nar.!. 

Nu Gruda nlllign, em AthcnilS dOHlOCl'itl.i~n~ :seus 
• ! • ' . -

llliH~ giOl'JO:)uS g'Udl~l'aúS O i l!Hl!'l'l!i'iltll llt\S fll'JSUL!S, 
ou nu tona c;Lrungeira,,ull eo1110ram por longos aa
nos o p:!l.t do deil.urt·o .. \!elciades, 11 runeedor do 
Marathon, iJI\l,.ior !Jataih:l dtl3 gt•et;os contra 11 formi
davel exordto pars:1, moncn um prisilo por nito pu· 
der pago~ r 5U L.dcntús tlc mal til ii que fora eomlem
nado pulo inJt'.llO por" por u5o tt'l' i""! ido tomai' llill:l 
Jll'.i çu q uo si w.; vn, rt!l.i !'nil 1 o .. su let·ido. Ciluuu, son Jj 1 h o, 
tah·ct. o pl'imoirn geuvral at!wniunse, qne pagou a 
multa tlü seu p:w, euuHJII o p~o L!u dt,~=torru. 'fhumis
toclos, o tia Irado:· da Grceia 11:1 dci•t\' batalha na
val de S:t!:wliita, que é ,,ú deli e, o prinwit·u grmeml 
em l'latéa, e aind. Yonucdor t:lll ,\Jyealc, mtrrou 
úfsopa do [t8i'S,t Vl'IICÍdu, qttl' guJWru;amento o I'O
ee!Jcn u so,:out'l'Oll. Aristides, u justo, dos primeit·os 
generaes do i\ Lhe nas, au wguuista t!u Themistucles, 
mas com ollo se onlimdcnil'' nas gmndn~ occasiõoo, 
comeu lambem o pito de Joston·o. Puderia, seniJOrcs, 
mondomn fllltl'uS muitos UCJ!OtnOril.os tmlaJos com 
ingmtidilu, riiÜIQ JIUI'IJLIO IIÍIO Jlill ilUtllit'O de l[llaliiU 
ObSCI'\'0, 

Sr. prcsit!ente, wna tlos twss:ts glol'ins, quo j:[ de
fendi aqui. qtte t1Jn1 c:ido tüu dlll'ilJIJCIItu tratada, 'aimla 
sofl're; p"rn olla a mat·ti ainda nilo \'Í!'tlll; é o nosso 
diplotnilta no Jlio tia i'l'ilta. Tunlw orgnl!Jo cm nu· 
J?car osst! benemerito, u de ver~ eoncuiln om rpw é 
talo n.os, lugm·es omlu tum l'CJ'I'ltlO :tn llmsil, o na 
proprta btrupu <[lle se neunpa do nossas eonsa>. E o 
meHIJO Brasil nào so!fro uorvenl.lll'il ·? Nilo Jln"" cllo . ' . . ~ 
'!s trliiJ\l.JlrttiS ybtttlus, anensado por ;etts pruprios 
hllws·? Nau orti'Jstots nmnubm sonar\ um xprobritr-lhc 
a oxucssiYa nmlti!;üu, 11 vontade do apod rnr-se rios 
\Oi'J'llllOS d1J SUIIS 1isinhos, O O abuso tia YiutOJ'i:t tl'll· 
Wndo eontril a so!H•ritllia du vcn<iido '!Nilo :;eria bas· 
tanto deixar >emelltdnto tarefa ;ws estronp;oiros fJIIO 
nos sito mlror;os;! l'uis caho n <Jstatlistas b:.·nsiloi· 
ros exigir <Jl.W tt•nhunJos politiea larga, <JIIIJ faumnos 
amplas eonec•:-'sôas idt'! ~atb!ilt.L•J' llS oxigL'IH:iiis do.l:i 
povos confi.Jiill\es ·? l)twl soria o paradoiro de ta,~s 
eonws;·t-ll!s lllllil\'eZ sabi.lo nosso systhrma eompln
conlc? Sofl'r·o, putt:tntu, o !ltmil, t•omo .'-l!l'rt'lll sons 
honcmcrilos, Jllll'<J!Il! [, vmwednr. 

inl! 

Sinto rrno niw osteja presente o nobro senador a 
quem prDtendo responder: porr;m ou o nvisci do I[Ue 

O Jl S ,, ' 
~ 1 • t'.x. mo Ja oc;upnr. 

O Sn. Z.IG.IIUAS.- Pude lrnlnr, quu eu tomo Ol' 
npuntnmentos pi!r;: t.rRnsmittil·oR .. 

O ~;11, 11.1tún fJE ~~ l.o~:tuc:;ço:- E11 proJit·ia sttiL 
pro.>ençil poqno tcn!Ht prnzer particular de eumhatur 
r:~lll ~S gl'illidcs, V!llll O rei, l'C!'úi (Jra/.ia, da üpposj. 
\•lO: ntnd:' quo s0 d1ga ro1 çonst!tuetonnl; posso euiiHH' 
us ,,espOJO>. optmw: <<.~pulw OJHIUGJ> que entre os ro
manos ctdlua o Ycncedor pes,onl do chore ''ontrano 
Nesta propo>ito, rolerelll os sons subnltemos ti~ 
qn:tlquor graduação, qne <JU os rlcixn do parte. 
. 1! nobre senador, rei da oppm:irilo, confina demu

swuo t:ll! sua inlltwneia pessoal, ~ucrendo nliiis 
mnt~r a.,rnl)tllmci;~ ua o potlot· pc>sonl du chcf(• <la 
na~ao; ~'· .b:. derJa tor <'.onsu!tado eom seus minis
tros, pl'ineipalmotJto e01n o chdu do so11 gabinete 
ante:; ·:o clirul:~a•· s.ou plano tio rmiliEa(;no do rofurma: 
pura nno <::<J'I'Ot' o mcndc ser rr.!'ngado 1:orno tem sido 
el:m IJlllfLra .d" ]ll'tHigio do SlliJ eoroit. Mollior· pro: 
~~~·rloll I fte:nustod''' em ,\t!wnas, que tonrlu eonce
bu.lo. lllll gt·n;tr!e plnno do cngraurloeimcnto de sn:~ 
patJ'W, teni<·w!o as eunsot[ltütH:ias '!n pnulicidade 
••nt~·s de sn~ arlop!:iio, obteve do pm·u a dcsignJçiio 
do Jn:;t,o A~·Jsttae, parn apreciar o mel'ito do ponsn· 
nwnto, o lnzonllo est:~ rer nos nthouicnses qne a 
lem!Jran•.;a tlo T:;entistod~.·s era de gt·aude v:ill\agem, 
m:ts illll'J'ive;rnentc' iujnst:t, foi ollu re.~;!itildn. Niio 
C !'ii nndi• IJWJlllS rluquo dcstrnir o i.tccudbr os navios 
dos :t!li:!dos, q:te nenha1·am de cnmbatet· contra os 
pet·sas.' lrai~;uoirarnonlt', pílrn /1car At!wnas com o 
III' pnJ'JO do mnr. 

So, pois, imitamh TIJOmistoclc~. eonsultassc, il1 
niw .digo eom 1cns inqniclos ministros o elwl'os ii;J. 
me !tn tos. mas com o Aristidos tlo sou lnd11, o vone· 
rc~ndn p:·e'trlcntc do St'nado, som duvida nüo c8ll· 
son~iria clle o!n tal pttblicicli1do. En terei oerasii10 
do lallnr cspo~wlmcnto do plano do nobre senador 
a rruom me tenho referido, 
· O n11bt·u scnntlot' unmo\;eu por oxproiJJtr aos con· 
scrvndt.rcs o nvcrem cllc:; 0111 uma illnsão opticn, 
ct?co e agrudavol, vendo tntlo ctir de rosa. Croi<J que 
vtrc oito emnma rllusüo eontrnria, devida aos vi· 
dro~ do qnc usa. S. Ex. ,.,\ o puiz todo de pornn~ 
rovtmdas, l.ndo per.JirJo. E' r)cbaixo dn mesma illnsão 
quo vu a dmnor:rncia operando milagres por toda 
parle, o qtwr q'tD c lia assento sou throllo puro n 
stmplcs no llmsil. E' nma illusiw como l{lt:tlquer 
O!lll'J. Serh !Jom que o ncbrc sanador tlisscsso qual 
<(~s dtws rlcmocracins está fazendo os milagres. 
il lil!la p<dnl'l'a magtca, nmu maqninn de guerra paru 
colmt· ns nmlli(;õos. O cxpnricnto Gmzot diz que a 
p·tlnYm drnJO<Tilcia, ti um uidtos ! "Os pnrt.idós n in· 
r11cnm, c delln se apnsoam, diz o oscripttú•, r:omo du 
um. talisman; us mais fo1·tos silo os que a clel'illll 
n~:~~s alto. " 
q Sn. Souu FnANco . - Foi por isso qun alie fe 

snhtu tão mal. 
O Sn. ILili~o Dli S. LoUtlllliCO:- Sr. presidente 

1'!'!"" nas nt;JOsJlfrmlaJoiJI/Jer/. illlo 110 seu (ulnro po· 
ll/1cn rlc I;nulalcrrn, tltz o <JIIO pnsso 11 lêr: , Hn dilas 
democl'iii!IUS, 11111.1 qno rccolllwco ns leis dn rq11idndo 
o da hullril,qno ~onlinna for!'a tln \'UJ'tia.lo o dnjusli~n; 
olln Iom COIII[lll,latlo pn~·a tJdos a il{ualdndo diantu 
<la lot, do :mp~sto, o do ttti11tigo, r.om nccessihilidn· 
de do;; · "" 



SESS,iO K\1 21 UE JULIIO ll~ 1870 

qun o homem publil!u soja notes dr tudo filho de 
suas ar.,õns, IJIIU a intc!ligencin e 11 virtlll!c sejam as 
prindp:~es condi(;õos do exercido do podot·: obt·iga
so a reeonhecct' todas ns superinl'idiHlos legitim;~s, e 
11 respeitul-ns depois do reconhecid11~. Esta dcmJ
Ct':H~in, ou com a mollilrchiil ou eum n rupuiJJicn, tom 
os votos dos homens honestos. » 

"~Ias, pro segue o es,•ri ptnr, h a nma outra democra
cia odtmtn, dumr.nla, flllinsa, filhn da ffJia im•ujn, 
quo Bossuet tflo bem deliniu '' o negro e sc
cn,to elfl'iLo do um orgulho fmco » St!ll gemo eon· 
sistu prir:cipalme 110 cm CIJ'II/est.ar c desti·uir todns 
as supcrioridt!des. E'. inimign dP tuti•J ilfJiiillo rptc 
dura, do tudo ri'W rn;tsle, do ludo quo n:J:.(J'atlll<oco. 
1\llu ne~a todos os progrcs>os gl'lldn,ws rl11 liher iiulo; 
insullil seus alliadns nntm·nos; persegue, sohrotttdo, 
corn ingnllidflo implarnrel os prindpr's qur a 
:;ervem. Elia faz dn viJa das nar;iies uma lc>mpo;ludc 
.pet·potua : cmnm reduz os homens rrllroctidos a 
aceilill' uma f,,r(;a s11perior tji!O os snll·o do llitul'rn
gio. "O s.1bio csr:riptor eonLilllía a doscrr·ror n gmnde 
obra de Lno pnrnieio~n democr,rcia, <Jlln por loJa 
JlUrLe prel,mdo ~u!Jstiluir os ln~os nu•t:!t:rnit·o;, nt'li
flcincs o ep~!Ptni'J'OS ás gara:·1Lins rnortles, nHtlll'iiOS, 

lradkcionaes, quo emprega o ostrnci;rrw contra a ca· 
pueidmle, que rnvol'n u nseondontu PXelusivo do nu
mero; sendo p•rt· isso rptP o nobre sen:,dorsc lcmbro11 
rle r:ontnt· os dPus partidos. 

Ora, rpt:il des:ms dlli!S dcmor:rH;ins ~·, arpwlln qtlll 
<lStii fazt•nd" mi la ! r es na. E11ropa '? Na H os ptln !w, tjuans 
:iilo os rnila~ros que a Jcmocnl•:ia 10111 feiln? A incer
teza do 1'111uro, n anarehia imminortlc, a de>truit·ilo 
,to que nxisLi;., a quasi impoosibilidadtJ de ron>lrÍiir 
fJ que del'o permauoccr. 

O Sn. Sn.VEJIU ~A ~IoTH :-O que oxislia Cl'il 

fresco! 
O Sn. nA nÃo Dll S. LounE~!.:o :-Jiais fresco ti o 

rtue existe, purrJIIO ti nada, ou uma grande tuneaçn, 
O Sn. StLVEIIL\ n.1 MoTT.I:- Oh! 
O Sn. no~nÃo JH: S. Lor:nF.Nr.n: -Ptít!c dahi dl's~n

rolvrr-sc ~rande ca!amidade.' 
O Sn. Sn.vr:lll.\ m MoTT.\:- Autos is;o do tJUO 

o rdn:rdo da 1\niuha lsliJcl. 
O Sn. liA liÃO Dll S. LoutrEN\:o:- Q1wm quer antes 

Q snn~uo do que a paz'! l\espondam os hon cns rc
flcetidns t!e lluspanha. 
·O Sn. m~I>Tno n.1 ll.\1\I'ill.\ :-Quer portmbal-o. 
O Sn. BAII~O nE S. Loci\EN~o:- :íiw nw pet'lur!Ja, 

1rnles ruputo um farot· porq11u olfemw nlgnma dis
traeciw. O rJUO fnrii em l'ort11gal a dOIIIOL'I'IIr.in boli
c;osa" enpiLancnda por 1~:11 vol:ro mililllr'l O IJIW es~rí 
r1lb fazendo cm Ftnnr;a '! Lrlmpt·c snbet· que a lnslotl:r 
modenw, tlr•sde 11 moiir idade, niw ollbroo·t~ muitos 
coxemplos do LOI' n tlcmorol'UL'in ronlrndo om luta por 
sun Cl'llla, r:orn !Jnnrlcira pt·npt·i:,: e lia IJllilsi SHIII:rro 
fni nuxilinl' ou do Boi ou do al'i,:t.ncot'<U in. l'ndurin 
tlesftiZI!I' a inoxneLI npnwinçiw hislor·ir•n ifliO t.r•n:uJ 
ouvirlo [azoi'-So nm•lll eusa >olrm 11 vitln Jl"rlnrunn
lat' in~leza, o t:cm cspc•t:i'rlulndo sobt·u omurito du 
.lor"O III qnn preston sorviços imptH'tllrtles ii Sl!ll pni1.; 
~l,,~mn cousa direi so tiver opportunitlii'Je. ;\ rkmo· 
t'rueia ern Ft· rll<.:n comllilli!ll prll' sn,t l:rilllll depl'i• de• 
17HD: mas suee:11n1ri 11 ir donwet'ilei n da so;ttnd 11 r:spor:iu 
I'Om ns girondinos, o ambas foram Sllpplaulndn;: IHII' 
Napo]Pilo, nnllll'iil stwcoS>OI' t!u segundn, Busn,gina 

. . • I; [WI' ,., 

los X, elol'ou-se com Luiz Felippc o I ornou a ceder o 
irnpot•io á sogundu com a ropubliea, pará o passar 
logo a Nnpcloiw lH quo prm:u.ta o apoio da primeira, 
qwJ o stHnn!a, princ:palmo::lo nos campos ondn ti 
;ua I'IU'r;n pl'iuu1 pal. A sn;;unrLr rlernoeracin, refugiada 
nns gmndos cidades, p!'incipulmcnlo e r Paris, in
grata a 'eus favores, roeruta la nas ollicinas o na 
ll'u\tidiw de opot·arios quo Napolciw sustenln e pro
teóo, irmouÇii de contimw :1 urdem publica. E' ne,scs 
frír:us de opposiçiio. quo o til• perde as élcições, que 
gan.tn no resto aa Jorunçn. . 

O Sn. Stt.VIIIIU n.1 Mon1 :- Dosso modo arran
jam-se oxpliciiÇÕes put'ii tudo •. 

O Srt. n.rn~o DE ~. LounE~r.o:-l'rcton.lo de· 
monslt'ill' rrw a democnu:ia do 'nobre senador 11 
qaf'm mspondo, que l'n mil,lfp·cs por todu pnl'le, cu 
é 11111 mero pnlavrito, onumu gr:lllrlo inexaetidiio. · 

So N;po\:oito III tives•r) S:Ji•,uido o consollio do • 
eolebm lli'Ó\'OL dos llliiWhands, eom~ad rede Henri
que ! V, niw seria tiloJ run:rariado ilujc. Querendo 
arptdlc lmnr !lei r:onstmit· ~:ns.1s c fJIWrteil·ües para 
lw!Jilnt;:iu dos muitos ilfl''l'ilrios yno eh;unava para 
• ngrander:or Ptu·is, cunsulLotJ eurn snu ·eornr•adre 
Fl'llngois Milon, e csto lhe deu a resposta qtto von 
le!'. · 

O Sn. Str.VEJII.I n.1 Mo1'T\:-E' ro:::wsta d?. com-
padm. . ' 

O Sn. B\Jr.io DE S. Lnurm,r.o :-E, portunt:J, re,
posta de amigo. O quo vo11 ir\r ~~neonLrei cm nm fo
l.ruto puhli.:iidn ha trcs nnuos pelo conde rio Fallonx, 
du Acrrdrmia Francez:r, ar.•crea dos caros o custosos 
t: a!lalit.JS da moderna l'Jri,, r:omo proloc(;iw .do Im
peradnt· ris l'iassos opor'ill'ias qno lhe I em sido in~ra
l••S. O escl'iplor ~c npoimr na autorirlndo do Fr<m
ciseo Arugo; ou vou ler n r.o!ohro curta o peço ao 
souad,r que a emtl.o o vejn so não ora conoclho de 
com;ra Iro. E<la leitura potlc ter alguma applieaçilo 
ao sysLhomn adoptado dn ludo so .a~glornernr nesta 
Côrte, pol'lnitti:alo Do.•ns qae niw ooploremo:;s este 
OITO, e qnc recebamos a Iisão rJuc su nos de.t á pou
cos dias. (U}. 

ld·ar' S,·llitol': VÓS 1110 dis~estcs : COIIlJIDdl'O, eu 
avnliarei vossa aiTeif'iw por mim, prlas verdades que · 
mo r!isscr.!es: (esta" dovôt'.t ser a lin:::uagPm dos quo 
gnrerll11m), meu Jelicarlo SQtr!tOI' e bom amo, minha 
all'eieirn de sulrdito \'ao sct' pt·ovada, prrntiJO lenho ac
'~nsrri':ões a raztH'-VOS. On:lo li qar tendes a cabor;a, 
ctu·o sonho r, fJ'Iil ndo clw m:ros t:. ntos obt·ei ros n Paris? 
Fnmi rlo vossns do\ ades sucnndnrins eotnmer,:iantes o 
arli<la,, islu soria bPm pens:rdo; mr.s Paris, vossn 
eapital. cidililo nbrcira.c po,lint)iJ'il do urtistas, r\ pr)t' 
a vosia r:11rr\a sobro 11111 tonel dn po!vom, ptrra vo~; 
rnostnn IIII' pr\rdes Íolf:ll. Cut·n st,nhnt·, eon,onli fJIHI 
f'lllllC relirc. Jm·.rndo lldelidado unlt1•i pt·omcLii sns· 
tt~llldl' n real~~zn. Ora, Yo~~a i\Illgnsta(hJ cxigu du 
ntintwntu~to pornici')so a e lia; t•.n, portnnln, re~:uso. 
Jlopilo no mon carn sobPt'ano bem illllildn: é lllllo1 
idón desgTIWíHla edilicm· tfiJal'lt~it·óes flHI'il 11so f'XeJn .. 
siro do irl'lii'tns o obn·it·rr,,, Etn tml:r capital onde r,,. 
sido o snlwrano, niw t'l h•rrn qno os pequt•nos r•stPjnrn 
do nm Lrdo t) os gl'llnrlPs do orili'O, ó nwlliot· mistu
ra l-n;, Vossos ijlli\J'I.rdt·õe.- pobt•os convc~·t~J'-So;iam 
11111 fortalezas quo b\llllllOUl'll\111 os qnnrte!ro!'s ncos. 
Orn, 01110 o !,onvro (enl.iln IIHIJ'i!!ln do !Ir•!) o a pnrte 
liolln, pndet'lil ouceo.ler IJIIII ns l11rlas \'IO.'Sllm, r•m 
roerwlll!le, sohrn vo>sa eurt\a. Senhor, eu niw IJIIf'ro 
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O llei respondeu imrnodiatnmentc: "Frnn~ois Mi
lon, prévot dos mnrchands.-Compadrc, sai' muito 
tlSpot·to, poróm um hmvo e fiel sulldito. Ficai tran 
qui !lo C[IIO VtJS farei a vonlatl·•, o o floi do F!'anQa iriÍ 
por muito tempo npron:lor na vos'" bcllu escol;t tlo 
saba1,Jt'iit o prlldt•ncin. Eu I'OS espero, hoje, p.1ra 
jantnr, o vos abraço. n 

Ora cis-ahi o que nos estamos f zcndc:; temos tlc
mnslildo interesso cm tomnr CôLH cnpit:tl um centro 
tio tudo ecmo ó do governo do lm,Jcl'io, n a'ecumu
lacão du toda; as mstitnicõe~, dan.Jo-s · lhe um dcs
ou'volvimonto extl'ilordinitl'io; o as,im ongr.tndccitla 
do totla it csptlcio do popubt;ito a capital tlu lmperio 
tlo Brusiltlslal'Ú suje; ta mais do llnlil vez a cs,;as .;er
ra!'Ías do nws, tpw so pôde tJIICI'Ci' eh:tmat' indevida
inonto o gorern.J tia democracia .•. 

O Sa. Su.vmn.1 0.1 MorrA: -E tlc corredtlros 
tombem. · 
o Sa. B \lti.O nE S. LnunE:'!!iO: - ... c qno rorito 

muitas rezes cm crise o governo do lmpcrio, c11jns 
províncias nfw devem cslilr dispostos a ohedur:et· ao 
morro r ~tceeno ti :s Lttm uI tos dr: s1w capital. (:I poiado., ) 

O Sa. Sn.VEIII.\ D.l Morr.1 : - ,\s COITOI'Ías dos 
eorrcdores. 

O Stt. Ma.\o DE S. Lount,Nyo: - Q:to quer dizer 
t:orrel'ias du r:orre•!oros? Ven:wm c lias; armem-se 
contra cs>as intrignmltas os liulllens sens;1tns; siw 
ellas inevitavcis no sysCJOIIIil, uu em Lorlo o !(lli'Ct'IIO, 
poróm nito c rnsmtnmos quo n t'Ouc!;itu slll<a ato o 
governo o menos a cnpola do cdilicio wcial que 
tem necessidade de ser lirm. 

En tmlw coragem tio 1 fi'rontar as odiosidades; j<i 
doi provas tl isso. 

o SR. StLVI·:Ill.\ DA ;\[OTT.\: -o mario OfP··i.~/. 
disse qno niw houve nada. 

O Sn. n.1n'i:o DE S. Loutmxvo; - Qnando fui no
mondo relator da commi.,iw qne tinha de d;tr sou 
jlai'CCOI' ilCOI'C<l da lllitÍOI'idade, Cll iljli'O'I)ll(iilldO O 
parucer llil ort:asiito eu1 qnu ltJ,Ja n eamat·a, as ruas 
n pr.~çus visinhns estavam ilg~lonwrwlas do povo, livtl 
occ3sii10 do dizer aos que se most.ravnm mullo f:ltrio
sos, CoJm jlill'OCOI'CS tlo ponc:1 SCIJ'tll'iill\ia, lfllll nilO Sll 
predpitass::m a otJvir-rnc, pOi'iflW o pa1 Ct:<H' Ol'il eon· 
t.mrio a sr>us ensejos. (En d.ti o pnrceet' r:,rntt'il a 
tnnior·ictadt·) Ent:io o sn>Slll'l'tl l'üj,rOI'ador apparocen 
tiO, om Vt>7. b:•m ii O alcance do totloo, disso: ntin rêr 
<mtt'll os que mo rpwl'inm COtlrlemlllll' o t:Oagir os que 
me dot· IIU tlsscuto nnquella Cillllill'il, t:njos sontimcn
los o digtli.tadr. ou tinha ohriga~fi<J de rept•o;enwr c 
rlo dci'ondur. 

Acamara s11sLt•nlou o pureeer, sn!ro11 sua digni
tlade, o os inn,Jva,Iorcs raeon·erttrrl iÍ Jll'il!i.t pub:iea. 
llojo I' e lho o sr·m mais esperau1;as, rorrpte nfw ltei de 
imiLH' 11 J'ranqnoza o indepontlctwia do ntnr,;n 'I He
Jli'OI'O Iaos l'actus, c peço nu ~ortJrllo 'I'"' ufio cnu 
,int:t 'illll st•jiw rupctidos, mantr•ndo eom 111itn so
~mn ojn,tn'as rotlo~s da arlministnu;üo. (,Jpoiados). 

O Stt. Sn.vmll.l n.1 MoTT.\ : - l'or isso mesmo 
doro dizer tutlo. 

O Sn. n.ut~o 111: S. Loun~:~~o:- Nii~ me: im
porta de d"sngradnr a quem qnet' I(IIC SOJa; dtgam 
f{'HIIILo qui7.0rtlll1, ' 

O Sa. Sli.I'EIIu 11.1 MtJTT.I: - Mesmo a folha 
oflieinl. 

O.S11. 11\!l~n rm S. Lnullw;~o: -·suja quem ftlr; 
creio no qno ri; ,cucontrei.'mo mesmo com esse 
grupo tlescn i'rearlo, qilo foz mo para1· no enrt'O cm 
que Ia; onri os morras contt\: dd:tditns vit'lnosos 
cheios de st:l'l'icos c quo soll'riam por sua tlodiea~üo 
iÍ cansa pnhlit.i~ ! Em todos os tempos ~10i do r:on; 
dt:muar lues lltlllllllos cnn~tl eoutrnrws 11 ordem e a 
n:rdadrim liberdade; quero IJIIO o sur:romu go~verno 
do Est:tdo tenha lihenlad~ uu nct·ilo. · 

E' r•ret:I o qac os p:n·titlos sc'rcsignem e saiham 
rfp:'l'ill' m. roz, quu l.cm scmpl'tl citegado. ~Jncm 
fal'a noslo rnnmoal.o, esteve rcstg:Jitdo C'm scutsoln
mento J:1 anJos, sem perturbJr os govcnw~ que ~e 
stll:rodcram. l'ottplil tJons _:tnnos do nlts.tençao :_le 
tuna in"cruni::a aetim o dtroctn llit illllllllltstraçao 
puhJi,·a Ó rceo!Jida c m tanta imp:;dont:ia? 

O Sn. ZACIIIL\5:- Entilu o purttdo ú quem de11 
C>Ses llifll'l'ilS? 

O Sn. n 1 n,\o ng S. LounE.~t:n : - Xfw tli.~o isto; 
mas a cxr:iln~;iln di! imprun,,a jÍartitlm•ia os pro,:ocon, 
" nt Slil~ t:ireumstandas rnnVII'Iil qao o; tll·r.sstJ 
fulminado, pala apartar toda idéit tio cumpliciuatlc 
dcsto ou d'ai[Ul'ilil. 

O Sn. Z.\CA lliiS: - Cnmplicidndo ·? 
O 8.n. SH,Vo\llll n.1 ~loTrA:-Curuplicidadc, não. 
O Stt. n.\tÜO nE S. LoUIIEN\'''{-Estas roda mações 

devinm ser nttt.TiOt'CS, c niw sümenLil agora. 
U11 Sn. sEN.IIHlll:-l'orquc é injustiça. 
O Sn. Z,IC.\illAS :-0 gol'erno ri isso que nada l:olll'l!, 
O Sn. Str.nmt.l 0.1 r\IOTT.\:·-Dcsnwntiu o qno s~ 

disso. 
O .'n. C:.1:o~:uNslo llE Sr:mun:' .-iUas a cllo fll1. 

conta isto. 
O S11: 11.11:.io III\ S. LoonF.NÇO :-!\'üo filz conta, 

mns VV. E!ix. quo filzem do 11111 mglli;II'O 11111 Cill'iil
leiro, quo pt·ot:lllillll do uma formiga I"Zl'r 11111 elo
ph:1utc porque nàn trnnxoram p:tl'il os d~~ates .:una 
eonsa i

1
<ouco ftíra tio ortltnario? l'orqno 1.ao pe.ltram 

conlns ao governo... · · 
O Sn. SH.VI\111.\ n1 ,\inTT.\ :-~n n trrmxessomos, 

- r . 1 o qno cs :;enhorcs na o ur1nm. 
O Sn. 111n,\o ''"S. l.tllJIIF.>!in:- ... t:nmo pro

cedem l'lll outras nr:t:nsiàos'l 
O Stt. F. Ot:TIVL\IW :-E' o :rdtH' elogio que csL:í 

faze!Hlo iÍ opposi,;ito. 
0 Sn. 11111,\0 11.1 S. LnunE:><,;n :-l'tltlo_~ot', Qu~ndo 

us e<H!sas pr'1tlotn 110~ J'nzm· Irem, <:nlnn-~r, dctxam 
COI't'er, u qnornm por t::so nm gL'imtle u\og10. O Sn. ::itt.VIWl 1 11.1 :lloTT.I : - Quo fados situ 'I 

O Stt. ui aio n~: S. T.outn:~t:o: - Snnhot\'s, li!-
mus libertlado twstnnto... " 
o Sll. Sn.VIWlA D.l ~IOT'I'.I : -o mario 0{/lcial 

. disse <Jno nada hunvo. 

O Stt. SH.n:IIL\ liA .\lrl'l"l'.\ :-0 ~n~cn~n tlos~mt· 
tiu· dissu <fllll nito ltllll\'<) tintla. l•.nLun '' ntont.ll:n ." 
qnd dissu n JJirtl'i•r Ojfidal? Fui botll ~no iliiOLWill 
vius>o JIOI' V 1\x. mesmo . 

O ::\11. ll.lll i o 1m S. LoUilt:'i!,:o : -E:1 f1dlo som I'O· o Sn. 11 1ll.in m: S. LnunE~!Y' :-St'. pru.<itlonto, <ts 
' • • ' UH 
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IJUistas que o nohl'o rei da opposi(;ão disso que oslnrn 
n dcmocmcia fi1W:1uu pu1 LuJii a parte. IJ que e qno 
podemos c vil :Jitiilat', sonlw: os, em L em du uma eon
slituirüu mais libcml'! ?(•'•; cslamus nor~a;o dal'I'IIS· 
si.< dl:puis ela !Jiilalha do S:ldowa; depois d0 ler feito 
acqui.~irlJus o:~tl'i~Ot'flinnrin~, clln I'L'SÍ;!nou-se a nfw 
~.1twt·cr ;Jiilrns até eliiiSd!ida·r as 1!'10 tem. 

.Eis ilt[lli o ljiW t!C'YO fuzor o p~i'lido quu tiret' rc
llrxiw uro p1liz: sltstcnlae 11 postu ill'iiiH.:ado que 
"UiihanJ"s UlUito :1lt;m das halnliL:~~:i•os mu:1onaDs; 
" . I • ' ~ttslent:w-u i:t.e qu:.~ usawssns c wg:wm n p.11' d c~scs 
grando~ ncqui:.;i1.:ões. 

~ias dizeis I.JIW nilo IUIILles tnd11 lllutnlo 1\osejaos 
pelns lPi~ dnl'eituo~;ts rh pniz; jú nilo t\ pois, po1 
defeito das iu.>tit:li,,;õcs, o quu I! uma 1':1111ngem f!'lt) 
rrn_nh:!HIOS C0111 a l'e~;i~!.t~!l:ia 11 YUSSOS manífu!'!tOS, 
o !' ,. por q:1:.:~:to t.:rHW.J~nstns pot· pcttt' I'C or;J:as na 1'011-
~.:tiLttieiw, q:w ll\ll~ilLIS :wj0 pela l'JfLll'lllJ de r;erlas [eis. 
:it': pt:usiduute,. '" rl'.:·onu~s dns l;:i! 1fU~ regul11m o 
gn1:1m :ws~;:t uxiM·:~net:L r:tvi.t otl !JOJlll(:n nao den•msc•r 
feiln~; eo:n espiL·i(o 1 ;t~rtidnrio. ~!1!stc objecto duro-se 
pr(H~cUeJ' cor!! lcH.la a ro/!l~:~üe, ('Sltt:.!o, c mais nindn 
com a ex .·urin::t'Íi.l. Já l.i\r{' ott:i1Si<1o du tiizer islo o 
iJnno p:t:;~mlo; t) ;nrLu!o libo:id d1lrcru ler apreu~ 
dido n11nnto 11 p:cj11dL1;11 t1111:1 n,:·ot·m;: inelle.,tidn. 
que :;:a n l~wn!un de :''"ts •.:lhos:;~ (•\ci~;ituyo•· :ireu
bs. ~~l!o a i:lii'Ul!t, nluncnlott, u ilJI!llou t Jazer :lLIOJI· 

v:r. ~.:iw ti!'' ljltiw:·nm ourit· iillillltio tlofeuclia :Jila 
lJI'tlpria enu~::1, c:u:tn(lll l!ws dizia: cc Vôs \'O$ suleidues, 
lso!n.'s a inílueucía tias gmn·!t~s poro.t~;ües na~ quaes· 
t1md~~~~ ilf;~üo u paL·tillo, prlran.!o-as Ja iiigel'encia 
uns !n:·n\l:iaJus," !'orinaudu lllll nwsquiulw tireu!o. 
Se la:idi:•.,:; IJ'!" lu\l'ui' du enn:'l:rrar propüllderan::ia 
nesse.; drt;tt!O!~, ontlu hojo r· lvndes porquu :;[\o deixa
dosa si por iH~igutnc~;Jn[e~. o·1g~tuuc-Yc.s, pul' qtwnLo· 
oss::s lt~e::\i.Jatlus eo;H:Lidtlas entidades clranw
t'ho.n ntte.1\:ilo dn ~itmq:f!o dnminnnte, 'rue quc!Jl'ill'iÍ 
es,:is perp:o:1<:' re>i,Wnc•as dispersas. 1\c-nnidos oll'u
!'cdeis 1tm 1:UIU!Htt:: digno 1l1~ um pnrlido; suiHtrados 
nada scr·oi~. 11 Niw npro\·o .. tcí; lllinhns JlalmTitS Cl't1ru 
suspei t.ts; os ltonwn' prl'i'eriam a caus:: do u 1 n i utrí~il 
lo .al iÍ qur.::tüo lll'iglla do ltllfH!rio, iÍ Yidu du sCu 
p:u•lido! ((E o f]ltO gnn!Hu:s l1!1'S Uizi:t ou aindü? .Se é 
pn:n tur uma llt'I..Jill:tl:t lllln•ma 1111c pngno por vossos 
inter.·:i>u~, a tundas hoje t:<llll i\ eluü;iln pnwincial." 
Citoi-J:ws n J:ahia onJu tondn a sit:wt::w batido u 
ehnpa do U dupnl;:do.;, qnatro l11go tomá'ra1u u;slllllo 
do lad11 da "JlJltlSil.:iw l'fllllO suppleutos e era111 os eiw
fi!S d:~ Jlill'lidu, 'Utlll foi inutil, I) hreru fui o r!csou
gnnq. Vamos eGI'J'i!l' p:11·n ontms t!Xp:J;:ient.:in~. 

Ouvi un iilllmJ st.•lliliiOt' a IIIIOill ~'~'''fiondo dizer 
quu a Cu:-!)n so i!lwlia qnnra\o neruditavu tt!J' sua 
forrn na i'r:liJll••za tio; partidos. QI!Oill (',oi IJIIO Jlrtl· 
enrÔ11 l!llfrilljii!Wel' os pnrtídus, Sr. presitlL'n!o1 Dn·L'I· 
monto n r:ondliill'illl ; o n llu!Jro >'t'untlot; niro fez 
partn scm;w1J irrqii.H·tnnlu do g:!l.riuoto que pl:•r.lon 
1JSSl' novo ,.yst.IHlll\11 ·? Como poi:; IJIII't' attniHtil' ú 
Con\a o p•~u,auwnta du qncrtlr n fwqncza il••s pnrt.i
dos'l \i111 l1rlui •·u 1:outra t;tl sptlwum? llt•r·onn-~u 
aos .frH't/.1/f!.'l do CoiiUIII!I'CI>J de 183:), a e.;sa discussüo 
IIIIJUJOI'<li'O, llil 11111tl fiz :Ju1:s discurso::, l tlnz iiS 
uuicas pc1.:ns dn llll'·' 1110 IJtl>su ufanal'. (/li8u,) ,\!Ji 
voJ'iltl o ~~JI!'itl'II! 1 Cilw~llt!l ['(IIII qu1~ o Sr. ~''HIZll Franeo, 
l'hol'.; li: Cl'.d, 1fllt!i'ia oxll•l'ltdll·:r '"'partido:;! o jugo 
do :IJrlll'il!' f'l.lllllllli! IIII) ill'l'illrirou; U lllllllltlO 1!11. dizia 

9Õe>, ollo dizia a;udxonndo: 1J preciso p;ji··!IICS di· 
ques? 

O Sn', Souu FnANGO dú UllJ aparte . 
O S11. IL\1\ÃO DE S. LotmE~ÇO:- Foiizmenle eii~

tem os jomnes, agora os liileraes fazem como as 
ITÍilllCi!S, ·r;irrio de uagar~o. u u::cusnm ii CorJa uo que
rer o ~nft'iiCJUou!mcnto dos partidos. 

(llii um aparte). 
Se o chefe li o ~al.•inolc desse tempo, o mnrquez de 

Pnr;IIIÚ, nil:l fll'rtdH!ia ;u partido li~oral, apoiou-s" 
IICIIe paril >mue!hant.e rnu.Jnn~a. 

O ~11. Z.IC.tllLis: -Os comcrvudoros nfLO so oppo
:emm: illllti sü apparccc•·am o ~r. Ensebio o V. Ex., 
úwis 11ingtw:n: t'orarn, portanto, eo11niventes pelo 
menus . .\o soual!o cr;~ então a waicrin a mcoma t:tl 
q•tallil~o ,·,; fe1. o <jUt) o Sr l'nran;í qui1. ; foi u prin
cipal apolo IJIW ello leve. Surra a idtin ti!Jern\ ; ma~ 
nil11. foi no fi::L'tidu libcrul que IJ Sr. Paraná oo apoiou 
pa1a fnzcl-a [J.1,Snr. 

O S:t. nu1io n..: S. LomlEN:;o:-.l:i '0"1\ que li 
irié:1 foi 1lo [HII'lido iibornl, o 'llliiiH!o 11 Sr. Paraná n 
tomnll n ~:!, dis~e nesta e::sn qne os pal'Li·'cs estavam 
ili:nba lo::, IJIIO nüo ltiiria mais p:tiSndo, SIÍtn<mtc prl· 
~~ente n :'nttno. 

() Sn. ?u::.I\LIS:- :1. i1h~a ó ldrora\, :nus o apoio. 
foi do pnrliuo cur:SOITiitlor que oslara no poder. 

I) S:;. IL\Itio nE S. LütJI\EX1:o:- !i,' Hill indtlente 
qno :wdn inllue; il it!t:•a foi lill!iral, npoinrla ex~: CJm· 
I!WIIlü pulo pnrllc!o, o lho snndo eo:ltraria n9s eO'eito' 
pru;•ut!u _ mc1t ilJ:gumotJLO 1:untrn ~ u·t·oflexan de l~es 
tnnor;.f~ou.~, mu1t:1s ro:ws eontrar:as n suns propr10s 
a:ll.u:·u~··. Ei:; purqtw rosi~Lo :1 cssC's gritos rlcscom .. 
p::s,c~dos do reformas uiw definidas nem ;tpreciatlas. 

o· s:: .. ~n.·rEI/u n.1 ,\!or'/'.1 :-Jú di>scmos iliJui. 

O ~a. 111 tüo IIli S. LounE~\)O :-E·, rerlli ara lia, a 
l'l~fllrllla vk·it.,ll<:tl: ontcn•lcis que olla mndu:·it os ha· 
bito:: :: int:lina0ões uus povos? Stlnwnto de uma ma· 
llCÍI'il,,. 

() :iii. Sn::z.1 Fn.INCO :-Fuita pur Y. Ex. 
O ~;!\, ILI'J,io llE S. Lot:nE~ço:-Fnz-me favor de 

repc;t.i1· d1• ruodu qnc eu onr,n '! 
ti ~:.\. S tt!Z.I Fn.IXco :-ltcfonnn foi ln e oxer:utatlu 

p"r V. i•:);, 
O:.;,, ll.u•lo trE :~. LoultE~I:o :-En cxocnto ns lei~ 

con1·u·•' 1tii.•Jmonlo, •:omo uni ::accrdoto •·.umpro o~ 
t.h~v~~rt·:: rn!igio3us: eom seiencin do que fi11;o niLO 
o:i'c•l\ild. a lei. .. 

O Sn. SnuzA FnANCII: -- V. Ex. o diz. 
O S:r. lltnio IIE S. Lou1U:~:;o: -Sim, o digo, ,, 

(ll'I;O t'llliSit•Siitf,:iiO iiJII'L'SOIIlUildll-S~J lllOI!S actos; r~· 
IHll.iie'l'i lllll flll"tJI' qnalrjill!l' aensaçuo formul.uin, det
Xilll ln-:'" o I' ago do Iaos ditos. 

Cu:1tiuuando a rawr llllllsid1'raçü••s sobro oloir;õos, 
di roi, l)na::lo ú lbldn, da IJII•l posso f;tllnl', '1"~ niw 
é o,: to 011 lltllro sys!houliiiJIW in!luo no resultado. De
Jlllis do >'O an11o's fui tJIWOulrnr nn maior pnrlc dns 
lili'ii\i.lildl'li iiSIUI'Snl:IS ÍIIJltWIII'iilS, 11)101.01' 1JU llllldnn· 
"'' d11 ll'i ··Ut.nral. Nilo hareni\o prop•·inrni!lllo idéa~ 
fllllitit.!iiS 0:\lrt•IIHHiiiS IIOSI~illfi[IOS, O sitii[I]ÍetdltiJO UOS 
eill'.tl'l.:!l'os ''os l111hit.os du rospoit.o ú illllllrirlitilr. con
stilui:J;t, li:•.:• mm I!IHII 'l"e us nH•slliiiS homens fJite ser
"· .. · so ' 1i nrn· 
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dominou o espírito de reucçíto 011 u violonciu. Es
sas 'influencias eontinúnrão li Íüzer ns oldieties, o os 
.propl'ios abusos niw set·ito fudlmento evitados, salvo 
se a lei der ·,í Autoridade uma acção fiscal forte e~tli
rocta ; o üe'stc caso osli.t' nutiiridntle,· cnitun poiz 

:cuja .vida é toda p~liliêa, será 11 quo hn de 'designar 
os eleitos. · · · · 

Por ta os considerações IÍ quo pec;o toda a reflexão, 
c qüe o espírito partidnrio não domino u l'aetwu 
das novas leis. Lcmhr.:-me ler lido dos tempos l'abu
losos, ondo so uprer.d!i algu:nâ cousa, o ·quer que 
seja que tem applicac;ito ao oLjecto de que me oc
cupo .. Cndrnus entendeu dc1er abandonar a cidade 
9.ueodinctíra, pot'f!LIO attrihuia a c!Ia seus inl'ortunios. 

,Enéas c os Troyunus, assental'ilm t.arnbem do a!J<~n 
dona r seus lcil~s c moveis, na persuasão de sct'<•m 
a causa de sua& úcs~rac:as. Ovídio referindo se a es
tes duus factos disse : • · , 

Tung11mn forl1tna locor'llln, 
non stut se premeret " 

eomo disse Ovidio, se a m;i · fortuna não fosse tlclles 
e sim dos io~ares e ob,iecl•Js. Da mesma maneira digo. 
eu, que n<ís attriímimos ás leis que procuramos rn · 
formar o a. e é exclusive do nosso estado de mora!i
sacão politka, e da u::i<·a ambição desenvolvida no 
palz, d<.! conquistar as posi<,õcs pnl~licas o o fonccio
naltsmo. Hecc10 mntto •lesses rcftll'mudorcs de g.<· 
binete, c rncsmo das eili·Ítacs, que >c regulam pelo 
estudo de ··ivilisa~ão d, st.as. legislando sem o ueocs .. 
sario criterio, c conhecimento do pniz. 

F.is no;sa verd:<tieita vusi~ão, infelizment.c, a qual 
p·eue (oo!it pn11lenria pnra nno >ct· pcicr11dn; e 1'01 
pot·isso que cu disso, rrue onsr.a tareia, ~unnto ;í c·on
quist.n df novos f<ín", dci'Ín ser a do sustou· 
tarmos o l'ost.o nl'ançado qnc se nos dcn, t~té que us 
popular.õcs se · prox;mem, o se moraliscm, Não digo, 

· senhomis, que onda thçaiiiOS para combater os dm. 
· sos; seu paiz estit runl, procuremos co111o ao doente 
allivivr seus sotl'rinwntus. thzcur!o csfurços r•ara ''s 
combatot·, porélll niin façamos conccher· g1·,ndes 
cspcranrns, que sení nmu tri>to illusiiu. E' um tao
era que "cre>ce todos os di11s, cúrtc-sc; mas se e/le 
tiver s11:1 eausa ní1 dt·~cncrM~Üu dn snit~uc, rcnase{·ni 
no mosmo ott rm outro log.~r; comllldo se dintinuc 
c volume Hcprto: nito combato as rc:formas, o qno 
fa<~O ver ó rrrw o rcsnliado niio I ta do valer os es 'or
cas e a COIOillllil filiO FC cst{t iCI'iilltando, C Ú poriS>O 
que nno vale ln miJem a pena tio fazer uma qaestito de 
partido, poHJuc atimtt nenhum lncrod e~elnsirn
mont.c, 

UM Sn. "F.NADOll :-0 qne nfto ha mais ,; inll:wn
cia local, o sim ol1icia!. · 

O Sn. iLAil~O 1m S. toULn:N~o: -0 nobre EOtt<HlOI' 
. . est;í enganado; cm muitos logÍtrcs a inllncncin lneal 
· pódc impôr ,; oflici:~l, s:tho so levnntnrem gl'<llldcs 
conllictos qno admLdstradorespmdentes fogem do 
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O Sn. StLVEIIl.l n.1 UoT'LI :-),las V. Ex. ó muito 
goítoso. ',.,. 
' o' Slt. ll,li(ÀO OK S. LOUill(l'ít:O :-F.ngaun-sc, núo 
em habil'diidO, era pnra mim 1Ím tlCl'Or do consdcn
cia,'qne t•at·o me tom custado, poi~ qno·estou neste 
estado rnorhido o ahalitlo, tunda como tivr, a pe~adn 
taroJ'a do decidir sobtc as úiscor·dws locaos. 

Ull Sn. ·sEN.\DOII :-Este é •1uo é o ma!. 
O Stt. llAI~Ão Dll S. Lounll~\:o:-E' sim om mal, 

mus P'LSS<t~uu·o, e menor do que a comp~essilo. Cnm
·pre restiLttit· n vida ~<Jnsliln~ion~l nos hrasill'iros, 
quo el!es s;áham advo~ar sua justi~n. e pro'urem 
nas ntllorid;.tdes o re:~eJio a seus .soll'rimentos: .b1,sta 
d~ luta polt•Jca ando olln nada stgmfka porqnc não 
tem sua base nas mmvic~õcs e nas idúas I' cju~se 
como. um conservador d1í n um radic.t! excmplo's''de 
ltbonlismu' '" o ;l,,!Jre 'senador iÍ qu:m tonÍto respondido. sus
tr.nlou tpte seu partido at,,da que pureç~ esl••r om 
mllloria. tem gl'ilndc maioria na. nnçiw. Eu nitor 
estou hahilitado dcddir esta qoestito. l'rindpio por 
i~nor;tr quaes ns unidades desta moiol'ia proda
mada: se é nu parlamento o partido conl.t'itrlo cs~i 
em m:dioria; se trata dos eleitores o mesmo succede; 
se da im,n·ensa niw r:onlei ainda seus orgão>, mas 
quero crer qt,e o nobre senador está em minoria. Se 
rl'ftm~ .. so tis nHU sns, ignol'o a marwír11 de as ct ntnr, 
c nem ••slon hohililado pnrn es1u nperaçito ramo o 
nuhre scoa<lor qoc tom vivido cm ambos os campos. 

(Fia 11111 aparte.) 
i\'ãocni:le o noh:·c senador que ehamou malígni

dndo o qttc ar:aho de dizer, que snppnz fazer om;J of
f ·n>a no ttoht·o senndn1· a qu.'lll me rcfirra, lalt;ito foi· 
minha intt'~lÇilO. i'\ em sempre a pcr;cvernnça é uma 

· virtude, JHlde ser uma vaiditd••, um f'I'l'o mesmo, e 
nrm <'S'il l·ersCI'CI'lllll'a Ú a qualidade do um homem 
de Estndn Aeercscc: qno os chefes patlamcntar<.•s, 
ushumcn~distinrLos da trihona, tl•em s<'us pi'Í"i.rrrios 
<'c q<tuni:o grsam os de unlinario mcrito; são comtl 
os pritwipt·s de [l,nnç;:, os Cundés· ~ Tn.rcnnes. ·os 
q11acs ti· sp<'iiados do s• u ~o vemo oOcrcetatJ\ 'oa cs
pad' aos Fc.jppcs ,'e Hespanhn, e comnwr,rlnram os 
excre'los itcspnnhúos conu·a sua patrin. Orpois do 
snli,f,•itos 110 s<'u dospoitó voltavilm, o emm hcrn re
cebidos pelu seu met·ito,.c pus~Hvam a c<:mnwndar 
o' cxcrdtns fr.mrczes contra Hespnnha. Se outro 
q:wlqooJ' prnlicit>>C o· mesmo dt•via contar com nma 
crnolmorloJ. Entro nós snccQdo o masmo, o mnis d" 
urr.il ,cz looho cena do o~ ouvidos 1ís rcc!amacÕPS de 
;,migas contra ulguns pobres homens qitc S<;i·vmun 
ao progresso, e 1'0li<lm il >CUS ill'l'iiÍiiCS. Pódo ser quo 
;d~uns illnstros chefes \'Uitc·m 11illdil ás idóiiS do sou 
borr;o; purt~nto, niio 'orei eu que stigmatisc cslos 
passeios . 

lima oulrn rnziw mA aconselha de niio pret.omde.t 
rontar os secturios dos dons partidos, o ó a cons··ion
cin o!O f!llú O OIUilCI'O dos prndentcs O rcffiectidos foi 
scmpr" infet ior, e nestes se nggrcgam os lim1dos de 

· promover. En, S1·. Jlr<'sidootn, ti v o o systltr·mn do con
oorvnr os elementos daspurc.inlidados quo se con.bn
tiam nns lo<·ulidadcs; quanto pudo núo deixei qnc 
fosso uma morta, porqno rccoiuva niw p:tdor conhe
cer do vo1 daduiro ostiido dollas, desdo qnc tivess•; um 
só 0:gito para m'o communicar: desta m;moirn do 
adminbt.rm· me vieram desgostos e queixas pnrtidn
r:ns7 o muito trab.Íihu paTil decidir os conllictos; 
porem pr<~fii'Ía todo ineommodo ;i morto de uma 
parte dos lutadores, ou it sua eomplot~ n~niquilnçito. 

qno u nnlllt'ro ó mnlto grande.- · 
St·. p esidcntc, rccunhcr.o ainda uma vanlngcm nm 

ter no campJ ndvcrsHrio 'chcfos que (orum. nossos 
co.roli~ionarios, p01·que olics nunca pordrm coom
plntamonto as idéns cm que forJm crendos, o hc
cnsiõos npt<nrccom nas quacs nos prc~tam auxilio. 
Dous dos mais distinctos mombros da opposiçíto, se
nadores poln llaltia, roeQnhocoram que os con'rrva-

. : '' 
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dores ora01 mais co01pctentcs porn renlisor qnucs
IJIICr rel'on;ws, porque inspiravam 01nnos receios r. 
mais cunfiunr.:a nos tinmlus e prndnntes ~ue cnn
stittwm a muioriu da nação, Segundo SS. EEx. os li
bernns eratn mais jJro;Jrit•s pam prnpurar o terreno, 
propagar as idôas, e f<~rrnnr a npiniiw. No.tas cir
cnmst. ndas uiio del'emter pn·sfn ern tomar· o podCJ·, 
deixem qnu a.s rcfJrm<ts se i'uçnm; reconhecida sua 
i n com pe ten c Ia. 

Além desta r~1ziío dos dons nohres senadores, ha 
urna outiil qno von i'awr ver· ao st•nndo. E' prrr:iso 
dar·se ás sillw~õcs poltllcas tempo para prOJWI'IIr 
e roalisur sens ptm,nmnnro.'; o dn~llo do morte 
que tum cnllnc;tdo w n 1!:i111 • m nma nncieda.Je prr
rnanentr, duvo t•es,at·, on pclo1 men:1s IIS succr,slios 
que põem tudo r.m dnsord1~m dev1•m >O I' rn~is ospa~adns 
pnrn que o paiz re.ipi.o e alguma cousa de real se 
faça. 

Os ministros do nma situação po.Jem canç;1r, 
Poldom IIICSIIIIJ innr.ilis;ll·rm so por fJ'IOIIJ<ir•r rnzno, 
tomem nPslc cnso ~~~~~~. amígns o po ~er, e t·ontinw·m 
a obm eomer:ittÜI. Entrn 111Ís m iln~ utzõt~s dillh:nllam 
a pormiii!Cil :iu ,:c nm in,l!I'HIIIo nns ai 'as po~i<;oies 
adn.inist:nl.ira': o maior rlcspoiidio, cm 11111 pniz 
onde us hutrwns pnldieos nho são ricos, os nLn1sa 
dcmnsia!lo, ponpw raos posi0ilos niw s.1o •;onípen
sndo~s. As donn,.;,,s poln IH,:e..;,o 1!11 ti·nlnJ:w, os ocs
peilus dn:; p.o;n·it s illliÍ~os tpw niw ton.,.rguPm 
fjllllllt" 1ksoj m, l.ulo lhes 'raqu"a 11 pnsiçito. Govnr
nom pois IHli'O:-' ;tmi :·os, m s nün sn lllll·lp n sit11;1 .. 
610 r.iw atui:uladatue.ote porrru" as riva'oitladrs dos 
JÍnmons e das i éa.; levan1 ii nn1L1 ~o etiOlÍnuar,' c n 
vl:r u Jlilciw dt)sfnzr.r ~~Inn 1:, r·onwçn lo~, niw se apt'O· 
1'eiL111do" muiL:1s V1'zu.' os ~ranl1•s dcs;,endios. E' 
um'l es,oer,io de S!WCI!SSi!O dn anti~il loi ltereditaria 
COIJoilül'ili dus <J.'mallli<, IJUI! fJIIil.'i iiCaiJOU fJOI' des
lrU I' 11 Jmp:"Íil l'II'Cfl1 1[1111 fuJizmrnf.(! ao•ah<1111 O fJ110 

llilrece te1· sidil nd plad;! na r•nlitka Jlr,,siJ,.inJ, 
pela r{'tal puiitit!a os inirni·.:os se sne<:l'Jnm, c des
truindo o qne ad1:1111 fuir.n 'Jil cnn11:ça :o. a[II'III'Oi<an,l 
por sna •·nrle c cct'I.O rcmpn q te su IJll.'s con<;OdJI 
para s oiis!'uwrern á si n nos sons: ú uma vida do 
J'Ca"ções q•to r!onvóm a ·ailill' ... Q tnnl.as contra
riedades duix11ri'.! de tur 11111 a lminisrrn lur [l!'ll ~nllil! 
~e os :tdVIll'sarins r.n·lla.,smn com al~nm·1 est.thili· 
dado'/ s.'a ant:icdnde do paiz, as O'pnratH;as en
tretidas dos rrto alill!ilm, o o dcsiluimn da dofnza, 
prorl'ltem confnsio lal 1.a marcha .:dministrariva 
que ii cnnscqnondo~ neeo's ll'iil ri n er.ss:tl'flo do pro
grossu nos melhora ·r.cntus m.~racs e mnli!I'ÍUI!S. · · 

O Sn. Su,VEIII.\ no~ MoTn: -E é o quo se qul!r 
mesmo. 

O Sn. Rlll~O DR S. LounnNr'o:- Eu fn !lo, senho
res, pori[IIP ,já ri e i prOVIIS oju snbcr l'C.<ir;llill'·lllC, COII
SCrVOIIdll-mO no isnlrliTICULr.l4 annns de idad" rnhus· 
ra; rnns ln monto que os 1lons tllll'tidns ~e ~listem em 
roacções,o a n·.çiio cnsse do V<:t' nciJo, suas osp1JJ'illl· 
r.as, drslo 011 da que !lo Indo; o quo nm dia lhes di ''I 
ô IJIIC Thrmistocles disse a Ar;stidns: Esses dons I'Í· 
''nos 10 disputnvum a inO•n))l :in dos nt'10nienscs, o 
Aristitl~s f<1zin ro,oiliir pala as~emh!óa do povo ns 
propo~rns de Tlwm'stoc:os. Em eertn ,)r:rilsiito om 
quo isto succ:dnra, no sahirern <lu reunião, disso 
oslc á aquollo, muito de pcirndn: "O povo hn d~ 
emnm canr.nr-se desla no;Jsn luta, o acalmr rct·o
nhrconilo rJIÍo snn sa lvn~âo csLà emlnnr.ar ntls amhos 

no bnr,llhro. " Era o lagar onde se jegavti os con
dom <ados IÍ morte. 

Sr. presidente, nrno ~ discussii,_ a luln d~ pensa
monto, mns repngna· mo est~ contlnnu rcuc~uo, este 
údio qu:.• procut·n envenenar tudas as intenções, 
fJ'IO inventa e eulurnnia. o nem ~oixa nos adminis-
tt·ndores a liberdade de fazer justiça impurcwl. · 

O Sn. Sn.vmn1 nA MoTTI :--Está fallnndo grego, 
r. l'.illn ncstu lingna~om para não >o entender c cen
suril IJIIo esrá fazendo á sua gente. 

O ~~~- n1n~o UE S. LounENp: -S1·. presidente, 
o ro ohre son:tdor iÍ quem res;,uodo figurou uma situa
e,1n no p.1iz que mo fez est1·emer:e!'! Fez mo recordar 
;en.'a"ões st•meihantes, posto que Ilil'nos pmfundas, 
p1>r1fll.il coulwcia tt•rem ;ua fonle na imaginaçilo do 
t;,lenl sns escripLur<·~~, não form1n•Jo real d11des, 
euu.-a dilf<:rcnLo: dn que succede n ;o ri!, Ouvi11 o senado 
ii :-; Ex. dizer, qno todos os nog<1 :ios, tuJa vida nu-
eio:wl, IIli II ii! ou m lü ·inl. dev:am ecssar á C>pern 
damalisa~;ãu diiS reformas I 

O Sn. SiLVEIRA nA ~loTT,\:- Não quer dizer isLo. 
O Sn 11.1 nÃo nr. S. Lnun EN r. o: -0 nohro sr·nador 

IJIIP.!Íii dPmonsl.ll' ii urgenei:t, ;\ nnee>sid.1de viLa! das 
rofut·m:.s, quando fazm depender delliis todu a vida 
FOf'iaJ. 

O Sn. S!I,VEIIIA DA MoTT,\: -Isto ó nma verdade, 
O Sn. 11.\IIÃO DE S. Lounr.~ço:- E' uma palavra 

,rngn 1c !\e~·omws I> ignnran·!o eu quaps as qua tem 
ti111 viul1·!nt11 urg1•ncin. Depois de IIS,·im se lwver ex
[ll'l!>·sado rrnir. infundir no meu cspiritn 1.imo1ato o 
Je>anim" e.o ::escs:Jc.o, por qnunto dcciii,CU que as 
i)illllill'as Jo,isi.IIÍvas, falsol!di!S om sna orgauisução, 
n;1do1 podiam fil'l.o!r; e at:üi'Cil do >OI!ndu foi muiLo 
t•xp:icito, rlizundo, _que n ~~~ aqn1 JIUSSJri,1. Cem .uma 
situ.11.:~u tal a sahutn scrta a rerolu~;11o; porem o 
n·:hre SPiliHior teve a bon!.ade de diz,,,. que a não 
IJU ,t·ia. N1!Sl.1s c!rcumslllllCius cr.1 nol.nvcl o dosnni 
mo. sl• niio !'or11 o !alento raro do S. Ex. par,t croar 
recurso>, tondn ddo com l'il7.il0 ell'vado a ai La posi
dw de rei, ilinda que ~onstitudnnal. 
·• A lem~•rnn0a do r. obro scn.rdm· mr, rlesportou ;t 

memoria, p·11m'cn lo-me ter ti ~o si111n~i1o 1i10 critica 
"'" um fvlhor.im d0 .I n·nnl do Cnmorercio, do f!l!al 
li 11111:1 011 01 tra pussagcm nn Sl'ssilo pn>s.T~n nu an
terior. Creta que >OII ti tu ln é 1\ocmuboin. ( llilari
d ui--). Esto henlo de ~açanhas, fi~:u·;mdo sempre 
om !'nvot· do homo ~o J 1stu, p· otcg1a uma rnuça, a 
r!Í"nninha, que era JHJI'Silguida iiLmzmenle por ser· 
h<~rdcir·il, som i' IIII tet· dist,J scieucin, do ononuos ri
qnoziiS qne os iuimigos queriam IISUI'piir. Dt>pois (lo 
mil enredos o perigos, dos quaes Hociillllllllo n snlvou 
,cmr:rl', nm certn occasino proroctor c nrotrgida ca· 
hiram e111 podet· dos perseguidores, c fot':lln oucer
rndos no lomplo do rortn rlcusa dn lnG 11, Kidly, que 
ui os adomram, para ser saerifi~ados drnlro ro duns 
homs. Scgullllo a dcscripção do lnli.<ll!JIIO o po
d< mos conlpat·aril esta salii, cercado do grossas mn
rnltiiS, sem jilnoilas, cum nm:1 porl.a fr.rl'l.'a quo se 
feclwn sobro as vietimas, estando da pi1rto do fura 
filn,,tieos iltmndos p:1rn proteger o cxeentill' o sncri
fieio!! Confcs.;o quo mo sensihilisei com n soi'lo da 
CÍ"nninh:t o tnmh1•m desse homem forlo vota.Jo ao 
h1:~n du IHHn,midatlo, Rocamhole. Contei o romanco 
neahndo. 

Eis como tmnbcn: pense\ do ~niz com. 11 situnçiw. 
deseriptn, som posstvel sulndn. Sr. presulonto, am-
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~as .as· situações porém tivernm feliz soluci\o, o ntó 
8emelhanto!! Hocnmbole cousogno galgar i1 elevada 
cupoln do cdificio onde havia urna ebmboin e vi
draças qno quebrou, c de III precipitn·so pnJ'II a rna, 
o em um momento vem com a pn1ieía sdvnJ· ~ua 
protegida. O nobre snnador com igual fortuna ~al"a 
a cnpolil do cdifidu social, e as ditnculilad!

0

S ~o 
oscapam por clln : A Corô~, pondo do parte ns cn
mnras, não so <•mbaraçundo com a cnns~ituiçilo, de
crete as rnformas que entontler eonl'omontes. ( lli
la1'idade pr"l'i?iijllda.) 

Confosso, senhores, que admirei o g<mio, o não 
sei p<n' que sons Slli<ditos ni10 quurmn nPeitnr >eu 
pensamouto !. Se, pois, não apprO\'um estas hidn, >e 
condl!lll!lam lg'lildnwn!o n 16\'oluçào, resign'Jm·St~ ús 
rei'ol'lnns UiiS callla,as, e ni10 as eml,nracem. nem do 
ante-milo des:lcredilt'lll. Um incidente surgiu na 
easa, al~:mw voz lt•Jnbrou no nobiiJ >Ciladnr que 
com semeli1anlo rccu1·su vil'ia cllc a nugmcnlar o 
podt•r pe>soal da Corrb: por6m, S. Ex. q•H) com tiw 
pouco niio s • rl,s,;,~n Cl'lil di,se, , reio <f'H! cm um 
apartt•, qno cstu sua l"mbrarien tinha o fim r! e m:il:ll' 

hnroico .. Hoje gemem dobnixo do domínio dos que 
cnliio oram voncidos. 

Factos semelhantes Pntro o thrnno o a nristücta· 
cin so repetio em Inglaterra, cuja !Jistorin tem si<]() 
<~qlli mal ~pn;eiada, dosojoso que >OIH·o ella so cstn· 
!Jei<JÇ" uma discusfiJO. A lnct•1 da denwernria alli ó 
moderníssima, e uindu hoje nã1 eslú discrinlinadu, 

.A ln:~L.tciTa é qn• m nos púde <lnr licÕ<lS neste 
systlll'mil reprt·!'cntaUI'o, III:<S ;:ind3 ;Js>irn com cir· 
eum>tiiiJeíns muito rlifft•\CIItcs. A llol'âu in~l, z.1 ,e 
eonstiln·o ~em diffewntemonto do ri '·s. 1? cnhio 
cn:no toda a Europa nu 'Ysllll!mn ! wlnl, é1ne por se: 
culos estahelr:cou 11 luctn ent10 os dons t!emr.ntos 
o IPal c o aristocr.<tico. Este cmlng1nt<•r;a marcho~ 
com mais ~i!w, o ~c f~d aggl'egnullo o f~lt·nwnto po. 
jllll~l·, auxi!Jo~r por multo t mpu flnt·o. Suhe V. EK. 
S1·. presidente, p is <i daPsr:ula inglr.r.a, que a gurrr~ 
entre as dnas c;:s:~s dtJ \ot•k o Len,:astre, eonhecida 
da' r~uas ror.ns, q<msi q 10 anniqn'llnu a anstocra
eia ni10 SIÍ pelo; rl'pctiuns pe1 d,ts de \'idas , 
lienndo l)lllit s sn ·ce>sões vngns '' nn domínio 
d;. geo!I!J'n>idade da co1Ôa, como [tolo difpOn· · maJs deprl's;a 11 Lillucncia pêsso.;l ela Cul'lla!! 

O SR. SII.VEIHA DA :\Jon·.1: -E' das clara bolas. 
O SR. n 1 n.io nE S. l.ot:nll\'r:o :-Enti10 cm um 

laço? E rom'il'ia <J'IC um conselh(·iro de Esta:lo o pu· 
hliea;so Liw sem r;, ri111onia? ~cnhurns, a a ac,·ilo d;I · 
Corikt os fl t~Odsi:;n~da nn con~tilui~;ün, niw pd'dP se1· 
morta por c>ll'illi'fiiU 111.•m de fn·nte, dlii é salnLi:r; 
(apni·tJrm) tem si :o u.ais do "lllil vez util ;<o parl.idu 
Jibernl, c ans nol.rr~s 'cll doi'I•S. (ilpmadns.) i"m'l;:· 
raç:~rlus p ·la l'"ôisl.ancia d'ossa drmocrueiil <JUC 
exaltam üclw:-ilo nella :;nu amparn e sua Sill\'acfto; é 
pois saiH!dnria ilt·atill a o dol'endt•l-n. A q•Jestiio do 
Hoi reina e nao ri"""' no, rua om·i nos ta cnsa ao 
nobre scnad<li' 111;lil primeira \'er. ; 6 som duvida 
ques1üo muito delkadn c ..1" l'acil abuso, nilo dc.vendo 
set u:alada pa..:sa~eirarnontt: e I'Oill all:!sõcs: quando 
a qmzorcnl d St'lilll' COIIJ elnroza !iii\'CI'll quem SIIS 
tonto o L'ampo opposlo, Nilo é qlwslilo n .. I'U, ·el'an
ta<la cm Friln,:a d<'pois da Jt~sla'lr"ciw; é da velh 1 
luta <'UI'IIjll'a, é j:i por snas terril'r.l's eonsequoncws 
per lrn a 1uais nobre e mais ~riWJ',•,a das uarões a 
l'olonin; o,:,:ol"r·me :i lcmbmn"a d:1r ao sênado 
uma jli'OI'il dt•sla minha prop11sieilÔ. .. 

Segismundo lllprnsidin ii grÜwle dieta nacional 

,Jj,, rpm tornou pu~ rcs c;iS,iS ric.Js. Q:mnd11 Hen. 
I'Ílfllil VJI. por rasHncnlo, rcnnin a; d11as suc
C<'>,ões :ll'hon-se em extremo fortu, ln qne ahnsou 
:•n•:rlilt'IIIOHte sen sucr·e'iOI' o tibo Hc111·i<tnc VIII 
t'illllinunn.•o a de<:i~idil supJ·pmacia do rei na su,{ 
fillw lsahcl. Dllntnte <·st<jS ~ov,•r us quasi dt'spoticos 
o r·l<'lllil~lo rnli"ioso su infilli'!lll no p;~ir.. a qu" deu 
im;t:il>o ~l'iiii'Ir a I'L'\'oltii de Ht:nrique Vlll l.'untrn o 
c .. t::n:iei:-:nHl, fnn.:nnJ11 a i~tl~jn anglki.ltlél de que foi 
o l'apii. A fmqnesa o inlwhilidado J,,, Slil:lid>, que 
nfl'lont rnm o l'iinatismo religioso, sem <jiUJrer diud
nuir a S'l[ln'llliil'Í\l exa~eraJa do pudor dvil que her
dnr;,m. fir.t•rnm enh·r e't" infeliz <iy11a<Lia, <JUe nem 
ru\ !o gustnnllll' SO Jl:l Slla l'LISiilUHI~;flO, de\'hlll ao 
iinJor d11s ingler.es por 11111 throno. A nri>IOt;Jacia 
; poiada 1\I<S fl:nLiml!nlos rl'ligios.s dwmou ao poder 
(;uilhernu• i II, g<'nro rio liei destiH'OIIi>aJo, Statlwu. 
der d:< ll,JIIilnda, todo <•ntregue ús glle1rns comra 
Luir. XIV. Llm tilr"no tlifli:'i.IIJCnte se 1e;:ei1a, e elle 
o III'Citon, p<m;m ruida\'il ponr.o .di.' polilica ingleza, 
r:om t·mlo IJ r lho vot.asscm subsHiios Jlill'il sust•·nlar 
a g:ll!l'ril. O pnl'l:llnelltO ou a aristneracia aprovci
tnii·S<' I c" desli\ ioh>lent·ilo, e foi finnando seu poder 
por iii'IO< n•pt>l.idns que !"zem hoje piii'IO da ron,titui
<:.1o in~leza. O m:n;·do da l!ninhn Anna nudn inno
;;on,f.,ipa's"~r:iroe fraeo. C!iiimn·!Osnotl1111nn dH ln
gblena ns dons nll mões .lo!go I r 11, qno nem bem 
Jall:ll'nm a l111gu' inglnzil, estes s~ cnUolil'eram 
mais eom 11 diplomada Enr<:póa, da qliul co!herum 
grnud<·s l'anlngr.ns, 0 f11zinm repelidos passeios pnrn 
seus c·lados uo continente- o //rmorcr.-0 par-. 
lamento ~:ont.'n'I0\1 ii firmar·sl', o mais o !1 ri11 !eil() 
" mius::r a hahilidn 1<•, cuj.1 hont•ôlidnde ó ronteslilda, 
d" m'nislro Walp,dc que rom os Jt•J'gcs gol'crnou 
20 annos. A indu qu • n cnmcm dos ccOJillllliS flzesso 
pn1·tc drsso parhncnto, comtndo n~o repmsonlavn 

' da qual [;,r,i;l parle o \'nlho ~cnrrnl Znmoysk: do' 
nominadn o ~mr.do pm· suas vil.'lorias. Entendeu este · 
que duvia faz•' I' focL"s censuras no ll:·i por sua 11dn:i· 
mstrnçiw, e as <lil'i~in ~'to vehemenli•s CJ'IO o perlur- · 
l1011 ao p01~to do lcl'antar-se, Lirar meia espada da 
bninh:~, o correi' [Iiii a o \'olho g-enml. A nssemhiiÍa 
tod.t !CI'antou.,e, o vt•io collo,·m· se e:Jli'C os dons 
para cvit:u· :ilglllllil dcsgr«ça. Zilmoysk, impnssil'el 
disse ao Hni. llt•:!: nc move rllodium, nc te caium 
Ce.1arcm nos lil'ltfns sé,·a pnslerifas loqnalor. Snm· 
mus elcc/orc.~ reyun, dcs/ruclnrrs I!Ji'IIII01'1tlll: nEH:'i\ 
sEn xn~ ll!l'iliiA. Nestus ultimns pala\'ras osiiÍ a 
quostilll qu& roneOJTCU pnrn ii desL: u:eiw da Polonin. 
Hei, nir.in o velho gucr1eiro, deixa ;Í tm1 espada na 
bninhn, pa1'il q11c 11 remota llOsterid do não to com· 
momo o nm Cer.ar, o a nús llrlllos. Somos eleitores 
dos llt•is 0 dnslruidores dos tyranll'.:s. Boina, nlls 
ni10 governos. Os m.Jihorcs monnrchas do Polonia 
se inn itisar:nn e.1111 ns proton<~õos orgulhosns da ul'is· 
locrn<:in: o vnhmlo roxorcito &1s polacos, tnntusvezt•s 
Yoncmlot• dos muscovi!as, era !'ore do ao retiro ii 
f.1lLn tios moius negados, inutilisnndo·s@ seu vulor 

c! n I'UnJU liojo a dt•mom acia, o sim, om sua nwximn 
JIIII'IO, a . Ji,t:ocliiCia de provincin muis orgulhosa e 
oxigcnlc. n que t.inlin intnlligencia intimu do l''lmilin 
o d<•pPn.dencin dos lords ua r:a~nnrn al.ta. l'<ll'!l dnr 
uma ideado or~ulho uossn amtoerncw do~ com~ 
muns conla um o;criptor um fncto succcuido a Gui
lherme lll, o qual I'Jsitndo po1· 1111! tlos:es .~rovin. 
cinnos, c conhecendo sun proeolr.nc1n de lnm1ha pelo 
appellidJ lho 1 org-~111tou-so <'1'1\ ~a !ann.hu do d.H{IIO 
do Summersctlll, illlo rospondonHnmedwlumonlo:-
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Nlio, Senhor, e\lc é quo é do minha familia .. Eis. a 
domocruciu com que !Judia tot· !tunda a corôa ingleza 
ato Jot·;;c III. 

Este Boi, entregando-se aos deveres c~e .sua alta 
lnis,iw levo d 1 combater com os dommadc:ros o 
foi-llic preciso desenvolver grande finm•za o habili~ 
dado, sendo fJJr despeito que é accusedo desse 
poder· posso: I que so tem nrvorutlo lambem no 
llra'tl com muita inconvonirnciil. Quem mais perde 
com 11111 m;io governo? Sem duvida o chefe da Nac;iw, 
o qua udo este ci do l'iruulcs reeonliecidns s a ingo
reneia nà,.ptída doixnr· do ser util. Cnmo pms malar 
o qno a cor.slitui,;àn consagra ? onde o abmo, qual 
a violcncia neste rriuado? : n gosto de cnen1·nr as 
rjnestüe~ a dcseolwrtn; o mysl e rio c as reticencias sàn 
prejndicincs. 

O SR. Srr.VEI\1.1 n.1 ,\loT·i.I:-Arho boa essa fran
queza. 

O :-i1L lhúo I.ouuE~cn:-Entrn:su na rlisr~ussfio, 
o que,: P''";'erivel :í 'e iriirod11zir· son·ateitnnwnte no 

rai.z d.o'r.LrillitS illeonstitnciollacs. 'Jlism: rk r!izia cm 
81i:3 a c·,m·rrn rios rlepnt1dos: " A monardna pl'lls

siana ni111esliÍ l'f•sulvida a contentar-se com formar· 
n corn'jn du ediOI.'in con,tituidooal, nem a sr•r rorla 
inerte 'l'il o lll:ICJIIÍnrsmo pr:rlanli.'lltar mova :í s11a 
vonlnill! muro fliJIIalluoqniz,•r. E:Ja 11à0 10111 proen 
ehido nin ln s11nnriss:io.n N1ís púdemos dizeromesrno, 
porl\m esll'ihados nas inslilnil;ões. 

O S11. Su.vrmu n.1 ll!oTT.\: - Jtoinn, governa c 
ndministrn. 

O Srr. H.llr,io DE ~- l.ounrmo:- Govcr11a tanto 
qrwnto a ~~ouslltll:çüo ponuíLI.i11 ê quer quu goVi.•rne, 
o Ul!ixa a aJmiuistraeüo a s"•rrs ministros r·espcns.r-
vcis. " 

O S11. Snuz1 Fn.INCO:- i\'iw tlisso isso o Sr. prc
sidenlo do cons;!lhu. 

O Sn. 11111.i • n" S. l.ounE~co: -Se ~hn:n~ :lllmi
nislrnl' o inl111 i1· uns dclihor·ilço'cs du go;·crno. fazcrr,:o 
ver· :ws IIIÍII:stms ma npini:io ríccrca 1!os mnis i ln por
tantes piinlr's da arlminisU-.1(;ito pnblicn, na nom"a · 
não, I'CI'IIi Y''lllin, on na rlemiss:io de um allll funl:
êionario, n C 11'1\a csl:í nn son dirc'tt .. Elia pildo ter 
mzõos l'a hsas de cntontlor dill'orentcmrnt;•, disc:n
Lam com t~li1 OS minislrC•S, COIII'Oll"alll-SC 011 COIIVI!Il· 
çn1!1, fi1:nml'' oJ:cs scrnpro linc's, c podcnrlo dei
xar a p1•sit;iro fjltlntln comprchondorem qno as
sim o exrgem sua conscienl'ia e sua dignidade. 

O Sn. Souz.1 FIIA~co :-Conclmr: administra ou 
nãn :1 hmni ... trq? 

O Sn. n.1rrln nr. S.LnunENco:-0 nobre sonn1lor pelo 
l)nrú tem si1lo ministro púr mais dtJ mnn vez, so 
oneJntrou estn inllnenr:ia íneonslitncionnl tl;r Cun\a, 
gttartit'. est;on la a rm·gonha dn stla ÍI'LH1UC7.a ; c se 
n~o nch?u C:'Ses cmbrm1ços1 se (oi livre em sua nc
çao m1n1slenal porque mppoc ÚIVüroo pl'tJcedor uos 
sons successores? 

·o Sn. SouZA FnA:'Ico :-E' um pouco difneílno
tnr-rno dessas frnquezns. 

O Srr. n,\nÃo o E S. LonnENcn: -0 noh1·e senador 
a qu· m tenho respontlicln poirii·ou a sitnn~:io qno de~ 
c ruvou, fJiltiH!o i n':ompn tí bilisou os conservadores 
p:trn n real scciro das rofurmas, porqun teriam de 
canlar a. paliÍwdin, me ti'Íslo papel tle Steriehorc 
rJnO o repwsentou parn recobrar a vista IJUO por cas- . 

tigo porderu; c quand_o se incompntibiliscu pela !ll~s
n·wtuzão, c o; seus urrugos chefes da actual opposrçao. 
Qual drlles nii-1 terli do leva'ntur este canto quere
volta o nobre sen;rdur? A'Cur~n pura oxcreer extra
ordinariamente a novn nl.!i'ibuieão quu lhe dá S. Ex. 
SCrlÍ fOrCadu U mandar fazer s'euS ntiOi>li'IIS Olll IIJ
!illllla ofirria. E' notnvcl que os ·poilt'fJS liboraes de 
pu r o sa1:guu se revoltem a proeria oxclusào, porém 
sem raziw; os que trabalham ;ao os que rlovem eo
.llier o fruclu. O no !Ire senador 1Í quem 1espondo nos 
disso que s0u parliúo eslava iliduido po quo t~em 
eneoutrado decep~ões. Eu linha jiÍ ouvido fu.Lar 
r.ossa llll'isiío. 

O Sn. FmMINO :-Isso niro é novo. 
O Sn. lL\nÃO DE S. Lor·nENÇO:- Foi novo.,pnra 

mim quo vi v o retirado; e lendo-o ouvido, stl ncl·editci 
·depois 1/uo o disse o rei do par·tido, o IJIWI Julga 
tiro pro ull!la a t!il'isflo que não P!\rfo csqllil'ar-se· :í 
diznl-o ao st•nado, quando se deseJa occultnr os.des
.11 rnujos domr•sticos. 

O Sn. FltUIINO :-A primr.ira deccp~ilo:foi o pro
grt s.sismo. 

O SR. n.\11~0 nE S. LounE~r,o: ...:.os lincrncs de 
JIIÚ o sangue vi nào querem os libemes do~ 4" (risos) 
por·úrn illn Iram pacwneia quo lhos ti fOI'Çuw aguen
lnl o>. Em uma 111111]anç.r de silualü" polillr<~· scriio 
eh: lllt1dos p:ll'il o gOI'Cl'llil o~ cl:cl'os dn nppns'\:ão, ·OS 
qrw sn llntcram na frente e sustentaram ciS·dehHes. 

O Sn. ~·u.VEIIIA DA MorrA:-- Esta nào tem siJo a 
rcgrn. 

O Sn. 1u n~n DE S. LounE~1;o:-E rnf·eiando isto 
~no os do puro snngne pro::urnm rnnlrplist r. os 
ndvcnl.ieios com n nl!lssa do partido li onil,'o formam 
a dil'isiw de qne 'e qrtl'ixa senrei. 1 

O Sn, S11:E1n.\ 11.1 J\IO'l"f.l:-0 Sr. visconde'.diJ 
Irahoruhy niw se bateu c foi dumúd.1. 

O S11 HIH~o nE S. LnunENc:o: -0 nobre senador 
pela Ualiin, ex-1,rcsiúenle do t;'onsellio, o hojo lcade7' 
t!H "PI''"kfro, niro p1íJe ser arredado dr q~alqucr 
fut1.ra org:,ni>n\;ão libe_1a1; o p~I!ido lodos~ devo 

·rc;ignar·n e'lu força das ~l!tumsluncJas, r,orqn c o quei"!1 
mais tralrallw, c niw t~stn no caso de cnlr.ur o- Stc 
~o: n 11 nJiris elo poeta latino; nerr. lw de ser com
prehentlitlo na sentença do prophela Amos que diún: 

Domn1; qnad1·o lapide cdrficabitis 
Er non /wbiraliilis in ci.~. 
Vincas plmrlabilis amanlissúnas 
Et rmt bibellitis vinum earnm. 

l.cvnntnreis ea,ns de pedn:s quntlraclas pnra.c1niw 
morardes 1wlla>; pl~nlar~is vinhas dn primeira ~~a
lidado c nilo liebcrors o vrnho que c lias derem. 'Nno, 
1sto niw stH:ccu,'rrÍ ao nobro leadc1' d3 opposição, 
que dt•vu r:nTogar com a conscquencín das· drfficul
dades qiw tem prncurndo crcnr· ao gorrr·uo on a esta 
sitnnciro. Eutonde o nobre senador peia llnhin que 
as ·le::opt:ües acaunranr pnm seu p:u'Lido? Engarm-se, 
cllas serão maiores no trinmpho. 

O Sn. Su.VP.TIIA n.1 MorTA: ..:.. Isto tamhem ô vor
d"rlo. 

O Sn. 11.111Ãn nr. S. Lomn:N(:n:- Bojo mui los se 
jnntllm n opposi\:iw o a fortificilm, que correram 
par:' roforçnr a IJIW porventura flzt,ramos. 

O Sn. Su.vwu n.1 ~1oTTA:- Pc\d,l ser. 

I 

~ 
I 
i 
I 

i 

I 
I 



·,·i 
•,'; 

. SESS,\0 E~l 21 DE JULIIO DE I 870 t81 

O Stt. n,ttüo llE S. LounE~'~o:- As det~cpcões 
app~recen: sempre i ns cxigenciás illcgitimas. ~cm 
logo d_epots do .triumplto, sendo impossível sntis .. 
fazer n t.odtts as ambicõcs em um paiz no qual não 
hn quast outra industrl~ nas cidades senão o func
cionalismo. Os lwmeAs do cltmpo são os exclusivos 
trabalhadores. Nunca havct·.í meios de contentar 
todas as exigoncius. 

á essa" enusas de desordem a mais gravo uo torlas · 
Como nito hositut·? l'er;o porém no govomo qno en 
çot~ rulqttor tt:nl!nlho, a lllieiali\'ll r~üo pede se 
md.tndunl, esta o trac~. o podo plwntastur, e a phnn 
tasta podo ser Lm per1go. 

Sr. presirlcnle estou eaneado, sinto-mo abatido , 
inca par- de grandes esforços, cu pois me reset·i·a~e 
para dtzor outras cansas em tempo opport.uno. 

(M11ito bem, muito bem). · o' Sn. Su.vmn.~ DA Morr.t ·-Isso IÍ pnrn a ca· 
mara dos doputados. 

O Sn. ILIIlÃn DE S. Lounr.~~o:- E' parn os que O Sr. Snyii.o Lob:at.o. - Não ó met 
V. Ex. e ~s o~~ros chefes d11 opposição dirigem. pt'llpo~ito entrar n~ disct!ssito. da politica geral nr 
A propostto, JU morreu aquclla sociedade onde que toca aos negoCias do mlenqr; nem quando w 
V. Ex. ia'! . propozesse a fazei-o. neste debate tomaria a pnlavrr 

OS S 
após o nobre senndot• rrue entreteve a attenr.ão de 

R; tLVEIIlA DA MoTTA :-:ião senhor. senado por modo tão brilhante que por certo'exclm 
. O Sn: liA RÃ o pE S. LouttE~ço: -Pareceu-mo quo que eu possa, aindn que de longe, acompanhai-o 
tmha acabado i o em taes sor.iedades que se fazem as Quanto nos negocios externos de rrue r11e occu 
P,romess~s que depois se não podem cumprir. O que parei, a grave situaçíw do paiz, em relacão no as 
e certo c qtte n_ada aprendemos com a adversidade, snmpto da conelttsiio da guorm do l'arniilay, e co 
os carncteres nao se retemperam com os sofl'rimcn- relnções,scm duvi~a al~um:.t, Sr. presidente, merec1 
tos, e u luta on dnello hn de continuar. a rnats serta attonçao, e abJecto de ~1lgraviuade • 

S~. presidente,, tem-,e accusndo o governo do si- importancw que, ainda tratado com 11 insufficiencir 
lencw guardado acerca do elemento serv1), e mais com qua nito poderei deixar de tratai-o, é digno dr. 
de ~ma vez.mou relatorio, ú .assembléa provincial' da attenção do senado. l'orquauto, senhores, truta-s<: 
Balua.tcm stdo chamado a discussão. As poucas pa- dos mais graves interesses do puiz; e a nwnifestacãc 
lavras que proferi, senão com todas as convenwn- que a opposiçito nesta casa fez pelos rlous impnrtnn 
cias guardadas, provam minha maneir:t de proceder· · tos or~iws, vcrdadeit us guias della, ó tão notarei, ten: 
franca. • tamanho alcance, já pelo val0r da opiniiw que um c 

E' minha.opiniiw do qne alguma eousn se dol'c fazer 
para encan_Jlllhnr o futuro deste importnnttssimo ob
Jecto; por~m. desculpo o governo de nito se precipi
tar •. ~o hesllur, e querer refiectir, porquanto a respon
sabtlJdade para elle é tremenda! E' a questão mais 

. graye que tem o· paiz a rosolrer, (apoiados) e a reso-
luç~o deve ser adopta la sem esptrito partida rio que 
a pode cnvenc.:ar, e em vez do ser uma moJidn salu
tar, torna-se uma causa de l'llinas e de desgrar.as. O 
ra.nctlr partidario é ainda tal quo seja qual filr o arbir 
trt? escollndo pelo governo será ello combatido, sus
pett~do e. condemnado. Se a prudoncia nconsolhn
v~rbt gratw. quatro, a rivalidadndc inexoravel exigirá 
vmte, e a luta se estabelecerá neste perigoso ele· 
mento. Ha de ser e já está sondo uma milchina de 
guerra I E o governo não tem tido razão do hesitar c 
do querer reflectir? Esse era o sou dever, sobre elle 
peza u responsabilidade. 

Se eu fílra competente, porém, diria ao gol'eruo 
quo entrasse desde logo no exame desta magna ques
tão; se pela gravidade, como penso, a propl'ia incin
tiva deve roforcar·se com o concurso do corpo legis
lativo, para nugmontar sua autoridade e facilitar sun 
acceitação, convide as camams para que nomcom 
cada uma sua cornmissão, c que ambas se entendam 
com os ministros, para assentar em umn medida 
salisfactoria, ou resolutiva ou preparatoria. A ancio
dade é geral o grande, convem acalmai-a. O govomo 
tem tido toda razão do hesitar, porqtw sabe que pódc 
compromotter os maiores interesses nacionae>, quo 
pódo lcvat· o l!csosp~ro, o perigo n milhares do ln mi
lias, e observa n facilidndo com que se barat11a n 
ordem pn~licn. . 

Niw so vio 11 recompensa quo grupos nunrehicos 
protondormn dar :í um dos nossos mais benemrrit.os 
o honestos cnrnctores, porque procnt·a ressah•ttl' os 
interesses do thesnnro e as honr;ts da mounrehin 'I 
Sua vida foi pediJn o ameaçada f! Como ugglouwrar 

outro uobro souador pela .llahia manifesl~rnm a tal 
. respúitu, j;í pe!o peso e a lcanl:e das gravíssimas ceno 
su~as. n~1·eras arguições feitas ao governo do Drasil 
o ao di~no represou tanto delle, o nosso acreditado 
agente diplomo tico junto ao> governos das Hcpublirns 
do Prata e tratando especialmente das negnciacões 
da conclusiw da guerm com o Paragnay. ·4ue 'sr.m 
duvida alguma, Sr. presid:,nte, cumpre tomal-11 na 
mais ~éria consideração e oppôr o protesto o mais 
onergico contra um la! pronu~ciamento, lilo injusto 

. e ali'ronloso á digmdadt' do go1'crno impcnnl o do 
seu excellontc aguntc diplomatico, como fallnz e 
contradictorio ao voto da opinifio do paiz que do 
modo algum exprime. 

Senhores, a importancia dos nobres senadores 
que somamfest:.rmn neste assumpto é notaria: além 
dn autorid,ldJ do suas pessons. da lcnga oxperiencia 

· dos negrcios do pniz adqt.irida na alta admir.istradio 
do Estado (sendo muito notavel que um e outro Jlze
ram allcrnndnmeute parle de ministerios do uma e 
outm politica, da liberal o da conservadora o assim 
espr<'itaram por si mesmos na posiçiw mais eminente 
o espirita intimo c real do ambas ns opiniões politicas 
do paiz) deixou nm h a pouco a alta administracão tlo 
Estado de que foi presidente, e outro achn-sr•ern 'pleno 
exercido de conselheiro de Estado. E, pois, tcem a mais 
snperior qualificação o maxinH importancin; suas 
palanns, so ouvidns no pniz talvez niw tJnham a 

. mesma força, porque cm fim .... ninguem póde ser 
proplwtn cm sua to· ra, no cstmngciro derem ecoar 
por modo extraordinario, serão tomadas e registra
das conto mnnifcstnçile a mais nutori~n~n da opinião 
d11 pniz. QUitl o alennco de Ines argmr,nes 110 gm·cr
no do Drusil? Accnsndo do intcnçõc's sinistras om 
reluç:w IÍ co,nclusitO da guorr·n do l'~raguay! ·de

. nuuctndo ato do proposrto do soplnsmor o tra 
Lado da tríplice allinnçn I urguitlo do mnnil'cstnr 
int()ncitn de viohmt111nonto usurpar c t:onquistar ter
ritoriÜ do Estado do Pnn guay I~ Ctlltsurado o sou 
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a~enlr. diplomntico <lr hal'!\1' fultallo ,,o CtllllJll'imon!o 
do sens ucvor<J!; o eompl'·}mettillo os intcrossus do 
l mpel'io retardando a eonclns:io dn JlU'l., do ler pro
co•lido do modo avesso ús <Jslipnlneõcs do Lrutudo da 
allian\;a e in<:ol'l'ido em j1wtn ~·c.prómsi\O P?los urr~s 
qno eomnwttou, sondo <:omgulo pela dtplomacm 
nr~cntillil da fJllf•l r:wche:1 licõcs!! 

Or:1, qnnnd0 Liio gravlls si\(1 os ncgochs, os altos 
ÍJJtorosscs fJUO tom o Brasil <Jm rol{l~i\o ;\ Cl'llClnsilD 
da gncrm do l'nm~nay, c qn.mdo tudo aconselhava 
e impunha aos lJra;ilciros n maior uttcnçi1o para 
ost.es nogndns, a nceessidade de apoiar-se o gm•erno, 
a necessidade de an:oris<IL' o agunto d\plomutico du 
Brasil, nimln qUir·1dn llllll\'cssc nlgumu coLtSa 1wra 
so notar de mcn11s c:metitliw no lllli'Orno, do monos 
h:~b:lidnde no agcnto tliplomutico, levantum-so os 
nobres sennl1twes, como cxrn·••ssilo n mni> 1\1\lorisada 
de nm partido politicn qnc <~spit'it a alta administra
ção do Estado, e se e:<prinwm por modo til o inr:onve
nientc, ·como crmdo dnjllstn, dce.linando da l'erdado 
notN'Ía por el!es pcr!'citnmcnto eonhcci<ln, por t01los 
rucnnlweida c q1to ning1tem p<Bc contestar, 1.[110 a 
opiniito do Bmsil, f]\\c" seu ,(overno, que Jrart.ido 
al~nm neste pair. nllill;a aspirou nem pUde aspil·ilr 11 

usurpacilo de tcl'l'ittJrio, nmu:a nsp1rou nem pôde 
nspirnr"illmlir o pacto rla tr!plice nlliançn?! 

Os nobres senadores, qno não podem tlcixar do 
rcconhocor esta voru:Jflo em ovidoneia, so ap·cgam 
a 111na expressão quu niw lhes soou bem nos ouridos, 
o sobro ol!a ;\LTanjnrn o artificio Jo seu plano de 
opposi~iw, qnü niw (! scnito ii õggro~sflo o hostili
dade a todo transe ao goron1o! 

Sr. prcsidonte,figme->o o caso d c uma tmnsaPçito p~r
t.icular entro dous homens rpw trat1sscm do negocws 
de alguma ~raridade; se nm, eert.o dn pmcza do inton· 
r.õos de ontro, do sou proco:limnnto vcrdadoim no 
sentido do gnard.tr n fi) promoltidn, do proceder O III 
tudo o por tudo com t•smor11, eom oscrupulo, sümcnto 
porque 01triu-lhc uma p:ll;~I'J'<I rJIIO nün lho pnro<:en 
muito consoante com n proprin rordndo o procedi
monto cohu·ente qno reconhcdn no outro, doclinnsso 
da justiQn ~tw dovin fazer ;is puras intenções, t1o pw
cedimonto re)iular o osernpuloso, o pnssasc a cxpro
bl'ar: "Vús illudís a fó do contmto, não procedeis 
com honra. nem di;;nirladr,, niw teria commettido a 
m~is iujnstn, dcslonl c bmtal aggrcssào? Qncm o 
deixaria do rcconboccr? 

Entretanto, rm nm assumpto dn ordem dos altos 
interesses do lmpcrio omrelnçilo ao ltio da Prat~, 
quando o gorcl'l\o uo pair. cm todo o son procedi
mento, q1tando o nosso digno agauto diplomatico no 
pos\0 do honra, o do det•nr nm fJIIO so neha, prece· 
dom C'lln t~nta convonioni'Ía, pureza do intcnçües, 
tamanho escrnpnlo, e, com tanta verdade o loalda,Je 
tecm sustentado o ra~to 1la triplieo alli1rnça, teom 
gmngeado o melhor conecito, inteiro eredilo, o 
mcro.~iilo louvor dos nos;os dignos alliados, si'l por
qn" n nobre ministro dos nst.l'ilugoiros discntindo na 
e<nnara dos deputados prolo!'ira uma simrlcs pala
na, urna pli'l'asc quo) aliiis niln so prcs'a no sentido 
qno lho ~lll11'Cill dar, e bem o <lomouslt'a a integra do 
se11 disenrso, o o conlirma sou notQrio procodimonto 
e todos os factos, onlontlr!m os nohms sonnclotOs 
ljno /ln rnú1o snfficio1L!O Jlill'n nssimargnir o rop1·ovar 
o ~ove1·no do son pair. at.ó o ponto du lho nttri
bllirem inloncõcsdo sophysmar o t.rntadn?l llo so
physmnr o \nitn<lo, Sr. lirosil!ellil'! cnmn Sllllil re
ferida dis<;nssiio o nohru mini.<tro, <lo qnalqnnr mmlo, 
separasse n causa do Brasil da do seus a llin1los, o · 

tudo qnanlo disso om relar.iw no Ilriisil niio fosso rc
foro,nto o com int~im app!i'caçüo aos alliados, somp•o 
tlcvtdamon!o consHiorados com os mesmos diJ'oitos'!! 
llnstu cstu cir·cumstnrwin pnra nbsolntumento arredar 
a simpi•JS iLién, quanto mais o prnposito, do illudir-so 
o !ratado pactuado solemncment.o entre o Brasil 
o ns_ allt~dos: todos os. direitos .rociprocos e obl'i
gacocs suo antro o llL'olStl o os alltados · cm rolacíw 
ao· l'iH'agnay nilo ha senüo mems co~eossücs tÍiio 
podia· ser parte ac!il'a nesse contrato do allimlr~a, e 
nit~ o foi, pois qno era inimigo contm o qual cr:1 di
rigulo o 1~a~tu da ;rllinnça no empenho danwis justa 
gttel'l'a, i'\ o entretanto a tnm~nho excesso chegHam 
os nobres son;Hlorcs, por espirita partidario, que tudo 
SitC('Ífieamm para f~zer opposiçüo ao governo! 

ll, senhores, so amdn h a ver. do alguma razão, o alto 
i1!tor~s~c• do Bl'ir~i! impunha a !UaiOI' ros~1·vn, toda il 
dtserir;ao, e tlevw lo~ar on excttar o putnotismo dos 
uohrcs sonadoros a dtsfnrçar qnalquor falla que por 
voul.ltru ollos notassem no procedimento do governo 
do llrusil, o qno dizer, como ~nulificar essa injusta 
opposição qno, lnnge de ter n minimu razão, so soe
corre a argucias, ilti'Oca princípios que síi'o improce
dentes, quo não passam de nma mora declamncão, 
ineongmentos quo concluem o contrario justnmónte 
do 'que pretedoram os nobres senadores'! Permitia 
o scnaJo quo entro em algum desenvolvimento a ost~ 
ro:;poito. 

O nobre senador pela província da llahia, que em 
segundo Jogar tomou il palavra nos to debuto, princi
piou por observa:- qua não era pelos principias ab
solutos, qiw se devia pet·tincntemento tratar das 
questões Jil'lomatieas, nr.m com o ri•vrismo da lo
gi9a p1:otonrlor a npplieação delles, ponJuo uns (os 
pnnctp1os ah;olntos) nem sempre podem ter appli
cação, e o rigorismo da logica inJuzia a absurdc. 
Mas, senhores, a verdade foi que nn discussão em 
que se ompcnhmt o nobre sonndor, se prescindiu 
dos prineipios absolutos, muito mais u<JS relativos, 
porqno nem considerou a venlade dn situa~iio do 
Pamgu<~y, nem nns suas circumstancias pecÚliat·es, 
a todos os respeitos trw notavois, nem tão pouco 
consilloroa o direito convoncionudo Ollsse. pacto de 
alliun~a. Em verdndo o n•Jbro senador, muilo ;ís 
soltas dos lar;os da logieu, divagou prescindindo 
do todos os principias, tanto dos absolutos, como 
muit.o mais dos relativos quanto ao Paraguay, e, 
perdoo-mo S. Ex., pareceu-mo vol-o ató cnhir em 
lla:;rnntos cnntradrccõos. 

O nobre ministro àe estrangeiros havia invocado o 
simile que so rlnva antro il guerra dos alliados, espe
cinhMnto C•Jnlrn n pessoa do Lopez o a continontal 
qno outr'om fni !cita r.on!rn o primeiro Nnpoleào: 
o nobre sanador, i\ est(J respeito, trouxe uo snnado a 
considornciio do Jlroeo1imllnlo do Talloyrand no con
gresso 1lo"Vionnn, ohsorvando-nos qno 03to diplo
mata, porque sllmonto cuidou de applicar principies 
absolutos, mal oorvinl\ eansa da Fr;m~a, ümpcnhan
do•so antes om s;rlvnr a Saxoma. 

Nilo sui quo a~plicnçno achava o nobt·e sonador 
nesse exemplo do Talloyl'i\ml o invocado conceito do 
Sr. Tlrior> ~obm a su,1 mi:;sito no Cún~rosso de 
Vionnn, para ns consas rio llrasil o osrccialmcnto 
quanto ;i gtmra com o Paraguay, o m;1is quGstõos 
avontatlas n t.~l ruspoíto. 

Sonhoros, so havia nlgmnn cousa a notar nesse 
facto do Talloyrand no coa~rosso do Vionnn, repro
sr.ntamlo Ln i~ XV{! l, s;·mbolisando o soberano da 
França, ora qno a enthromsa~üo de Luiz XVlll, o cstur 
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ello constituído Hoi do Franca, importava .a mais 
convonionto domonstracilo C:Ô direito dos voneo· 
dores, direito que nleanr:ou ató impOr ítnma nnçito, 
e nação da. ordem da Fr;inr:n, um lloi, o uma consti
tuição politica. Foi ponoÍ1tado du Fmnçu, no livro 
exercic10 do sua soberania, que foi escolhido c collo· 
cado no throno. Luiz XVJI,l'? Não foi pela imposÍ\'IÍO 
das nações colligadas, vonecdoras da Fran~:a '? Não 
hu nisto um facto tito notavel, a expressão dê urn di
reito niw contestado aos vonrcdorosnnquclla quaclm, 
de impôrom á Franca até o regímen quo do facto e 
de direito fui então "urloptado? Em admissivel, <JIIU 
lil'nssc no livro arbitrio dos francews, coustituirom·se 
em llopublica, ou adoptarem a dynastia !lo pri· 
moiro Napoleão, ou do qaulquer outro que com mzão 
mannvesso a funtluda nrncnr:a de que a Franr·a ,·on
tinuaria a sot· a inimiga das"nurucs colligadas'! ~iin-
gucm o did. • 

O nobre senador fallou no predomínio, nu tyrnu
_nia da San tu Alliança ·.mas, s~nhores, a vcrJnde ltis
torica, os verdadeiros principio' du direito publico, c 
até mesmo o conceito do moralista mais oscmpuloso, 
são accordes no reconhecimento da justica da g'tcrr.t 
que fizeram as nações eolligadus con tta a Frar;r;a, 
011 untos contra,, tyrannia de Nupolei1o; que nessa 
justa guerra sendo vencedores, tinham o direito 
perfeito a todas as satisflcões, a todas as indcrnnisa· 
çõcs, e a tomnrcm todas ás canlclas para so rosgrtnt·~ 
darem da ronovaçfw das a~gressões c ntaqtws tio qno 
por longo tempo tanto so!Treram. 

Poz.so em qucstflo o direito que tem o vcncc•dor, 
o parece que se o aosconhecou, até o ponto doso o 
negar nos factos que a historia em todos tempos re
fere consagrados com a inteira aceita~ão c confi;·rnn· 
cão dos povos cultos, e que n pro pila na t.nrcza d<~s 
éousas uetermin!l com a firmeza que só o pleno di
reito púdo dnr: o nohro senador chegou a dizm·, 
cc neste seculo niLO se admittc a cunrrtrista; o trimn · 
pho, a victoria, não é scniw o succosso da força 
bruta, não cria direitos; aquellc que por ser voucc· 
dór arroga-se o direito de dcsconncecr ou constran · 
ger a soberania da nação vencida, torna-se um ty· 
r.1nno, sao fóra do direito ; inrocar o dh·cilo c! a vic
torin quando ha um tratado (como esse do Para

. guay '?) é ató commottor o atlcntado do lcsn fé, ou 
estabelecer o predomínio da fó punica., Senhores, é 
<ldmiravel que por litl modo o uobro senador, qnc 
protestava contra os princípios absolutos, esta bel< çn 
com este absolutismo a donti'Ína que sustentou, que 
não se conforma ;Í pratica das nações cultas, no di
reito puhlieo da Em·opa civilisarla, o é contrariada 
pelos factos notarias, passados por assim dizer outro 
dia I · 

Quem pôde desconhecer qtto com o triumpho ai· 
cançado, em regra, obterá o ronccdot· as satisfaç<ics 
pretendidas, o que segundo n gravidado !lo caso podem 
ellas chegar até Íl mesma absorpciio do tcrritorio ria 
nação vr·ncidn? Ahi cstrí para oxomplo a ahsorpr;iio 
do Hanovcr pola Pmssiul So cousidornt·mos as W· 
CUtnStancÍaS IJUO acompanharam osto foi to no[a\'CI 
dos uttimos annos, notaremos circurnstnncias til o rc
lovnntos, que assignalam por talmod•l o direito dos 
rcncedor·os, u pmticn das nacõos t:ililas, <J portantno 
vordadoiro diroito publico,' to I qual ó nousngrudo o 
npplicado na Europa, quo roalmcnto 1i para admirar· 
quo S. Ex. pozosso isto tÍ margem I 

fodossuhom, Sr. presidente, o porque a l't·ussin so 
julgou.com direito e ofToctÍ\'amcnto cncorpnrott <Í sua 

sobemni,l o Hanover. Chegou o caso da guerr1 ent• 
a Prussia o a Austria: a Prussin exigia do Hauovc 
cm atten0üo <Ís suas circumstnncins, inclusive a sr 
posição topogmphica ndhorente ao coração da l'mssi 
oll'orocondo um ponto cstruto~ico ao inimigo, cxig 
do Hanover que, do conformidade ú circnmstanci1 
tito osper:iaos, fosse, como era do rnziw, o ullin• 
natul'ill da P!'llssia na guerra contra n Anstrin. O JJ, 
novct· resistiu; niw aceitou 11 posicilo de ulliádo r 
guerra contra a Austri;,, • 

,\ Pr~tssJa dopoi~ do esgolttr tou_os .os mo'os pm 
C<nJscgurr essa alllilnça, por fim hmttnn·so a exig 
do Jlanovcr quogunnln>sc stricta neutralidatlc 11do• 
tando cm·tas reformas que gorantisscm a ma'ntcnr 
do neulrt<lidudc, porque esta pelo menos lhe era ii 

. dispensavrl nas circumstancias cm quo se achnn 
rist:1 a posição do Hunover junto á l'rn~sia e os d 
rei tos desta do holligeranto contra a Aust,:ia. O n, 
norcr ninda resistiu; declarou não aceitar n mcsn 
ncntralirli!de; nilo deixou de mobilisur, de levnutnr 
seu exercito cm pú de guerra; c se mnnifc>ton pc 
contrar'o o nlliado da Aust!'iu. Então a Pmssia d 
rigiu as snas forcas contra o Hanoror e dolle : 
apropriou. · 

Taus foram as razões porqnr. se operou o fac 
da conquista do H.1n01'LW nossa gnarra memoravo 
E entretanto ó notarei que nem a Ingiat•·tTa, cuj< 
rola(:~es .com o Hanover não siw desconhecitbs, 
eram mmto pura loval·a com toda a symJ1athia 
verdadeiro interesse a p:onunciar-sc pelo I a nove 
~c llw ror:onhocesse diro!lo o!Tendido, e !la parte ri 
l'n~ssin al~nso t~rannico de força, por corto não de 
xar·m uc mtcrnr, pelo monos, com onr.rgieo prf 
testo. 

E bom assim é notnvel qne a França, no cstnd 
cm que so achou cm face dessa guerra, o actnr 
impcra,Icr dns franr.czes, tão empenhado c inU 
ressado cm eonter as invasões c cngrar.deciment 
da l'ntssia, não r;crrleria ti10 azudn occasiilo, w rc 
conlw<:ossc quo a ahsorpeão do Hanovcr era oo·: 
'rndu por· abuso tyrannicÕ da forca <·om escandn 
Josa qnubra rlo direito das gentes.' Por certo, er 
tal eondiçüo, com o mais v.ivo apoio da nação, o In
pcrudor dos fr·ancezes haVlil rio so prnnnnciar allr 
monto contra n Pntssi~, e nito deixaria ntó com su 
acqniosccncia consummnr nm acta qnc lhe ora tá 
inconveniente, e se 'fosse desregrado, não era par. 
ser tolerado. 

E' ris to, Sr. prosidento, que nessdaclo dn con 
~uisln do Hanover houve regulurirludo, procedeu; 
Prns>ia com o direito, que não lho foi contestado, , 
ant<'s aceito o confirmado pela annuencia tacita, po 
nenhum prJtost., de qualquer dasnarõcs da l;uropa 
NotC·SC, maio, qno o Iünover ora nnção cnropón do 
cnnsidcrnvch tradicçücs; ha longos como cstad1 
indr.pBndonte o sohoruno, dovin merecer· n mais só 
ria attcncão de todos os ·outros estados dn Europa 
quo por 'assim dizer são solida rios na mnntcnça dt 
equilíbrio politico, dessa carta da> nações da Euro 
pn, suas relações intimas de_ todo~ ollcs, sons intc 
rcsses tilo travados como sao, nao consentem quo 
qu:ilqtwr seja victima de uma tyrannia que, se rc 
cao espocinlmon !c em um, ô uma o!Tcnsa, um• 
amr.ar.a para todos os outros. E não obstante, s 
operoÍ1 a abs0rpçüo do Hnnorcr. 

Porlnuto, senhores, qnnos siLO os princi~ios rc 
~ulndoros, o vordndoiro direito publico t!n huropa 
Qual ó a sit doutrina que dolles se deduz? Conforma 
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se com n que produziu o nobre senador para assont.o 
d~s graves rcpums o censuras que foz a.o nobre nu
mstro do estrangeiros pelo que cnuncwra cm ro
lncão no l'al'llguay ? 

'se o nohro senador niw consultou accrtadamcnlo 
os principius absolutos do direito publ.ico, ·que !li· 
teliciio den em sous argumentos as ctrcumstancws 
cspÔdacs do l'araguny? Senhores, uat·a trota r. por
tincntcmentÍJ dosta questão ó nccossario constdorar 
bem o que era o l'ara"uay antes da guerra, r! m-anto 
a guerra e depois da guerra, e qual é o pa.cto de 
alhan~n cm que se estatuiu o direito eonve .• cw:wdo 
entro ô Brasil e seus nl!i;tdos. 

occu]lll(,'ito, nito hn habitações holivianas em contacto 
com o l'nraguny. ·. . 
. 'l'ctl era o estado dosso paiz •. quando chegou o p3· 

rwdn cm que o tyranno, ~onstderando·se forte, com 
homeus nmestrndos no mullejo das armas, com abas
l.~címo_nl.o immenso do material do guerra, com for
ttfir:açoos no rio, que lho pareciam invencivcis, . 
on:cndeu que er<: nzudo o monwnto de desenvolver 

Sonhares,· o paragtlily ora c~ que nós todos s_a· 
bcmos : por muito tempo fot absolut~ cxelusao 
de todas as circumstanc:ins ·que constttuem umn 
na~ito civilisada. Durante o regimcm do Dt·. Fran· 
cia: ainda nos primitivos tPmpns do pt·imeiro Lop?z, 
o 1'at·águay era um paiz segregado do commorc,JO, 
e de todns as rclacões do mundo: em um fueo 
de habitnntes, antigos escravos dos jesnitas, ver· 
dadeiros cadaveres galvanisados, com a fatsca do 
fanatismo religioso. 

Depostos os jesuítas, sem opiniito,, s?m o mimmo 
conhecimento e sentimento do que c hberdade, con
tinuarum us para:;uayos a ser explorados por um dk· 
tador ou antes senhQr, como foi Francia, que nbso
lutamcnto sequestruu :uruelle. ~eswaçado paiz! CJI!C 
já,do sua natureza era, por assun ~tzcr, um tcmto~10 
apnl'L~do da attenção e constderaçao .cio. mundo. l•.m 
tempos do primeiro Lopez o nosso ihsnncto ~ollega 
o Sr. vbconde de S. Vicente foi para alh eom,o 
verd~deiro missionaria de civilisa~ão levar os primei· 
res "ermens do tratado social, na 'quaJi,ln,le do nosso 
enc<~rre~ado de ne"ocios ou antes da cathrclwso 

o o , b' 1 . politica do Paraguay para h~ !ta -o a ser nuÇflO, c 
praticamente cunhcccr o que o esse trato socwt d.e 
povo a povo. Porém ainda assim o Paraguay crtnl!· 
nuou em estado anomalo. A despeito dos bons 
officios do Brasil que ta.nto concorre~! para. que o . 
.Paraguay fosse L'CLonhactdo como naçao, o dtc~ador 
que o dominara continuou sempre com mal dtsfar
çada desconfiança a suspeitar da lealdade, franqueza 
o generosidade do Brasil. 

Com a morte do primeiro Lopez o a ascensão do 
segundo, o estado anom<ilo do Paraguay tomou 
muito peior catadura: o tyranno. cada yez ~azendo 
sentir mais o poso do sua tyrannw, no wtc~wr, no 
exterior revelava todos os seus maos mstmctos e 
planos do tyrannia; sempre d~sconfiad~ ? ~ontraJ:ío 
ao·estrangmro quo n:w lhe ac01tava ~ ~UJOIÇUO sornl, 
lovnvn a repulsa ate aos mesmos YH!Jillltcs que no 
interesse da scicncia pretendiam explorar a natureza 
daquellos !o"ures. Por outro lado, procurou ab" sle· 
cer-so do it~mcnso acervo de matedal de guerra, 
e abusando da vontade, sem constrasto nnqu,Jilc 
lo"ar tio toda a gon te c;t paz do cxcrcicio das armn s 
pa~·a ~oldados, tratou rlc nmest!·al-os, com~ Íi!tonçiw 
·sinistra e plano damnuclo do Lmpôr o preJUdicar os 
visinhos. 

o sctt plano do tyrannia no exterior, do estender o 
Setl poderio tí custa elos ·direitos dos Estados vi si· 
nhos, o satisfazer a louca ambicão de dVultnr no 
eonl'eito do mundo como a primwa potenCia da 
Amcrica do SuL 

Snbe-so, Sr. presidonfe, comCI principiou esta 
guerra, que de improviso, com qncbra do dirl'ito e a 
mais selvatica bruteza, Lopez fez ao Brasil e ás 
Hepnblieas do Prata. O commum interesse, a mosma 
provocaçiw com att·ozes insultos, e a maiot· das iii· 
jurias, além da necessidrádo dos a~grodidos res
guardar direitos inaul'eriveis, o promover seus inte· 
ressos legitimas com a livre navogncão do rio, 
ditaram o t!·atado da tríplice allidnça. 1\m verdade, 
como bem dtsse n Sr. Elisalde, Lopez fm o.antor do 
tratado da nllbnça. 

'Ora, assim pnctuada a allinnca para dest~ggrnvo 
de t.1rn11nho attentado, defeza lc sagrados direitos 
o resguardo d~ vitaes e legítimos interesses, tra
vou-se a luta. O desenvolvimento qno teve e os 
horrores quo pmtieou o tyr;rnno, é hoje verdade 
conhecida que não podia antes ser cogitada, des
prew c quebra de todo o direito, perseguição, 
torturas c mn>sacrcs sem distincciw do soxn, idade 
~ co~diçüo, em fim, tudo quant•J de' mais, atroz que a 
Imngtmçiw se revolta em conceber, c repugna ara-
7.iw acrcdilnr, foi determinado pelo tyranno c execu
tado pela gente paraguaya ! 

Orn,pelo que que dizrospeito iÍ tupographind~qu~ll.e 
Estado, o Paragnay niio se encontra .com naçao CLY!· 
!isadn senil o do mn Indo, com o llrastl, do outro com 
a Confodorn~itO Ar"ontina; não mo refiro 1t Bolivia, 
porque as p'rotcnçgos porventura legitimas ou nito 
quo mostra Qssn 1\cpnblicn 1Í parto do Chaeo q~to con
llna com o Jlar:tgnay, niio passnm dç protcnçoo~ quo 
nunca so truduziram cm ucto; oiTcctLvamonto nao hn 

Conhecem-se ossucrificios quo custaram n debelld
cilo do t)'l'anno. Ninguem fazia idéa, já nito digo no 
llmsil [Jeia sua posir.fw o circumstnncias notaria;: 
mais afastado do contacto com o Parnguay, porém 
ainda mesmo na Confoderaciio Argen tinn onde esk1· 
distas como o Sr. Elisalde é outros que melhor de
viam conhecer aquelle paiz o dizem, ninguem suppu
nha quo tamanho fosso o poder de Lopez. Esse Im· 
monso p11der foi conhecido depois de travada a luta ; 
foi praticamente demonstrado por ella. Era suppo
si!;iw bem fundada que, sendo a guerra . singul~
mcnte declarada contra o tyranno, untco en.tuo 
com rnziw considemdo rcsponsave! dos maloficLOs, 
das amoncas, dos attentados contra os alliados, 
a pobre gÓnte para:;uaya, logo que se visse apoiada 
com vordadcit·o soccorro que lhe ia nas legiões dos 
allindos contra o tyrnnno, saccudiria o jugo que a 
havia tanto mortificado: ni10 se sopvunha que entes 
rncionacs, que deviam ser dotados dos instinctos pro
prios. do homem, achando oc9asiiío ~indu de so liber
tar do um tyrv nno tão malehco, d01xasse do se a pro· 
vcitar elo ensejo. Entretanto, tudo faltou a rstc .re~
pcito; Lopez dispunha de immcnso poder. Heststm 
por modo sabido; c foi o principal elemento desse 
poder n união, a subscrvioncin o a adhosão 11té no 
fanatismo do quasi todos os paragunyos: para so 
dcbellnr o voncor nm homem (Lopez) foi nocossnrio 
qu.1si cxlorminar o povo paraguayo .. 

Hesulta, Sr. presioentc, quo o tratado quo fôra 
co'elll'ndo entro os nlliados asscnt.avn doalgnmmodo 
sollre hypothcscs que não so davam, que fnlhnYam: 
nem os pamgnayos doixaram do fazer a guerra pela 
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sua parto com o maiO!' cnl·.arniçnmonto, eo.m a bra
vura de selvagens, du fanatkos, rpw nee:tavam n 
morlo comtnnto que poJ!Hs>om de C[IJ:Jlqucr ll'!O'Iu 
hostilisnr osallidados, nem foi possivel eo::sc•;;mr-so 
o grande !oito tln eondnsi:o da guorm sem enormes 
sacrilieios qne eusluram:ís pol.enci ts ali i adas, m:.:it~ 
principal monto ao _Brasil, tanto Cfl!O nüo ú poss:v~l 
quo haja JMSü paiz 1l!!Vast.ado motos para a. m~:s !J. 
gcii.'<J inde:onisnc:i!O. O valúr do todo o toiTIIOI'IO tlo 
1'aragu:1y niw sêria baslant.o para indvmnisar os sa
crilicios materiaes, o capilal CJIIO ,,) o tlrasl despen
dmi; tanto uitovulo o :'aragnny. Quanto ruais qual· 
quot· compousaçiio pam o 1{110 esl.ií neima do . IO_do o 
prcco, as vidas, do talrez, lOO,OOIJ hrasdo1ros, 
nlóm das tlos a !lia dos qnu foram saerifieados a ferro 
c balas onde l{llalquor IIJildO em eonMpleneia dossa 
gnerra desastrosa. 

Orn, cm verdade, o tra tmlo u11 p~:cto d0 alliança 
entre o Brasil c os alliatlos, ]l!'llfll'(amontu' nito C!!· 
eerra sen[lú a convoneüo e reeunher:imentn ele r0CI· 
proeos direitos c obrig<u~íies c;Jll'O as ;:lias partes 
eontralanles, os mesmos' aliiailos; cm m1açil_o ~o 
Paraguay, no qut• toca ú manlcn(;a de SL'll temtnr10 
c sobemnin se faz nma 1;oncossiio, conccssf10 1{110 so 
tomou tanto mais valiosa c prncerlcnte. lflli! no cs .. 
lado a que fico11 rodnzido n f';~rngnay, d:·pois. da 
guerra a qno foram provor,::dos os alliad~s, e ,o 
nnieo titnlo assim como a gar:111tia de rons:stcncm -
o va!or do mesmo par:1 lfiW seja mantidn na posso 
do seu t·:rritorio o :ml.onomia polilien. Esta rstipu
lal:iíoda intcgl'i1lade do lmilorii) o inrlepondencia do 
l'a'ragltu)', IJilC l'oi um:1 das eomli\:ões essnntiacs co1!1 
que foi pat:tnatla ~ alliança, c tle ~uc jamais o 13rnstl 
prcscinrlir:í, co~sl.itno por ecrto o.< alli,,rlos cm res
trietn ohl'i:;açüo de respeitarem c manterem a .sobe; 
rtmia o V·l'l'i\orin do Pnra~uuy, mas nem porlssn c 
menos .;,cl'lO c patcnle o direitn rrno teriam, se oulro 
fosse o seu aer:onlo no justo li esforço dns hostilidades 
e !m:lmrismo do J'araguay. 

Que direito podia invocar o Paraguny, pnra imp
po:- aos :1lliados vcnceuures n·:s drcumsta:::;~:~s.noto
rias desta g1101Ta? Quantlo COIJlra t· :lo o Úll'OJle do 
sor preza, se at·:·ojott a hostilidades sei l'agons, cm quo 
pol'flou até o ulti1110 oxtl'ClliO, com a bruteza o furo
cidade que pnrcdn ililo mais possível, neste scCiflO 
entre nncõcs r:hristiws! Tendo L;ausado com a sua m
justissinia a~"rossüo c hostilidatles, immonso :lamno 
'aos a!liado~

0

em pcnl~~ rl~ tantos milhciros de vi:las 
o de cabe:laes, q1w mmt:ss;mo valcmma:s do que lodo 
o terr. tu rio do mesmo l'awguay, pode!'la du qualquer 
modo indemnisal-os na estado de desbaratamento 
om que ncoJt? Som tradicçürs rjuc o roCOillllltliHIOm 
e, pelo eo,:lml'io no estado ano.nalo em rruc sompru 
existiu, pon om'brulecirlo, vicl.ima o ins!rmnonto da 
foroddado do dcspottL que o domiuou o al:rui!:..lll, cpw 
ti tu los plllha lO!' ú sym pathia do mnndo et.vil:sado, do 
qno esteve s~mpro soquesll'<Hlo, q110 apow moral da 
opinião publica poderia alcançar·? • 

Dcsapparoceria po1· em·to o Pnraguay, so nao ft\ra 
a cstipulaçfw do trata do :la allitutçt~ qn~ !!:o g'ill'ifllto 
intogrir!ade do torritorio o sohm-an:a. 1l esta esliJlll· 
laçiiO, como cstl: firmada, 1on~o por base altos 1ntc.· 
rosscs politicas o o eumrn·om:sso soloi!l:IO do Brasrl 
o sons dignos alliados, ha de ser iulalhvolmcnlo ob 
serl'ada o com firmozn lllillilidu t1 inlegridado o inde
pQndoncia do l'al'llgllay, assim cOII!O sl)l:iiu ox~enln
das com a mesma ollleal'.ia as dm11111S cst:pulnçocs do 
!.ruindo da nllian~a. E' pois pelo yn]nnlnrio nccurdo 

dos allinJlos ~ue assim lmlamm que subsiste ·1 m 
tonomia do l'amguay. . 

So ni10 hollVI!SSc osso aeeorrlo, se qualiJIWI' do 
allimlos, o llmsil, ouu Coufcderacito Argunrinn, d 
por s.i ~ú Ozosse a guerra ao Pura·gtUJy, nas mosma 
eond1r;oos o com o mesll11l t·osulltulo desta, estava n 
0011 diroito, se lhe eoaYi,;s•e, cmem·pu·awlo o Para 
gnay e nem pO!'Isso se i111lcmnis:mt dos sncriOciO 
da gncrm. 

O S1t. ZAc.tiiiAS:- E 11iz-su isto no senndo I 
O Sn. S,t Y!.o Lon.tro :-Hofiro-mo 1Í simples ques 

lüo 1lu diJ'oito, eonl'urmc a ioulrina aceita e consa 
gm.Jn na praticn dns na"õos cultas. 

o Si!. ZAG.\111.;~:- o"(iireito de CO!Hjllista. 
O Sa. S.t r.io Louno:·-Concp:istu ou não. seri. 

acto de r'oni'onnidnrlo cem lodos os principios d· 
direito publico, tendo u maior forra tle n1zi10 0 rele 
raneia cm t•olaçilo 110 Pnl'aguay. ~ 

O Sn. ZIC.\Ill.ts:-Se G Sr. IJiirilo de Cologip 
a~ni! .. 

O Sn. Snln Lo nATO :-Enre·•ito, n[IO ~uero qti 
se il~lel·prelú o que digo, .po1· mcluo llivorio. 

Di3se o sustunto: a inlegridaue o soberania d 
l'ill'n:iliiiJ cst:i a cnbcrlo o fimmila, ha de neecssaria 
nwnto sm· mantida por rirtndo dos solcmncs eom 
promissns do Brasil eom os sons digno.~ alliados 
subru a base solida de altos intorc>Ses poliíicos. S· 
niw f,\ra, put'l'lm, este solr,mno pacl.o dos musmo 
alliatlo·; \'Oiteerlores, que nfw pt'l1io deixar do ser reli 
giosamc:n to e11111 prid o; cousillm111do-so isolad amcn 11 
o l'aruguay pelo que lhe assiste ele direitos proprios 
no estado cm que se cnllOêllll com a guerm injusli 
Cf'IC 1110\'CU, cm q11e lanlo prejudicou os allindos, 1 
jli antes se eoastilllira; mms qne uma ili!Ticnldnde 
um VOI'rladoir . .l cm!Jm·<t<"il ao bum cslat· dos dsinhos 
ahnsando o oiJil domiÍ1auor lyrannicmnenlu de nn 
poi'D ombrntoeido, s11m l'oulad·.• nem opini[:o, e po 
lim rruasi anniquillado em consoqnoncia da mcsm' 
guerra cm qnc foi rcncido: · ue facto c de di roi to de 
cahirJ da eatlw~uria de t•açiw indc{lr.ndcutc, D podh 
sor pelos venccrlores absurl'ido, com todo o àireilo 
o sem que lwu\'ossc quem roelamassc ... 

O Sn. Srr.vliiR.t nA .\IOTT.\ :-Havia de ha,·cr. 
O Sn. :~.tr.to LonATo,-'liio haveria. 
O Sn. Sn.vEuu nA ~loTT.t :-E com tlircito. 
O Sn. Sn.io L01mo :-l'urquo a!cím !ln justiçc 

da propria otJIISa, do plano direito eom que os n1 
lindos rcbn t.inm a solragom a;;grcssão, o ringandc 
seus diroit.os o Jo;;ilimns interesses sornam lho bom 
os altos interesses rb cirilisnr~i:o, fnro:·ccinm o com
mm·cio o rolacilcs do mnndo cirilisa:ln, ahrindo 
aqnclla rcgii:n f{IW por lnntos nunos jaz,lra cncer 
rada pela mais audaz lyranain; o qual a naPi:o qn€ 
levanl,aria a voz o se oppol'in? • 

O Sn. Slr.vwt.t n.t MoTT.t :--As nar.ücs do Prnttl 
niui consontil'iam. " 

O S1t. Sn.to Lon.tro:-Eu fallaYa cm mera l1ypo· 
thcsc imalisavol, cm .filO aliás contemplava eomc 
interessadas as mosmns nn"õcs do Pra til. 

' . 
O Sn. Su.vwt.\ nA MoTT.\: - Estnholeccu mnr 

doutrina; niw iJ mcru hypothese. 
O Sn. S.t y~o LonA TO :-Agor:t roll.o 1t qnest[JO eon· 

croln: o Parnguay niw si, foi Y•mcido, cm no arrasndc 
H 
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por tal, modo quo de facto pordcrn ~o.das as condições 
do nn•:íio iudopondonto, 1J a possibJlu.lado uo susten
tar su:i soberania so niw fôra o pacto da nllianr,o. 

O Sn. ZACAH!.\S :- '1110, nilD. 
O S11. S.1 r.\ o Lon.1TO: -Subsiste a soberania do 

Paral-(uay. pt1rqlle assim accordm·am.JJs. alli.ados ; se 
não fôra este ncconlo, de fncln o do dircJto l!nhn dos
appnrcddo no estado a quo Oeon reduzido. 

O Sn. Fir.UEIIu n1~ iiiEr.w: -Apoiado. 
O S11. Sn:io LoBATo.- Por virtude do direito 

convencionado entro osalliados, Pontinüa a snbernni.a 
do Paraff!JaY uiio obstante o deplora rol estado de 
abatime~to • ~ snjCiçiio cm guc ,inz, rerdadcira~entc 
subjuffado. Este é. o facto !llcontestavol que nao lhe 
c'xciu~ ·o direito iÍ indepondoneia, dc>de qno c esta 
reconher:idn c gnmntidn pelos propnos renccdorcs, 
qno assim Ycrdadoiramcntc a restahclccem e sus· 
tentam. 

O Sn. SII.VEIJl.\ !IA !UoTT.J:-:.\'nnca esteve privado. 
O SJt. ZACAnus :-Nunca. 
O Sn. S,tr.in i.onATO :- E' o proprio nolm: s~

nador pela llahia, que protesta contra s?hcra!lla li
mitada, ropl'llin a oxprc,ão com'; nma lllC_PcJ.a, nm 
erro o contrasonso: snstcntn lJIIC a solwraJlla e sem 
pro a mesma, cm Ioda a pl~ni~ncle do Hrhil.rw s?m 
contraste, e da c:;Lonsiln sem lim1tes; om son conc01to 
"limitar a sob.·rania t; o n11.'smo rruo dcrognl-a c 
subjugar. u 

Ora, senhores, se de .facto o Para~ua)' niw cst!Í om 
r.ondkucs do ter essa. mdupemlcnc1a e schcranm Eü 
nitO p;lla coneessüo ljl!O fizeram, JJÍJO sem condi(;ÕcS, 
os alli:1dos vencedores ... 

O Sn. Su,VEIRA n.1 Mo-rT.J :- :\ão, senhor. 
O Sit. SnÃo Lon.\TO:- .... qno assim I'Omo vo

liiiJtariamento o ac<;ordanuu, asõim lualmento gunr· 
dam c sustentam o compromisso .. ,. 

O Sn. Z.\C.\lti.\S :--Niio apoiado. 
O SIL S.1 r :i o LonA TO: - Senhores, repetirei: so 

outro fosse o aceordo, poderiam atô diridil-o entro si. 
o Sn. Su.VIIIRA D.\ nron',\ :-Essa não eslrÍ m1Í. 
O Sn. Sn:io LonAT<J: - ll so assim fosso (fallo 

sempre JlOI'. mera hypothoso, aliás impossirol, tiio 
somente para lixar o ponto de direito o doutl'ina que 
vejo ecntestudos com tamalllia ahorraçüo dn espccie 
sujeita), so assim fosso, nenlmma reclama!:iw ha
veria; todas <JS uacües rceonhoccrinm o pleno direito 
com cjuo procediaiü os alliados contra o tymnno o 
os sons subserrientcs sal.ollitcs. 

O SJI. Z.\C.\Ill.\S:- Mas o llmsi! seria tido por 
cohquistador. 

O SJt. SAtÃ o Lon;~To: -Portanto, Sr. prcsiilcnte, 
s'o em vcrdnrlo pelo accordo r enmpromisso dos allia· 
dos no traindo da allinnr;a, 1\ snslentada a soberania 
do Para:{u~y, ost;Í visto que igrml:nen~n ]lJ'crnlocom 
as condwocs eslipulndas, comlloo,•s llllpostns rruo 
necos~caria e infallivelmento hilo do SOJ' nroitns o 
gunrdadns pulo Par11gnny; o nom é ?onr:ohivcl quo 
deixo de so sujeitar n ollns. Qnnos sao t;llas'l Estão 
bom dotorminndns no tratado da allinllra. Pelo. 
modr com que so exprimem, II_IÔ pn.mcr.'' l{llo os 
nobm senadores nilo leram 1.J11 11110 qrllZJ)J'illll lltten
dor pnr~ o. urtigo csp1rcinl di! lriilarlo, ,'l':o eu laudo 
rrom 11 livro u avcgnçiw dos rws Parllllil o I'ill'IIgnay, 

do sorte IJIIO os regulamentos ou lois do Estado do 
Paragrwy ufJO possam ostnn•ar, eutorpeeor ou onerar 
o tmnsito o a navega cão dirocln dos .navios merc<lll 
U!Ís e de guerra dos" Estudos nlliauos, dirigindo-se 
pura os sons tcrritorios on para o l.erritorio que niio 
portonqu ao Parugully, c tomamm as g;n·antias.con.
vonienb para oO'ecLil'idatliJ destes a instes, etc. O nl
Cill;cc dosln estipuJnciio vao aiÓ inhibir, Oll IllllÍtO 
COaJ'Ctllr, r) livre OXOI:cicio da soberania pnru,guuyn 
sobre as aguas llm'iiiCS dr. seu tcrri torio v. 9bstlir-lho 
fortincuçóos, o qnalquer outro desenvolvimento de 
força que,por reJJtma possa ser 11m embaraço~~~ 
awoaea. ]\estas cl.1nsnlas hão ser exocnladas, o JÚ 
forani acoitas no tratado prcliminnr do paz .... 

O Sn, SJT.VEinA n.1 1\[0TTA: -Nilo valem nada. 
O f-\n. SAYÃo LoBATO:- Vnlcni ludo: silo para 

qs ai:iados medidns gara11 tidoras de direitos prccio- . 
sos o nltns interesses que onl/ora fornm sempre 
negados uu r.ontrnriatlos pelo governo paraguaro, 
e p~ra os to Estatlo condiçilo imposta p ncc!la para ter 
pazes com al!indos que lhe ropelliram a aggrcssiioe 
o \·enceram na mais justa gucn·a, e tinham pleno 
direi tu do so resgnnrdarclll. para o futuro. . 

Conl.rn a verdade cm evidencia nilo ha qnc recor
rer a lleçõcs que de modo algum illndem. Nem do 
facto nem de direito, cubo reeonhecer no Paraguay 
do hoje, por simples hypotheso, 11 possibilidade de 
pertcndcr recusar, ,no que lhe diz re~poit.o, as estipu
Jacõcs do I ralado de allianr.a quo aliús são Ião justas 
como JaZOaV..ÍS. QuaJJtO ;io Pnraguay de outr'ora, 
que era a negarão de lodo o direito e abuso. da força 
brnta, na sua muis crncl esprossãr) tinha-se consti~ 
tuido, Sr. presidciiLc, n fignl'ilrmos esta allegoria 
" as nações fazendo um s,) corpo n, cm rez do um 
membro qnalqncr, um ca:Icm pequeno .. ·. porém 
da peior cspoeie. 

Sn. Z.\C.\Hl.\5 :- Concro rmfiin. 
O Sit. SAYÃo Lon.\TO:-Canero qne era do jus

tica quo fosse decepado; e pOI' ecrto a mantença da 
soijeraniv do Pamguay, tem por condição quo se 
constitua liíu respeitador do direito como antes era 
rcfractario, quo seus visinlios não mais so arrecoiem 
dos mesmos iusultos, da ropolir:ilo das a~grossões o 
hostilidades. Porqnanto, scnho'rcs, é do direito per
feito tio qualquot' .Estado, prover a sn<~ snlva_çuo, a 
seJI lio!ll eslar por ludos os mo1los; ostu no hvr~ e 
legitimo direito de sua soberania impondo cbme
dinwnto a outrem que lho vcJJ!Ja pertJtrbar, ou lho 
mnoace prejudicar, cmnm, cm legitima dofcza e sus
tonlarfw do seus tliroitus tom a mesma ampla fn
cnldnde do lancaJ' mão dos meios fortes o oncrgicos 
para alcançar todas as satisfações o garo.ntias de 
segurança futura. 

Assim eomo entre os indil•idJIOS, aquollo quo ri 
ag!<rcdido pút!e em Jofozn da pi'Opi'Ía vida sncrillcar 
a rio oni.I'o. . . · 

O S1t. Z.\CAnLJS .-i\'o conllielo só. 
O Sn. SA r :i o Lmwro :-... Hssilii um estado ciu

ponhado om gncrrn, se lhe fnr nocessurio chegar no 
mrio mais oxtromo pam cSúllllnJ' ns sons diroilos, o 
pr\:'-SO n sal r o do eontiunns agr;ressi1os, o pôdo igual
monte. 

O Sn. Z.1r..1 RIAS:- Depois do depostas ns nrmns? 
O S11. Sw.io Lon.\TO :- Jrí lrnnxo o caso do TTn· 

norer, os lado cirilismlo, de ll'ildic!;tios rcspoitarois o 
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nó seio da Europa, muitíssimo acima do selvagem 
I'abigiwy, rlominudo por Lopez .... 

O Sn. Z.tc.tuus :-Que exemplo foi buscar! 
O Sn. Su~o Lon.tTO :-Era se1n tluvitla urna, alLil 

c~nveuiencia, uma necessidade mesmo para ~~ l'rus
sm,.emponlwda !Hl guma contra a .~ustr1a, pcl.o 
menos u neutral!datlo do Hanover o que ao mmu
<~ô nãd.fosso frn'nqucudo o seu tenitorio como seria, 
~P.:imilúo-se da l'russia c. u tó de.ixando do ser n.eu
tral c porque não acccdeu o llilnovcr, a l~russ1a o 
núit~u po!iLicamL'IIl.c, absor~·cu s,ua sobcr;llllll, 

Om, seúliores, se 1sto se da na b1ropa, nao obstante 
d equililirio curOJÍeu, com o rccouhecimeuto imph· 
cito e signilicutil'o das grandes potencias, 1;riiH:ipal~ 
mente da lnglulcrra, que pelas suas :eluçoes lanlo 
sé devia interessar pelo Hancrcr, sollreludo se 
li~uvessc quobm do direito .ou abuso ty!'UJ~nico , da 
forr.a · a lnglul.erra, esse pmz onúe ü dumlo podo 
tudo,' paiz !'.eg~do pela. f!HSu ,da opin!ilo, que tanto 
respeita, o aJrellu, annmrw ,a_ conqmsta do hai!O· 
''er? A hanea com as J1spoS1C:oes do Imperador J\a
poleno, cm rélnçfto it l'russia, tÍlria ficado 1mpassivêl, 
sii contra lodo o direito houvesse procedido a l'rus
sia? Ora, se tnl ó a praâea da Europa, como se 
ousa reconhecer no l'ar:1guay o pririlegio inaudit0, 
que os mesmos vencedores que rcpelliram rstu ini
migo selvagem, que lhes moveu. ,a ~ucrm o. i~n
menso damno lhos causou, que Janws pndcra m
demnisar, nem ao monos possam constrangei-o a 
aceitar as elausulas que garantam e resguardem a 
elle's vencedores, visinhos limit.rophos, de soll'rr.'rcm 
a repetiçõo de iguucs insultos.? !\ .ist.o niiTrma-sc c 
sustenta-se, porque, a soboramn ll11mlladu do Par<~· 
guay não póde sofl'l·cr tal constrangimento, c a vicio-
ria niw dá direitos?!! · 

Emfim, Sr. presidente, os nobres senadores erea
riúri um lypo ccrcbrino de soberania, nm ser r•han
tasti('o e una!oga thonria de direito. cc A soberania 
do Pa;·ag!1ay ·uáo s~n·rc. I:!nita~ão nem o mi1!im9 
constranglllH'nto, esta uc1mu de tndo; sobrnncmra a 
victuria dos iniJ!Jigos, :i derrota dos 'cus, e alô ao 
copip!oto devastamunlo do seu paiz; niw :•ceita c~m· 
díç.õcs uen!tmnsige." Jsto. faz-mo le.mh~·nr,n prntlC<l 
dos idolat.ms, quo dos obJectos rna1s 1'1S ln.zom um 
idólo, e depois lhe dirigem su\Jplicus, atll'ihumdo-lhe 
nii melhor fó virtudes maral'i hosas. 

.. Onde ost:i essa sociedade parngunya ~urn ser con
siderada ti10 acima do Hanover, qno nuo possa ser 
conslrnn"idu pelo ven('edor a aceitar qnaesquor con
dições d~ paz, quando este. (o Hanover) sotl'ren o 
c\J.mploto anniqn~umento politico, som lel' incorrido 
em.tiw gravissiii!OS al.tonludos? 
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eorquo a quolli•s terrenos quasi despovoados ' 
uma couraça que tudo rcpilln, ainda ns preto• 
\:üos as mais justas, não de eonquista, porém d 
simples imposi~ào do condições necessnrins pa1 
que nquel!e Estado so conson·e indcpondonte, mt 
dando todas us gurnntius do qno niw so.hilo de rep 
tir, do~:.:ixo do qualquer oulr~ Lopez, qno po!·ve1 
tum ui h se levanto, os mesmos msnltos; que na o!· 
do vultar a ser n mcsmn ameu~:n o cmbnraro com 
foi, quer para a Confeder:wão ;lrgeulina, quer ez 
relncào no Bmsil. " 

Portanto, Sr. presidente, mesmo cm vista d 
direito convencionado no pacto da alli•mr.a,rstií cln1 
qüo ronlmento a soheranizi do Pnragnay" ostú sujei i 
às condir:ões da paz; em rclur:ão a todos os nnvit 
dos alliullos niw podo oxorcêJ· policia nos rio: 
aintla. nn tostada do seu torritorio, nno pode lança 
lhes unpostos; não podo ler armamentos dosenvc 
vidos, fortifica~õcs qua poso:1rn de rJitnlquor mo1 
estorvar a nu\'cgar.iJO 011 constituir uma amcacu cm 
tra os Yisinhos Ütc. Com ést1s c omras condicõe 
qut' ainda soriui propostas em tratados complemet 
Lares, os nlliados vencedores, no plono e legitill' 
exercício de seu direi tu assentam, pazes com o Pan 
guay respeitando a integr1dade do seu terrilorio 
soberúuia,tptc s J eumpromcttcm prolegorsem JlOl'Ón 
qualquer d11S alliados se anogm· o )II'Olcclorndo sob1 
o mesmo Paraguay. No qlic Jw msto de ;·cpugnnn 
o por l'entnra ab;m·do que excita lamnnhn conte: 
lncito o condomnnrilo ? 

A que proposito" vem ludn essa doclnmação, ::. 
presidente, tào infundada, e injusta om si, como n 
lamente incom·cnientn c pul'i~osa pelos seus miÍc 
reSIIltados o nlcnnce que póde ter nas Republicas d 
!'rala? 

Entendem os nobres sen"uores que lel'innnmeni 
·se podem exprimir tacs conceitos'? Pula\'l'as prr 
feridas no seio da represenlacão nacwnal, part 
das do senado brasileiro c por Ór~ãos tão conspicii( 
o antorisados, pelo chofo do gabinete que ha ponc 
administrava o pu1z o por nm eonsclheiro do Estad• 
u digno sunador pela llahin, que, por certo, é um dr 
homens qtw r.sui muito no caso, do, cm qualquer di< 
ser clw mudo, assim como o outro nobre senador .i 
referido, a tomar conta da adminislrn~no sepcl'ior d 
Est.ado; tacs palavra~ não seriw registradas c dopoi 
invocadas na J·aziw de vnlioso documento para lixa 
pontos de donlt·inn, o talvez cmbarnrar o g-overno d 
paiz em qualquer questão importante? 

O Sn. Z.tCAIUAS :-As pala\'l'as de Y. Ex. ó qu' 
hão do ser consideradas como bandeira do conquist• 
o V. Ex. está ao lado do governo. 

O Sn. SILVEI H,\ 01 1\Ion·.~: -Sua linguagem 
nimiumen te perigosn. Para ser consitll•ruda acima da Frnnt;a, que aceitou, 

por .imposições dus ontms n~(:ües nllia.dns, .uma dy-· 
nnstw quo.do seu Yalo repelha; qno f01 ~n~ucada no 
Q~ercicio do su:1 sojJeJ'amu, nito podando !Jrrumente 
docidil' do olla eonstituil:iJO polilwn ou ndoplnndo 11 
fúrmn ropuhlic•ma, uu "profel'iudo pura y thro~10 
q.1mlque1' outra dynnslin ') O q110 púde oxpllcn!' a \'ll'· 
tll(l9 IJUO sn omprosLa e oxalta o Pnragnay aeunu tio 
t9dos'll Ora, pura rtuo o nobt·o ~enaJu.r possa eo!u 
cohoreneia sttstonlal' 11 snn theona, sor1a nocess:ll'lo 
tnm!Jom rawJ' !HliXnl' dns regiões plwntnstic:.Js, a esta 
munüo dns rcalidudos, 11111 dom mnrnYi!ho~o quo 
arme o Pa1·nguay dos moios r~illlllZI!s do susto.utar a 
SllJl. ostuponda solmmnia. Sun, o nDcosslll'ln ~no 

O Sn. S.\YIO Lo11.1TO :-Creio que nisto faço nl 
gliin SOl'I'ÍI:O ao mou pÚi7., vingo a vcrcl!ulo, a lea I 
dado, u u igi1idado com quo a opinii1o do Brasil oncar 
as qnostõu8 do I'arnguny, uno desnütol'isn o govern 
ililpcrinl o cuucoitna son digno agento diplomatic 

. no exterior. 

· ' · · I' o seu ' · 11 

O Sn. ZKilUAS:- E I! o ui! o qnm· conquista, no; 
o governo a quer. 

O S.tY,io l.on.tTO:- Senhores, ti assumpto os 
muito imporlant.o, ni10 púdo sor n';im Juvinnamon 
tratado m•n1 o potloria srr c•nn linHiln[.(OIH ilidntln pol 
espírito Jllll'lidnrio t'lll nwnifostn hostilidado eonu·a 

, ~ OXIt '1 'CSl 
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quo se acha im conclusão 1la gllOtTn · 1!0 Parn~tia)', 
deve sor l'ortilieado o ~ustentatln por toJos os brasi
leiros; ü s•Í deixarii de sct• sustentado por ill[ldlus 
quu niw aeatum os mais altos interesses tlo f~stado, 
o que obsccados so arrojam· a ac::umulat· dif!ieuldn· 
dos soll!'ü as gr;wdcs diificuldados com qno ollc osL:í 
lutando. 

(I Sn. Z.IC.\ltL\s: -Com o tratado preliminar, 
esse IJilil vohl, nsto11 tlu aecordo iut.f.it·amcnto. 

O Sn. S.1üo LO II.\ TO: -Sr. pmsitlontr., nesta 
parle tculiO dilo o que me parr.cou dul'cr diwr, mas 
nfro posso deixar este assumplo imp:lrtunto ~as re
laeõos exteriores sou! ainda fazer uma observnciw. 

'Os nobres senadores, que tomaram parte nésta 
Jiscussitu e assim SL' manifcstin'am, pr:rtrnccm a 
uma secr:fto do partido libernl quo uiw [• a qno o 
nobre se1Íador pela Hall ia donominon a mnis adian
tada queruudo cou1 ist•) roferir·SO a qnu sellllll'l' 
foi liberal o nunca m::don do mmo. 01':1, neste ns
snrnpro so assim manifustar::m-sc os noiJI'es sena·· 
du:·es, n•ÍS tamhemtii'Cntlls ii s:llisfaciw do OJIVir o 
nobre seuad11r pela minha prorinciil' que, nntr;lndo 
muito aulorisauamenli! ucsta quoslüo, podi:1 trnzw 
esclarecimentos os mais satis!'ar:10rios visto IJIIO 
S. Ex. foi o que ncgor·iou o tmlarh da l.riplicf! 
alliança. A Jinr,uilgem du uobro s:marlor c rruanlu 
deduziu em tal assumpLo, uilo se conforma, 11iu• 1em 
analogia illg-uuw eo:n as pt~lil\'!'a~ qno proJ'oriram 
quor u nobre sc.1ador que lJI'Jinou·o tornou pano nu 
de!Jate, rrtw:· o sou di;;no eollo:;a senador pela 
Bahia." · 

~~n ton:11) para mim, Sr. presidcnl.e, que su o 
Ol)l1rc smwdur pula min!1a proviucitt ainda quizesso 
empenh,r-su na dis~ns>fio deste asst:l!lplu, clle, pela 
sua parte, talrez com outms ruserras, lilm!Jem pro
tosta <se conl!'a a injusta a proci;l ~üo Jos nobres 
senadores. 

O S1t. ZAC.\ll!AS:- Elle ostú áe ac.r:orclo comigo. 
O Stt. Swlo Lon,\'ro :-Isto,;, havia J0 dar-nos o 

honroso testemunho do proccllimonlo, d;J !,u!Jilidndo, 
do acerto com qnc o nosso digno uiplomaL.t no Hio 
da Pralat:·m sustentado os altos interesses do ÜI'ilsil; 
ollc por certo niw 1clwria nas oxpmssõcs do nobro 
ministro dos negocias estrangeiros razilo. ptu·a so 
acoima~ Jc snsJ~oit~, quanto mais_ de·attenLatoria, a 
protenr·ao de S. b. um rol:1r·ao no contrato de 
allimi(;Ü. Em mait.o com·cuiente," Sr. presidente, ·me 
o uob,o senallor· amua roltasse a t!>la discnssi,o, Lios
vinndo-a do tot'l'ono cm rruc a colloe:mun os sons 
collegas da opposiçüo o para melhor a csclarceot· 
com o t.ostemunl!n, c antoridndo do sua palal'l'a. 

E vistü que. S1·. prut;idrml.o, 1uo rcliru ao no!Jro se
nador pelu minha prOI'Ínc'a neste n!Jjocl.o Je rola
cõos oxLrriores, I'l'lel'c S. Ex. lJIW eu :Jw fac:a uma 
Ôbsrlrvaçüo n respoilo do 11111 as~r·.t:tu lJIIL!, pari:ce, es
CUfHlll ao nobre senndor no seu drseru·>o. 

Defendia S. Ex. o l.r,LI.ado da 1.rij1lieu idlianea, o, 
cho;:undn ao ponto, que t.inlw muro :ido sr\rio rôpa!'O 
c talvez fundada cPnsura, de so ter pael.t!iHlo qtw o 
commnudo do oxen:it.o d;ts forcas nlliadas fosso do 
prefrmmeia r:onfiado ao digno" pmsidonto enlilll' rla 
Con forlora~i10 Ar~onlina, o Sr. ijOIIOI'Iil Mitro, ~. Ex. 
l!niJ'I: as l'IZÕos que dou uonr:luiu por diwr quo podia 
rovollar, JlOI'IJI!l: niro et·a IlliiÍS no~oeio OCiinlto o n 
occasiiw 1111roci11 opporlnnu, rp1o r:sl.t irltin f,il'il ini
ciada pulo Sr. l'aruuhos. 

Pu reco-mo ~no S. Ex. disse isto; ainda ni1o li o 
diseurso do nohro scnndot· quo jú foi impresso, mas 
Ol'l!Slei-lho a ttcnr:ilo, o ouvi assim enunciar. Ora, a 
pbsorvu~ão qno "wnhú a fazer é esta: que tendo 
rido r·~ni algum11 attonçilo os oxr:ollentcs artigos do 
Sr. Eli~aldo, em relar.fw ao tratado da alliilnr.a, nossa 
polemir:a nolill'cl eorii o úiplomata Sr. MnruioJ, vejo 
que o St·. Elis;llúo cm Vlll'ios artigos insistitt muito, 
o demonstrou amplamente que ;Jtó 1i sahida do 
Sr. i'ai'<llllltls do Hio da Pmta niw tinha havidO por 
pnt'lo Lia Confederarão Ar~or1Lina idôa de alliança; 
ntú ontito uiw so midava da allianr·a. Nem et•a-pos
sivei cuida,· udln porque, diz o Sr. "Elisalde, aind~t a 
Confodorar:iw Argr!ntina, t.iuha suas proocenpaçoos 
nrosllOilll 'do lkiôi!, nitO podia, nito tinha disposição, 
ni1o Hti'Ín razi1o p:tra quo se acoll!es~e a 1Ma de 
alliun(;a eom o Brasil e monos se podiU tot· confe
renciado o des':Ido ao rlotal!Jc do se eseolher o com
mandante das foi'I:as alliarlas! ,\ssimmo sorprcndeu 
esta declnra(;ilo d,) nohro senador. 

O Sn. Z.IGA!li.\S: - O Sr. Paranhos propoz a al-
liil!l('il. . 

O Sn. SiJ.VEIIl.\ n.1 ~Jo'I"J',\ ; -Não foi aceita 
ent.ão. 

O Sll. S.1r.io LonATn ; -0 Sr. Elisa! de es,:rcvcu 
que alei iÍ sahida dll Sr. Paran!Ios nilll so tinha co
gitHJu em a1:oilnr aLümca, e tw;no:;, portanto, en
trado eu! liiJa!quer enui'e'i·etJcia a t.alrcspeito, e como 
a::;.·ilu dwg:tr-~e u v~Lc dotnlho de dcslg'IWr··SC o 
comruilnd:lnle cm cllei'e das forr:ns alliadas ·? 

llu:itizo, poi~. qw! escapou, lltÍI'cz, no calor ua dis
eussão ao nubro senador a asserdto ào qnc '' Sr. 
Paranhos f,\ra o primeiro que incnt'eara a idóa de 
ser o Sr. f(OJ!CI'al .\litro cncarrcg<Ldo do com mando 
supmmo da:; frm,:c:s ;tlliadas. 

J'amlwm ucsêr)s arlir;os om f[lW t.:io nillplamen~e 
tmto11 desta rruestiio do S1·. Elisaldo, o estadista mais 
uutol'Ísado a tal rrJspeil!l, porque J'oi '(tie preparou as 
bases do l.n:L:tdo da triplieu alliam,:a, cp.1c, ~iz, i'oram 
franca o n,JJrcnv.mle acoitas pelo nosso thplut::.ata, 
o Sr. I.:Jisalcle encar·oco mnit.o osLo !'acto rlo ser con
liarlo ao general Mitre o commando supremo das 
fon:ils a !lindas. Om, se ello tanto exalta o achara
ziw" pal'il se gloriar desta sua acquisiçao, que tanta 
honra faz iÍ Cur:l'edornçilo Ariiülltina, pnrece-mc que 
cm re!açi\n no Brasil ao menos o~pliea-.s? o rcpa1~o, 
senito a fundada eonsnra que so Lcm [c!lo qno tuo 
franca o nobremente, so aceit:1sso essa estipu1a0üo 
do tra!ado. . 

Agora, Sr. presidente, permilla-mo o senado al
gumas simples paiunas, mais em,rola(;ito tÍ minha 
humildo pessoa, do qno ;Ís questões lito graves, como 
sempre siLO ilfjtwllas rruo so refürern iÍS rolar;üus ox
toriores, uspocialnwn Lo qua!J to :í ~onclu,iw da guerm 
eom o Paragtwy. O nobre senadO!' rruu aqui veio 
faY.r:r o historieo da l':IICI'l'U do Parnguay, pronun
eion-sc, como ,j sabido, lteüiTil das pottcas palaY!'IlS 
1{110 proferi contust.ando-lho o sou ltistorico, o o' 
mais qtw disso om rofumndn u S. Ex. O soundo 
as ouviu; aehnm-so eseri ptns no mrm discurso com 
maximu lidolidaile tanto a oxpressiw do p~nsumonto 
eomo 11 formnLt com rpw foi •:xpmsso, e, portanto, 
o senado q11o me ouvi11, scguramonto formou juiw 
,l»ontado u positivo; o publico 1[110 ler o 111011 dis
ellrsn, ig11almonto floaní hahilil.ndo a iutm·pn•lnr o 
sentido destas oxprossões, o n r:onoOJto qtw ellas na
Ltu·ulnwntu rr:vollam ; r, pois. s1:m nwis iJ.Isbtir, cn-
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1~ogo no juiz~ publico o I'Ordndciru sentido do que 
1hsso e quo mndu snstento. ;\ln~. o nobre sorwdor 
pelp modo qne se exprimiu cm segundo discmso re
fermdo-se 1Í mim, uccnsn-mc de o haver all'rontado 
cp~l o dilenun~ de tor ou P,Or lison~a on pü!' ardil po
hl!Co, cncarcCIC!o os >CI'I'rços do ::;r. •~onde d'Eu, c 
exprohrou-mo injustiça ou cobardia .... 

!1JO~o e rxugcrução cnm IJIIC o fazia vinha até a prr 
Jlldicnr, ou ~·ohuixar a oxprossiw do applauso un 
versa! do Brasiln ~nu Ai tez;!, imprimindo-llw foiçii 
de louvor purttdano ou racctozo. 

S. Ex. no segundo discurso voltou no mcsm 
nssrunpto o insistiu com longo desenvolvimento ll( 
nw.sm"s r:~n.IIUO!llntio~ do pl'inwiro disclll'so, com 
uuwu n!odrltc<IÇUU, quo urloptou a tnetica de usa:· d 
expressa o na a pparonciil mais moderada c razoare 
no fundo, pon)m, tah'cz mais nr:rimoniosa e picnnl 
no nobrQ dnq1:e. Nilo lhe rctunJuirei; c limito-me 

. O Sn. ZACAIIIAS; - Eu? 
o. s~ .. SA_r.io Loll.l'fú: - Sim ; v. Ex. rli~.se .lJUC 

haVIa liiJUStlr;a e cobardw cm sü negar no pruw1pe 
só porque é prinr·.ipe, o meonhccimento dos feito~ 

. !Jenemcritos quo porrentut·il tircsso pratieado. 1\ 
bem claramente esta insin11ucão ct·a dirigi•Jn iÍ minha· 
humildo pessoa, rJue m3reéia us honrns da ccnt.cs
tação do S. Ex., e que no seu eoneoito ~rn qunli
ficado oxugcrad<r p<lllC!J'Iris!a do Sr. dllfjllO do Caxias 

protestar contm ~ conr:cito quü tirou da eompuraçf1 
do Lopez com o ttgre o o vendo nos autecedcntes 

1Í cnstn do Sua Alteza. 
O Sn. ZACAiliAS:- :'\ii o, sen:ror, qno seria se 

negasse... . 
. o Sn. s.~;.io LoHATO:-:-l'odia Cll negar; ne~nci a 
,JIISl<t hnrnrnngem do louror Utb feitos de valor do 
inelyl.o pl'incipe, srí porque ora príncipe, 011 por quo 
por qualrlriei' outro lllrrtivo preferi enr:mcecr os ser
viços do nobre dnquc rcllili.~llld•J os do S!la Alteza? 
E' o que tringncm com razüo o poderá aflirmar. 
Assim ec-mo no quu disse cm rol'erencia ao nobre: 

·' senador não fiz o rlilcrnm11 arguiJo. () quo cu disse o 
~or.o estai' na .lembran(;a do senado, e csttí escriplo 
t.(lst., .1'e1:11rs, _fot: " na o adnutto que o sentimento do 
ltson.tn Jnspu·a~sn ao no ln o s1:uador; foi por >rdil 
politico, isto ,·,, a inspira~iio do espiri,to de partido;" 
por eonsnqn,·ncia nfliJ fiz di !em ma; excluí tl vil sen
timento do lisonja posilir,nnentu. Ora, se e11 attri
llui,, 11 <tprotinçfto de S. Ex. ao c;pirito part:dario, 
que sogurnmcuto é o >cnl.iuwnto rJne p•Jdu dr:SI'ni
nn· som UO:(I'iida:· da rwbroza ;[qnollc fJIIO <. n::o
fes~n (ap:Jiados), nenhrrmn in,i11ria ou nll'ionta'lhe 
fazw; o se com rnzüo prorurn os meuo assertas 
na uontroversia uom S. Ex., pt·occtlia cm tcgra 
sustcnttiVil a vcrdildc; sa, porém, sem rnzün o con
trariava nesta discussão do nluauco politico, estaria 
lambem incluído no musmo conceito de desrai
rndo por espírito parlidario. E, pois, o nolno senador 
nf10 Lrnha razão de so mostmr cseandilisado, eomo 
se mostrou, e atú pelo morlo porque se cxprimi11 

. bom cle.l'Uillcntc l'oz rtrna insinu<l!;iío .... 
O Sn. ZACA III A~ :-Nilo, senhor. 
O Sn. S.1Y.\o Lon.l'ro :-... que pelo menos podia 

ser considerada tliri~ida a mim u odwsissima. 
O Sn. ZAr.AillAs :-Não, senhor; o q11e disse foi 

defendendo. me. 

O Sn. So~r~o Lon.1TO :-Em mou anterior discurso 
não entrei em parnllelos ontte o nouro duque do 
Caxias o o inclyto principo, o Sr. condo d'En; nz, 
cm conleslar:fto ao nobre senador, reparos fundados 
com to<ln a lor~u ria rnziw, por convwçiio, extreme 
do odto que ~u:lns rezes 11praz no nobre senador rcco
nhocor cm mim cm J'Cladw ;Í sua pessoa, o rlo 
nenhum modo inllnido por espirita do partido poli
tico, o muito monos do snbsct·ricnein ao nohro dtHlllO 
do Caxias. Eu rcfrttnva o hislorico que o nobre se
nador fez da gnonn do l'nrnguuy: u u minltn ohsM
Y!tçlio cm qnc_S. Ex. nprecinvn do modo muito par
era I us opornr.oos untocodontos, o as que se so:;uirnm 
.~e baixo do ciimmundo do Sr. condo d'En; e que pelo 

nltinw roriodo dagrtcrm. ' 
_ .t appliear;üo o sentido dcst~ allegoria me parece 

la o nallrr-'11 quando se atlcn.de pam.n ]JOSi(;üo do I..opoi 
nos nnwcedenlcs, o no nllimu per!O< o da guerra. No 
antcr:edcu êc;, eom us sunsti lcims rüf orcndas, rupet.ind 
nrnqucs nalgumas vozt~s com n inil'iníivu Un orrrrre~ 
•- I ' · f 0~ ,ao; c no 11 lrmo, quas1 sempre cm uga, acompnnh1 
do de 1111111 malitlw do salelitos l'nnuticos, dbpostc 
a rlcfcndo:-o utú a ultima, ainda tendo meios de mn 
to projudic11r ~os ai lindos, ainda fazendo 11 resistcr 
cia, porém nilo já n rnesm.t dos períodos antcc• 
dentes. · 

O 110h1'C senador acho11 urotiru pum reparo, c dr 
dnzin mingou do rnlor dos ôürriços na curada d 
rendo qno era de ml'l'll rcct·eirr. ,\ ppello pará o ser 
t.rdo c!at'Ll c manifesto do meu disr:nrso, o deixo a 
pnblieo der.:irlir. 

:-i'ün púde mo' alcancar a iusilinaeão de IJIIO fnl 
Lasse iÍ dcrida jnstir;a 1Ía •·on:;idt•ra~tio dos feitos d 
1'alor de ::na Alteza, por ranglorin, oumasmo fmo 
fanonada, isto ,·., por ostenla\·ão do independenck 
tilo srímcnle pnrrtne <:ra nrineipe. E' a mim rJne s 
poder·in r .. zet· tal irnpnt.nçiio,<[UO sofi'ro, ;1 do cnmpeü 
do dircik1 iliriuo, feita com ltmta ma!ol'olcncia eom 

· sem !\~zão? ! 
A' mim, Sr. prosi<lenté, potlia St'l' dil'igidn n ins 

nu.a~f!O do que dr;ixava de cx~ltur os feitos do inclyt 
prumpc, porque lrat~va somente de eneareccr o 
fc,itos do nobre dnquo? . . 

Senil ores, seja-, e permitlido chegar a uma obs01 
vaçilo indiriduul. Ncst.c ultimo período da guerra e 
pnguci uma eontriuuieüo do san~uc como ncnhur 
dos nobres scnndoros: Um mcn Olho, moro de 2 
nnnos, ealrin Yictima de uma haln inimigà' no post 
da honm o do dever. 

O Sn. !ll'QUE DE Cu1.1s :-Apoiado. 
O Sn. S.1r:io LonATO:- Tore a honra. Sr. pro 

sidolllll, de ser rneneionndo cm portes·· ol!ieincs d< 
chefe da hri[ladil o IHal·o coronel Wnndcrlcy, d• 
quem era ajudante tlo ordens, por ltaror com cora 
gcm e disti11ccão tomadn parte nosdous gmnd<ls com 
untos do nltinlo período dn llllcrra, no cnrnbulo d 
l'irehebuy c Barreiro Grande, em que cahiu ferid 
pela bnla pnrngunya que lhe deu a morte aos 24 an 
nos. Agral!cei r:om sincera gmlidfw, ao inclyt 
prineipo a uistitH·çüo qw1 se dignou fazer a meu filho 
tirando-o dns fileiras do seu corpo da ~rtilhoria par 
ser ajudnn to de ordens do bmvo coronol W underley 
que tanto fO riislingnin em l'eribclmy ... 

Ora, om todos n~ poriodos antocc[icntes em que 
mesmo mt'll 111ho tinhn mililudo, o activnmontc pc 
lujndo t!csdo l'uysundú ntó Lomas l'nlcntinas o Ai 
gostm-.1, ollo nilll tinha merecido n mosma dist.incrfi 
c favo1·. Portanto, süllhorcs, nfw em mnis nntnrri'l 
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pendlli' do meu corn~ilo pal'il dar mais imporlancin 
ao uliimo pol'imlo, om que tal contribuiciw paguei, 
cm que conlrihui I'Onl uma parlieula, IJJns arran
eada do meu r:m·açi!ll? (Apoiados). Eu que tinha mo
tivos do gl'lltidiw pum com o prmcip•.: que su dignou 
distinguir meu fillw nnquclla imp!ll'hlnle commissilo, 
podia nutrir scnt.imontos r!IIO iucrill'am os common· 
tarios feitos com a compararão dos pés Jo veado o 
das gurms do t.ígro? · 

Sr. presidente, tenho dito bastanlP, n ainda mais 
abusado da attonçito do senado; poço rJUC me releve. 
(Mnilo bem, mnilo bc111.) 
· (O ora.dor (o·i cu.mprr::llcnlrtdo por direrso,, Srs. <e-
1iltdOI'Cs.) 

Fic·m adiada a díseussilo pel<l hora. 
O Sr. presidente dou a ordem r! o dia para 22 do 

wrrento: 
1' parle: a/é nma /wru.-2" rliseassito da propo

sicão da cu mura dos s~,. deputados com o parecer di!' 
mo>a 11. 206, approrando a po11si10 conccc!írln ao ri
gario collad" .losú Maria de Azorcdo. 

3' dita do projoeto do I.ei de fixar;ão de forças de 
tuna pa:a o a11nu ftnanceu·o de 1871-lt-:72, eom o 
parecer ria mesa 11. 2r.0. 

A' 1 hora ou. anlcs.-Voto de gJ'J(;as. 
Levantou. se a sossi1o ;ís :3 homs da tm'de. 

33" ses~ão. 
' EM 22 DE .JULHO DE 1870. 

i'IIESIDF.NCL\ !lO SJI. \'ISCOXDE I!E .\11.\ETI~. 

su~m.uuo.-Expcdienlc :-Oflicío do 1 D scr.rotai'ÍO da 
eamara dos Srs. deputados, comnmnícando ter ,ido 
sanccionnda uma l'Osoluriw dn asscmblód gerai.
Hedar;6io.-Ordclll do· dia :-Díscussito dr nmn 
propoilçno da eamara dos ~rs. rlor;utados appro
vando urna ponsjo, Ohs••rrnço~s do ~r. pres!dontc. 
-Discnssüo do projceto dr. lei lixando as [orr,as do 
torra para 18Jl-ltl72 .. qbs<~rr~ções dos S is: pre
sidente o barao do Munttba. Dtscru·so do Sr. Para
nngmí.-Discussiio rio voto de graças. llísr:urso 
do Sr. Saraiva. 
A's 11 horas da manliir fez-se a chamn'rla e 

acharam-se presentes :3·1 Srs. senadoi'Os , a sa
ber: l'iscondu do '\hautr, Almeírln c Alhnq11Crquc, 
.lobím, bariro do Maman[.(unpo, l'isconrlr de Sapu
cahy, Antit~, l'arnr.aguú, Carnoírn do_Cnmrr~s, Sayão 
Lobato, Chu:hOJ'I'O, hal'ilo de Cotcg1pe, l•el'llandes 
Hra"a Hibeiro da Lnz, haritn das Tms Barms, bariio 
tl8 i!it:apama; Cnnln Fí~noirodo, barão du Mm·it.íllil, 
Figueira do Alolln, lm·i1o rio llw Grmu!r), viseondo 
de Camnragíhe, barito de S. Lnuronr,o, !lirmino, Síl
''oirn dn Motta, Loitilo da Cunha, rlu~un de Caxins, 
Jn"lwriho, visconde do lia hnrahr. harno do A n tonina, 
Po"rnpeu, Torres Homem, ~~~·~ti1·~, har11o r!n Bom 
Hcliro Nunes Gonc,,Jvos o lcixmrn rio Snnw. 

Con;parr.ce1·am dêpní~ da. chamar!n os Srs. Zacaríns, 
!lias do Can·alho, Sinímbtí, Souza Franeo, F.Ot'lm·inno 
,. Nnhucn. 

Deixaram do compm·eper com r.nusa pa1'lieíp.1rln os 
Srs. lliniz, !m·ito no ltn1ína, hari10 dP ~lnroirn, !lias 
Vieira, Fm·l.ado, Pau ln Prsson, Mendo:< <los Snnlos, 
Fonsern, Marm o Pnmnhos. 

D01xarnrn do rompnroccr ,Pm ransa parl.íeipnrln os 
Srs. conrlr rln Boa- Vista, Sonzn Qnoíroz, vísr.onrlo rir 
Snnssnnn, Silvoim Lobo c Ylsconrlode S. l'ícentP. 

O Sr. presidente abrin a sosssãa. 
J.on-so a nela da sessão nntoc8donte, c, nilo ha~ 

I'Ondo <(110m enbre o lia fizesse observações, foi appro
vadn. 

O Sr. l" sccrelarin den conla rio seguinte 
F.XI'EiliENTE. 

Ofneío de 20 do r:orronto, do l" secretario da 
camaru dos Srs. depntados, eommunicando que, por 
ofncio do míníst<'rlú Jo lmpot·ío r.lc 18, constam á 
r.lita carnara ter sido sanccionada 11 resolucão da 
assomlllea gora!, a qnal decla1 il que a pensão ·conce
dida a D. Annn SurotinH Gomos de Freitas, viúva do 
major eommandanto du l' corpo prol'isorio da guarda 
nacional Manoo! Scmfim da Silveira, rJc,ve enten
der-se concedida a D. Ignncíu Serotina Freitas da 
SiJ,•eil·n, ,·erdadeíro nomo da agracíada.-Inteirado. 

O Sr. 2" secretario leu a s~guinte 
JIED.\CÇ:ÍO, 

" Emenda do senado ao projecto do resolução da 
camu1·n dos Srs. dcpnlados, appro1·. ndo as pensões 
coneerlirlns pelo poder t•xocutívo ao particular [orriel 
do 4D0 corpo de volnntaríos da patriu João Angelo 
do Alllaral e outros. 

No fim do período relativo <Í ponsionisla D. Lís
tardu Emilia C<lrte Heal accrcsecntem-so as palarras 
"som prejuízo do meio soldo, que lhe compete, e 
do que estit no gozo. " 

Pa~o do senndu, 22 de Julho rio 1870.- Visconde 
de Sapucahy.-Visconde de S Viccntc.-Firmino 
Rodrigues Si:Da." 

Posta c:n discussiw foi som debato approvndn pam 
ser remctlída iÍ oulra cam;rra. 

Foi igualmente lido o decreto fixando a forca·na-
vol para o anno financeiro de 1871-1872. • 

OHDEi\1 DO DIA. 
J·J~NSÕES. 

Entrou om 2" discussão o pnssou para a 3• a pro
posição da camara dos Srs. dcpu.lados com o parecer 
da mesa n 2Ul:i, npprovando a pensão concedida ao 
vigarío collado Jose ~laria do Azevedo. 

O S1L t'lll"lll"~TE :-A rospoito lesta proposição 
a mesa deu o seguinte parecer: (Ui). 

Portanto, o mesa faz apenas uma observação o é 
que essa paroehia soriÍ novamente prol'ída ficando, 
por conseguinte, duplicada a despeza. Mus lm pro
codontos; o nnno PIJSsado houve tr<'S e antes de 
18ti9 honYc outros cnsos. Vac·so estendendo <Í classe 
ccclcsíaslícn a conr:cssão do uma espocio do 11poscn
tadoria. 

l'úllÇAS llF. TEIIJIA 1'.\11.\ 1871-1872. 
Seguin-se em 3' díscussno, com o parecer da 

mesa· u. 200, o pí·ojecto de lei fixando ns [orças de 
!.erra pnra o anno Onanc.eirn de 1871-1872. 

O Sn. PIIE:ii!IE~TE;- O pm·oeor da mesa limita-se 
n offereeor no senado, rod1gídos: 1', os artigos da 
proposta; 2°, as emenrlns fcilns poln r.amara dos do
Jllllados, o cm terceiro loga1· as emendas approvndas 
pelo senado na 2·• discussiw. 

A mPsa fnz lllllll unir:a ohsol'mr.iio. No nrt. 1" da 
proposta rJ:zia-fO 1(110 IIS ftll'!;ns dÓ torra SU compo
I'ÍIIIII rios ofneíaos rl11s dilrot·onles classes, o o~ 3• 
acr:l·cseenlnrn :"das r.omptmhins do aprendizes arl.í
llwiros, nito oxcodcndn do mil praçus., A cnmnrn do~ 
deputados nflorocc11 a oslo parngrnpho n soguint~ 
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emendo: " Em log•Jr das companhias do aprendizes 
artillwiros, dign-so: das cnmpnnhias do depo>itos e 
aprendizes art:lhriros.u Portnnto, parece á mesa qno 
nesta emonrla da camarn dos deputados houve um 
additumento o uma oupproEsiio: o additamonto 
l'oi dils palavras "das companhias de dt•pnsito., 
e a suppmssiw foi das palnvms "ni10 cxr:odondo 
do mil Jli'U(ill'"' porrrnc estas pnlnrrns ni10 ycern na 
emenda da camaru dos deputados. Portanto, rigoro
samente fntlundo, se se app1'ovar a emenda tJl qual, 
fica o~ 3' redigido deste modo: "daseon:panhias do 
deposito e apmndizes artillwit·osu, sem se dizer nnún 
a respoito do numero. Foi porissn qno sobre este 
paragt·aplw disse a mesa o seguinte: (U.) 

siçito não diz cousa alguma que possa ser tomndn o 
huu parto polus nobres ministros, embora ns su• 
palavras tmgam o cunho da r11ziio e d11 pmdenci; 
o ~ireiLo tle inieialiva parlamunLar está como ·qt 
nnnullndo entre nlls; só se faz nquillo qne .o goverr 
LJIWL' c eomo o governo quer. 

Temos tiuu a cxperioneill disso, tanto na presrm 
sossiw como na nnno do passaqo. Muitas vezes 
opposiçito tem ieYndo ntó u evidencia suas nccns< 
çües, tem demonstr·ado cabalmente cort:rs inconv• 
niencias de medidas uprosentadns pelo ~01'01'110, e G 
ossas tlliJdidas passam !nos ~naes o govern•l quer, ot 
~na ndo muito, sito ollns .adiatlas pam depo1s, pc 
mo/11 propr-io do goi'CJ'nn, eairem; du sorte que parr 
ce que o govemo entendo qu~ ha desar cm accitr 
em qu;t?sqtwr circnmstancias uma idéa que parta d 
UJlJIOSIÇIIO. 

O SR·. barão de JUm•itiba (minis
l?'O da guerra.) (Pela o1•dcm):-V. Ex. acaba de dizu 
que, se passar a emenda da eamara dos Srs. deputa
dos, niio se fixa o nnllicrn do prnr;as das companhias 
do deposito c de aprendizes artilheiros. 

O Sr. S.IIUJ\'.1 :-Aopposiçiio estitoxr:ommungndr 

O Sn. l'AnANAr.u.l' :-Já tive oecasiito de assign• 
lar cst.n tendencía do gm·erno e das camaro1s eorr 
um indicio na dccndcncin do systhcmn pnrlamonta 

O Sa. l'nEsiDF.:I'TP. : ·- Pareco-mr:: n&o digo que 
sim nem que não. 

O Sn. lii:I'ISTno 0.1 r.uEnnA: - Eu per.o licrnr.n a 
V. Ex. pum dizer o contrario, porque f.s palavras 
que fprarn snbstitnidos pela cm.;nda são sómonte as 
do primcit'<l membro deste paragrnpho; foi neste 
sentido que ou pedi 1Í nobre commissiio da eamam 
dos Srs. deputados que formulasse a ~monda quo 
alli foi v01atla; do rnaneirn LJUe o numero dn forea 
dos dopositos e aprendizes artilheiros nito pód~ ex. 
ceder a 1,000 praçns. 'Foi neste sentido_ qu~ passou 
a emenda, c r.arcee-mc qne n~ste sontHlo r' que se 
deve entendei-a, tiUC deve versar a discussão se 
honvot·. 

Faço estas ohserrar:ões para que o senado liquc in
teirado da in telligenéla qne dou a cnmarn dos Srs. 
doputndos a essa r.mondu, eom o qno eoru:ordei. 

O Sll. l'llESIUENTE:-A mesa até repetiu as pnln
Yras do V. Ex. 1111 seu parecer·, o· são com cll'cito 
essas rJuo neabou V. Ex, de prol'cr·ir; nisto niio tenh~ 
a menor dnvid:t; no parecer estão reprodnzidas as 
palavras de V. Ex.; mas na cmend~ da eamnm dos 
deputndos nito so ar.hnm as palavms nüo c.r,cc
dendo a mil p1',1r.as. A intellígencin púdo cad~ um 
dai-a como rjner: mas na lei nãu estf1o r1stas palavras. 

O !!!ia•. 'Paranar,;uá:- Sr. presidente, 
na segunda discussflo do pro,ioeto do qtto se trata, lw 

Na segunda discuss1w, pedindo eu ti nobm con 
missão de marinha e guerra, e no honrndo ministrr 
que nnrnsnntassem as emendas, se julgassem proc: 
dentes 11s L'Onsideracõcs aue enunciei ,obre o a 
sumpto, tler:Jarei rpie se· n nohl'o eommissão, ber 
como o hm:rndo ministro, não so rlii(nussern de fot 
nntlar ossns cniondas, na turcoira discussiw eu te 
nwia a Jihoidndo de apresentai-as, nito oorquo tr.nh 
a prc~nmp~ito de que possa fazei-as vingar, embot 
ellas se.iam, me parece, a expressão das cor 
nniencios pnblicas; ·mas pnt·a que, ao rneno: 
liqae eoosignado o men voto, e lavrado uma e: 
pr.eie de protesto contra o procedimento do gr 
rerno e da maioria que o apoia; e tanto ma 
mz:io tenho ou p"ra assim proceder, quanto hr 
Yendo cünridndo [ormalmente a nobre commissã 
de maril.ha e gncnu a dar-me uma resposta, qu 
demomtrasse, jit qnc estamos em um systhema d 
di>ctts:Iito c pttblicídarle, a improcedoncía de 1111rih 
lll'f(ttnlott tnçito, nem sequer tive essa honra da i 
lustro eommissiio; apenas, por ultimo, um de 
illnstres membros da commissiw lolll·ou-so no qu 
tin!w dito o nobre ministro, que sú tomou cm con 
sidoracflo o meu primeiro discurso, sendo corto qu 
uopois" tiro de ntldnzir a respeito do cada nm do 
11 t'tigos do pro,ieeto muitas outras . c nsider,1ções 
O nobre senado:· contentun-so em dtzer que S. Ex 
!tnlta, no seu conceito, respondido completamente 

Vejo-mo, pois, forçado a insistir nas id~as ontiu 
crnittirlns, e a formular as rmcndas quo·seruo offere 
cid~s uo criferio e snhcdoria do senado, qne Lfecidirt 
como ont.en<lrr mais justo. Trago nqui nma sorio d1 
cmr.ndns, c ao mcsm;1 tempo n redncçiio da propostr 
com essas cmuntlas, no caso de qn~ ellas morcçan 
o nssontimonto do senado, de sorte quo facilmen\1 
os honrados sctwLlorcs podorão crnl'rontar o pro 
jecl.o assim cmcnrlntlo com o projecto redigido com• 
ostit poJa mesa, de accordo com as omondns nppro 
vadns nu 2" disonssüo. 

de reeordar-so o senado qnc en tive a honra de [azcr 
algt1mas eonsirleracõos cm ordem a mostrar os do
feitos da proposta d'o nobre ministro tia guerra emen
dada pela camara dos Srs. doputatlos, o poJa nobro 
commissito do marinha o gnerrn. Trntoi do demons
trar que n proposta em detncicnto, qno pcee:~va na 
fórma, o t.unbem poceal'il na mnteria; entitO, cha
mando n al\.en~ão do nobre ministro tia guerra c da 
illustt·o com missão, ou lhes pcdt que, se onwntlcssem 
quo as mii,lltns frneas eonsidomções tinh~m tt!gum 
Ydlor, so dtgnassom do formultH· as rcspcc\.tl'as emen
das cm onlórn n m0lhornr a proposta; que csto dei' ia 
ser o interesso do h0nrndo mmistro, c do corpo legis
lativo, qtto ni10 Liol'ia conscn\.it· do modo nlgtttn sn
hisse desta cnsn um projecto tiio incompleto como 
os to. Ni1o qniz onearrogar-rno tio formular emenda~, 
nlitís nceessarías·, porqun levantlo cllns o vicio do 
origem, niw sol'lam jluunis aceitns pelo nohro IIli· 
nistw, nito seriam jt(mnis adoptadas pela maioria, 
porqno a opposiçiw niw ti ovo ter mzito nunca, a oppo-

A primeira unwntla ó a sogninl.o: (lL•ndo) "No~ 2 
tio art. I• da proposf!t, om ~oz de -nu inst.tffic~oncit 
de outros motos sorno as lorçns cxtt·aordmm·ws,
diga-sc,- nn·insutneiencia do volnntnrios, tio ongn 
judos e do rCCL'Lit~tlos: SO['UO US [~rçns para ilS circllm 
stancins üxtmorrhnmras prronclttdns por corpos dos 
tacn:los dit guarda nnciona 1. n 
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Nn srgu11dn rliseussito pronunciei-me contra o rago 
desta OXJH'essflo: "11~ b:ullicioneia do outros meios." 
Fixar· n for~a 11ilo ó simplosmo111e, ont.cndo r!u, de· 
tonninar o sou 11Uil!ent ; na nxnr:fto da forr.a v ao ta rn
bem irwluida a idén dos meius para o soit preonehi
mento. Niw ó cousa int!ifJ'ereute paru o eurpo legi~
latiYo, n rpwm incumbo n Hxr.!:ão das forças, nulori· 
snt· ao mesmo tempo o emprego dos meios, doclurnr 
n nat:u·ezit, a extensiw, o alcauco desses meios ; IÍ 
uma prcr·ogaliva do corpo legislativo, é liriubom uma 
gamntia do eidadiio. E' desta arlo, lixando as forcas 
o nutorisanâo os meios de proeudwl·as rJUe o cot:po 
logislativo so assoeia ú gurorna~~iw do :::~tado; é 
nssim que se renlisa a sua eumparlidpaeilo na di· 
1~ecc,iw dos ne~ocios publicos; o 110 11so desl,, prcro
gatira q1w bxcrco.nus o Hosso direi tu do liseHlism· 
os ilctos da admininisLrueiw. E' uma lei de r·onlian
ea, a lei de qnrJ se trat!t, assim como ó a lei dn 
iirr:umerito, a lei dos me!os, ptll' exccllen:;ia. !'or· 
tnl1tu, temos neecssidade, lhanJo as frll'\:r.s, dP illl· 
torisar, dur;lal'al' no mesmo tempo o mudo do ~cu 
Jli'COHeliiuwulrJ, 6 isto lmlus os alllltl>, c uiw por uma 
sri YCZ, cvnsideraw.lo rlisposi\;iw permatH:nte iHJitulla 
ff,UO diz respeito a~ prcenc!tilllCIIIO d;1s fOI'\iiiS ~·m 
CII'IJUnJStiiUC:lUS orJt:JUl'liiS 011 IIII Cll'I'UIJlS(.iliH::as 
oxlr.wrdinarias. O prujcdo, r·nmu eslií rr:rligido, 1111s 
termos os mai..; nm;.~Ios. ~um es!:.t ~~X/11\!SSiio cr na iJJ· 
snlnr:ionciJ de outrns meio.-,, eslahe 01:e n arbilmrio, 
e ó nisto q1w o eorpo le:;isi;I\Í\'0 nito pôde cOIISCn· 
ti r. O contrario seria tllll:l i:trorsilo dns normas su · 
guidJS Clll IOL]as as jJJ'ü[iO:;(US cllll":'illt'C>; Clll 110· 
nlilt)na, se cnr;ontra uma expressão liio Yaga, liw 
absoluta, como iliJ'.wlla dr ljllr ,,,, I~Ca na prnposla, 
c que dá cm l'lJSnltndo·:lm porlcr di:;,JI·ieinnHrio, som 
limites, em ohjodrJ de tnnt:t :;rnt•irindo r:omo este, 
qnc cntcudc r;om a lillcrd:lde dos l'idndãos. 

IJma outra faliu tarnlrcm s_; dú III:Sir! parngrnpho, 
falta ltola1'cl, que CUI'I'igu-sc pob vnlenrla r(ue aca
bei rlo ler, e rem a se1· o ornpre~o dcsl.ns pnlnn<IS: 
(lérHh) "ser as for~as e:(traordinnri;l,; preenr::lirlas 
por guarda nacional Je.>tar;adn. " 

o. sorri~o so fa1.: no :'og1mdo c~so, por0m, é pt·e. 
cts~ le1, on decreto; u. o caso de que se twla. E' 
JlDL'ISso que vem annuJtmonle nn lei do fixac~o das 
forçns a. lmtorisa(:it?. d.e qu~ se Ira la pára cir· 
eu1u~tnnews oxlraordtnar1as. h os eorpos assim des
tacados da gnarda tweinnnl ficam cm lndo sujei· 
los ao regulamento da forr,a de primeira linha, de 
que siw itn.dliii'I'OS, Portanto, n expressão nos termos 
da lei aqui ó essencial, e u proposta upnrtandorse 
dos eslylos seguidos, claudicou. 

~emin·o JIUS leis anmwos anteriores se tem decla
rado que [lill'a c:ircnmslnnciJs oxtraordinarias, alóm 
dos mei<1s especificados na lei (quo sito esses meios 
IJIIe mendonn a emenda) as forças scprccncheriw por 
~:orpos destacados da guarda nacional. E' esta a l'X· 

IJI'<'S~~o da lei, ar·lw-so rm umn sede de ;ll'ligos dn 
ci n. li02 do 10 de Sctr~mhm de lt:l50, desde o art. 

117 alr) o art. 13-1; cm lodos nlle~, inrnriavel
mentr) se us~ rl:t c:xpressí10 que Iom cicloinmbem 
cmprc:;arb nas leis de lix<tçüo de forçv~ <nteriorcs a 
os ln, 

.\ diiJ'r.•re11ça r) ossenci>;, porque lmz t:omo consc
'lil"IICIU ucc1:ssaria sujoilnr :~ gmll'llil' nc,eional como 
nnxiliar do exercito de linha, com o qual todavia 
nito se uuYc confundil·a, ús mesmas dispnsiçücs e rrJ· 
gulnnwulos qno n•gem <trjuclla corpor1reito. E' essru
eiai porrJne a autorisn(;ilu legal ni10 pÚde refct·ir-se 
seni10 ao serviço de corpos destacados da guarda 
Jlhdonal, cnnsnn·nndrHe ~ mais possivel a snn 01'
gnnis[l.~;ão. como prescrevo H Jci da gnnrdn nacional, 
a que mo lenho referido. 

A pmpostn, Sr. presirlcnlc, pwcisa ser cnrrigida 
LW,In pnrtn, liom r:omn nnqnclln OHI.ra de fJue me 
lenho oer.np::do. l\'üo acredito quo o se:tn~lo deixe 
pn:-silt" la i rpwlnuw proposta emqnc se rliz a na in
su!Tidenr:ia d0 onlms meios." Nem ao monos se diz: 
"ua insutncienda dos outros meios": é na insulli· 
cienciil de rpt esqnet' maios suggeridos pela imagoi
nn(:iw rlo grwcrno qne assim fica armnlio doam nrbi
lrin immon>o, qno restringe ns gn rnn tias da li herdado 
indiri(liwlnn raziw inrrJISil. E' isto qno a mnioriu dú 
senndo ni10 príde deixar pas>ar sem uma currccriio 
ilrtlÍgilYOi, r, frti jUS(itlllCII(O O ljiiO pcrJi iÍ nobre eo'm. 
miS>iro addozindo estas r;onsirlot·ar;ões na seg1lllrln 
dist.JIL•sito, isto 1Í: quo a i !lustro commis>ito se dig-
nnrsu rle fornmlnr uma emenda quo, nito lrvando 
o rir:itl ,Je orh·m, loi'IHtsso nstn proposta digna do 
g-oremo, digna desta eorpomção. Em tnl cunjune
lma dcixarú o srmado pnssar um arhilrio,atiÍ o dia 

Todos sahc1:1 IJil<J a gnarda nar;i,mnl 1Í tfcslar;adn 
em eerUrs circumstancias, na r;onfonnUarlrJ da lei 
u. G02 de 1D do Setembro de 1830, ;;rt. fli, par;t o 
serviço que a !:;i. d~signa r! c dest:ll';u,ncnlo, dentro 
on fora do nHtniCI[lJO, on para o sr1'\'IÇO de corpos 
rlestae:ulos qun a mesma lei deline c roguln nos 
arts. ll'i a 1:H; a diffm·cn~a é grnndt~. No primeiro 
c~so a guurJa nar:ionall'omcce destacamentos <Juan· 
do faltar n lropJ do linhn, oa do polieia, para o ser
r iço ordinado rle guarmçi10, parn ('SColi.a~· de um 
Jogar pn1·a outro rmnc.<sn de dinheiro ou de qnaes 
quer effeilos porlcncontes iÍ uar:no ou iÍ prorinein, ou 
pura conduzir os priluluH:iaclos, r;on:Jemnados o 
quncsqucr o~1t~·os presos, .h~JIIl eu mo J!ilrit n<;udit· nos 
casos do scrlwno, lll>lll'I'CII~ao, rr:bclliao onrJualrJIH'r 
outrn C0!1lln0Çil0, Oll inCÍirSilU do JmlrÕOS, IIII ma] 
fHilores. Estes dr•sliiCalllOntos ui10 deixnru rle estar 
sujeitos ú :ruloridndc eivil. 

·do hoje nunca r isto, concedendo no I;OI'CI'D0 uma 
nnln1·isa1,;iw do qn" clle niio e:Hecc, e deixando a 
Jilll'l'dndc indiridnal desamparo da'? Nno e reio. 

'JJosdo o lll't. ll7 aló ao iil'i.. l:H da refc>irla !ri 
lmln-se, porr'•m, do sort'iço de r:orpr1s dnsl1tcnrlos, 
I'\ito é uma dill'orençn ·de palavms lliiJI'amorllc, por 
qulnlo n gnanln naeional doslacarln para SCI'I'ir 1u 
]ll'JIOihc"e do lll't, 87 ni10 fica arl>lrietn no t'cgJa
niunlo do pl'imoira linha, como fita su.icila quundo 
cltnmuda para o sorri1,;o rJr, ro1·pos destacado~: no 
Jll'illloii'O IJIISO ui1o (~ promo lei, vorifienda qualquer 
das circumslnneias monr:ionndas; pot· umn ordum do 
govomo na Curto, o dos prcsidonlos nas prorineins 

O S11. Z.IC.\IliAS:-Ver:t. 
I) S1t. l'o~n l:'í.IGU,í: -Eu poderia ler nma sorie do 

nrligos da lei d:1 guanln lliH:ionnl para mostrar a 
oxnclidiio do qnu tenho dito; mas faliu perante mna 
eorpurnçito illnslrada pura qncm é fnmiliar o ns-
snmplo. · 

A m:prossi1o 1Í inrarinvclmcnte a mesma cm todos 
os artigos rlesdo ] 17 at{: 1:3J 1c corpos destacados da 
gnnrda naeiotwl" ; 1;, pois, a cxprossito legal, a rx. 
press[IO jnl'idica, <JIIO traz corollnrios nocossarios, 
eonseqno'ncins qno dim<tnam dn nntnre1.a do serviço 
n qno ,; e.hnmarln a l{lllll'lla nacionalquanC:o destaca 
para u >orviço de drJslncamonlo, ou rJunndo fornece 
corpns doslaenrlos. • , , 

Com r·sto pamgrapho tum nmn conncxuo 111tuun n 
emenda do IJIIO r ou occnJIIII'·nw, Niw é logo it seguinto 
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na ordem do projecto; mas pela connexúo da mate- emendas vindos. da camnrn dos Srs. deputados ll 
lia ó a de que devo tra~1r desde jú.Acha-scconcebida final desse pnragrnpho da proptÍstu foi supprimido, 
nestes t•JI'mos: ( Uiniio\, " Hcstabelcea se o art. 2• porquanto a emenda vinda .daqucllu camar.1 diz o 
addittivo q110 foi substituid0 na :t• dlscussão e ao- seguinte (lendo): " Em lognr das companhias de 
crescente-se o segu_into: fi~ando derof:ndaa disposi- aprendizes artilheiros diga-~o das companhias de 
cão ao 11rt. 3• da lm n. 12,16 do 28 de .1nnho de 1865, deposito e do aprendizes artilheiros. " Supprimido 0 
na parte que dcclaiUupermnnente o disposto no art. 2• rosto do pamgrupho desapparcce u limitacilo, e por-
e ~ :3• do art. 3• da lei de 20 de .Junho de 1864. E tanto _deix~rnm do ser fixadas. ns fp!·ças pi,Jo que diz 
fique snopdmido o substitutiro. » · rosr.mto :1s praças do drpos1to, e as de aprendizes 

Justin'cando n primeira mnendn, eu jiÍ declarei que artilheiros, como tire oeeasiiw do obserrnr na se-
entendo que fixar as forcas niJO é simplesmente es- gunda discussão da propos1a. 
crover nm algarismo: a iu1ía da flx:H'.iio das forcas ó Fil-o de uma m:meira que parceeu-mo concludon· 
uma idén complexa, traz implicitumêntc a idéá dos to, e o nobre ministro uiw teve untm dcfeza pnrn 0 
meios para sen preenchimento, sua nuturezn c seu paragrap~10 dil pmposta seni1o dizer qne essa clau-
alcanrf•; o mesmo dever que temos de fixar as f,n·eas sula, essa limitaçãc•, referia-se tnnto ans dr.positos d•! 
annunlmentl', temos do 11utorisar, declarar annnâl- aprendizes artilheiros, como í1s p: aças dos depositos 
mente o modo como as fon~as derem ser preenchi· de instrucção. i'íito suppoudo que fosse a nwnte da 
d<:s, e é isto que faz o urt. 2• ndditivu, que yoio da camara dos Srs. deputados supprimir essa clausula 
camnrn dos Srs. deputados, e que foi supprimido pela salt,tn, eu dizia quo du maneira porque se nehan1 
nobre commissão de marinha e guerra, ate CLrto ro.ligido o parug~ap!Jo, pa1ecia·mo referir se á Iimi-
pont" com algnm11 plausibilidade, disse cu ua 2' dis- lação unicamente das eompanhi•s de aprendizes ar-
oussiio, porquo ha uma disposição permanente que tilheiros, ficando o YIJ{;O c o indefinido polo ouo tiJeil 
trata da matcria; mas desde então en nolui que essa ás p:aças dos d_cposilos do ir1s.trucção; c oniiw sor·· 
artigo, apr: I'Oximaru!o·sc da verdadeira doutrina con· coma-me cu, Jil qne a letm c obscum, ao uspi1·ito 
stiwcional, não devia ser supprirnido, dcvw pei•1 cón· com que fôra concebida essa disposição. 
traria ser L'Omplr.tado pela nobre commissão de ma· O nobre ministr.J wvo cm visr.a, reuigindo-~, dar 
rinha c gnen·a, derogando-sc aquclla disposi~ão maior desenvolvimcnlo a essa ulilissima instituicão, 
permanente. · a dos aprendizes artilheiros; l'oi este o fim de S. f:x. 

fim iaÍiÍs nr.ito lourav~l; foi isso que S. Ex. doeln: E' o que fnz a emenda; restabelece o additivo a ' 
· d · d h' d r ruu cm uma c outra eamarn, IJUO queria dar maior 

respeitO ~s meiOS 0 precnc lmento a orça, e desenvolvimento a css,, instituirão, recordando at•í 
dero~a a d1spost~ão do ar!. 3' da lei de 28 de .Junho que seu antcecssor Linha nnndnÍlo 'Jm cerlo num"r<l 
do 1865, na partê que declarou permanente o dis- ' 
poslo no urt. 2' 0 no~ 3• do art. 3• da lei de 20 de do praças du dopusit.1 de 11pro1ulizcs lllti'JICiros para 
Julho do 18ü±. E' dcst'arte que todos os aunos po· a gnena do Paraguay, onde realmente presta mm ox-
deremos examinnr tudo quanto dz r0, 11oito 110 mudo ccllcntes scn·iros, ct1mo porlrrit :.uc~H•r o illustrc ex-

gr•noral cm ehrfc, u Sr. Uli•JIIC d" Caxius; u ainda do precnchimenlo dn forc;a, para enlilll antorisarmos r ' d 
o recrutamento, o engajamento, o destacamento da dosso depo,ito oram t1r,, as algumas ~ra~ns pcln 

~~~~~s~;~~on~:~ ~~~ :p~;:~~os s~l~~:~~~:~J~~u~~~~~: ~g,l~~s ~~i~,W;ftc~Í~. s;;:~';:;~apí::~1til~:~~~~cJ~itWi~~~~~ad~ 
dade do cidadão, mediante a exonel'llr,üo pccuniarín, que S. Ex. dcso,iam dm· o maior desCJII'Olvimcnto 

b · · · d' 'd p d' · · po.~sivcl; nssim foi motivada u. emenda. 
ou a sn· st1tuu;ito por. m IV! nos. •« tspost\(Oes, Ora, soo fim do nobrr ministro foi dar m1ior dos-
que, env,.Jventlo autonsaçiw, tecm l.oda a eonnexão envolvimento' a essa instituicitO, S. Ex. devia um-
com a fixnçflo, das forças 0 quo devem ser todos os Jlliar, o não diminuir o · alg.ârismo. O deposito de 
annos discutidas e votadas pelo parlamento; ha 
outras providencias que podem ser permanentes. apnmdizos IJltillwims tem cheg-1do ato o algarismu 

do 600 indivíduos, e se hoje estit roduzido 1ícer~a 
Assim como todos os a unos discute-se e decreta-se de 400 ,j do surrpor que em pouco tempo attinja um 

a despcza publica, e se votam os impostos para sua algarismo até superior úqnellc a que·ja chegOJI, 
satisfação, assim tambem todos os annos devem-se Mas cJitão 0 que fica pnrn as companhi.:s de de· 
estabelecer os contingentes com quo as provinr.ias 
toem obrigação de concorrer pam preencher-se os positos de insti'Ucçito, quando o exercito se acha 
claros do cxcrdto, o o modo como ossos contingr~ntcs desfalcado, quando se tom de empregar os motos 
devem ser rcalisados. A par das despczas decretadas, consignados em lei para prcenchimonlo dos elaro>, 
vão votndos os impostos, isto ó, os meios a par do quando por eonsequnncin tem do ai!Juir ao nosso 
fim; semelhantemontc, fixando-se 0 numero das exrreil·l' ~riiiHio numero de individu0s sem a precisa 
forcas nn lei ;mnua, devemos declarar 0 modo como insll'llcçi1o milital"/ Pois então os diiTcrentes depo· 
essiis forcas am·cm ser preenchidns. E' uma pi'Cro- sitos nestas cireumslandns podem tor monos de 400 
gativa do' co1·pnlegislntivo, 0 ao mesmo ten:r.n nmn indil'irluos '! Ni1o é r.ossivcl; nem com mil, nem 

' tulvoz enm 1\nns uni prnçns podori1o satisfazer as 
garantia dll liherdndc individua I; o nus, mnn ata rios verd;uloiras ncenssidudcs do exercito. 
da nadw, não podamos prescindir do gumntias tiio 
imporinnlos. Portanto, o nobre ministro· collocon-se em uma 

No§ 3• do III'L. 1" (csla ô n segunda nn.ordom das ~o~irilo que ni10 doi:m de ler snns difficuldades: ou 
cmond~s fot·mnladas) om lo~ur dns pnlnHns "não ::;, Ex. pum sustentar o artigo eomo esliÍ, ha do con· 
excedendo, do 1,000 pt·a1;us" JH'oponho rruo se diga: trariar snns vistns confcss;1dils de d11r o preciso des· 
"niw oxcodondo nmns o outras de 1,000 praças. " onvoh•imcnto lt insl.illliçüo dos aprondizcs a1'lilheiros. 
En podia eximir mo do jnstilil'nr esta emenda porquo ou S. Ex. ha do despovoar (•S depositas do inslrucl'i10 
acabo do ser pm•inido pcrf~itamonto pelo nosso ? f~r.1;1· com 'JllO nlllu,umynm ns_lllcir~s do exercito 
vonemndo prosidrntc 1111 qucstno do ordem qno pro· 1~d!Yiduos sem n wec1sn mstJHeçno rmlilnJ'; o que se 

· · S. , .. ,. nas lntu pude ser· !h\ 'do infnn· 
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turia, niio o P'ído sot• SL'lll duvida na arma do caval
laria, nem tão pouco na do artilhoriu. 

:\las, a mim cumo opposicwnisl:t, f;tzcndo sentir o 
;tbsnrdo que resulta de uma scmolhanto intc,Jigoncia, 
uma vez que o nobre ministro 11cha isso p:eferivel, 
o que incumbo ó fnzor com que, para lealdade na 
execnçrw da lei, o ponsamunto que a presidiu rá 
extremo de qualquer duvida; qua a idén, boa ou má, 
se,ia consignada com toda a elarnza, c porisso ofl'oreço 
uma omcnda neste sentido, om Jogar das palavras, 
"nito cxcodondo do miiiH'a\;us," diga-se: ",não exce
dendo nrnas o oult'as do mil pm\;as, " isto c, fawndo 
cxtensim a clausnla, nilo sú aos depositas do apren
dizes urLillwiros, >enilo tam!Jem uns depositas de 
instrn~(;üo. E.' .Proeiso qul: is lo \'iÍ expresso. 

Arllgo a'ldttl\'O (len:to): " Os rolunlal'ios, guardas 
nueionucs designados, e os rccrnludos poderitO cxhi· 
mir-se do servico 111ilitar pot· substituicilo do indivi
dnos que 1onhaii1 a idotwidude preeisa para u mesmo 
serviço, ou mcdianw a ljllantia de 1:2001~. em cir· 
cumstancias ordinarias, comtanto que em u'm o outro 
caso o fa0am dentro dos primeiros seis mezes de 
praça.>> Est? additiro é con;nqucncia nccessaria do 
art. :d" addlln·o da proposta quo por uma das minhas 
er!llmdas peço que soja re>taboloeido cnm a clausula 
dorogatoria da disposir;üu da lei de 18li5, que tornou 
permanente uma dispusir;üo semelhante. 

Ora, desde que para rendermos homenagem aos 
preceitos da constituiriw devemos discutir c volar 
annualmonto os l)1eios eonccnwntcs no pr0enchi
mento das forças, pnrecc-mo que esta atüorisariio 
deve tamilom todos os annos sr.t· sujoitn1Í apreei<li!no 
e votação do corpo lcgi~laliro .. E' uma disposiÇiw 
que su acha em outras lots anterwrcs, o qnc a nobre 
commissão ainda agora, por uma emenda ofl'erecida 
em 2" discussilo, nwndou que fosse l'l!stn belocida. 

Uma outra emenda rofL'l'e-sc ao art. :~· additivo. 
Voj.Jmos qual é o art. :3" addairo, que foi uma das 
emendas tln nobre cammis.<ito do m,.,rinha o gnerra, 
« O art. :3' do projeeto, disse n nobre eommissilo, 
seja substituído pc!o sogniutc: Serão considemdos 
desde já como se graduados fossem os ofliciüos do 
exerci ti!, e praças do pret qno foran> commtssiona
das pelos gcnorucs cm chefü dttl'illllo a gnerrn, c 
quo se acham aclualmento conserrndas nossas com. 
missões. >> A minha emenda ó a seguinte. (Lê); 
'• No s•.:bstilulivo do ar!. 3" addiliro accrosccntc

so :. On quo tondo sido exonerml:Is por so haverom 
ret1rndo da camp~tnhn antes de termmsda a guerra, 
o fizeram. pot· mottYns du gravo molcstin, ou ferimen
tos rccolnd<:s em combui.e, etc. " 

Na 2' discussão tivo llo impugnar n doutrina con
tida no flnnl do ar!igo, porque pareceu-me quo olle 
ostabolocin nmii grave injnstiça com a clausnln expros
sn de conceder-se o beneficio sômonlo âquelles quo 
ainda estivessem cornmissiunndos, porquanto, disso 
eu, esta simples viruumsl<llll:ill niio estabelece snpe
!'ioridado do serviç,ts, nem mesmo rnaterinlmente, 
quanto ao tempo. porque alguns dos otncincs quo 
ainda so aclwm commissionndos, podem ató tor sor
vido muito menus tompo do quo outws quo por um 
facto independente de sua vo:rtado houvessem sido 
exonerados, tendo fnilo 11 guorra dosdo sou comcco 
ai.t! ns vespor·ts da sua conclusiio. • 
· Portanto, mo parece quo a emondu additivn quo 
offorec;o no11rtigo du no!Jro cummissiw consigna uma 
pro.vi<,loncia do inteira jus r iça ; o tanlo mais nccos. 
sam JUlgo ou ossn dcclnrn~fio uccrcscontndn, btJm 

· como u seguinte, isto é, quo as gmduur.ões assim 
concedidas niw prcjudiquom, »a escala Ílo promo. 
çilo, os officines que maior antiguidade li verem no~ 
postos olfectiros dos comrnissionados, quanto consi
dez·o q110 no nrtigo dos distinctivos .vindo da cnmara 
dos Srs. deputados, e que ó hoje lcJ, tratando-se de 
uma providencia, quo nito tinha n mesma emc~cia 
daquollú qu~ ~ui offereçida em substituição pela 
nobre commzssao do marmha e guerra, fez-se igual 
doelurac:ào, 

Entiió, impugnei rivamcnto, o arl. 3°,- additívo da 
pro1osta que hoje ó lei; 11 nobre commissitO do ma
rinha e guerra que deixou passur a idé11, hoje a fulminu 
eom o~ ta emenda ~u!Jstituti~a; quer que aquelle fa
\'nr SCJa um11 roahdudo, o nua uma illuslio; niio ob
stante os esforços ,da opposirilo passou a~uillo quo o 
governo umz, n su pcrque o governo quiz, c no dia 
seguinte, isto ú, uma lei oue comocou a re"er no 
principio do rnez, em que "estamos, já vac se~ dorO· 
gnda, ~ela disposição do que so trata; e vae ser dero
gada ainda de uma, manoira incornplela, imperfeita, . 
c?mo. so acha _o arugo. Jleconho~eu so que a opposi
çao Unha raz110; o presenlo ollcrccido aos bt·aros 
que arriscaram sua vida, que rcgnram com o seu 
SJngue os e11mpus onde a honra nacional foi desaf· 
froutada, niw ora nrna cousa séria; rcconhecml-SQ 
que efles morecinm algum favor, e agora se lhes of. 
fm·ccc alguma cousa ruais real c ofl'cetiva. Entretanto 
ainda neste posto doro erguer minha voz para qun 
o farut· estenda-se a outros que porvontur.1 estejam 
em ideutieas circumstancias, senão cm circumstnn
~ia~ melhores, eenr.odendo-sc-Ihes o favor ~ef!l pre
JUdtcar ao mesmo tempo a classe de tiio dtstmctos 
serridores no se11 direito di! antiguid&de, dirmto que 
era rcsah·ado quando EO lhes otrerocia em prr.mio 
do sons serviços meros distin :ti\'OS, isto é, galões 
que nil~ tinham_ significação, que ~iio davam pre
cedoncw, quo nuo davam prefcrencm no commando 
qne não davam lwnras, que nem mesmo oram um~ 
rnora distincçüo, como disso o nobre ministro da 
guerra. 

A concessão das graduações 6 justa ; mas, fazon· 
do-u, façamos de maneira que o favor se estenda a 
todos que a merocerem, não se prejudicando todavia 
os qno serviram e prestaram tiio bons serviços, ecmri 
mruellcs que ainda conservam as commissoos, 

So o favor fosse concedido sómenlc ilquclles quQ 
ganharam postos de commissiw por actos do bra
vura; se se tivesse feito a distinccão dos que foram 
daaos como premias, daqnclles quil furam d~dos por 
necessidades do sorriço, ainda poderia ter algumu 
plansioilidade a concessão nos termos om que foi 
feita pela nobre commissão; mas desde que não se 
fez isso .• não o possircl deixar de rosulvar os direito~ 
adquiridos, quanto il promoçiío por anti,~nidade, dos 
outros otnciaes, om cujos postos os cou;missionados 
silll oO'cctivos. E' o !JUO so acautela na emenda, o 
noto IJem a nobro commissiio do marinha c guerra ~ 
o nobre ministro que, quando so tratava daquollo 
fnvor illusorio, qrw hujo so prclendo corrigir, resal
val'am-so estes diroiws. 

. Eis nqui o m·!.igo quo ó lei, mas que felizmontu 
vae ser rorogado pela nobre commissüo de ma
rinh~ o ~nerra do accordo c0m o nobre ministro qut• 
nos te objecto codeu ao no!Jro duque do Caxias, ox
giJnoral .om chofo uns nossas forças em opcrnçóos 
contn1 o Prtruguay,qno conhece, o pódt, melhor a pro· 
ciar os serviços quo Iú foram prestados debaixo do 
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suas vistas. Veja-so o que diz este artigo de lei : 
<I O governo poderá permittir uos olficinos do exer
cito, commiss10nudos durante a gtwrra do Paraguay 
em postos supanoros aos dus respeetivns patentes; 
que continuem a usar dos distinctivos dos ditos 
post~s até q!te sej.am prom~vidos sem prcjnizo dos 
olficwos mats nnugos nos postos em que elles forem 
etfectivos. " 

Eis ahi, pois! tm~nndo-so do distinctivos que nada 
valem, que nao duo honras, que nito dão preco
dencias, quo. ntlo dão vantagens do qnnlir!nrle a!· 
guma, que 1m portam a concessão do um l'a I' O r 
pueril a bravos militares, a commissitO ou o go
verno entendeu que devia salvar os direitos de anti
guidade daquollcs, cm cujos postos eram cll'eetivos 
os commissionados; tues dístinctivos c graduaPõcs 
não significam cousa alguma ; todavia para cv'itar 
qualquer duvida se declarou expross;tmontc que 
ficavam resalvmios os direitos rios mais antigos; 
hoje, porém, quando se eonecdo o faYor da gra
duacft o, estes direitos niw silo rcsalvados!. .. 

~fas dirá o nobre ministro, rhrá a nobre contmis
são que as graduações assim cr,n!Prirlas oito preju
dicam os direitos de antiguidade. Niw prcjudie<t
riam, se houvesse a clausula express.J, corno lw na 
lei actual: senão era ociosa então arrnclla clausnlu; 
por maioria de razão, hoje que se faz um hcncOcio, 
um favor real, não se pódo proscmdir da mesma 
cldustlia. Quem niio sabe que no estado actual da 
nossa legillução, sendo prohibidas as graduntões, ex
cepto aos chefes do classe, uma vez concedidâs, como 
se acham por este artigo, os officiaes que as rc · 
ceberem, sendo considerados como se ~raduados 
fosse'm, iriw, no almanack, na escala do promoção, 
occupar o Jogar que lhes compete, ficarão cm tudo 
equiparadus aüs mais antigos, aos chefes de cl;ts,c ·? 
E quando se tiver de fazer a promoriw por <tntigui
dade ficam, ipso facto, preteridos todos os outros of
ficiaes dos postos em quo estes são efTectiYos, uma 
vez que seus dit·eitos não foram exprcssamonte rc
salvados; por esta disposição slio considerados I'Otno 
se graduados fossem; são por consequcncia consi
derados como m~is antigos, embora do facto não 
o sejam. Se tivessnm sido considerados como so gra· 
duadcs fossem, unic;:mAnto aquollos qno rocehcrnm 
estas comm!ssões pu r actos do b1·avm·a, r,omo os 
actos de bravura, o os sot·vicos rolevontes do intolli
goncin annulwm os intorsiicius, o diw ito otncial 
que os pratica o direito de rocobor taes recompensas, 
ainda Dom; mas '!ma vez que esta distincçào niw se 
faz, acho essoncwl que vá expressa a clausula do 
resalvar-se os direitos do antigniJnde, como so fez 
no artigo additivo dn·proposta do governo qne é hoje 
lei, o quo vac ser dcrogada pela disp.osiçiw de que 
se tmta, embora fosse ha pouco sanccwnada. 

Esta instabilidade, quando so trata do legislar, 
não posso deixar do insistir nisso, quando os n·.,ssos 
actos carecem ter o cunho da retlexito c prndr ncia, 
me p11roce qne niw está de accordo com os usos do 
senado, com n prestigio do quo Jtliás tom necessi
dade pnm manter n força moral de suas dolibc
raçües. 

:\lns, ouiflm, como o m1ío pnsso foi dado por culpa· 
do govemo, acho que ó melhor rofnrmal-o do quo 
persistir no erro tüo cuhalmonto d~m0nstt'11rlo poJa 
opposiciw. Gruçns á nobro commissão do mndnhn o 
guerm; o erro vao ser omcndndo pelo nobro minis-

f:stá, pois, justificada a minha cmendn, tanto na pri
mmra parto, pelo que diz rcsReito nos olficincs que' 
foram. exonerados da~ commissões por terem regres
sa do 11 Ctlrlll por m<~hvos de forca mliior, comprova
dos. por inspecção de suudo, otê., como l.nmbcm na 
segunda parto cm que rosalvnm-so os direitos do ou
tros militares, como se fez em caso semelhante hn · 
muito poueos dws. 

Tenho ~inda um art!go additivo u ofT~rocer, que ~ 
11 expressao do nccess1dndes a que a1Jud1 na se"tmda · 
discussão do projecto. Ello diz respeito aos otn~:wes, · 
que são hoje em grunde numero, que, regressando ct11 
c~mpnnha, so acham desempmgados; é um ne"ocio 
gruvc e urgente que demanda n maior solliciludo do 
governo So o govertto não podo empregai-os conve
nientemente no seu mister, na sua protnssão não 
lhes deve tolher os meios do procurar por ontr; fór
ma urna subsistencia decente, pnr<t que não continu
em 11 jazer 0m miseria, como estão actualmente. 

Na 2 ' discussão eu lembrei ao nobt e ministro dtt 
guerra (não precisava fazei-o: sei que S. Ex. ter;i 
providenciado neste sentido), que poderiam ulgun> 
destes otnciaes, emquant.o não tivessem emprego 
mais eonveniente, servir no archivo militar, outro~ 
ficar ad lidos ao quartel general, outros fin11lrnento 
inspeccionar cm·tas obr~s militares, obras do forta
loz-Is, etc. Estou que isto se torá feito; não adianto, 
sott o primeiro a reconhecer, idéa nova para o nobr~ 
ministro; exprimo apenas o sentimento de bene
volencia que todos devemos ter para com uma 
classe do muitos dignos serri lares do Estado; en
tendo quo se deve, attcntas as circumstnnjas, fran
qtteiU' a l!Stes militares meios mais conducentes iÍ 
satisfação do suas necessid~des, sem prejuízo do ser
viço; ahi fica o negocio ao prudente arlntrio do go· 
vu·.,o, que nito póde ter um sentimento hostil a e! tos;· 
>e não prceisa do> seus serviços actnalrnentl', se pre. 
tenderem emprego condigno do sua posicào, poderá 
o gtiverno, como acontecia anteriormente: permittir
lltes esta faculdade. Concebo-se que semelhante dis
posição fosse revogada, attendendo-so ás necessi
dades da guerra; mas hoje que taes necessidades 
desappareceram totalmente, nào vejo qne haja in
conveniente cm conciliat:-se o interesse do Estudo. 
eom os interesses individuaes; não prejudicando-se 
o serviço, fiscalisando ~ ~oyorno o emprego a que. 
pretende dedicar·se o Indmduo, pódo ser conce· 
dida a pc' missão. 

Creio qno ell) 1867 semelhante fnvor cstendou·se 
aos olliciaes do corpo tle engenheiros, que, com per
missão do ministerio da guet·ra, fossem servir nas 
obt·ns a car~o do ministedo da agricultura; neste 
sentido foi apresentada na camara dos depntndog 
nma emenda de accordo comigo, 1 qual mereceu a 
approvar.ito do senado. E' este o favor q!lC desejo 
ampliar," ficando todavia no prudente arbítrio do go
verno o emprego do somelhnnlc medida. E' por isto 
que oiTereçn o seguinte nrt.igo: (U.) . 
, " Os ollicians dus corpos ospeciacs do exercito 
que tiYcrom as hnhilitnçoos precisas, quando cm- · 
[II'O~nrlos em qualquer comm1ssito scientifica, com 

IIOI'missito do ministorio da guorm, llcam compre
tendidos na excepção oxprossa no art. !Jo da lei 

n. 585 de 6 tlo Sotombro do 1850." 
Entendo que os to favor nlw os devo prejudicar do 

snu direito do promoçiw pot·antiguidadc, porqueontiio 
sot•ia i!lusol'io, seria como quelonçal-os !tí~Jt doqua-
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Ora, é corto quo ollos uesojarinm do preforen
cia servir no goveruo nas suus armns, nos seus 
postos; mas so o govemo não p6de empregai-os, 
deve permittit:,Jhus outras commissões. Sabemos 
que nos corpos ospccines ó gr,mrle o excesso dos 
quadros ; sabe muito bem o sonado, invoco o tcs· 
temunho do illustt·o duque do Caxias, que do corpo 
do engenheiros bem limitado foi o numero do offi· 
ciaes que se acharam na gnerm. O corpo do enge
nheiros tem, creio, oitenta e tantos offidaes; entro
tanto o nobru duque sabe quão limit~do foi o numero 
que foi empregado no serviço da guerra. 

O Sn. DUQUE o r. Cm;~s : -Dez ou do•o. 

O Sn. PAnANAGUÁ:- Por consequcnein ó um q~<a· 
dro que excede consideravelmente atri as necessida
des da guerra; c o que diremos das necessidades da 
paz? Porlilnto, se o governo nào tem um emprego 
condigno pa :·a dar a estes officiaes, reduzindo-os ao 
simples ,o!.Jo, não ó justo que se lhes fechem as 
portas de repartições e estabelecimentos exlranhos 
·ao ministerio da guerra. As provincias preeisam 
muito de qtwm dirija suas obras; as grandes cm pre
zas favorecidas ptl!o governo, lambem prccba m de 
pessoas h•1hilitndas pnrn as dirigir. Exercendo rlles 
suai profissões, se habilitam para, em circumstan
cias om que o governo precise de seus serviços, po· 
der prestai-os de uma maneira mais util. 

Assim justificadas as emendas, permittirá o senado 
e 11 nobre commissão que ou leia a proposta redigida 
pela rnc3a ~e accurdo com o vencido, isto é, com as 
omendas d,i nobre com missão de marmha c gurrrn 
e com aqucllas qnc vieram da camaru dos deput11dos, 
c a. proposta redigida com as emendas que tenho a 
honra de offercccr ao senado, porque dest'arte como 
que se poem em relevo um e outro trabalho, c assim 
fica o senado habilitado a proferir um vote cons
ciencioso o justo sobre materin tão importante. 

A redac0ào do projocl~ com as emendas feitas c 
approvadas pelo senado o a seguinte: (Lê). · 

cc Art. l. o As forr.us de terra pura o anno finnncei
ro de 1871-1872 constarão : 

§ I. • Dos officiaes das difTercntes classes do qua
dro do exercito, 

§ 2. o Em circumstancias ordinarias de 16,000 
pracns de prol e do 32,000 em circumstancius cxtm· 
ordÍnnrias, podendo 1111 insufficiéncin do outros meios 
(chamo a nttenção do senado) na insufficiencia de 
outros meios (não h~ nada mais vago) sr'r as forcas 
extraordinarins ptoonchldas pela guarda nacio1Íal 

. destacada· (não é esta a expressão legal e usada nas 
lois anteriores). 

~ 3. o Das companhias do depositas do aprondizes 
artilheiros, niw excedendo do 1.000 praças as com
panhias de aprendizes artilheiros." 

Eis aqui o nrl. 1• o seus ~~ couforme a redacção 
da mesn do accordo com o veueido no senado. V njn
mos n gora, se forem adoptudns as emendas qno 
tenho a honra de olferr.ccr no ssnauo, como fica re-
digido osto urt.igo: (UJ · . 

cc Art. 1." As Lll·cas do terra para o illlllO finnn· 
coiro do lll7lit 187~ constnrito: 

~ l. o Dos omciaos das difl'ercntes clnsses do IJilil· 
dro do exerci to ; 

~ 2.• Em eircumstnncins ordinnrins de 10,000 pra
ças do prol o tio :12,000 om circnmstancias extraurdi
nnrias, podendo nn insnlncionein do Yolunt:trios 
(fn\.o dcsnppurccor o Yngo da insnfficicneia do otttros 

maios), do engajados, c do recrutados ser as forcas 
para circumstnncias oxtraordinnrins preenchidas por 
coreos destacados dn guarda nacional. » 

E' a expressão da lei, ficando n fixa cão nos termos 
da consütuiçiio, quo manda fixar as fÔrcas, o fixar li 
determinar, ó precisar e não deixar nu vago, no in
definido, oo arbiLrio, como se acha na proposta. Tudo 
isto desappareeeu; o artigo fica maii de accordo com 
os preccit •• s da constituirão, e do accordo com a 
nossa lel(isla•;ão. • 

" Art. 2.• A disposição do nrt. 3•• ~ 9• ... n Tenho 
do ouscrvar á nobre cornmissüo c no nobm ministro 
qiw os til cik.ção esttí CITada (ainda mais esta!); com& 
não so votuu o projecto, se ha alguma duvida, é 
bom que venha para aqui a lei que se cita isto é, a 
do ~O d0 .ln lho do 18li4 para ver qual ó 11 disposieão 
deste~ D• do art. 3. . • 

Não ha tal§ 9 nosla lei. 
O Sn. ZACARIAS (depois da folhear a collecçrl.o) :-

0 art. 3" aca1Ja no§ 3. 
O Sn. PARANAGUÁ ·-Diz o meu visinho á direita 

que, ,) verdade, não ha tal§ 9• do art. 3• ... 
O Sn. 1'1\ESIDEXTE:- No parecer assignado pelos 

membros da commissão ha a seguinte emenda da 
commissão. (Lê.) Não ó nesta que se refero? 

O Sn. PAU.\NAGUA' :-Sim, senhor. 
O Sn. I'RESIDE~TE :-Se diz o seguinte .... Bem 

pódc ser qur. haja algum engano da secretaria ; mas 
aqui csttí eomo so exprimo n commissiw no parecer 
assign11do pelos seus membros: crO arJ. 2o aJditivo 
con t6m ma teria [Jroridcnciada no art. 3° dr• lei da · 
20 de Julho de 1864 qne foi declarado disposicão 
pcrm:mente pelo art. :Jo da lei de 28 de Junhr/ de 
1865 c pó de ser snbstituido pelo seguinte: "u dispo· 
siçiio do art. 3" § 9 ... " 

O S11. I'An,\N,\GlL\' :- Eis ahi. 

O Sn. I'UEflllE~TE:-Pordilc·mo V. Ex.; p6dc ser e 
6 d• r:rer r1ue fosse erro da secretaria. Pelo nulo· 
gmpho que remotto a V. Ex. verá que está riscado 
o ~ !Jo pela mesa. 

O Sn. PARA:I'AGU,í:- Porque tal§ go não existo :foz 
a mesa muito bem; mas cstti nn redacção impressa : 
apcn:ts fiz a observação. Eis aqui como fica redigido 
o a1·tigo pam qno o senado possa apreciar, compa
rando o artigo da commissão, ou da proposln, com o 
artigo conforme a emenda que tenho n houra do 
apresontH. O artigo rln çroposta diz n~sim: · 

" A disposição do art. 3• dn lei do 20 de Julho de 
18fi-!, que a loi de 28 de Junho do 1865 dccrdrou per
manente, obson•ar-sc-ha do couformidadc com a lei 
do 25 do Se tem hru !lo 1807, art. 3•. n 

O nrti~o com a minha emenda fica assim : 
" As forç:1s fixndns no artigo antecedente comple· 

tar-sc-hiw pelo engujanwnto voluntario; na insum
cionda dosto meio, pelo rccrutamonto feito na l't\rma 
rins lois r.m Yigor, ficando derogadn a di,pnsiçiw do 
art. 3' dn loi n. 12,10 do 28 do Junho de lf:iG5, na 
pa1·to quo dcclnron permanonto o disposto no arl .. 3° 
~ :l' (n niw ~ 9"') du lei n. 1220 do 20 do .Julho 
tlc 1S!H.n 

nlo parece quo fica melhor,. muito mais do nccor· 
do corn os preeoitos da constituição do rJno tornar 
uma disposiçiw des.tn or.dem, sobro meios que ilcl'om 
sor anmwlmenlo dtseutl(los o votados, nma dispo· 
Si(;ito pOI'llllllWnto. E' o q!lC ruço, rcsUibcloeont!o o 

., 
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art. 2• ndilictivo, c fazendo tlesapparecer a perma· 
ncncin daquellu disposicito. ll, como consequencia 
desta disposicão, o art. :jo da pt·opóstn, com n minha 
mnent!a, sorú' o seguinte: 

" Os voluntarios, guardas nacionacs dosignn·Jos 
e os rer:rulados, poderão eximir-se do serviço militar 
por substituição de indivíduos que tenham a ido· 
ncidnde precisa pura o mesmo serviço, ou mediante a 
quantia de 1:200$ em clrcumstancias ordinarins, com· 
tanto que, cm um e outro caso, o façam dentro dos 
primeiros seis mezes de praça. " 

Art. 3• da proposta : " Seriio considernàos desde 
já como se graduados fossem os officiaes ilo exercito e praças de prct que foram commissionadns pelo ge
neral em clwfu durante a guerra, e que se acham ac· 
tunlmcnte conservadas nesta> commissões. " 

Eis o mesmo artigo redigido com as emendas que 
ofi'ercci: 

« Serão considerados desde já c0mo se ~raduados 
fossem os oiTiciaes do exereito e praças de prot que 
fornm commissiouadas pelo general cm chefe dn· 
rante a .guef!'u c que se acham actualmente. conser
vadas nestas commissões (csla alternativa me parece 
de toda a justiça e equidade), ou qu~. tendo sido 
exoneradas por se haverem retirado da campanha, 
antes de tcrminat· a guerra, o fizeram por motivo de 
grave molestia ou ferimentos recebidos em combate, 
comprovado por inspecciiiJ de saudo. " 

As graduações acima concedidas não prejudicam, 
na escala de promoçào, aos officiacs qn~ maior anti
guidade tiverem nos posros ell'eclivos dos commissio
naôos. 

Não preciso accrescentar mais nada em justifica-
' cão deste additivo. 
• O art. 5" que não se acha na proposta ão governo, 
fica assim redigido: "Os officiaes ,Jus corpos cspe· 
ciucs do exercito que tiverem as habilitações preci· 
sas, quando empregados em qualquer commissão 
scientifica, com permissão do ministerio da ~uerra, 
ficam comprehendido' na excepr.ao do ar'. 9' da lei 
de G de Setembro de 1850. " • 

Ora, assim redigido o projecto cum umns e outras 
omendas, ou com as que oll'ereci, ou com as vrnci· 
das na 2' discussão, poderá o senado pronunciar-se 
por um ou outro trabalho, como entender em sua 
sabedoria. · 

Em Lodo caso creio que estão justificadas, o com 
alguma clareza, as emendas que tenho a honra do 
submettor ao critorio e consideração do senado. Já 
appellei do nobre ministro para a nobre commissão 
do marinha e gucrru, e minha appellação não foi 
julgada procedente; agora recorro da nobre com· 
missão do marmha c guerra para o juizo esclarecido 
e i:nnarciul do senado, c, qualquer que seja a sua 

--delibernçüo, eu a tomarei como a mais justa, como~ 
mais sabia. E' natural que cu esteja cm erro, c 
mesmo muito provavcl qu~ assim aconteça, porque 
niio sou profissional, porque não sou versado nestas. 
ma terias; mas procmo prestar-lhes attenção a mais 
.acurrda, c venho trazer o fructo do cstucos, que om 
.:mtro tempo fui obrigado a fazer, ao JUizo dos com· 
potentes, quo poderão omcndal·o. Visto que estamos 

. cm um systhcma de publicidade o discussão, seja· 

. mo licito uprosontar estas idéas, quo dcscjtlra fossem 
refutadas, se nito siLO verdadeiras; o publico mesmo, 
pc.nso quo tem direito a isso. 

o Sn. s,u\AIVA:-Ha de .ser vencido sem dis
cussão. 

O Sn. Po~nANAr.tJÁ :-Agora, Sr. presidente, V.Ex, 
mo ha de permittir, pelo direito de defeza, e porque 
o nssumpto liga-se o prendo-se naturalmente ao 
objecto de que se trata, que eu tome a liberdade de 
ofl'crocer algumas li~eirns consideracões a dous topi
cos do discurso do i! lustro duque dê Caxias, que me 
siLO rolativos. Trntn-so tamhom de assumpto mtlitar, 
e nfw será fóru de proposito que ou me prevaleca da 
primeira occasiiio cm que tenho a palaVrd para apre
sentar a contradicta, quo julgo mdisponsavel aos 
dous topicos a que alludo do discurso do honrado 
duqu;. 

Um 9ellcs é rol_ativo 1l promoçiw feita po campo 
por S. b., o posteriOrmente approvada pelo governo, 
e o outro refere-se 1ls medalhas de merito. Não tive 
a honra de ouvir o discurso do nobre duque, o que 
muito senti, mas li·o, c folgo de ver que o nobre 
duque aproveitasse a primeira oecasiüG que se lho 
ofi'erecia para fazer justiça ao ministcrio de 3 de 
Agosto, declarando que, no desempenho da ·sua 
missão, serr.pro fura perfeita e completamente auxi
liado pelo govcrno;·rul~lpl·imos o nosso dever, esfor
cando-nos com a mulhor vontade possircl para qu~ 
úo nubro duque de Caxias, a quem fUra tão d'gna
mento confiado o commando das nossas forcas, 
nunca faltasse providencia alguma.. . . • 

O Sn. DUQUE DE C.IXLIS:- Apoiado. 
O Sn. P.\1\.\:i".\GUA': - •.. lisongeando-nos muitas 

vezes de ler prcvinido suas reclama,~õos, seus pc· 
didos. " 

O S11. DUQUE DE C,\Xlo~s:- E' verdade. 
O Sn. Po~u,\X.tr.u,\': -Muitas vezes as curtas, ou 

officios, encontravam-se om caminho com as provi-
dencias pedidas. , 

O Sn. nUQim DE CAXIAS: - E' verdade. 
O Sn. P,\11,\:\",\GU,\' : - Vou referir um fncto que. 

sendo rle pequena importancia, serve muito Pdi'a 
o caso. 

O nobre dnquo lembrou a ·convenioncia de um titulú 
para um dos nossos mais bravos generaesde cavallaria, 
Andrade Neves, do saudosa memoria,o no dia cm que o 
nobre tluque me escrevi 1 neste wn tido, fazendo Yalcr 
os serviços do valente rio grandense, c indicando· 
me ató o titulo, sem que nur.ca tivossomos, antes 
disso, trocado correspondcncia alguma a este respeito, 
nesse mesmo dia, que era 19 não sei se de Outubro, cu 
rcfercn~avo. o decreto quo conferia no bl'igadciro An
drade Neves o titulo do barão do Triumpho quo era 
justamente o mesmo· titulo indicado pelo nobre du· 
'que I I A carta do nobre duque tem a mesma data do 
decreto ; creio que S. Ex. está Íl•formado disso. 

O Sn. DUQUE DR C,\XIAS : -Estou. , 
O Sn. PAnAx.u:uA': -E' pois evidente que esta

vamos no melhor accordo, que havia uniformidade 
do vistas, e m.1is sincero desejo do nuxilinl-o; levn 
sempre o nobre duque, e mereceu-a, toda a confiança 
do governo, que nunca lhe fallou . 

Eu sei qur. o nobro duque de Caxias fazia justiça ao 
ministerio de 3 de Agosto; mesmo depois do nossa 
retirada, quando lho foram dar parte dessa mudança 
politica, S. Ex. expressou-se nos mesmos termos om 
que se expressou aqui na tribuna a respeito do mi
nistcrio de 3 do Agosto. 

O Sn. nuQUE DE CAXI,\S :-Apoiado. 
50 
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O Sn. i'AII.\!'lAGUA':-Portonto, 1'Ô. o nobre duque, 
que venho á discussão 1mimado dos mesmos senti
mentos do apreço e de dcferoncia com que tratei sem
pro~ nobre duque; não venho azedar o dobnlo, nem 
JSio o do meu cometer. 

O primmro topico é os to: (lendo) " Jlui tombem 
ac~usndo do lor promovido olliciaes po1· ••elos do 
bravura, em numero superior ao quadro do exercito. 
Aqui estú o mappa, por onde so vô que, em 27 me
zes que commandei o exercito, isto ú, dosdo 18 de 
Novembro do 1866 até Jancit·o de 1800, promovi 
apenas 227 officiaes, c tanto não fui além dos limi
tes do quadro, quo meu snccossor, cm 11 mezcs, podo 
promover :l20 ........ Cmio quo estes algarismos 
faliam bem claro, e provam cabnlnwnto a falsidade 
da nccusação. (Apoiados, mu.ito bem..) " 

O Sn. DUQUE nE CAXus:- Niio foi V. Ex. quem 
disse isso. · 

O Sn. PAn,I~Ar.u,{:- Eu tmtoi deste nssumpto; se 
u.nobro dtHjtJo'sorcfero n mim ... 

O Sn. nUQUE DE CAXIAS :-Não mo refiro a Y. llx. 
O Sn. 1',\JI.\XAGuÁ:-Todavin, como lambem Ira· 

t.ci deste objecto, c de uma mnnr:ira tão convincente 
'fUC o nobre ministro da guerra nito me contestou, 
eonfossando francamente as irregularidades que 
notei, será bom que V. 1\x. J•cja os termos em que 
me oxp1·r.ssei, c a resposta, ali~s muito autorisada, 
que obtive. 

E11 não fiz uma nccusacão no nobre duque ; refe
rindo-mo a essa promocàÔ uisse que o quadro tinha 
sido excedido cm algtÍmas armas. Nem eu podia 
accusar ao nobre duque a este respúto, bem como a 
respeito da medalha do merito, porque, proccdundo 
com toda a lealdade para com S. Ex., cmquanto os· 
tara na gcrcncia d_u administração superior da gue1·ra, 
eu nunca consenti que as accusaeiies resvallas~cm do 
ministerio para o nobre duquô, embora os actos 
do ministerio, ccnsumdos, podesscm l.er assento 
mn informações de S. Ex., po.quanto, desde o 
momento em que ou aceitava essas informaçqes 
como exactas , c entendia qnc as providencias 
.pedidas eram justas, tratava do satisfazol·as, 
o as fazia minhas: as ccnsums, se censuras houves
sem, cabiam-mo; nunca as reparti com o no!H·e du
que, ainda que essas censuras partissem dos seus 
amigos, como uma ycz aconteceu ser ar;cusado pelo 
.Sr. barão do Cotogip.', por hal'or promovido por actc's 
de bravura a individuas quo nunca foram a combate. 
!W10 declinei da responsabilidade ; contestei o facto, 
.porque em v.erdado todos os feitos quc .. so remunera
ram com promoção estavam referidos em ordem do 
tlin, e o no!Jre barão de Cotegipc, não obstante eu 
podir-'ho uma e muitas vozes, que nprcsentnsso ossos 
factos, niio o foz. 

O Sn. ZAc.mus:- Estava r;t·acojnndo. 
O Sn. PA·nANAGUÁ:-'- Nunca deixei que as nccusa

ções rosvnllnssem do govomo, por actos que ~ram 
seus, sobro o general em chefe; por consegmnle, 
sobre este assumpto, assim como a respeito das me
clalhas de mot·ito, a minhn.quostilo foi com o governo; 
e as observações foram Ines, quo o !JObro ministro 
da guerra não .pi\do redargui l-as, e coufcssnndo-sc 
•·enciclo, pediu bit! do iudomnidndo; foi justamonlo 
o que ncontocou a respeito das promoçüos. 

Veja V. Ex. o que ou disso a osso respeito (Lê) : 
cr O quadro foi excedido cm algum1s anuas o 

postos superiores, creio que mosmo cm alguns postos 
su ballornos; mas isto não ó purte para que não se 
fn9am as ropamr.üos que, sendo fundados cm direito 
e JUStir.a, forem possíveis. Creio que'·S. Ex. nito póde 
deixar 'do J•econheeer, como o illustro general em 
chefe, que o qrmdro foi excedido, » 

Até o nobre ministro, a [iag. 11 de seu relatorio, o 
reconheceu : disse, que a promoção depois das bata• 
lhas de Dezembro tinha excitado algumas queixas, e 
que o governo se r.ropunha u attonder úquellas que 
fossomjustns. Jl o !Ilustre principe, successor do nobre 
duque, Iugo que chegou ao exercito, na sua primeira 
ordem do dia, teve o cuidado de manifestar o desejo 
de repam· qualquer injustiça quo pod'esso ter esca· 
pado. As minhas ob1ervaçõos estavam, pois, de ac
cordo com o relntorio do nobre ministro da guerra, 
e com a primoim qrdom do din do illustrc general 
em chefe que succedou ao nobre duque. . • 
. Eu não limitei-me, ainda assim, a declarar que 
houve excesso; apresent.oi ato nlgumns armas em 
que osso excesso se tinha dado. Disso eu: (U.) cc Hou· 
v c excesso no crunrlrc, como V. Ex. h a de reconhe· 
cor, o que é contra a lei: por exemplo no estado 
maior de 1' classe ficou aggre;:ndo um tenente coro· 
nel; no os lado maior de ll' classe, além de Ires ou 
qtlatr·o coroneis aggrcgados, já existentes desde a 
organisacão do corpo, ficaram aggregados mais dous 
tenon tes ·c,Jroneis por rffeito da ultima promoção." 

E assim por dinnto. 
O Sn. DUQUE DE CAXIAS :- Faltaram em outras· 
O Sn. J>,uu:vAc:U.I':- Eu o· declarei, e até entrei 

na demonstraçao dns vagas; mostrei •rue havia uma 
quantidade cxtraordmarin de vagas em outras armas 
e corpos, que dcvinm ser preenchidas; ou disse ao 
nobre ministro da guerra, que este era o direito da
quolles que lá estavam batalhando; ora o direito de 
suas famílias, porque, no caso de serem elles pr~
movidos, ficnvnm suas mulheres, suas fllhMs hnb1· 
litad!S a ter pensão·e meio soldo correspondentes aos 
postos superiores a que ellcs já tinh~m direito, o que, 
port11:oto, S. Ex. não demorasse a promoção, pnn
cipalmente quando tinha onchanças bast~n~es no 
qund1·o do exercito, parl attender a esse direito ad
quirido. Mas isto nflo destróo que algum excesso 
tivesse havido cm uma ou outra nrma. Eu não 
acr:usci; disso até que era muito falível o engano, o 
pedi que s3 reparassem esses casos, que naturalme~~o 
escapam. 

Folgo qtte o nobre dt1quo declarasse que não s_o 
roO ria a mim quando acoimou a accusaçiio do .falsi
dade; mas aquella ossorçãq, quanto no oxcess~ do 
quadro, não era falsa; partisse ella donde partiSSe, 
ora rxilcta, nos termos om que aform tlei. Veja V. Ex. 
como 'l'espondeu.o nobre ministro da gn01;ra no ~eu 
discurso do 24 do Maio do 1869, . que esta a pn.ll'ma 
200 dos annaos: S. Ex. expressou-se nos sogmnles 
tcnnos: (!c) " O nobre senador tum bom fallo~1 no 
excesso que ilouvo nos quadros com a promoçno de 
14 de Janeiro. Com offnito,-sonhores, os quadros fo
ram excedidos em lll atncinos; a proposta parn a 
promoçiw niw !O I' Com vista as vagas qu? havi~ .. ; . » 

So houve, portanto, algum1 accusa~<~O n S. l1x., 
niw fui ·ett qtte fir., foi o nobre ministro da guerra. 

O Sn. Zlr..IIIIAS:-Nito foi só o'ssa. 
O Sn. I'AIIAX.\r.tu' (Continnando a. lei'):- cc •..• e 

ou desejando JH'eminr por actos do bravura aqnellcs 
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' •JI~ciaes que se tinljam distinguido, fui aló111 da-
qulllo que o& quadros comportavam. n 

~ientçmente ho~rosa, podes se sem inconveniente ilis
tmgmr e premtor os actos de. bravura de simples 
praças de pret, 9ueteriom grande honro, vendo bri
lha~ em seus pmtos a mesmn condecoração que. or
nni'ID os ?e seus c.h~fes, o isto no momento, e logo 
apúz o fmto, que o o que diz o decreto depois do 

11 Ji!stes officiaos esüio ainda sem destino, mas . 
Jl?Jor~o ser da.~igna. dos para os dlfforontos corp ,s. , 
~ome1 so.bre ni1m a responsabilidade de ni10 fazer 
descer dns postos aquellos que os tinham gunho no · 
c~mpo de batalho: entendi que deviu vir pedir ás · 
camaras um l1ill de indçmnidude; se niss.o pequei, · 
~st(I.U prompto a reco~er p castigo ..•. e~ sab10 que 
hílYla o~se e~co~so, o tod~tvia confirmei a proposta, : 
(1\C. n :. 

acto de bravura ...• >Í ' 

o Sn. DUQUE DE c.\XIAS :-v. Ex. sobe n razão 
po,rqun uõ,o wmpl'i. 

Eu faria o mesmo: nunca nc;;uei ao nobre d11quo ' 
proviqenciA desta ordem, para pre!lliar ~orviços re · 
levantes do guerra. · 

o. Sn. PAIUNAf:U,t:- A razão V. Ex. de~. Cp1p 
elfmto l'U entendi que os~~ decreto não tinha effe~to 
retroactivo, e .o no~re ~uque COil\prehe.rid~ mu\lp 
bem que sendo delegoçuo de uma ottnbmcão do 

-o Su. llUQUR DF~ c,\~1;\S :..,-A lei !Jlle deu autorisa 
çao ao governo, nao dma " dentro do quadro. '' 

O Sn. PAIUI\',\GUÁ :-Vó V. Ex., que es~1 porte do 
~eu discurso, que arrancou apoiados e mwto btm, 
não tem fundamento, e· e~tú respondido pelo nobre 
ministrr. da guerra, do maneira a mais peremptorio. 

O Sn. DUQUE n1: CAXIAS:- Não me referi a V. Ex. 
Quanto ás medalhas foi que me referi. 

O Sn. P,\IIAI\'AGu,í :- Qumto ás medalhas, V. Ex. 
lambem não te!llrazão, e vao ser respondido com o 
nobre ministro da guerra. 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS:- Não dei medalha ne
uhuma. 

O Sn. PARA:\'AGu,í:- Desde cntilo podia o nobre 
duque ve: muito bom qnc nfto mo dirigi a S. Ex., 
tonto mn1s quanto meu costumo como ministro foi 
sempro tomar a responsabilidade dos meus actos. 
Embora elles se baseassem sobre informJeõos do no
]Jro duque, sempre me defendi com a rospoiísabilidado 
proprio, porque isto é que era leal: era neste sentido 
que esta vamos identificados com o nobre dn~uo •... 

· ·o Sn. Z,\C.~HI.\s :-Apoiado. 
O Sn. l'ARAI\'AGU,( :-Porque uma vez que .:), Ex. 

m~.roc1a tod,1 a confi.ança do governa o estava cm 
pa1z es~I·a~gei!'O, <l. testa das forças brasileiras, em 
uma .m1ssao tuo ommente cJmo a de desaggravar a 
honra naciooal, nilopodia dcixat· do .ler apoiado vi-
1'a~en.to pelo gabincto como devia sol-o por toda a 
naçao ;, .c desdo então, a~ ce.nsuras cu dovia tomal
ijS a mtm, CGI)),O semprli tomei, defendendo com 
lealdado .o .nobre duque. · 

Portanto, minha questão foi com o nobre minis
tt·o da guerra; fpi quem chamei a contas, mesmu 
porque o nobre dr1que como g. r.neral cm chefe não 
usou do d_ecrcto do 29 de Abril de 1809, quo, 
a!ids, foi olabo~ado por inspiração de S. Ex., co)llo 
dtsse ,em seu disCllrso e eu j1 h~ via dito. S. E:-:. disse 
CJ1le era .eonl'eniente contot· a histol'ia desse docu
'1/onto, conto~-o c rlisse o verd.tde; m.1s cu já havia 
dt(O an tos q\le .assa croa,çfto tjn ba sido lcl)lbrado por 
S. Ex, c .qur. o governo achou procedrntcs as suas 
pb~orvngQos. 

lsto aclta·.se peste .mesmo discurso a quo m~ tenho 
~of,mdo. A l}tsloria que S. Ex. contou estrt de a c
cardo com a historia quo eontei do mesmo decrato. 
m,!(O ou a pngiijos 201 dos annncs, na sessão de 24 
d~ Maio .~o 18G.o. (C./!) r• O docrotl .to I' o outras vistas, 
dalgo de deQla,ror quo expedindo-o achei-me do nc · 
c,ordo com o nob~o duque do Caxias, ~rw mll1ifes
t,ou-mo a com'Oilioncio do ,croar,sc uma· moda lha, 
quo nfw trouxqsso )1onras milj,tnres, ,que, sondo suffi-

cxecutil•o, pela qual até fO!PPS muito cllJisurodÓs .. ,' ~ 
O Sn. Z.\cARLIS :-Apoiado. 
O. S~t. ~~~~~N.\GUA':- .•• essa delegação não se 

podia JU~ttfrcor cabalmente senão pelas necessidades 
e. urgonC\US d~ guerra ; Ora WO~ÍSO , qne, O ~Onerai 
ttvcsso um mew prompto de distlllgmr e premiar os 
valentes soldados que praticassem actos de brav1tro· 
o premio immcdiato ó um incentivo poderoso E: 
verdade que as providencias rcclamodns, nesse ~en. 
tido, pelo nobre d,nque de Caxias, nunca deixaram 
do ser promptame11te !lttendidos; iam quasi sempre 
no mesmo vapor que trazia as exigcncias. 

Entendi, que o nobre duque tinha raziio; mos a 
delegação só podia ser justificado, roferindo.se a 
actos praticados de então em diante, porque para os 
f~itos anteriores cá estava o governo, visto que n!Ío 
era negocio de tanta u~gencia; eram feitos que, tal
vez, cm grande parte Já houvessem sido considera
dos e remunerados pelo governo. Quaesquer obser
varões de S. Ex. sobre· a conveniencia de romu
nei:al-os >criam pelo goYorno imperial atten.didos, 
como foram postcl'iormente pelo nobre ministro da 
guerra. 

Jloferi-me ao gwerno, e tanto foi com o governo 
que pretendia ha1·er-me que o nobre' ministro da 
guerra, nn sessão de 24 de Maio, respondonrlo ás 
minhas obsemtcões, assim exprimiu-se no comera 
Jogo do seu discürso. (Li!): • 

" Sr. presidente, respondendo ao nobre sena. 
dor da provineia do Piauhy, principiarei pelo final 
do seu discurso, para desfazer a impressão, que por
v.entura possa causar no senado e no publico o accu
sação que o honrado membro àirigiu no goyerno, 
por nfto ler conferido o mednlhà de meritn militar, 
sedio a um certo numeru de officioes, cuja lista 
S. Ex. comecou a lor. " 

~linha ~cÇusação foi, pois dirigida ao governo, c 
o nobre I)Hmstro, com.Jlcnetrado dos mesmos senti
mr.nt~s de responsa~Ihdode de qno somprP mo achei 
possmdo, não dechnou, como eu l<tmbem não o 
fatia, dessa rosponsubilidadc, pnra o nobre duque, 
defendeu-se .como pôde, mos defendeu-se de mo
noira quo o meu vOr não foi proaedente, nem está 
de accordo ~om aquillo ~ue referiu o nobre duque 
de Caxias. · 
· O nobro duque disso que absteve-se de usar do 
decreto porque não podia dor-lhe efl'eito retroactivo, 
o osta objocnão eu previ no. mou discurso do onnl) 
passado; o refutei-a com os factos. 

Ponsso notai n ausencia de certos nomos salien
tes nl guorrn, como os dos valentes Porto-Alegre, 
coronel Tiburciu, gencrnos Polydoro, Guilhormc, e 
outros que nito foram contomplados. Mas daqui .não 
resultara ceusum ao nobro duque, o sim ao governo, 
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JlOrqne, desde qno oslo niw. so a teve 1Í Jettt'll do do
CI·eto desde qtw as medalhas do morito foram con-' . cedidas nu Curte, o por actos anlerwres ao mesmo 

praças do prol. Foi assim que, por essa occasiüo, 
em uma correspondonciu vinda do !tio da Prata se 
disso o soguinto (lê): '' Sua Altozu, considerando o 
valot• que havia ossa partidu desenvolvido no ataque, 
condecorou Jogo o seu commundante e mais dous 
sargentos cum u modatha do mo rito, primeiras p1•aças 
de pret, que obtiveram esse distinctivo dos hmvos! .. n 

-decreto, niw podiam aqucllos rullos da guerm ser 
-esquecidos. 

;\linha censura versou tum!Jem, e com toda pror.e
.denciu, sollro o facto notavol Jp não ser eonlempluda 
uma unica pruça tlo prot, quando o nubw duq.uo 
d1sse em sou discurso, e está de aceordo com a lns· 
·toria quo o armo passado llz desse tlccmlo, que o mo
tivo principal da sua pmmulguçiw f?i. crcar·s~ uma 
]JJOdulhu que não trouxesse honras mtlttares, afut! de 
que podessem ser premiados com ella os semços 
das praças do pret. S. Ex. lr:via pondarudo _que ellas 
ficavam insubordiiladas, tendo conJocoraçoes como 
as da B.osa e do Cruwiro, quo dão honras militares; 
uiw se subordinav<tlll aos inferiores. nos callos, aos 
sargentos e muitas vezos aos pt·oprios alfe~·os e te
nentes. Foi esta a prindpal ruzito, c pol'isso notei qno 
não fosse contemplada uma sü praça do prct, quando 
o deereto Linha tido 11111 vista prirwipalmonk prumiar 
os feitos dessas pmcas. 

Era tanto mais notarei a distribuic:üo dt'stas moda
lhas, da maneira porque fui feita, qtÍe ila relaçüo pu· 
blicada na folha olficial do nrn dos dias du Fuvcrei:o, 
resultou que no estadn maior general tiv~ram a mo
dalha de nwrito dez oJnciaes quo a merecwm sem a 
menor duvida; ncnhnm dos agg•aciados com a n!c
dalha deixuva de merecei-a o mullos merecem ato a 
medalha de di~lineta bravura, de que o ;.:overno nito 
fez liSO, nem podia füZCL' SCU[LO deJ!Oi' da. guerra. ÜITi
ciaes supet·iores, segundo o D1n.r~o Ofllr:l.;tl. a qno me 
.refiro, foram contemplados lOv, e oiT1cJacs subal
ternos apenas trcs, isto é, dons tenentes e um al
feres!. .. Entretanto, é justamente nesta ulusse o_nde 
a b1·anu·n mais so gencralisa, porque os olfiewcs 
subalternos silo em grande numero o os ha muito 
bravos. Ora, drsdo qtiC ou tinha creado essa me
dalha, do accord~ com o nouro duque, para at0t~~Jer principalmento as pm~as do pret c ac~ u lcwcs 
suballcrnos, sem oxdmr os outr·os, era .JUsto meu 
reparo do que ellcs n5o figurassem na rolaçito pu
bhcada pela folha olficial. 

O St\. DUQUE DE CAXIAS: - Não tinham chegado 
as relações dos corpos; o ministro nilo po:ha saber. 

Portanto, niw havia raziro pam o nobre duque ma
goar-se, corno mostrou em seu discurso, 'de sor a 
cenSUi'il feita por mim, aulor do decreto, ror mim ll 
qnem S. Ex. tinha consultado a esse rosperto, e que 
tinha dado urna resposta que motivara a sua absten
ção na ~~oncessiw das medalhas nos termos do de
ereto. 

.liÍ vê o senado que aquelle acto do nobre minis
u·o da guerra não licou justificado e l.anto oram pro
ccdonles 11s observações quo ontão fiz, que pouco 
depois aquolles indivíduos excluídos, que foram por 
mimmeneiouados, c outros igualmente dignos, tive· 
ram a medalha de morito; logo o meu repat·o foi 
j nsto; o governo se eucanogou de justificar as minhas 
observações. Deixarium ellas do ser uma censurn, SB 
o governo podesso allegar falta de informações, e 
asseverasse-nos <ruo nstnva colligindo os dados pam 
poder atlender u esses mdividuos, "ujos feitos, aliás, 
ewn da maior notoriedade. 

Nilo havia, pois, da parte do nobre duque molivo 
para tomar cm miÍ parte as minhas observações, iJ 
mostrar-se ma~ondo. 

O segnhtlo topiro do discurso do ii uslro duque, 
a que ten!Jo respondido é este (Lê.) "Senhows, fui 
tnmuem muilo censurado por não ter incluído na,; 
hslas que mandei ,,o Sr. ministro da guerra, para a 
distrilmiçiw da medalha de morilo, a dons omciaes 
reeonhocidamentc Y<deutcs, como süo os Srs. condrJ 
do I.'.Jrto-Alogt·o o eoronol TiburCio. E, pois, que 
trato deste assmmpto referirei o occon·:do acerca 
da crcar.ãn dcss·, medalha, etc. " . 

" Attoudendo a estas cousideracões, representei 
de novo ao Sr. mi;iistro du guerí-a, que foi justa.
mento quem notou 'aquolla falta, sobre a conve
uioncin de se remunerar com a medalha de merito 
!amuem os serviços anteriores ao decreto que a 
eroou. A decisão foi que o decreto não podia ter 
clfeito retroactivo; quo essa medalha devia remunerar 
os aclos de v~!nr praticados da data do sua creaçiw 
cm diante lanlo mais qno os mililams, que jiÍ 
se !uniam antet·iormento distinguido, tinham, por 
isso, recebido outras cendocoracõas. " 

O S11. l'Ail.\XAGU.l :-Quanto iÍ retwactividado, cm 
·{{UO o nobre tluque nüo put·eceu lllL!ilo de accordo, c 
{jUO motivou sua abstenção a rospetlo do uso dessa 
medalha, ver<i S. Ex qtte o nobro ministro da guer-ra 

.está de accerdo. comigo. Pareceu· me haver dito o 
:nobre duque que, depois da mndnnça de mi nisterio, 
.;::onsultando ~- F.x. o Sr. ministro da ~uorra, este 
deu-lho razão. Niw podia dar; estiÍ de <tceordo 
.eomi"o e ató ropmduz1u em seu diseurso, em rcs
J!Osta" ao meu, as mesmas razões dizendo quo algus 
.desses otnciacs _já tinham sido condccomdos com 
titulas, ·com outras mereôs, etc., o 'filO, nem tortos 
torium um direito tão ineontostarol como aquellos 
{{Uofosscm pra Ltenndo esses netos de llrnvur~. E tanto 

·O nobre ministro estava do accordo conn:;o, tanto 
eram procodontcs as razões que dei, respondendo it 
consulta do nobre duque do Caxias, que o tllustro 
~uccessor ·do S. Ex. niw Jovnnào autorisuçíw mais 
.arntJia, usou, toduvi·, do decreto nos to~'!ll~s om qno 
estava conco!Jido · e até um tlos seus Jll'tmorros netos ' ' ' . foi, lo"o apoz nma sortida quo se lcz contra o ln· 
;imigo, 

0 

premiar com n modalhn de mcrilo algumas 

Isso dtsso tiunllom o Sr. mintslro da gncrm no sou 
disc~rso, o uito ohslnule a 1listl'ibuicão podia fazer
se COliJO foz O f:OVerno impot•iaJ, COnsiderando OSSOS 
scrvi!;os anteriores por m8w elo um novo decreto; foi 
porlnnl:i di~na do reparo a falta daquelles distinctos 
officiacs que so uãn justifica com a circumstancia 
do lerem os seus servicos sido anteriores ao decreto, 
porquanto outros no mesmo caso foram atlendidos . 
!loi a injustiça que notei, para que ni10 se_d?sso m1í 
mtorpretaciw a nstus palavras do nobre mumlro dit 
guerra nÔ principio do seu diseurso proferido a 24 
do Maio. Veja V. Ex. o que disso o nobre ministro 
dn guon'<L í Lê ) . 

" Os olliciuos cruo forum condecorados com ell<t 
(medalha do meritn) receberam-a cm consoqueeci<t 
de inl'ormacüos authonlitas do general cm chefe, 
que c•ntito Ôt·a o Sr. marqnoz, hojo dwruo do Caxias. 
l\ecolwram-11 porque ollo julgou que oram os mni~ 
dignos d1• mo reco r uma la! distincçito. 
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" O Sr. F. Oe/a-mano: -Porleilorrwnto. A t!ocln-
l'a~ão ó boa. ' 

" O Sr. Alini~lrn da gnel'l'lt:-(Cont.inunndo) Nfw 
esteja V. Ex. dando já 1ís minhas palavras um sen
tido quo c! las nu o po'dorn ter. " 

Ora, com olfoito, em odioso serem oxcluidos da
'illella relaciu1 n,,mes til o salioutos na guerra; foi o 
que o S1•. "Octaviano notou logo, mas o nohre mi
nistro cáhiu em si o dbse (U) 11Es~1 doclaraçi1o não 
prejudicm·1í de maneira algum~ a reputaçilo do nobre 
duque de Caxias, nem podor1, sorvir do aceusaçfw 

·contra o governo.n 
11 O nobre duq111;, como dbso, designou os ollidues 

que, estando no I>Xercito (notNO hem) ou \•, ndo 
delle regressado r:om S. Ex., eram os mais dignos de 
te1· L\ condecoração de que (ullamos; e a~crescentou 
quo a respeito dos ofllciacs de que a !li so não !'azia 
monção,. ollo remottia as par Los ·parei1res tlr.s t.res 
corpos do exerdlo o das diiJ',renles divisões e bri
gauus, parn IJHO por o lias podosso o governo fiem· in
teirado sobro os que lambem podos>om nwrccn1· e>sa 
med11lha., 

() Sn. llliQUE llE C.IX!.IS -A rclm;ao qrw mandei 
era dos oiTic~acs que ninda esta\'am no exercito. 

O Sn. l',\1\.\N.\r.U,\' :-Ora, subo V.Ex.qnc e>sas re
lações nõo forn matá hoje publiea das; a pparcccu o neto 
do govel'llo isolndo de ~na!Jpwr tlocumouto; as obser
vuçõ~s da opposiçiJO tinham, . p~H·tauto, toda a proc~
duncJa, o lauto que o nobm mrurstro promctteunatn
!Jnna o logo depois foz varias reparações. 

Vi', pois, n nobre duque rtuo não tinha raziio para 
extr,mh r r quo !'osso eu q11e fizesse aquel!c reparo on 
censura ao nclo, que. aluís, níw era de S. Ex. cujns 
rola~;õo:\ umn voz que níiO i'Nam pnhlitadas, podiam 
até não ter sido cnmpletamcnto al\endidas pelo nobre 
ministro. Portanto, foi S. Ex. injusto pura comigo, >e 
a mim se n~feriu, no primeiro IO[Ii"o a quo a!luui, c 
l.am~em fni quanto ao segundo, como fica demons
trado. 

Ui< outro topico do discurso do nolmJ duque do 
Caxia!'• a que não julgo conveniente resr.ond~r, 
adluinudo a tudo quanto a scml'llwnto respctto drs
sera o meu nobre amigo ox-presidonto do conselho ; 
refiro-mo ao incidente do 20 do Fevereiro. Niio do· 
sejo tocar neste iJhjccto melindroso; isso. parri mim 
desuppareccu com o documento que o motiVara. • as 
nossas rela cães snhscquontos o allestnram. ( O Sr. 
d1tqne de CrJ;vias fn: sig1wl. aflirma.tivn,\ E so aquel
le incidente podcsse ser invocado seria para fazer 
sohresahir, pondo ainda mais om relevo, a nbnega
ção, c a lealdade do gabinete do :l de Agosto aos 
verdadeiros c logitimos interesses da na~iw. 

O Sn. Z.ICAl\1.\S :-Apoiado. 
.O Sn. PAnAN.\nu,l:-Sobre isso, pois, niio fullaroi, 

nem desejo que meus ami~os voltem 1Í questão; 
louvo-mo no quo disso o nobro ex presidente do 
conselho. • 

Agora, Sr·. prosidento. ,; que vejo IJUO oxccd~ a 
hora; V. Ex. podia ter me nd\'ortido, porqno ou na~ 
teria roubado no sanado o precioso tnmpo; que esta 
rosorvado 1Í imporlant1• discussito do voto do grarns. 

E, pois, conclnint!o, pormitta-mo V. Ex. quo, 
sendo cu o, primeiro opposicionista qno. tom a pala
,1T:r dopois do nobro senador pela da llalua. que fnllou 

hontt•m çm primoi1·o Jogar, JH'fllesto contra a parto 
do seu d1seursu em quo S. Ex. imputou 1Í opposidw 
cumplicidade nas ousadias ou motins das 1 uus, coinu 
se expressou S. Ex., da nouto ao 10 do córronto por 
oecasií10 da~ btas olljcinüs. Es;o tacto que .não sr.'i 
que propor(:oes . LO\'H, et'il. quasi d~sr:onlu:cido; :u~m 
do nosso s1leucw se podw concluir cousa alguma, 
quando a i'olh.1 offiCial, quo até omiuo o seu juiw 
sobro o merito das cantoras c serrieos .do b~ile, n'iro 
deu eonhccimonlo tlcllo. · • · 

O Sn. Sn.vEIRA 11.1 MoT'!'A:-Ao contrario; hogou:u. 
O Sn. l'AilAN,\I!u,i:-011 ncgon-o, como diz o nobm 

senador. l\onell1udo a uggressão. podiamos com o 
mesmo direito dizer r[tW o mmisteriu ou seus ami"O> 
tiremm cumplicidade uas manii'estucõos tumult~w
rias, com que ~u pretenqcu perturbar a serenidade, 
o 1111\l'ear o lmlho das testas populares do ,, bril.11 
Maio. (Apoirtdosdct opposicáo.) 'Jinhamos o mosnw 
d~roit.o: mas a oppo~i~iw, ,;onsciu do swr dignidadl',. 
nao desce a ropresalws. · 

:\ opposi,,;frn do sonado, pcrmitta-so que o diga" 
ultimo dos seus or:rdores (não apoiados) tem cou
seioneia do que 1í e do que rale para não associlrr,ie 
aos motins da rua contra a oxistoncia do. urn minis· 
terio, 11ue já osi1Í condcmnado pela opinião publica 
c aló pelos proprios amigos. (Apoiados.) 

.O Sn, Z.ICAnt.\s:-Que jit o ehamam ounncho. 

O Sn. 1.'.\ll.I:-.'.\GUA' :-So o nobre senador pela 
Jlahia julgou que com isto podia indispor, malquis
tar os liheraes com a Corôa, clles sem se importarem 
com o resultado, no cumprimento de sou dever, limi
tam-se a 1\izer o que, desde ha muito, está na ron
sciencia publica, que os So!ons minisleriacs são ma i;; 
pr.rig?sos que o~ chamados l'i.sistratos da opposiçãn. 
(Apo1adns. tlht!to bem, 1111Hio f,cm. O orador foi 
cumprimentado.] 

Foram lidas e apoiadas as sog\1intos emonct~s: 

F.mcndas. Rodacçüo dt! proposta. 
con! as emendas. · 

No ~ 2° do art .. l" da .\rt. L"' As forças d" 
proposta: terra p· ra o a ano fi nan-

Em vez 11 de na iusuf- ceiro d~ 1871 a 1872 cun· 
ficiencia de outros meios starõo: 
ser as forças cxtraordi- ~ l. o Dos officiaes das 
narinsn diffcrcntos rlnsses do qua-

dro do exercito. 
diga· se i cc nn insnfficicn- ~ 2. o :Em eir·cnmston
cio do volnnlarios, enga- cias ordinal'ias 1fr. 16,000 
j:rdos e recrutados ser as pracns rlo prol e 32,000 
forças para circnmston- cm "circrimstancias oxtrn
cias oxl.r:rorJ innrias pro- ordinarias, podando· na 
enchidas por corpos des- insntncicncin do Yolunta
t.acados dn guarda na- rios, . do engaj~lns e de 
ciona!. n recrutados ser as forcas 

para circumst.ancias oxtra-

(

ordinal'ias preenchidas 
por corpJs rloslncados dn 
gunriln nacional. ' 

No ~ 3" d~ mesmo nr- ~ 3.oJ)ns companhias 
ligo, cm lugar das pala- do deposito o aprcndizns 
\'!'as 11 não excedendo do urt.ilhoiros, nilo excedondo 
1,000 ~raras n diga-se : umas o outms tio l.OOO 
11 níw cxco'dondo umas o praças. · · 
outras do 1,000 p1·açns. " 

Jl 
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llr.stnbelnr:n-s11o arl.. 2o; At·t, 2." As l'nr1:us fixa
(addHivo) que foi substi-'dus no nt·tigo ~ntÓr;edento 
tuido nu 2• di~enssiio. ll completnr·sc-hiio pelo en
<lccrescente-se-llw o se-' gajumonto v'nluntnrio, ·c, 
I(Uintr,: CC fir~·lndO IÍCI'Oga- 1 nn insulndroncin desto 
•la n dispoajcão dn'at't. 3•

1

moio,' pelo t'r.crntnmonto 
da lei n. 124ü de 28 de. feito n11 fôrma d'IS leis em 
.Junho de lSoil, nn pnrtelvi~or; fir:ando rlerogada n 
•{uo deelui'Ou permanonte

1 
disposiçiltl do ill'l .. 3• dn loi 

o disposto no at·L. 2• e~ ;)u n. 124\i do 23 de .lnnho 
do art. Boda lei de 20 de dn l865,1lil pm·Loqnn decla
.lulho do 18M. " ron pnrmanonto o disposto 

E flqne s:tpprimidu o nonrt. ~·c§:hioat'L.3"da 
substituLivo. · lm n. 1220 dq 20 de .Tu lho 

Art. ( adrlitivo ). Os vo- de ll:lü±. 
lunwrios, guardas na ciO- Art .. :l" Os voluntarios, 
naes 1lesignarlos, e os re· guardas nnri<mnos, desi:;
r.rutados, poderiin eximir- nados, c os recrnlas, pode
se 1lo servi~o milit:1r ror r,ío r.ximir-so rln scrril:o 

· SU!Jstitniciin• ri e individuos miJiLur pm· Sllbstiluiciio d~ 
'!lte tenliam a idnnoirlnde indivíduos que tcnlium a 
precisa para o mesmo ser- idoneidade prccis;r pura o 
viço, ou mediante 11 qnnn· mesmo serl'i!:o, ou me
tia do 1:200$ rm circum· di:1ntea qnanl.ir de l:2JO$ 
.~tnnci,1.< ordinarins; ::om · em ei rcu m't IIJeius ordina· 
tll11to que cm um e outro l'ias; eomtanto que emnm 
caso o f111:am denLro dc.s c ouiJ'O caso o t'ar:am dcn
pl·imcirus ·seis mezes do Lro dos primoir: s 'sois me-
jlrncn. zes de rmçn. . . 

:\"o substiLutivo do nrt.:1" Arl. ·:1. • Seriio consido· 
(additi1•o)! Accrescente-se ratlos dnstle jú,. oomo ,e 
o soguinlc: "Ou que ten· gmtluatlos fossem, os 'of
do sido exonerados por se Or:i:1rs do cxcreit.o, e pr·n
harerem retirado da cam- ças de pmt, quo foram 
·panha, notes de termina-i commissionadns pelos :;o
•la a guerra, o fizr.r,1m pül"l neraes cm ehefc dnt·ant~ 
motil•o de gt'in'o molestia, a :;nerm, c ~ue se nc!Jam 
ou ferimento rer.ehido cm I a ·tu: !mente eon~crv,,dos 
~ombatc,r;umpr.wados por nestas eommbsõr.s, ou 
mspecçà0 de snudo. I qno tendo sido r.xon:.•rarlos 

:\ s ::(l'.1dn:1r.Ões n s sim' por se !J,werem rr~li!,odo 
concedi•Jus nito prejuli-)da cnrnpanha,nntosde ter
eam, na escala do promo-1 minada a gnem1, o fi~u
ção,nosulnciaos que maiot' ram por mo tiro de gmYo 
antiguidade til'et·em nos' moles tia, ou ferimento rc
'):l~stos effectivos dos com-~! Ci'bido cm comb~to, ··om
mtsswnados. provados por mspecção 

de sa1lde. As fp·adua~ôos 

1
assim concodidns não pro· 

ljurheam na OS1:ala de pro· 
1 moçiin, aos oflldaos q110 

I 
maior nn tignidadc Lil·e
rem nos postos etl'ccLivos 

·dos eommissiunados. 
Artigo (additivo). Os ArL ií." Os ofncincsdcs 

Ficou u discÍtssilo atlindn pela hom. 

l'assou-so 1Í scgnndu parte da m·dem do dia. 

YO'fO 1\E GII.IÇAS 

Continuou a rliscussüo do voto de gragas. 

O SI'. Stu•.ah'at :-S1·. presidente. ha r,poca!!' 
em qno a infln1•neia do parlamento diminue a olhos 
vistos; mas cm compensaciio cresce a in!luencia da 
impronsn. Estamos em p!e'n11 dccadenr!ia das cnma
ras; e póde com raziio alr(uom pet·guntar-mo porque 
aindn torno o trabalho de discutir, o venho mscro
l'r'l'·mc 110s grande~ debates da resposta <Í falia do 
tlu·nno. 

Senhores, h:1 deveJ·cs que não se póde deixar de 
cumprir. Se nús ni10 uovemos mais fallar para escla
recer o ministerio, porque u presidente do conselho 
nos declarou o anno pnssndo que as discussões o en
leinv:rm; se nossos esfon:os até hoje .teom sido este
rris parn conter os n~cntrs do governo em seus des
m:mios; se :IIJ11PIIls cndeims ministt>riaes estiio sem
pre '':·sias quando tratamos ctc expil1 na tribuna as 
qnci~ns de nossos comrrovincianos ..... 

O Stt. ZACARIAS:- E osíiio vnsias. 
O Sn. !IINISTRO n.1 !!.llll~IIA :-Bote a lunela. 
O Su. Sln.IIV.I: - ... se o senado, Sr. presidcn· 

te. tem lambem ouvido com indill'erenra as nossas 
queixas, c nem uma só Ye~ tem dndo 1;niin ri oppo
siçflo, o que nos resta? Apenas servir-mo-nos desta 
tribuna, como de um br.luurte que temos pat·a fallar, 
não :ro governo, não ao senado, mas ao pni~. 

O Sn. ll.luÃo DE PinAI'.I!IA :-Ent1io o senado não 
vale na la? 

O Su. SAUAIVA :-Nadn vale para niÍs. 
O Sn. uo~n:io DE I'!RAPAlLI: - Não sei se isto ó 

parlamentar. 
O Su. SAn \II'A :-Sei quo é 11 verdade, que temos 

a convicção de que debalde n ppellaremos cm qunl
qllül' emet·gencia pnra n impprcialidadt' o sabedoria 
do senarlo, E' certo que não temos para quem re· · 
correr seniw para o pniz que nito vota; que niw 
influe em seu guverno; mas que é sompi'O o senhor, 
o que um dia dnr.í o remedi0 pura us nossJs males. 
(AtwiadoR). . · 

Sr. presidente, niio qnoro revivet· a questão da 
constitucionalidade do ministerio do lG do Julho 
de 1868, e assi~nidO sómeJ,to essa típoea, como uma 
das mais c:rlnmilOSIIS pura o Imporia. SeJa qual mr 
o juizo da historia ncercn do ministcrio do 16 do 
Julho, 6 certo qnc no~sc db o nobre presi lente do 
conselho assumirt uma ~rando responsahilidndo. 

Umn mndanra politicn tiill grave, o ti10 cheia d~ 
perigos não se ·raz sem que tenha no realisar grandrs 
consas nqnolle que assume sua immensn responsn
bilidade. 

•Jfficiaes dos eorpos espe· e:n·pos especincs do exPr
lliaos do exercito, ~no t.ivr- eito qnc tiverem as lwbi 
!'em habt1'it.n~ões precisas. lilllçÕos precisas, quando 
•Jnnndo omprogadns em empng:1do~ cm qualquer 
•!Uiilquor commissão commissfio scientilica, 
scientifica, com pel'lni,süo com permissüo do miuis
do ministol'io du guerra, terin da g1wrm, fi c a m 
ficnm compm!10ndidos na cnmprclwndidos na ex.'op · 
I!XCepr.iiO nxprossa no <;fio CXjli'P.SSII rio art .. Ü0 dn 
urt. no Íln lei 11. 58:í do ü loi n, ij~:) do (j tio .lnlho 
tle Julho do 1800. do 1860. 

S. ll.--Em 2'2 de .lnlho Art. ü.• Ficam t·orogn· 
de 1870. · C.l'armWfJi!IÍ.» das us dispusi~õus, olc. ll 

Foi por isso quu em lli de .lulhn o paiz todo per
r,untou como hoje, e com curiosidadG. "O que veio 
fa~er o ministm·io elo lü do Jnlho?" Uns diziam: 
" Voi11 fa~CJ' a paz!" Enlrotnnto o ministorio do 16 
de .lulho, cnjo prosirlento procllllnara n pn_z como n 
salrm:iio do nossas flnn1u:as, nito fez 11 paz, o con
tinnoÍI a gnorrn. A paz n~o foi, portnnLo, o :;mnde 
desirlcrat11m 1lo honmdo visconde, quando aosumm 
a rusponsahilidndo do lll do .ln lho. Se o nohrc rre

. sidento du conselho IJuiz a paz, aindu;como ministrl). 
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f,,j vencido, fnsse porquo fosso, o foi isso um grande 
hem pu rn u Imporia. 

O Sn. Sn.vmn,1 M MorTA :-EIIe bem quiz.;. 
O Sn. S.IRAIV.I :- " O ministorio 1lo 16 de .Tulno 

veio achur rocui·sos pum n contimlilçito dn guem1? " 
.\'iio, hoje podemos dizei-o com sognranca: não, 
o ministerio de lü de Julho ni10 foi organi,udo para 
aehur recursos para a continuaçi1o da guer1·a, po:quo 
sô usou dos emprostimos inte1·nos edo pupet-mondn 
que fomm os recursos empregados pelo meu nobre 
amigo ex-presidente do conselho. 

O ministeJio rle 16 de .fnlho veio cont1nun1' a 
·guerra porq•1e o dn 3 do Agosto jú não podillevan
tnr forças no paiz ? Não, Sr. pr,!Si:'ente, a gnerrn 
eontinunva com energm, e tor'os os 1·ecursos e rum 
forncdduo em abrmunncía no ílinstro ge11er·at que 
merecia n confinnça dos jlroprws conservadores; e 
os liberacs, apozai· de enfraquecidos por divísõrs in· 
testinus. ruanduvam mais genlo pnra 11 guerra do que 
n fez postcriormen:e o famoso ministcrio quo nos 
govt~l'na. 

Portnnto, sonhares, o que veio fazer o honrado 
visconde? . 

Viria S. Ex. imitar a Snrmiento quando procura 
annult.u· os efl'cílos tles:1strosos da guerra com gran· 
des melhoramentos materine>, c com o desenvolvi
mento em grande escala tia colanisaçào europ!Ía? 

Não, senhores, porque foi o minislcrío de 16 dt' 
.Julho que emba!'DÇLll o movimenlo colorâsa•'or soh 
o p1'etexto de economias. e desfez a correnlr de f'mi· 
gração que parecia desenvolver-se com alguma ener
gia. (Apoiodos). 

O que vaio, pois, fazc•r o minísterio de 16 ele 
Julho? , • 

.O Sn. Z.IC.\111.\S:- Voío gui\rdar o serrnlho dos 
vrogressistas. 

O Sn. S.111.11Y.I:- Veio rcsoll'er a questão do 
elemento srrvíl; questiiO palpitunte, e quo nctun 
solrre o Jmpcrio com um peso qu~ elle nilo póde snp· 
rJ()rlar? Mas como pndía résolver n questiio do ele
mento servil um ministr·rio que tinha em seu seio os 
1lons maiores cscravocru tas do Brasil? 

O Sn. !ll:'iiSTIIO o.1 JIAIIINHA:- Quem? 
O Sn. SAn.\ II'.\:- Os nobres ministros 

nha e d'a guerra. 
da rnnri-

O Sn, )I!NISTIIO DHJAIII:Hu:-E' inexacto i>so. 
O Sn. I'O!IPEU:- E a espingarda? 
O Sn. So~n.uv.L-Senhorc>, o que veio fazer o 

ministrrio de 16 de .ln lho? Veio dar-nos n li herdado 
dei torai que o nohro ministra da marinha pc~i~ com 

· tanlll ardor quando orn membro da oppostçao do 
1867? 

O Sn. Z.IG.IIIIAs:- E' verdndo ... 

. O S11. !\'uNES Go~~ALVES: -Subo Deus em qult 
sentido. • 

. O Su. S.\IIAIVA: - Ha uma cousa que o minisle· 
no de lü de .hllho parocia querer f:IZOI', O senado 
r~eorda-so de que dous grandes athletas da opposi· 
ÇILO do 18G7, um dos quacs ó mmisLt·o da marinha r 
outro pwsi :ontc dn pruvinci:~ da Bnnia, diziam ao 
nollre ox-pt·esidente do conselho. 11 V6s comprimis o 
P!IIZ; vossa politica ó de int.1•lm·ancin 1J de compres· 
s~o." l'ortauto, paroi!ia, senhores, que o nobre pre· 
stdonto úo eunselt10, assumindo a responsrJJidade do 
16 de .T ulho, queria substituir essa politica de com· 
prcssilo per. ~11111 politica de tolerancin o do justiça; 
mas n qu~ ior que acontccon '! ~:enhores, a verdade 
é St~mpre a vordnde, e ni1o precisa de demonstracfto; 
u~ simples e~boço rto qun se fnzin, r do que ~e· fnz 
hOJO mostmm a todas as luzes que nito fui o .pensa· 
ml'nlo do gabinete di' lü do .lulho substituir por 
11111n poli.tiea de tolerancia e justiça n poiitica de 
compressao contl'll 11 qual g1·itavam neste recinto. 

Sr•nlwres, o qne era o Brasil l'm 1867 quanrlo era 
p~·cs!rloute do ~onsclho o hnnrarlo senn~or pela_ pro
VIncw da Bnlua? A guerra ,-outinuava com tanto ou 
mr1iur enr:rgí:1.do qrw depois. 
·O Sn. FIGUEIII.I DE N!EI.LO :-Em 1867? 
O Srt. S.uwv.1: -Sim, senhnms, em 1807 os con

servadores rntr. vam pela r amar a dos drpldaaus cm 
g·.andn numero; o senwlo a Ilda de vez cm qnand: · 
snas lurg.rs ~~ rtas para rer;eher umn on outra sumi
dade c(·nservar!orll (apoiados); o conselho de Estado . 
estava eseancnrado para todos os conwi·vadcre~ quo . 
alti devi.un chegar, e ate, S1·. presidentl', r.•rnm a~ 
nus:ms sinPcnru~ rliplomalicas nn Enropa dadas de 
pre ferenda aos felizrs r:onservadores. 

O Sn. · FIGCEIIU IIE MEtLO :-Som duvida, por 
causa do merlto. 

O Sn. S.IIUIV.I . -Pois não! ~las acttwlmente, 
Sr. presidente, o que a·•.ontecc? Os liberaes nem po. 
dom ir ans comícios oleitoraes. Se vão, a policia im
porto-os de votar; se n policia os deixa votar. n fraud~ 
vem nutlificar seu vnto. Se o •.ninistro do lmp~rio nl· 
guma vez sanccio: a no1sas elei~óes, n hre lula com o~ 
presidentes de província, porr1ri'e r.stes querem que a 
todo o t.rnnse srjam as eleirõrs fraur~nlf'lltus nppro· 
vndns pelo governo imperiaf. O fJUO se vc\ mnh·? Na 
camura rins drpulndos nãn appurrce um lihml; no 
SPOado nãn rntrn rá um só cm quanto vivermos sob o 
despotico domínio conservador ... 

O Sn. Fwmmt.t DR 1\hm.o: _: llel.irarnm se da 
eleição. 

O Sn. S.1n.11n :-Os tiheraes tiveram ·de mandar 
para aqui dou~ de seus mais illustrrs membros, e 
encarregou-se de os expeltir um ministro da Coriln. 

Os Sns. l'miPEU E Z.tGARIAS :-Apoiado. 
0 ~n. liiNISTtlO DA ll.IRINIIA:-lsiO jiÍ ÔsiJ respon-

dido cem vezes. · 
O Sn. So~n.11V.I:- Tamhem não, Sr. prosídnnte, 

porque nl~nns membros do ministPrio não querem n 
reforma das lois com ns qunes nilo ó po;sivol liber
dade do voto, o ngorn ncnb~ de ontrar· para o minis
Ierio o Sr. Nuhins. cujo carnctot' mnilo respeito, mus 
•tuc tem puíxilo poln lei tfo :l rte Dezembro o as 
outras lois de c~ompi'ossiio. 

O Sn. I'AnA~Acar.(: -·E' n sua mimosa. 
O Sn. !IINI'TI\O 11.1 MA niNI! A : - Tralumo~ do nJ

f,>rmas. 

O Si~. SAnAIVA:-Niio mo qur.íxo por niio nos 
ahrirom ns por:.us do conselho d'Estndo, e dns posi
ções remuneradas, e de nomonçiw do governo, por
que seria dtflicil encontrar um lihernl qne ncoitassf) 
posi~õos Ines do ministerio actunl, o do qnnlquo!". 
antro quo nos no~no n direito do votar, o de sor ci
dnrlitos no pntz em quo nnseemos. 

O Sn, Zo~c,tiii.IS E OUTIIOS :-Apoiado. 
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O Sn. S.\ILIIV.I:- Niw podemos aecilar cousa 
alguma que pareça um neiO do bonovoleucia do nos
sos implaeuveis ndvor,arios quando nossos ilmigos 
soiTrem, o nüo teem nem o diroilo de votar! 

O Sn. ZAc.\nus-Pela minha parlo do em·lo qne 
DilO. 

O Sn. S.\1\AII'A :-Nilo queremos neóhum favor; 
nada vos pedimos. Nilo queremos o poder, queremos 
npenns qne respeiteis o direito qno temos do entrar 
.nos comiciws eloiloraes .. , · 

O Sn. C.I~S.INSÃO nt: SINiliiiU': - Apoiado; ü u 
desejo de toda a nacüo .. . ' 

O Sn. S.IIUIV.\ :-,Mas. sor1hores, se o program
ma do ministorio niw é nada dis! • .1, se o minislr.l'io 
ni'io veio fazer a paz ou continuar o guerra, se não 
veio salvar as finanças, fazer grande> melhoramentos 
Jllalcriaes, se niw veio substituir uma politica de 
compressão pur outra de l.oh!rancia e justiça, o quo 
veio fazer 1 · 

O Sn. Z.ICAIIIAS:-0 que está fazendo; nada. 
O Sn. SAnAI V.\:- S~bc o senado o que reio fazer 

o minislerio? Qual foi, f[ital é, 'e qual hn do ser sem
pre o se11 progrnnurw? /Jebellare suprrbM, E mal
mente eumpre I'OUfe,ar qur o tem exceutado com 
perfeir;ão udmirarei! Sua polit1ca, r~e f[IIG se pôde 
nfanur e ousollerbeeer-se, don o ~egmnto l'í)SIIltado: 
de nm lud" un1 pa'rlidn senhor do iodas a~ posicões 
()fficiaes: dominando o senado, a camara dos dépu. 
tudos, o eonselho de Estado, o corpo eleitoral, o 
pode1· jndicinrio, porque agura fez todos os suppleri
tcs dos ,juizes 0111 todos os municípios dn Jmpcrio: 
omfim, um pnrlido senhor de tudo c de todos, e que 
não deixou nem uma posi~iw de parochia para o pai'· 
tido tilwral. 

O SR. liiNISTIIO DA .\1.11\I~IL\:- E' exageraçilo. 

O S11. SAIIAIVA :- Achaos cxilgerado esse quauro? 

O Sn. S,1 nm'A: -~1us <:onsorvauor IJ'lO defendeu 
sempre as idéus lillomos, c q:1e retiron-sc dos seus 
primmros umigos quando roconheçeu que o seu 

· logar niio ora, u nilfl podia ser no. meio d.ollos!; 
(opoiadu), consen•odor que não veio pam estes bnn
cos porque não podosso ser liÍ um dos primeiros; P. 
porque tivesse deixado de occupar posil;ões impor
lau tes, qwJ outros ~esuja vn m. e 11ão conseguiam
Cedo reconheci que o meu logar era entre os ho· 
mcns da liberdade. (Apoiados. Aluito bem,) 
. Mas, senhores, en niw quiz oiTendcr o nobre se
nador pelo Ceaní, a quem estimo pcssoahnente ... 
!~O SR, Zo~r.AniAs:- Ellc até gostou muito. (Riso). 

O Sil. S.1n.uVA :-.,.apenas ,rcrgnntci a S. llx. 
como o membro mais iHlherenle as idéas antigas do 
partido conservador, SQ S. Ex. acha 1:uo os lib3raes 
!wje exercem a menor influencia no governo do paiz·'l 
Onde a influencia, arJnclla influencia legitima que 

· nenhum purt'irlo deixa de exercer no governo do 
Estado? 

O Sn. l'.IIIAN.IGLT,í: --Nada absolutamente. 
O Sn. SAU.\IVA:- N.io podemos nem ter· a influen

cia da parochia onde tomos maioria. Não somos 
nada no paiz omcial cch!iloral. 

O Su. FwuF.IIU DE ~!F.r.r.o: -Tem a influenc.in da 
tribuna e da imprenso. 

·O Sn. SARAIVA :-A da tribuna diminue todos os 
dias pela morte do nossos mais distinctos co·rcligiu
llilrios do senado; mas restur-no~-hn. como jiÍ disse. 

· a da imprensa rJIIe ni1o tendes a eora~em de suppri
mir. Com' clla conquistaremos todas as liberdades de 
que ncecssilomos. 1 

Eis, SIJnhores, o resultado da politica do minis~ · 
!.crio: rleuellm·e superbos, : .· , . 

Mas este principio egoístico do minlsterio, isto é, 
o progrnmma dcbcllarc s11pérbos deu·lhe nmn vida. 
apparcntemenle vigorosa, mas o matou, Não ó im
punemente qur um partido se desvia de sua missão, 
que ó o bem do paiz; não é impunemente que um 
parlirlo esquece os intmcsses da unção, e cui~a ~im
~lesmente de perpetuar-se no poder Silpprimmdo 
liberdades as mais snnt..•s. O pro:;ramma dcbella1·e 
supcrlws ó tüo vicioso que matou o ministorio; nfw 
sou cu quem o diz, "O ministerio é um cmpo en
formo, e incnpoz do fazer o bem"• disse-o em ·uma 
Ci\1'~1 ao Sr. ·Paranhos o nobre ministro .aa :ma
rinh:· ... , 

O Sn. l'.IHANAGUA' :-H soffron dnns amputaçiJos e 
cstiÍ cm vcspol'o1s de terceira. (Riso) 

Pois bem: a1udu, ha dius, o vusso viee-presi.lente da 
'Bahin eliminO II da lista .Jo; suppleutcs do juizo mu
nidpnl, em lcua a lll'úviucia, lodos os liberaes e scn· 
do naturalmt.nle poueos os conservadores para as 
vagas, nomeou snpplentu do juizo munidpal ,\ntão 
de Almeida llranc•~ I'Uja patente do major foi cus .. 
sada em 1860 polo S1·. Sayiw,Lobato, í'nlão minis
tro d.1 justiça, em conscquencia de haver o Sr. co
ronel Spinola mostrado na camaJ'J dos deputa
dos ter o vosso novo juiz commettido um crime 
g-rave. Dizeis quo son ex" gerado, ent.r1:tnnlo nüo po
deis negar qu? possuis hoje Iodas as posir;ões? Que 
']lapel nos deixastcJs nosto dcsgrnçado pa1z em í[Ue 
naseJmos, onde queremos residir o permanecer? .M 
algum dos vossos disso quo Lemos a imprensa, o a 
tribuna do senado. Pois bem: temos a imprensa, 
que nüo t0ndes r:oragern para suiToear. 

O Sn. mi'iiSTno nA liAiwm.I:-Então ilito estÍI m;Ii~ 
· enfermo. 

O Sll. Pom•Eu:-Qnem sabe! 
O Sn SARAIY.\: -Senhoras, ni10 se púdo negar 

que estamos dt'sherdados de tnda a· inlluencia no go
verno do Estado. Eu pergunto ao maior conserv;HIOI' 
desta ensn, ao Sr. Figueira de Mello (hila1·ida.de), ao 
hnrnern do sonado hurcditnrio, e do ludo quanto a 
aristocracia antiga concebeu (risadas) ... 

O Sll. Fu:UEIIIA nE niELLO:- Sou conservador 
;:orno o nobre senador que disso IJUO orn COI'sorva-
. · do' e de · ·, 

O S11. Z.IC.IIliAS:-Est;Í para morrer. 
O S11. So~n.uv;~:-Sc eu dissesse o que na outra ru

mam disse o nobro ministro, dir-sc-hi.1 que o hu
mildo oradO!' que tém a honru de dirigir-se agom 
ao senado, era do uma exagcraciio inqualificavcl. 
Pois bem, o nobre ministro diriglndu-so no seu col
lcgn o Sr. Paranhos, disse o seguinte: "Não venha 
V. Ex associar-se no minislerio, porque cllo o~tá en
fermo, nada póde fazer." E nccresccnlava amdn o 
nobro ministro" para suston~1r I!Sle.rorpo enfermo, 
debil, que não valo nada, lenho sacrificado (~1\enda 
o , hom para as palnvrns 1ln nohrouumslro) 
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tBnho sacl'ifieado prineipios, nm0r propri?• i~t~resse, 
tudo.n 01·n, sonhares, o que sa.J os prme~p1os na 
vida dos homens politicas, na luta dos partidos? 

· Elles constituem a sua honra ... 

ndministmÇilO e a mornlidnde publica com o cuidado, 
com a solicitude indíspensaveis. 

O senado se l111 do re.;urdar da discussão que houve 
n~stc recinto a propos!lo da remo~ilo d~ um juiz de 
dJrO!lo. O Sn. I'.<R.<~.<r.vÂ:-E sua rida. 

O Sn. S,lllAIVA :- ... o sua vidn. Entretanto, o 
nobre ministro sacrificou para sustcntaçi10 ~e~se entu 
enfermo e enfesado, ~ua honra, sous prínctpJOs, seu 

Drlste mesmo 'lagar denuncini 110 il!ustrn cx-mi
nistJ·o da justiça mn grande crime commettido com 
o fim de obter-se n remocão do juiz de direito dos 
Lcnçúes que hnvin dado dÔus ou tres haben.~-eorpus 
nos libet·aes perseguidos pelas nut,H·idades poJ:cines. 
· '1'!-:ttnva-se do um rc~ncrimento falso dirigido em 
nome do .iniz ao honmdo ex-ministro. O Sr. conse· 
lheirQ Alencar, com uma nobreza e elevacno de es
pírito, do q1w nenhum do sr.us collegns !Íavia dado 
exemplo, nesta cnsn, 1leclnro~1 que examinnria o 
facto, e.':uejustiça mteirn se fnrin, se o facto fosso 

amor proprio I · 
O Sn. !ll~ISTRO D.\ ~IAIUSII.I :- Ondo est1í isto? 
O S11. SAIIAIVA:- Na sua eurta. Tem V. Ex., 

Sr. presideut&, 11 bondade de mandar vir o discurso 
Jo nobre ministrv, em que vem a carta por S. Ex. 
dirigida ao Sr·. Paranhos? 

O Sn. Z,ICAilt.ls :-Eu a tenhu aqui. verdadmro. · 
O Sn. SAil.IIV.\:- AITi~mo que o n(Jhre ministro 

· disse que havia sacrificado l,rincipios, ,,mor proprio, 
interesses. para sustentncão do actual gabinete, isto 
é, tndo quanto o h1.mem 'politico pódeupreciar mais 
f'oi sacrílicado para cssu sustentação. 

Na discussão que teve lngar este anno na cam,1J'a 
dos ·ctepntados entre o ex-ministro da justi~.a c v no
bre mtnistro da marinhn, dcr;lnrou aquelle que a 
falsi!icaciw foi re1ouhecida, c qne não pôde i mUi· 
hsar os" effcitos da frawle, c muito menos punil-a, 
porque seu co!lega da marinha sustentava. que o 
f<'.cto de dni'-Sc uma boa comarca ao ex-juiz de di~ 
rcito de Lençóes em su!Ticientc reparnção. 

O Sn. Z,ICAiliAS (d~ndo ao orador '1/rn ·!;olume:)
Aqui está o disrurso a pagina cinc:o. 

O Sn. S.llt.IIV.\: -Vou ler a carta para ficar na 
memoria do senado, o lerei sómente os twchos u 
quQ tenho alludido. , . 

"Já lhe tenho lf.ulo a entender por mms de uma 
vez que eu niío estava satisfeito com n marcha do 
mínisterio u certos respeitos, e que preria, em 

· épo~a ~tais ou menos remota, a necessidade de nmu 
alteracao .••. 

Otta'nto n mim a medida está cheia. e positíra
rnente (!cclnrei i!O Sr. presidente do conselho ~uo eu 
lhe pediu licença par:t retirn!··me. 

S. E~. fez-me ns obset·vaçoes que pot• vezes temos 
f'eíto, sendo a principal n ausencia do V. Ex. Com· 
tu'do insisto no meu parecer, que espero será appi'O· 
vndo por V. Ex., porque ni10 sei que vnntn~em tem 
V. Ex. ~m vh· unii'-So a um corpo doente. Assús hm 
sacrificado opiniües, interesses A at!Í nmor proprw; 
mas tudo tem limite, e para mim chegou nqnelle, 
nlém do qual niw passarei. O novo anno não me 
verá ministro. " 

Eis o qu~ uísse S. Ex. O nubre minislm sac1·ificon 
opiniões, amor proprio, intoressos, emfim, tudo sa
crificou! Lamento sincemmcnte ·sua infeliz posi
çiwl Não conheço situuçüo mnisdiUicí! do que a 
de S. Ex. . 

O 811. ZAC.IIli.IS: -O que deploro é a publicação 
daque!!a carta. · 

O !;n. S,tn.uv,t:- ~las, senhores, o nohrr ministro 
podia ler sacrificado seus princípios, seu amôr pro
prio, seus in!.eresses pura fazer Vtl'er um minislerio, 
qua, nilD podr-u~o f~tzer o hom do pniz, satisfazia as 
paixões r.nrtidadas dos seus nmigos. 
. S. Ik pertence á escola dos quo acroditnm que a 
naçüo foi feilii pura os pm·tidos, em vez de serem os 
partidos organisados para servir os intoresses nu cio· 
nnos. 

S. Ex. crê quo a maior ho!lra dos homo!ls politicas 
eonsiste em servir ao sou partido; est1í néste eno. 
Pois bem: podia dn1' tudo 110 sou partido, mas o qno 
não podia fazL'r cm sacrificar-lho os prineipio.1 mnis 

' santos, mais cardeaes dn admiuistraçi10. S Ex. foi 
além do saerilicio possonl, na sustontn(:ilo do sou 
pnrtido c do gabiuoto; deixou úo r.olur a dignidndo da 

,\ssim, fli'ilf,as ao nobre minist1·o da marinha, o 
fnlsiflcador n~da soffl·eu; 11 fraudo logrrm seu intento, 
e a moralidade publica ficou satisfeitn porque nada 
soll'rctJ pessoalmente o juiz removido I! · 

Eis, senhores, os principias pelos qunes se rege 
o gol'erno actual do nosso paiz. O ministro que 
quíz ptmir a fr;~ude deixou o ministerio, e ficou o 

·que nchava tudo concluído desde que o ex-juiz de 
aireito tinha uma boa cornarea! 

O Sn. MI~tsmo n.1 )URI~tLI: - JiÍ expliquei isso 
cem vezes. 

O Sn. ZAC.IRI,\S: - ~fui to imperfeitamente. 
O Sn. S.1n.uv.1 :- O Sr. conselheiro Alencar 

dnnrlo as razões pelas quaos não tinha podido salvar 
a dignidade da administra cão, declarou que o obsta· 
cuJo tinha sido o nobre mfnistro. 

O Sn. )IINismo n.t !1.\Riii'H~:- Expliquei perfei
wmente. 

O Sn. Z.tCAilLIS:- Muito imperreitnmcnte. 
O Sn. SAn.uv,l :-0 S!·. ex-ministro dnjusti1;n disse 

entilO: '"O mr.u col!oga dizia que n ropnraçilo estava 
fei~1. desde quo o juiz de direito tinha uma bOa co
marca. » De mnnoirn que n moral publica, n honra 
da ndministrnçiio· flcava satisfeita. desde que o otren~ 
di do, o removido estava pessoalmente bem I ... 

O Sn. Z.ICARLIS:- Ficou o nggrnvo 'd moral pu
blica, que devo so1· o sustcntaculo do governo. 

O Su. S.IIL\IV,\ :-0 ministorio que !ova o amor ao 
sou p:'rtido n ponto do sacrificar o que u admimstm
ÇÍlO tem do mais santo, ó nm ministcrio o mais npro
priado pnm executar o progi-;,mmn " debel!ar os 
sobr.rhos? >> 

O S11. Z.ICAI\1,\S :-11 lovantnr os humildes. 
O Su. S,lll.IIVA :-Os consol'l'adoros nunca foram 

humildas. Quor no podei', quer na nrposiç~o, toem 
111nis ou monos exercido influencia nos nogocios pu
hlicos. Dominando sempre no sonade, no conselho 
do Estado, collocado sompro uns ~rnndcs posições, 
dosfructnndo as M11S sinocurn~. nilo podiam srr por 
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mim qualifi~:lllos de humildes. O programma do go
l'orno foi pois ~timonl.e-Dcbcllare supcrbos. 

'las, seuho!·us, so o míuisturio é um corpo doente, 
11n phraso do no!Jre uunístm da marinha, se IÍ iu ·a
paz de fazur cousa alguma, porqno'vive e pnru I(UO 
vive? E' isto o sogrodo dos que põem e dispõem dos to 
desgraçado p11iz. Porquo l'lVo o para que viro o mi
nisterio,<í segredo qno nito podemos conheeer: entrn· 
tanto qno>tôos importantes surgoli, levantam-se o 
apossam-so do os~irito o da consciencia do pdz. 
Eutw essas q11estões ilil duas que avultam c que re
elamam urgente so!Pçüo. Sua gr:n•idado é tal quo 

, dias· púdem produzir em poucos unnos timu gi'illldo 
,perturbação no p~oiz, su luna politica de improriden
cia e de re~istoncía coniÍilllill' a oppt•r-lhes embaraços 
serias. Quero falia r stímo~te do trabalho lirre o do 

. YOto livre. Essas questões são da aetualidadc, e de 
sua solur~ão uepentlo esstm:ialmento o descnvolrí 
menta nioral e mal.uri:il <lo paiz, o nosso progresso 
politico e industrí:;l. Pois hom; o que é qno o mínis
tcrio, mesmo enfermo, é capaz de fazor pelo roto 
livre, pelo tra bu llw li vrc '! 

Sonhnros, cn não inscrovi-mr no numero daqnclles 
que pedem umn soluçiw par.1 a questão do elemento 
servil movido pelo espil'ito tio part.ido. Não quero 
1.[110 essa q11cstiio srja tilllil armndilhn para fdzer 
eahir o ministerio. Nilo: o qn•J desejo rí •1ne so con
ciliem ós intcmsscs indust.ri:tcs do paiz com as 
cxi~:encias ria humanidade u da r:ivilisaçitn. 

Niw fallo como politico, que nada arrtsra na sal
ra~ão destn questão. En c qnasi tonos os meus pa
rentes proximos, c ns mcns mais intimas amigos da 
infuncia, Tivemos d~ lai'Ollr:t da eauna, serl'ida qnasi 

·que exclusiramento peio trabalho escravo. Pois 
bem : tliÍS declaramos ao ~ove:·no qne, so nossos 
interesses estilo cm uma soluçiw de quesliw do ele
mento sorri! tal que uiw promova a ruína de uma 
de nossas mais impot'tanle industrias, nosso patrio
tismo não tolcrariÍ quo se não tomem providencms 
officazes, qtw, em tempo mnis ou menos hrere, 
facam o Br:tsil apparccer pcmnte o mundo ramo um 
palz civilisndo, c onde não exista a escravidãll. 

A lavonra, Si·. presidente, tem direito de saber de 
que modo e até qnanrlo el:a deve contar com o tra
balho escravo;·é direito scn; é a·primeira interessa
da nosta questão. Eu tenho conrcrsado com muitos 
J.wradores, tenho ouvido a todos, quo 1Í preciso a 
soluciio do questão do elemento servil, qne ri preciso 
que SO tomem providenci,1S f(IIO doem Olll l'OSIIitado 
a emanr,ipncão do l.t-.1hnllw servil do fórma f{>~e a 
lavoura tenhit tempo do preparltr-se para não sofl'rer a 
crise pmfunda que soll'rcnrt se por acaso esta ques
tão fosse resolvida de chofre. 

Ora, o que ha de dimcil, o_ qno ha de inconvo
nionto no podido do uma soluçao prudente para os1n 
qucstã'o? 

O Sn. ZACARIAS:- Nos te ponto estamos dD ac
cordo com os mascm'ndos. 

O S1t. SAnAIH:- Entretanto V. Ex. viu, porquo 
leu os jorn11es, que o minist:rio nessa questilo, a 
mais gravo das nossa> quostoo~, c~usa. os hra•;os, o 
como piloto quo não sabe m1ns dll'lgir o .navw no 
maio dos abrolhos, c das tempostlltlos, dtz a seus 
amigos IISttlvae-vos, porque niw seio que deva fazer.>> 
Desde qne o rninistcrio sahin do scn programma 
do fnzer uomencüos I' domissóos, do dohollnr os so
berbos, não sa'bu f~zer mais nada I Niw ha questão 

que possa dirigir, niio ha quostão.,je r[UO saiba tratar 
senão dns que londcm a perpetuar no governo o seu 
p;utido! 

:Sr. presidente, qunlqucr paiz do mundocivilisudo, 
regido pelo systhomu parlnmont~r, o mimstorio quo 
fosse 1Í camam d1zer que niio tinlm opinião sobro 
11 quosmo do elemento serríl, niio dural'in 24 horas. 
A Cllmarn o teria oxpollido do sw seio ... 

O Sn. ZACAilLIS :-E ha de cxpel!íl-o por esta· 
questão. 

O Sn. S.lllAIVA;- ... porquo a declarn~ão feita por· · 
um ministerio cr.mposto do homens de 'talento c de 
prestigio no sou partido, como síio incontestavelmen-
te aqnolles que formam o 16 de Julho, umn tal dc
claraciw nãu revelia nem inepcia dos ministros, 
nem 'falta de illusti'itÇiio, mas que o ministorio se 
acha em uma dessas situações em que elle não p6do 
ter vontade illguma, e solfre j;i crlwlmente da on· 
formidadc do quo falluva o nobre ministro da mari· 
nlw, enJ'cmndadc qne prostra o gahitwte pOl' tal 
forma que ellc nito pudo ter· opiniiw, nem sobr8 
a questão mnis vital quo se del1ato no Imperio. 

Mas, senhores, & preciso que esta qnest.ão tenlw 
soludw. Eu peco-a em nomo dos mais legilimos 
inte,:esscs do Inlporio. Terminando este ponto eu 
direi ao ministcrio, <ttrillao da questão do elemento 
servil emquanto é tempo (apoiadns); carne os ro· 
gos per onde as enchentes dorem passar, porque se 
os nilo abrirdes, a innun~uçiwserá corta,, (Apoiados.) 

Ha outra questão, Sr. presidente, qun cmbaraca 
mais o ministcdo: {!a rJuestiw do Yoto liYre. Ten6o 
visto meus amigos discutirem nestn ca~a se o partido 
conserl'ador · é o mais proprio ou o tmnos 'eompo· 
tento para J'awr as reformas pedidcts pelos liberaes. 
Eu peco li~enca ao nosso i lustre chefe para dar 
lambem sobre este ponto 11 minlta opinião. 

Ha reformas que SilO essencialmente liberaes: ha 
porrím reformas que não podem ter o ca'racter da 
liberaes soni'l.' na Turquia, na Russia ou nos rcaizos 
onuo nunca foi praticado o regímen p;trlamentar. Eu 
concebo que os meus nobres adversarias não possam 
fazer reformas que entendam com a ex.tcnsão que o 
pat·tidr• liberal quer dar ;i iufluoncia da demoC!'ilcia, 
da democracia no sentido om que nós todos a en
tendemos, e nilo no sr.ntido que nos foi hontem 
app1icado. Quando a reforma tem por fim esten
der o voto ató as ultimas classes tia população: 
diminuir a ncçito que o senado tem sobro os.n,ego
cios publicas; encurtar o tempo de uma legJs,atu
ra: em uma pala na, augmentar a influoncin da de
mocracia, ó uma reforma essencialmente liberal. 
lllas qnaUtlo a reforma é de natureza daqucllas q1:v 
nós chamamos 111·gentes, e tem por fim estabelecer a 
liberdade do vo10, póde ser feita por todos os 
~artidos que aceitarem . o regímen parlamentar. 
Só ptldiJ rocusnr o illudir semelhante reforma 
o partido que se qmzer dec•arar absolutista. 
(Apoiados.) O quo pedimos, sonhares, a respeito do 
voto, que JrÍ niw tcnha.cs pedido? N<ls pedimos quo 
o eleitorado subsista in ::ependonto do minitorio, o 
antes da dissolu~ilD da camnra poJo minísterio; pedi
mos quo o mimst~ri.o n(to ~nça .o eloi!orado, parll 
quo ollo roto no mJnislo!'lo, Isto o, pedimos <jue os 
cidniliws brasileiros, aptos pura o eleitorado, tenham · 
o direito do votnr, sojum juizos permancmtes do go
verno, o tonhnm n independoncin necessarin para 
julgar dn politica quo ~e fnz nesta desgraçado paiz. 
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O. que ped'imos mais, Sr. prusidente~ Podilnos 
que sejam uullificadus ossas leis do eompressito, 
ossas leis que todos os partidos fizeram, ou m.mtil·o· 
ram, e que podem se~· contra nós todos empregadas 
neste ou nnquello perwdo. 

Pedimos isso om nome dos interesses da Conia e 
dos'partidos; om nome dos interesses do nosso paiz, 
.e da dignidade de seus homens politicas. A resposta 
que nos tendes dado sempre tí ljeplomvol. 

Vós não fizestes, ou nito fiz e ufio haveis de fazer é 
. uma resposta que UJlCIIUS podorlt indie:n· a tlt•eatlottcia 

do· nossas iu~tituicoes, o ti e nossos earnctercs. Nilo 
vos pedimos refoim::s liboraos, porque não h;tromos 
do pedir-vos o que não achnes eonvenicnto; exigimos 
porém o que se não púdo negar :tos ctdadilos do um 
paiz (lU e quer passar como regido pelo systhema par· 
lamentar. 

Vejamos o que podia em 1867 o nobre ministro 
dn marinha. Trago aqui um do seus discursos. 

O Sn. Z.ICAnus :-Eu tambem trago, se quer?... 
. O Sn. S.\!1.\IVA:-Não pr0ciso ar;ura dos aponta 
meu tos de V. Ex. . 

Trago nqui um pcdncinho de ouro do ministr~ 
m·tis inte\ligentc, poróm o mais partida rio do aetnal 
gubincte; do ministro que, podendo muito sorrir au 
ministerio do que fnz parte por seu talento, turn sem
pro perdido poJa paixão cum que colloea ;ícima dos 

. interesses da naçào os petjuonos interesse' do seu 
partido; do ministro que, tendo indcpcndencía na. 
opposição, é incapaz de resistir ás meno;es oxigcn
cws de quo o cercam o que no governo na o faz outra 
cousa senão ceder.de manhã, ao meio-dia o de tnrdo 
;Is eonvcniencias de seus co-religion .. rios, com o qno 
faz grande mal mesmo ao seu partido. 

O Sn.,NuN~s GoNÇ.ILVI~s :-E a si proprio. 
O Sn. S.m.un:-V. Ex. vae ouvir o que dis~e o 

nobre mioistro da marinha em 1867. 
O Sn. ftii~IS'ftiO D.l II.IRI~IIA: --Ainda hoje li isso. 
O Sn. SAn.uvA.:-EIIe estal'll tambem na maró dtts 

. reformas, porque as reformas não silO apregoadas 
a<>or.t sómonte. A paixão das reformas JÚ vem de 
d~traz. Os liboraes toem uma vanL1gem so!Jro os 
consoi·vadores; não teem feito as reformas, mas 
fd!lam na opposi.:ãu como no governo a mosmn 
linguagem contrn ás ·leis libr.rticidas quo ntÍs wrnos; 

· ~stn superioridade toem os Jiborncs. Se V. Ex. lêr os 
meus dtscursos, como ministro, voni que olles <'On· 
t:ordam inteiramente a ostc respeito com o quo tligo 
agora na opposi~ito. 

O Sn. !!!:'liSTRO DA liAIIINIIA: -A qu1stito não ó 
só fallnr. 
· O Sn. S.IRAIVA (lendo) :- Dizia om 1867 o Sr. 
ministro da marinha o seguinte: 

" O so~undo mmedio é a rovogaçito ou emenda do 
todas as leis quo não toem mais r.nzão de cxistcncia, 
desde que cessaram os motivos que nos obrigaram 
a prornul~;nl·ns. Desde que essas leis que armam o 
go\'erno do grande ?Odór fororn rO\'o~adns ou omon
dadas, as occasiõos de nbusJ cossrrrão. 

E pot• fim, Sr. presidonte, um dos grandes romc 
dios para evitar esse ostndo decousns ti n crc;i~üo do 
contro de resistencia Jogal,parn qur.nilll nosvojnmos 
na necessidade de 1'ecorrc1' a esse dtroito de 1'r.vo!1t· 
çiio lüo apregoado pelo nobro prosidonto do con
selho. 

Enxergo esses centros de resistencia no alarga• 
m~nto do sulfrngio clcitoml por m~io da eleirãu di
recta. Desde que qualquer gnbhtcte se vir fronte u 
frente com a naçrw: desde que Qiío necessitnr de con
quistar porochia por pnrochia para fomwr o leitores 
de sua alfeiçil'J; quando todos os brnsiloiros que esli· 
verem em certas circumstnncias, tiverem o direito de 
yotar, o govol'Uo não qusvi, e ninda me1mo que · 
~use, não poderlt compt'!mir o' voto nacional. » 

Ei; o que dizia o nobre ministro; o quo n6s quero; 
mos lambem antes de tudo é que se revoguem' ·as 
leis da uccas>[w que comprimem o voto, e que u elei
r;ão st>ja directa, o eluitOI'ndo independente o capar. . 
. de ser um ponto de resistencia para os desmandos 
do• ministros. 
· Nós niw pedimos a reforma por fnvtlr. Temos o· 

direito constitucional de votar, e não o podemo~ 
exercer. Dizemos que deveis fazer a.liherdnde do 
Yoto, porque tendes senado, tendes a eamnrn dos· 
deputados, tendes corpo eleitornl pnm fazer duas o ti 
Ires eamaras, so ftlr isso nccessnr!O para a votacüo 

· da reforma, porque tendes, emflm, tudo. (Apoiadós.) 
A' liberdade do voto, St· .. presidente, ó uma neces

sidade pnra o chefe do Estado, e para os dous par
·lidc.s conservador o liberal: é umu nrces~idr.de em· 
fim para a urdem publica neste paiz. (Ap~iados.) 
Não sou propheta, mnspUJ'Hce-mefóm do dunda que 
grnndcs perturllilçües pol.iticus teremns ~m ópoc11 
não muito remota, se C9nt10uar a populaça o. apre· 
senciai' ossu farra do systhema reprefentnvo qtw 
temos, e se um pin·tido iitteit·o nito poder entrar nós 
comícios eloitoracs. Se niw fizerdes a reforma olci
tnralYerificareis as consequencias da resistencia qu~ 
oppcndos a quo o pniz vote livremente. . · 

Eu disso, senhores, que a reforma eleitoral ora· 
mn<~ ocessida de para o chefe do Estatlo. . 

Qurtl é hoje a posirão do chefe do Estado no Jogo 
. dos poderes· c.onsli tuêio~ao,? Qual é wa. i_nfiu~ncia 'I 
Que posição o a do al'intrn, de cup_deCisao nao ba. 
c nüo púde haver, recurso para o pmz? · 

.Sua influencia ó decisiva na vidl dos mmistorios, 
na vida dos pai tidos, ·porque não h_a corp~ eleitoral 
independente, o que possa pronuncwr-se acetct das· 
mudanças politicas que. elle resolve em seu gabi-
nete. · · • . 

Não nos illudamos: sem plena liberdade elettoral' 
o chefe do EstJdo sel'IÍ eternamrnte accusado de uma 
intervcncüo indebita e il!ogimtima nos negados pu· 
blicos c ~c uma influencia dedsiva na sorte do pa~ 
influeneia quo olle não tem pela constituição, porque 
n não podia ter. · . 

A llbet·dnde eleitoral, pois, é uma necessidade 
para o chefe do Estado. O gmnd,e ,rode~ qu~ elle t.om 
de fazor o dcsfnzer situnçúe,s poht.tr~s o. um pen.go 
para a monarchia. Qual o ~ mmistcrw_ que pudo 
dormi!· tra nquillo úcerca do d!ll de arna~ha ~O ~ct!Ial 
mesmo púdo nssegurar-nos que amanha ostnra VIVO· 

soo chefe do Estado não qmzer? · · 
o s~. ZAC.\l\!AS: -A moles tia póde aggravar-s~·-: . 
ú Sn. SARAIVA :-0 chofo do Estado podo dcmitllr 

ttm tilinistorio dissolvm· urnn camarn sempre com a 
~ognrançn do que terlt o ministorio c a camara que 
tot· de sou a"rado. Ora, pergunto cu, senhores, essa 
ri a posição ~onstit11 ;io~a_J da Coril~ no regimqm par• 
lamentar~ E' osstt postçao convemento? 

O Sn. F. ÜCTAVI.\:'10 :-E decorosa ~ 
O Su. SILVltlllA nA ·!UoTTA :-E' ·governo absoluto, 
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. O Sn.· SAil.\11'.1 : -Tom-so dito que nús combato· 
mosn iufluonr.m da Coroa: ó i>so nm errmleploruvel. 

Dcs~o que r1ueremos a monarchia >coitamos a in
nuencia !IJ'~ilimu e constitndonal da Cm·ô:1 ; o· qno 
não queremos e o qne sempre combateremos, é ·: 
infJtwneia in:lelntn que hoje exercn em virtude das 
!~is do compres.ão do voto que, debilitando o pairo, 

rJnostfw; que aprecia mui umn situação: que quer 
lt~var avante seus propositos, o que podereis fnzer? 
Quula resistoncia que lho podeis oppur? Nenhuma. 
U apoio do'l'ossa eamara nada valerá, porque uma 
unnnirnitlude se ~ubslituo por outrn nnonimidade 
com a actual lei eleitoral, graças á trindade que" se 
chama " lei tlo 3 do Dezembro, roerutamento. e 
guard.1 naeional.n Dizei-nos, senhores isso r.i posieão 
dignu dos partidos c do nós homens politicas? " 

o colloeam l'm posiçiw humilhante. 
O quo ambicionamos ó o gorerno do pairo pelo 

pairo, o não o govemo do pairo peln Coroa. 
O que receia mos é qno o chefe do Estudo, impel

lido por· circnrnstnncias imprevistas, se acho nm dia· 
dilwreiado do pairo que e !lo niro conheee, que nito é 
ouvido em comidos eleitoraes sinr:cros e regulares. 
IJ nito se veja na penivcl c dolorosa noeossitlatlc de 
apoiar-se oxclusivJmerrte em um pnrtido. 

Eu tenho visto discutir-srl muito, Sr. presidonto, a 
questão do poder pussoal, que l'esultn da interven
(,:iw rio chefe do Estado nos cctos do poder oxe-:utivo; 
mas, confesso, senhores, que niio dou a essa qnostiio 

E nossos re~eios, senhores, nito silo· f:tntasticos. 
Qual é hoje n p9siçã_o da Corôa não podendo ou não 
querendo o rartrdo h bera! acoitar o podo r'/ 

E' scgnrntnonto uma posir.ão infclir., porque so 
acha JÚ <Í mercu rle um partido, e essa posiciw insus
tcntavcl resu!tu inquestionavelmente da misencia da 
liberdade do voto. 

Com a lib~l·dade do voto o partido liberal entraria 
na luta, e, se o paiz lhe désse a maiorta na camum, 
a Ct>r·r\a leria um partido forte ao qual podasse en
tregar o 1(-Jvernu do Estado, quando seu rival, per
dendo n estima do po1·ot se quizessc sustentar :;im
plnsmonlo eum as posiçocs ofliciacs. 

E', pois, com razão que nús dizemos: a li herdade 
do voto é urna necessidade pam a Con)a, c uma con
diçiw iml;spensavcl 1Í eonservacão, c ao ·d~crlro tia 
monnrchia no Brasil. " 

E' por isso lambem que estamos persuadidos de 
que a Corr\a quer a liberrlade eleitornl. 

O Sn. lll:liSTno n 1 li 1 IUSIL\: - Nilo se pó de saber 
a opinião do Imperador. 

O Sn. S,IRAIV.\:- Seguramente não n conheco e 
ne~ estou em pos!ção do a conhecer. O que faÇo' é 
r-dvm!tar o quo pode querer, o que deve querer o 
qua nito p~de_ deixat: do qnury.r u~ Rei que tem digni· 
dado, patrwtrsmo eJII:istracno. ];'esse o meu direito. 
~O regimento prohibe quó en diga ~ue o Imperador 

na o quer G. bem. Mns nada mo mlnbc de declarm 
que 11. Corôa qnct· rpltl ocidndito brasileiro tenha todos 
os direitos que a constituiçito lhe deu. 

0 ~lil. !ll_l'íiSl'llO ~.lli.IIIINU,\-1\' bom f[UO nestas 
<JUestoes nno csleJamos a soccorror-nos á opiniito 
do chefe do Estado. 

O Sn. S.\11.\IV.\ :-J<i respondi a isso. 
Disse tnrnbem que era do interesse tios partidos a 

~berdad_c do voto, porqr~o _V. Ex. comp~·ohcnrle, 
:;~ presttlon te •. qnal a pnstç·.to de um pnrt1d11 quo, 
nao sendo aporndo no poro, assumo n direcciw dos 
negocias publicas (tlpn,:rulos) •. V. Ex. coiwi·ehendo 
,, que rí n posir;1io de nm pn1·tido qno som LO!' o 
apoio do nmn earnarn eleita pelo povo, vt1-so tarn
tnm á mr.reil n 1Í disposi!:ilo dn Cort!n. 

Senhores, a Cnrôn ·pela no,sn constitnir:fto nunca 
pcc~n, r. nunca pc~r.a, p~r nc lui n responsabilidade 

JmrHsl.et·ral, que na o n rlcrxn poccnr, que ni11111 dcix~ 
•~rrar; mas supprimi a libnrdndo elcil.ora I, e di
zm~mo o quA ficn sondo a rcspon~nhilirlarlo minis
lonal? IJnw burla, !mrln ~om n respon,nhilidndc 
ministm·inl. O 1\oi prído errar como ntís outros o 
pois suppnndo tpw ollr. não examina bom uma gr;IYO 

a irnporl.ancia que outros lho teom dndo. 
Um ministro digno, o quo se presa, faz sempre 

provalecer sua opinião com o actual chefe do Estado, 
c muito principalmente se cllo arlvoga os grandes 
mclhornmontos, Ol grandes interesses do llrasil. 1\' 
corto que hn ministr·os que não podem contrariar o 
pcnsJment.o dn Conia; mas nisso não tt>m a menor 
culpa o' chefe do Estado. Com btlas orgnnisa~ões mi
nistnrines a quc>tão do poder pessoal não tem gran
de imporlancia Para mim a grande questiin, e a 
que nlsrllve todas, ri ,1 do poder absoluto. que o Im
pt'rnrlor ni\o conquistou, e JfUO lhe deram, qu:md·o 
suprimiram a liberdade do voto. Organisae·um ga
binete com sete ministros, cada qual mais brioso, 
cada I]Un[ mais inrlr•pr~ndente ; c todos juntos nadu 
valerüo diante do chefe do Es~1do, porqt!O este os 
ptíde despedir quando lhe appronvcr, ser.J gn~ olles 
possam ou t<lnharn o direito tlo appcllar pat~ c raiz, 
porqne não ha meio de ser ouvido o pairo cm uma 
dissolncito. 

. . 
O Sn. SrtVF.IIU DA MoTTA :-E' governo absoluto. 
O Srt. S.uum :-Se o chefe do Estado, se o Rei ó 

tudo, npez:tr de não ter a culpa de ser tndó, ó pre
ciso que seja aquillo que a conslituicão quer que elle 
seja, o é do nossa dignidade fazer éom que a Corôa 
entre nos limites constitnr.ionaes de snn inilnencia 
per meio da liberdade do voto, e do governo do 
paiz pelo paiz. 

Eis n questão a resolver, e v.oltando ao meu .pri
meiro n~snmpto direi : o partido conservador qu~ 
tem hnje todos os elementos para a solução aas qucs· 
t.õrs do reforma, não deve vacillar· em foroer a liber
dade do voto, -porque isso é o interessb da Coroa, o 
rlecoJ'O dos homens r;oliticos, n or~anisação regtllar 
do partido o emnm u governo do Brasil pelo Tirnsil. 

O Sn. NuNI'" Go:'içuvEs :- Nr.~sa ni10 cno o 
governo. 

O Sn. S.uu:v.1:- Tom-se dilo o que diz a~or:r o 
mou. illnsLro cullega. " O partido conservador nito 
fará ·.1s reformas; n mas r•lrqno nito as fará, se ó de 
sou interesse ''fazei-as? So o ministerio aot.ual nito 
ptjde, se ó incapaz de fnzer reforrnris, porventura no 
pmt.i1lo conservndor nito existem intellir;encms •;ue 
possnm 1orn11r n scn cargo a tarefa de dat' ao r-•·'r. a. 
Jiberdndo do voto? 

Sonhoros, nito quero, c nom do1·o fazer dos mmé 
nclhrlls advorsal'ios mnn idéa !fto des!(raçadn, qual a 
quo alril'lnaria se affinnçassc no senado que. c !los ni\o 
!Jil"l'lllllll lilierrlndc eleitoral, isto é, que 11i\o qur.~cm 
a lilinl'llHdo tio voto para si, súrnonto pnrn que ntís ni;o 
a tenhamos. 

O Sn. P.tn.IN.Ir.u.i:- Quo niío qunrnm pnl'il .ls 
outros, j1í mosLI'Ill'lllll nas ultimas clmçõcs. 
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· O Sn. S.IR.IIVA: -Sr. presidenta, eu comprohondo 
que. os partidos sejam victimas algumas vozos das 
oli~archias que nascem om seu seio; comprchendo 
bollnmentc isto; os partidos süo muita~ vozes victi
mas das oligarchias que ns instituições J'n:s:.:~rlns 
muitas vozes produzem. 

Ha hnmens que por sou talento siw os chefes ::''
turnos do sou partido; se estes homens sito egoístas, 
se amam mais o poder pessoal, do quo o poder (l:f 
partioo para fazot· o bom, esses homens sito obsw
culos grandes para a organisaçüo dns liberdades 
publicas. 

A liberdade eleitoral, porôm, augmenta a ir.llucn
cia dos partidos o diminuo o poder pessoal dos ehcfos. 
Jl' muito comrnorlo para estes nomearem os presi· 
dentes do província o por mdo desses ugentl's ía· 
zorem ele~or seus filhos, sobrinhos, parcnteR o a.J:n
rcntes. dando assim nos partidos uma cor o t:;n!·
chica o de família, que us torn anniquillado. 

Ó Sn. F. OcT.\V!ANO :-Apoiado. 
O SI\. S,\1\.\fi'A :-E' muito commodo isso. mr.s 

pergnnto: 6·isso uo interesso tlo um pr.rtido rruo so 
quer acmditar pr.•rautc a nnçito? Púdo ser i."'' do 
interesso tlos chefes, mas qiio o ú do partid·: i:. con
testavelmente. 

O Sn. Z,\cAnus :-De mais os fObrinhos Lrig:·:n 
ontro si, e dito no ciLCfe; exemplo: o ~uo so t!~lj_ 
passando na c~marn. 

O Sn. m;;rstno DA MAill:'iiL\:-V. Ex.1:i10 tr:ro 
tamhem scn sobrinho? Todos n•Í' tomes s:bti
nhos ... 

O Sn. Z.lcAnus :-Quando siio m.ütos b:.i;s::m 
entro si· 

O Sn. S.\ R A IV,\: - Eu, pois, qncr.: ···:r: r.r:.n o 
partiu o' consesvador f:mi a reforma. 

O Sn. SILVEillA DA MoTTA : - Qu :·, ·,,, s ;-:iio 
púàe. 

O S11. S.utAIVA :-Devo querer o podo- l' z r. 
O Sn. Su.VEIR.\ D,\ 1\Iorr,\ :-Quer, mas n:i.. oie. 
O SI\. S.\ RAIVA :-0 partido conservador devo 

fazer a reforma ; so elto niio n fizer assumirá r i'~S
ponsnbilidado do todos os acontecimentos futt:ros. 

O Sn. ZAC,\RIAS : - O partido conservador uúo 
ó os sete que nhi os tão. 

O Sn. SAM IVA :-Sr. presidente, o que ri que tom 
feito n fortuna do partido conservador na fnglatorrn? 
Pergunto ao nobro ministro da marinha so S. lixo 
niw acha molhuros oxornplos da politica ingh:~a. do 
qno os exemplos tln politica francezo assúinpto de ril· 
formas. Ora, nfw torá S. Ex. ac.1so a velciaadc tio 
querer sm· um Pitt do partido conson•ador do llmsil? 
Doixo S. Ex. o os pirite cégo do partido que o "tor
menta o o inutilisa para n !Jom, o podel'iÍ fazer alguma 
cousa tligno do sons talentos, o rruo seJa a compcn
snçito dos malr.s que nos tom feito. 

O Sn. Sn.vEIII.\ DA fiioTTA :-Ellc qurr, mas nito 
pó do. 

O S11. mNISTIIO nA liAiliNH.\: - Assim V. Ex. 
moln·mc. 

O Sn. ZACAIIL\S :-Como cstlt acanhado. 
O Sn. S,\HAIVA :-Sr. presitlonto, nn Jnglnlorm os 

con,e:-vadorcs nilo silo iusunsivois ans progressos dn 
· · · • o da · o partido consormdor 

inglcz resisto Íl reforma cm quanto n julga inopp·or- · 
tuna; desde que chegou para ella a opportunidado, 
ollo cede o a roforrnn l'az-so. · 

O S11. F. OcnmNo :-Apoiado. 
O Sn. S.uurvA :-E' por~so IJliC muito bom disse 

o nobre senador pala Jl;dtia quando recordou que no 
reiuado tJg Guilherme 1Y fazendo-se a roi'urma elo i· 
torai ovilnrnm·so grandes crises na Inglaterra. Todas 
as grnnuos roforJUas que se tem feit? naquolic paiz 
toem s1do attond1das em tempo do ovttnrem-so gr::n· 
dos o g-raves perturbações. . 

A França nüo tem seguido os exemplos da Ingla· ' 
terra; os conservadores francezcs parecem-se com 
os nossos; e. a verdade c rrno os nossos gostam 
mu;l,o tlo aprender um pouco de liborulismo nos 
livros fraucezes. 

O partido consorrador fl'anccz perdeu Carlos X, 
porque l{lliz ~npprimir a liberdade do escrever, e, 
mn1s tarde, o Hei Luiz Felipo, porque queria man
ter cm Fmnça um COI'[JO eleitor.1l aristocratico e rico .. 

Os fmncezcs tinham ontüo liberdade do voto, e 
niio estavam, como nús outros, abso:uwmente pri· 
ndos do entrar na r:amara dos deputndos. 

Havia, porém, mais do um milhüo de fruncezcs 
que reclamavam o direito do votar, porque tinham 
para isso intclligoncin o patriotismo. O governo do 
Luiz Folipo negou systhem:1 ticamonto a osso milhiw 
do frnneozes o direito do votar, cm um bom dia, quan· 
. do os dominadores daquollo puiz seJnlgnvam seguros, 
como os nossos, souberam poJo tolr.grapho qnc o Hoi 
tinha fugido o a Hcpnblica estava proclamada. · · 

11 sabeis vtls qnom proclamon a Hepnblica fran· 
coza cm 1848? Foi a mesma camara do conserva
rloro.' ~uc se havia systhematicamente opposto a ex· 
tensão do voto. (ApoiadoR). · 

Nilo digo que chegaremos aos mesmos resultados. 
Dons nos lindo livrar do semelhantes cutastrophos. 

O Sn. m:'í!Srno n.1 !IA!li:>Iu :-E V. Ex.· diz que. 
não W os livros frn ncezes. . 

O Sn. S.uwv.1 :-Se os lêio não sigo as doutrinÍis 
que mo parecem perniciosas. · 

Sr. presidente, aeonselho aos meus nobms adver
sarias que s1gam os uxomplüs tla politica mgleza, o 
façam a reforma omquanto ó tempo. 

O Sn. MINISTHO DA !IAI\INHA :- E eu aconselho a 
yv. E Ex. que sigain as maximas da opposiçúo 
m~lezn. 

O Sn. SAnAIV.\ :- Ntls niw fazemos ·outra cousa., 
O Sn. Z,lcAnus :-Tomos seguido aqui. 
O Sn. SAIU IV.\ :-0 nobre müiisti·u tcin 1r.cdo de 

que nüo sigamos as muximns da opposiçiw ingleza·? 
O Sn. llllirsrno n.1 JI.U\INHA :- Nüo tenho medo. 
O Sn. S.llt.\IVA·-Tom morto do qno appellemos 

para n for(;a? l'ens:1rít acnso como o presidente dn 
llnhin pcnsn\".1, o dizia ató antn-hontcm? 

O Sn. JIIXIsTno nA JIAHI:\IIA:-Niw diga V. Ex. que 
o ministro da marinha tom modo. 

O Sn. l'.lltANA!:u,(:-Qnnndo dispê1o do tantos ~n
comaçados ... 

O Sn. S.IHAIV,\:-0 nobro ministro da marinha 
mostra-se roceioso, corno honlcm mostrou-se o nobro 
presiilonlo iln Jlnhin, do qno n oppMirlio níio so con
sorvo cm torro no legal? l11~t:oinr1Í rJilO nús recorra
mos 1is rosisloncins IU'IlliHlns? 
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'O Sn. m~IsTnD Il.\ !1.\lliNIIA:-i\'iío, senhor. 
O Sn. S.11\AIV.1 :-1\eceinrlí o nobre ministro uma 

nora reJ•oluçiw de Pernambuco, de S. Paulo ou do 
Minas? · 

O Sn. l!IXISTHO D.l nLIIU:IJJA :-Ntw senlwr 
O Sn. Z.1CAIIIA~:- NilO enom nossa. 
O Sn. S.\1\AlVA: -E s0guramou1o ni\o devo rccei· 

ar-so disso, porque o partido libcml tem hoje mois 
liçiw do historia, c mais oxporioneia du rpie l.inha 
ern outros tempos. Hojo ningucm faz desordens; 
ninguem app,olla pam ~ força, qunndo tom a· im
·prensa, e te!Izmente nus tomos completa n liberdade 
de escrever, o esta nos haslni'iÍ pnrn Yoncor. 

Ha quatro mozos, dizia Gam!Juta, com um bom 
senso admÍ!al•ol, em um jantar dado por nmigos tão 
jovens como olle, e que naturalmente, ent:•msinsma
dos contra o governo de Luiz Napoleão, fallin·<~m em 
barricadas o cm resistctlcia armaua: "Emqnanto 
houver Jogar p11ra o prosclytismo, emqnnnto hom'er 
lagar para a propn3anda, cmqnanto o soldadll de po
licia não pozr·r 11 mão nu boea do uidadiw, n forca 
deve ser desprezada. " Eis u nosso modo de pensa·r. 

O Sn. ZACAilLIS :-Basta não ir ús ilrc:übancadas. 
O Sn. m~tsrno 0.1 ~l.ltli:I'JJA: -Isto responde as 

oppl'essões do qno fallon o nobre senador. 
O Sn. S,uwn: - Portanto, não tenha morto o 

nobre ministro das resistencias arm;olas, pOt'fJIIO no 
paiz ha uma liberdade cujo alcance muita gente 
ainda niio calculou. Não sabeis senhores, qne, ·se a 
inllucncia do pm·lamento está nniauilada; se a ini
ciativa das camaras wmo doclnron· um dos jovens 
dos mais intelligcntes deputados.... ' 

O Sn. ZAC.\1\IAS:- Sobrinho rebelde ... 
O Sn. SAitiiV.\ :-... eslúannullada; se a influencia 

do parlamento estú acabada, ainda subsiste 11 da 
imprensa. A inllu~ncia da imprensa é t.al que aindit 
hontc~u.o nobre pr~sidpnte du Bul:in declaruutJUe a 
opposiça~ da provmc1a em .seus artigos de gazeta 
nuo o deixava fazer nnda. A mlluonciu da imprensa 
ó ainda inuncnsa nos to paiz. 

O Sn. ZAC.Intls:-Vojam como a policia da Curto 
vae a reboque da lleforma.. 

O Sn. SARAIVA:- O govemo actual não quer a 
lillerdad.e do_ voto? Pois b_cm, toda a gazela quo c;is
ser ao ctdaduo que c!le nao tem o direito do votar 
hado ser acreditada, porque todos sabem que se niw 
tem osso direito. 

Para ler osso dimito é preciso filiO so f:wa al"uem 
eonservador ... As vozes isso niiô basta 6' ó pt~ciso 
f(IIC se soja ministcl'Í~l. .. amigo do su!Jde!rgado ... 
e quo se culloquo ate sob a JH'Otccr:üo do !n1pector 
de iJI!Urleirão.(:fpowdo~). • 

O Sn. SJLVIWl.\ n.1 :\!oTT.I:- E' em fim f(IWlll ;;o-
vcrnn. . 

O Sr. ZAC.IIl!As:- Sí10 o~ Chico Diabo das olci
(iücs ... 

OSn. S.IJI.IIvy-Portnnto, soa impronsn eouUnuni' 
~o se~1 prosolyl!srno, nn Sllil propngnnd:J, hr do vencer, 
~sto c, !111 do eonrcnr:ot· n todos os li hemos n consor
Yildorcs do f(IIO n dignidade do todos nrls ostú om rei· 
vindJear Illlll!ircito quo pi•rdot.nus, o direito du rot<u·, 
dJrotlo IJIIU 1.1\·ernos no prJJJJotro reinntlo, o pcrdumos 
no segundo r~· , · ' · ' ·· ,·· .. , ·, 

No primeiro reinado tivemos pleno direito devo
tar; os monarchistasmodeJos receberam porém o se
gundo lmper<tdor com u lei do 3 de Dezembro, e fize
ram depu is n du guarda nacional, a du conselho do 
.Estado c obrigaram a historia a dizer urna verdudL• 
d11ru so,;nrnmente pum Snu Mugeslude, isto IÍ, quo o 
llrnsil nos 30 ii!JDOS de sou roitwdo niio tem possuído 
a liberdade do votar, e que só tem exercido esse di
reito fJUiiiHlo isso entra nus convenh:ncias da' politica 
min istorial. 

Sr. presidente, ou· desejnva tomar em Cúr.sidera
çuo, jú que a hora escussoia, algumas das observa
cães t'ullas no uJ timo uiscurso pronunciado pelo nobre 
iuinistru da marinlw, a quem desejo dnr t~mbem 
uma p!'OV« do symputhia. 

O Sn. I'AnAXAGUA': -Toda opposiciio? 
O S1t. Z;\C.IIIt.\5 : - É com quem s~ entende. 
O Stt. liiNJSTtto n1 ~!.\1\I~ILI: - Ha certos amores 

que situ muito pesndos. 
O Sn. F. OcT.\\'IAoO : - Ha certos abraços que 

matam, arrogam. 
O Sn. SAn,\IV.\: - Comquanto o nobre ministro 

não aemdito nesta doclnrãeão, dir-lhe-hoi que S. Ex. 
mo vue merecendo singulai· predilecção. 

O Sn. Z.ICMli.IS : -Não o compromottR ... 
O Sn. lll:iJSTilO n.1 l!.IIUNJLI : - Agradeco o abra

ço ... rnas ... é dado uom tanta força ... ' 
O Sn. SAnAI VA :-Disse o nobre ministro, não se 

se grnrcjando on !aliando serio .•. 
O Sn. mc:IsTJtO DA ~!.\1\INILI :...;.Sorio sempre. (Hi

laridade.) 
O Sn. ZAC.IIIIAS (rindo·se) :- Estn dctlarar,uo é 

muito Importante. 
O Sn. P,\JL\N,\Gu,\ :-Tiro ~sse serio. 
O Sn. F. OcT.IVJ,INO :-Foi recebido com muito 

especial gargalha tia. 
O Sn. S,\1\.llV.\ :-S. Ex. respondendo ao iEustre 

chefe da opposição do senado, dizin : cr Vós pedis 
ao Imperador u reforma, e J'a!laes do governo pes
soal'? '' Sr. prcsidento, o nobre senador pela lluhiu 
ha de responder porfoitamcr;te u isso. 

O SR. niii'iiSTno D;\ liAIIINILI :- Jú o primeiro mi· 
rüstro rospondeu. 

O Sn. S.in.IIVA :- Qu:~ndo o illnstmdo chefe dn 
opposi(;flo dirigiu-se ao Imperador para pedi::-[he 
guc 'o intorcssilssc palas reformas niíoprotendou que 
Sna Mn~estntlo as fizcsso por ,,i, c Jlmscinrlindo de 
seus ministros, c das cnmnrns. 

Sua Jinguugom foi parlamentar, e ellc proston ho· 
men:Jgom n essa Jlc\;ao uo systhcmn rcprosontnlivo 
que nos toge. 

So ftlrn outra sna lingungom, so c !lo so dirigisse 
dircclumonto á Corôa pnm pot;ir-Jho quo por si fi
zesse a., rofonnns, infJ•ingirill o rogimonlo, o V. Ex., 
Sr. presiduutc, niw o eonsontiria, 

O Sn. I'HE'IIlE~TE :- Sogul'ilmonlc ni10. 
O Sn. S,uwv.1 :-So qnizessomos poróm, ful!n:· .J 

lingungcm sincera o VOI'.Iadoim, o niw 11 que dovn· 
IIWS omprogur emrcspoito ao rogimonto, podm·inmG>< 
pndir n reforma nnles ii O Ci'otulor tio qno IÍ creu-
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Se o Crcador púde tudo e so a creaturu tem apenas 
um poder emprestado, porque não pedit·-se úquelio 
as Jiberdartes .de que precisamos, ou antes a resti
tuição das Jiberdndcs que a constituição nos dú? 1 

O Sn. ~l!NISTRO DA niARINIL\: -Então est,üo 
promptos para nco.tar o poder;' 

O Sn. ZAC,\1\LIS :-Est<Í V. Ex. prompto P'''" 
largar? 
. 0 Sn. PRESIDENTE :-V. Ex, acabou d~ dizer que 

ha convenioncias a guardar na discussão; eu per. o 
licença para ler o artigo do regimento..... • 

O Sn. SARAIH :-NilO é preciso. 1\u o conheço 
O Sn. PIIESIDENTE :-... Diz o regimento " em 

nenhum caso o orador fal'iÍ em seus argumentos 
menção da vontade do Imperador ... " V. Ex. não a 
fez: mos ain:la ha O!ttra disposição " nem envolverá 
a sua pessoa. " 

Vê, pois, V. Ex. que se devo subordinar a cslit 
disposição, que determina qne não se dc1•e fazer 
menção do Imperador, nem envoll'er sna pessoa, 
qualquer qno seja;, maneira. 

O Sn. SARAI V,\ : -Não disse nada quo fosso o 
mais levemente desrospcito,,o no chefe do Estado. 

O Sn. PltESIDENTE :-Só chamei a a tleneiw de 
V.· Ex. para esta disposicão do regimento tJtÍc vodtt 
chamar para as discussüés a pessoa do lmpemdor. 
De modo desrespeitoso estiÍ claro que nenl!:.:m tlc 
nós o f~rá; mas o regimento diz: de qualquet m;r!·J 
que SOJU. 

O Sn. S.lltllVA :-E; uma difficuldade grande 
observ«r nesta parle o regimento nas act1wcs cir
cumstancias do paiz, quandr o systhemu parlumentnr 
está desenearrilhado ; é difficil guardar-se todas as 
conveniencias a essa respeito, sah•o se não se quizcr 
.~izor a verdade, mesmo 1Í aquello u qu"m el111 mais 
Interessa; cm fim farei esforço para issc>. . 

Mas ha uma pergunta impürlanto feita pelo 
nobre ministro da marin~a 11 que desejo raspou
der .. S. Ex. quer Guhot· quaes são nossas dn•er
gencHts cnm os radicaos? Estaes divididos? per
guntou o nobre ministro. 

O Sn. mNISTRO D.l ~!ARINIIA :-Nilo falloi cm r.a
dicaes. 

O S11. SARAIVA :-0 nobre ministro appluudiu a 
divisão dos liboraes, o pergunl•JU quaos as nossas 
divergoncias. Neste ponto preciso ser Jmnco, muito 
franco; roceio ató incorrer na infracçilo do regimento. 

fundas na organisação do podor moderador. Dizem 
olle~: "vós nct·editues qu" a hbBrdade plena, ;11teiril ·. 
do voto, bastn pura corrigir us desvies desse pnder; 
n6s nf1o acreditamos nisto, e entendemos que IÍ pre
ciso tirar ulguma cnusa das largas attribuicões do· 
poder rnodoriidor, » e alguns ha que che"am a du-
vidai· até da sinceridade da Gorila. ~ 

. 
i 
I Eis o ponto do nossas divet·goncias. Como se ter

minarão ellas? ScriÍ possivel quo se torminem? 
Creio que sim; CIL'io que a unidado será restabele
cida a Jinr,] no partido liberal. 

l 
.. t 
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I 
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O Sn. ZACARI.\s:- Apoiado. I ft ~ 
U! 

O Sn. SAnA! VA: -De duas uma, 011 temos razão ~~ 
on teern razão os rndicacs. Se as rei'ormas so fizerem, 11 
se a liberdade ào vol.o se der, nós provaremos, e 

1 
\[J 

lemos fe que p:·um1·emos bem, ser n mon l:··:hia no '.·j':·.' 
Brasil tal, que a constiluiçüo a fez compatível com 11.·1' 11~1 a Iibcrrlatle (apoi~rlo~); que olla nos ptíde dar iargos ' 1 
dias de prosperidade (Apoi.1dos). Mas se formos in- lih .. 'j' 
felizes, so a re>istenr:ia do partitlo conservador for 1 ... /. 

r f 
r.~ .. , 

Litl que a rc orma niio se aça.o que dnhi se wguir.i? i!·j·!·l· 
As nossas fileiras ir-sc·hiio rareandó, os crentes do .1 .• 

hgje serão os desr:re,;tcs de amanhã. No primeiro ;[!!d 
caso os rarlicaos qne verifiea:·om o fructo das refor- j'i}!: 
mas vi1·fto p:na UÚ.:'; 1w se;nndo caso n desct.·r:mr,a, tj~:·.'::. 
invadindo tnmllem os nossos arrniaes, lel'aril para ·os !

1

;:i 
radieaes todos os desilludidos. A unidade se fará 1: •, 
pelo lrinmpno dtts idéas radir:nes no segundo caso, !i::. 
~o!llo se !'ada ~o !lrimeiro poJo triumpho dns n3ssas ':~!{ 
1dcas, e dos pnnctptos que sempre tomos suslontudn .. , 1ii!\ 
neste recinto. I 'I, l1:: :; 

Eis a explicação que devia ao nobre ministro; \ ·.:::11 
S. Jlx. pút!e nprol'eitur·se da minha franqncz:, como 1\.).Ji:·i.' 
bem lho aproul'<:r 11j:' 

Em uli.irna '<tnaly~e, Sr. presidente, nossas prc- •Jr:,: 
tonçôes são muito modest~~'; doscanc? c t'!linistedo, ' '!1'.· 
descancem os sP.us amtgos; o partttlo !J~era I não 1:r:· 
quer governar; a aspiração unica quo actualmente 'fi! 
tem ó a de entrar nos r.omicios oleitoraes pela força -,j, 
do direito que tem todos. os povos livres. Nito que- ii 
remos sr.nÍIO li hiocrdade de VOtar qle CSiá admit·· w~~ 
tida em todos os paiws que toem nma somb1·a de go- :~J..t 
v orno parlamenlut·, como a l'rnssia, a A ustria etc., e il/1 
que torá brevemente a Turqtliit, talvC't. ant,~s de nós. li):,i 

Não somos tão nnsados que ambicionemos obter ',1'':
1 

de nossos arlvm·sarios a liberdade eleitoral que on. ·'i'.) 
nobrece os Estados-Unidos, a Inglaterra, a Suissa, 1t ) 

Hclgica, c llucnos-Ayros et.~. O que queremos ó que .

1 

','. 
nos tloixcis essa libordatlt: dn votar quo autocrata ~~ ·.·.' 
da Fran~a deixou sempre aos republiCancs e aos li- ·· 
ber.1es qiw ':ombatiam sua dynastin: ~~: 

O r1ue pretendo mos é o dlroito do Yotar. de vc::iu- !ll Senhores, todo o munrto sabe que o partido liboml 
tem f,j o grande fé nas instilui~ões fnndamontaos do 
Imperio. Não lemos recoio do desagradar a am'gos, 
confessando o que sentimos; assim como tomos dito 
com franquezu ú Cortla onde esttí o oxcesso tlo seu 
podor, trtmoern tliremos nos nossos nmi:;os com frnn
quozn: tomos fu do que a monarchia darú no lknsil 
tant:t libordvde ou mais libcrdndo dn que podor
lho·hia dar a melhor llopublica. (A poiadrJR.) Aquollos, 
Sr. prosidento, que tivorum a fortuna de conhecer do 
perto o chefo da naeãú, estilo ennvoncidos do qnc 
nuda lho pt\rlo sor m;Íis dos1.gmdavol do quo obsor
var qno os partidos fúm do podot' estilo dosherdatlos 
do sua inlluonciu legitima o uatu1•al. 

cnr a maioria do paiz, do sn brr qual o partido quo ó ~· 
apoiado. poJo povo, c pela opinião. 

· Eis nossa presento aspiraç1\0. Elln ó mtldest~, o I· 
poiimos aquillo a quo tomos wcontostt<vel rl1r01to. \ 

Mas, S1·. prcsidonto, hn hnmon> dt! grnndo palrio· 
tis mo c illustrn610 no partulo liberal, qno quorom 

· · do q110 nós, r · rrr;~vos o pro· 

So negardes systlwmatiCamonto as reformas, se ,:; : 
nos foclwrdes por modo ou pJr calculo as portas dos (,, . 
comwios oloitoraos, r.ommcttoreis a mnitH' das impru· !:i 
dendns porqKo a historia dos povos livros niostra ,; 
porfoitamenlo que nenhum gnverno tom força pat•a ,ii.· 
1mperlit· a onlrntln do povo nos rum i cios eleitor ;;os, , .. ,, ·, 
qnnndn cllo sente qnc doro tomar parle 0111 seus Iii·· 
llO{.(OCiOS. . i/) 'í 

1·:· natural qtHt' a rofo1·ma nitq vos. proo,:t•ilpo, por Wi:: 
que niln siw as nossas rodnmaçoos foi ta' com vigor, 11:·:.· .. ·. 
quo vos assusto, o porquo não tondos nintla roc8io j!,:. 
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uo grarides porturba~úos politicas. Mas li pmciso 
conhecer a ilisi.Oi.Ü do todas as reformas pedidas c 
obwJas nos pa1zcs regidos polo systhcma rcproscn-
~Uw. · · 

Comp:n·ccoJ'illll depois da chnmarln os Srs. Zaca
rias, Nunes Gonçalves; Pompeu, Souza Franco, 
Dias de Cttn•nlho, visconde do S. Vicente, Silveira 
da 1\Iotta o F. Oetavinno. 

• As refm·mas toem snns phasos diversas. · 
A primeira oneontru muitos ospiritos csclnrceidos 

rcceinso~ •!o dosc?l!hecido o dos perigos da ngltnçilo 
o das pa1Xoos pohtu:as exacerbadas. 

Esses receios afi'rouxam a propngnnda. 
Nós estamos nesta épocn: muitos dt) nôs prcoc· 

cupanHe dos maios truo poderito sobrevi1· t.lo uma 
reforma pedida vivamente poto poYo ao r;o,•orno, por 
que não podemos prover ni!Í qn" Pl'lliU o govet·no 
resistid, e qnaos os moios do IJUC iu possa lançar 
miw pnl'il dominar paixões polW.eas uxar:erbadas'. 

~l~s se a obstinaçüo dos s lidos uontitillill' "a se~un
da época ciJO;;aril.n Os males do prcsonlo l'<n·,io osqno-. 
cer os perigos provnv.·is do futuro. Sn a propagilnda 
é hoje ft·aca porque o descoulwddo assttsta, ella se 
tornm·á forte, c invcnsivcl uo dia em qno 11 uma sú 
voz o povo repetir as seguintes, e terrivlJis palavt'JS : 
"Tudu qnant.u vier sm·;í m0lhor do rpw tudo quanto 
existe" lll'itae isso, senhores, ecsforr;au-vos parn que 
nito ehcgnc essa segunda época, c que nfw invada o 
espirito das popnlar,i:ws aqncl!a eronr'a que devo ser 
funesta a todos nüs: o ao pniz. v o to eont.m a resposta 
ao discurso da Conla. (ilfnilo bem, mui/.<! bem. O 
Ol'adOI' e COinJII'iiiiCilfrtdo.) · 

Ficou a dis:ussão adiada riola hora. 

O Sr. presidente deu a ordem do di' pam 23. 
Ate 1 hom. -3" discussiw uo projeeto de lei O· 

xnndo as !'orças do terru pnrn o nnno fLwnceiro do 
1871 n 1872. . 

2" pa1·1c (rí. 1 hora. on an/cs.)-Discussào do voto 
do gra~;ns. 

1• dita do roqtterimonlo adindo para serem proro
gndas as lwras da St'Ssito dm·11ntc u rliscussiw da lei 
do orçamento, com o parecer da mesa n. ~28. 

Levantou-se a sessão iÍS 3 horas dn tarde. 

::t-1' sessão. 
mr 2:l DE .I ULIIO DE 1870. 

PRES!DEXCIA !lO SI\, Y!SCONDE DE .lllAETE', 

SmmLI r.w.-Ea:pcdicntc.- Ollicio do ministcrio do 
Imperio remettondo nm antographo snnceionodo. 
-Jtet]llerimento poclindo o lo~ar do cont.inno.
l'al'ecor da mesa n. 2Qi • ....:l'arecer ua er,;mmissüo 
de constituicão.- O!'dcm do rlia:- Discussiw do 
pro.iecw do "foi fixando as !'orças do torn1 para 
18i l-18i2.- Discnrsos dos Srs. barão di) ~luri 
tihn u P,:rannguú.-lliscussfio do voto do gl'n(;ns.
Discnt·so do Sr. barão do Coto~ipo. 
A'~ 11 horas da mnnhit foz··SO 11 t:lutnHHia o acha

ram-se prrsont.r.s :n Srs. s•jnndot·os, n sn hcr: vis
COilllo rlc Abncté, Alm•Jida e Alhnqtwt·truo, .lohim, 
hnril0 do nranl!lngunpo, visconde do :.;apncahy, :'ayilo 
Lobato, Chichorro, Anliw, hurilo do Cologipo, Fi
gueira de M.ollo, Ton·es llomom, Cunha l•:igllloirodo, 
burilo rio llio 11thntlo, ll:lriio rio llo111 Hetii'O, Luiliw 
dn Cnnltn, Hiho:ro dn Luz, h:~rito de~. Lotii'Oli~O, 
hlll'ito do ~lnrit.ihn, tltl'lllO de Cnxias, Nnlmco, vis
c:nnd·.• rio Cumn1·a~ihu, !!imtino, harito rins Tt·os 
Hnn·n>, hnrito (lo l'it'llp.lltHt, riseondo do Jtahorahy, 
'' tdos Ur.t · · · · · do Sonza, 

Deixamm tlo comparecer com causu pnrticipudans 
Srs. Lliniz, hnri111 do Antoninu, ht:rüo do ltuúna, 
Furtado, barão do Maroim, Bins Vioirn, Mondes dos 
Santos, l'anla Passou, Fonseca, :\lafra o Paranhos. 

Deixaram do comparecer srm cnnsa participada 
cs Srs. conde da Boa Vista, Souza QiJeiroz, Silveira 
Loho, viscondo do Suassuna o visconde de S. Vi
conte. 

O St·. presidente n!Jrin a ~essito. 
Leu-se a nela da sossrw antccodcnto o niio havendo 

quem, sobro r:lla fiz?ssc observações foi approvada. 
O :,r. 1" scerotano den conta do scgnin lo 

EXPEDIENTE. 

Omcio de 22 elo corrente, do ministerio do Impc
rio. romcLtcndo o authogmpho sanccionaclo da reso
ltl\iito d.a assemlllóa gorai, qno appt·cva as ronsões 
coneedulas ao soldado ~.Janool Antonio do Oliveira 
c a ontrns.-Ao archivo, commnnieando-se ii outm 
eam11ra. 

ltecpwrimonto do Carlos Sahino de Malhciros, cn
ptlito lwnoral'io do exercito, pedindo o lagar de con-
tinuo do sc·n:~do.-A' mesa. · 

O S1·. 2" secretario leu o parecer da mesa n. 297 
do 2:1 de Julho do 1870. 

Expõe matc;·ia de uma proposi~iio da camara 
dos Srs. dcpntn!los, approvnnrlo a ~onsiio concedida 
a D. Maria Francelina do Oliveira Cruz; conclniudo: 

l. · Qne a i'roposir;iio da enmam dos Srs. depu
tados devo entrar cm discnssiiu c ser approvnrln com 
a soguinto emenda:" No fim do art. 1· accrcscen
le-se: som projnizo do meio soldo u que possa ter 
direito. " 

2.' Que o presente re]al.orio SC.JO impresso e dis-. 
trihuido na f<Írmu do cstylo. 

Ficou sobro a mesa para entrar em discussão com 
n proposiçüo a que so refere. 

Leu mais o seguinte pnl·eccr: · 
" O Sr. senador burüo de I tmínatliri~iu no Sr. 1 o 

secretario nmn em·ta oscriptn cm Vionna d'Austria 
com duln do Abril ultimo, participando que, por con
tinuaram os incommodos qno o obrigaram a rotirar
so par~ a Europa o ~uno p<tssndo, vi\-so f~rçndo a 
pedir ilcença para nua compurccor na sessao dosto 
unno. 

A commissiw de constituif,ilo, a quem foi, remet
tidn a referida carta para dar parecer sobro o sott 
tlbjr,cto, achando .it!sln n ennsu allognua, cu. tendo que 
0 Sr. senadot· esta no cnso dt: ser aLtcndHlo, como 
tuem sitio nnlros cm ignncs ciJ•wmstancias. 

O scn;1dn nfto tem nc·gado licl)neas com subsidio 
aos Srs. senadoras qno, por molivri t!Ô dnonçu, deixam 
1lo cnmpnroccr por duns sessões nnnunos eonsccn
tiVIIS. 

O Sr. ]JIIrno de ltnlÍnn nito esteve nnsonto soniw 
nos ultimos rlons mozos da sossi10 ilo anuo passndo, 
lcntlo ohl.itln licenf<U cm 17 do Agosto. 

l'orlanto, ,·, I' eomtnissitn do parecer, quo so con
ccila n lieonr:u podi.tln r~m o subsidio corrcspondenlo 
I! at:tnal sessfto logts!nl.l\'11. 

p11 .,o rln sotH\Iln, om 2:3 !lo .Tu lho de 18/0.-Vú
,;o;:r/r:' r!t: Sripl!r;aliy.-flarrlo das 1'-I'CS /Jal'/'as.-Cn· 
nlw Fi(!lwirulo .. " · 
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Continuou a 3• r!iscnssilll do projoeto do lei llxundo 
iiS fóiii<i's l!'é'lerrn pnrn n anno llnnnc:eiro de 18il n 
1b72, "com as 'emendas nppromdus na2• discuosi111, u 
as àpoindns na terceira. 

O §r. bm•ão de Murltlba (mint•
lro dn (!rtcrra):- Sr. prr.sidont.~, o no !ln• Stlillldor· 
re:u província do Pianhy, rr:IJOI'undo suas n.r:nsa
•·ões crli1tra a proposta que jii por ~o~rmrln Vi~Z l'oi 
;Íppr·ovar!n plllo srJnarlo,. obl'i:;a-me ;r tonwr irr.jo 
parle .. nesln disr:u;sáo: Sondo a,· mnsmn~. o;1 ~nus.i 
'derJI.reas, as accusnçocs do nobre senarlrll', mu1 lere r 
rmnuliio seni10 repetir t:rmbcrn o !file um rlr-.l'rr.;r cl;r 
pniposla o das emendas ria illnstrnda crJI!lnlissilll e;n 
outra occa~iilo aqui ti1·r• de expor. 

Corno e,t.ãu l!lll pcrfi!itn Jwrrnrmia os npontnrnrm · 
to~ IO!iHIIIos, com o extracto do tliscrrrso do 111 ·smn 
i \lustre membro que l'r•rn in~ertn no J;inwl 1la C"m· 
•IICI'ci' de líoje. peço \ir:rmça pura ~:ni.ar pw por r:sta 
na respost11 que tenho li o offorecer a ~~. b. 

O honrildo me111hro ac imou rln vh:ioso o artigo tia 
prop~stn em algUII~ de SOU'' J<lll'l<!>i'UJlitOS, jiOil[IIO l.lÜO 
1Ílencwna u maneu·u pela qual <J \orça o o oxt•rcltii, 
tau to ordinat·ia como extranJ·dinada

7
.rleve ser praen

r:\tida nó anno da lei.· Entendeu S. J.ix. que ~ tlncre
tncão destes meios ti essrmeial, C· ni10 púde ser 
rlíspensada, posto que haja lei p~rmanenlo qne esta
belece tort,Js os rn~ios para que so possa fazer o pro
enchimento dessa ·forca. 
·.Nes~1s <trgniyôrs r~ão teve o honrado son~rlor a 

lt!OnOI' som irra de jn~tiça; pnrrrrw >o n proposta nfio 
faz mnnt~i'it., t~:o;p1~eifieada düSiH\S mcills, n~!'erC·SP1 CIIIJ1 .. 
tudo, ;i legislii~iro ~110 existo, c 1[110 o nohr·rl ~C!lllilor 
reconhece sr.r pérnlanente. Mns nem mesmo c exar:lo 
que se não flws'c mendin desrt•s meios, l'orqnn a 
honrada cnmmi·.<ão, no ;lrtigoadditiv", rnnito posi
l.ivamontc se i·l!fcl'iu 1Í lei nm que taes meios e>liw 
dcr:rolados, ' 

Seria inutil que ,1 illnstt·c carnm:s.,irodot.alhassc o' 
rncios de quo trata o artigo il',da loi de fvrç<~s 
de 181i4; não faria asoim sonfwpiirém rixtenso aijnillo 
ijlw ru;)lmidnm•mto e>~iÍ n<t enwndn q·ue o\l'erer:en 
lslo, ôé'1Hiúi·1~Ç uiw nier·ócia a ar:é>tsa~ão feita p~lo 
nobre ·~cmrdor, pois que o lll<!>mo se havia dar\o ·cm 
nma lei scmclhantl', a do 18li5, cuja disposição a 
óste t'i'SfH•iln · ô po·rmilnontrJ, em qru; l:tinhem ni10 
se detalharam os meios pelos qnucs a.f.:r~a devo 
ser pre •nchida. Essa lei foi execnt~d;r pelo nohrn 
senaâor quando minisiro d;, guerra, e nno nchuu 
S. Ex. nenhuma difficnldnde nn Sllil ext!cuçiw. 

li 111.>m porque a loi, a que mo rdiro, "'.in perm~r
ncutc,· soguo-so qun se niw possn tnma1· r•rn r.onsr
llei·a~iw, discutindo-se 11 ld ri c lixar;it•r. dil flll'ças, 
cada um dP>sos riwios, pnrn q1w as c:amnrn~ pos~am 
rco,llw.•r snhro ui los, comn lhes paroer•r nlals nr.cr· 
todo. So alguma dellns !IÍID quizf'"" 11rlh"rir ú dou
trina do artigo .. JIOI'III:lllCIIle, jlUdia a\tt~rirl·O r:omo 

· julgass11 mais enuron.iente, nüo ,...:o prh·ilril, de.~xi:
milinr qn;ws crnm dr~ses tn1~io:-: o~ \~!Wllllli:; f~fifl\'1-
nhitrn pum prr:enclwt· a forçaoniinaria e cxtmor
rlinatia. 

Niw é exacto, Sr. presi .:enio, qno >rja ~>sseneinl 
rlerlarnNe na lei <titnllll os m~>ins pr!los qnno~ ·as 
l'nn,as rlrwem w· prceur.hirlas. ~;rio ri i!Xilr:lo. pM· 
qr11i' n.cou~lilni\ito noarl. l·Hl.urrtt oxigo ~enitn 11 li· 
Xil\ilD do qrwnlnm. E rlrpois, sonlwrcs, o nubr e 

sennrlor aPcnsa-s~ t• si proprin, A tlcndll·llle n nobl'>l 
senadr11', "Yerú so tenho raziJO. Niro ci OtiôOnr:ial, 
1'/ljriiH, [ll\l'lfll<l se u frlra então O noLrt! H•nndor . 
ác·~~liSiiVii·St~ a si me~mo, eoru'O younlo~trar; ~· ~ 
· No relutol'io upresettlildo pelo hiltli'<ll\o memLro 
;Ís eamaras lcgislatil·<rs, t'nl ltü7,S. Ex. oxi{~iu que 
os rnuios pal'il nruonr:hur·se·.n foH·a anrllla ord n;ll'!a 
o e~ll':11rrdinnria fusscm lixiidos Jm lei permanente, 
como se príclo· ver rio tred11:r I[IIC'Jiii,SO a ler. Fal· .• 

. \ando da ncr:o:sir\ade ,\o r·ooter:. ionar a lni do' JO· 

. f•.r·utnmento, qne eui >t~:t fnmpo foi levada ú r·arnara 
dos ::ir;;, · rli!ptrtadns, L.'X[ll'imiu·'e S. Ex. rb sr:,;uinte 
ln~nnil';l: (U.\ 

;, :;iw ,,·, para prnencher · anntÍnlmenl<l os d:rr1S 
í{,·t~ a 111JI'Iú, a t.:n~erdlO o;.s exens&s tlcb:an: na;; fi .. 
loiras d.o nns>o exor'r·Íto, scniw tainherwpam cnm· 
plr .. tur·Stl a fnr1:u p;odida, ner:cssitilnros rio meio> saln· 
litros e <11111 não illrldnm uobri~ar;áo en stitn iomil: 
l'Siüs mnios sr) pr,dr•nr >Ct' fomecidns p<wuma bQa 
IIi de I'CCI'illrlll"''il"• lei ""'c11cial ,. l>ase fund"wen
lttl tfa. 111'[/(llliWt:ÜO dos C.l'CI'GI(O.~. n. 

(}tll'l'i3, r,oi~, Ullilllei pr•rmanonlú.)\asuiio füinO>S>l 
t"ol'iul sOiliOtlle qru• o nobre Stln<:rlor patenteou, r!a 
manr·it·.r mais positir,l, snQ r:onrir:çá'o sobre il necÍJs
sidado lo t~>r:ritl'lneor-;;e lei pc.l'!llÍin~nte. lambem no 
·rolarorio s<'·~ninll\ em 18~8, exprimiu-se desra ma
neira. (L é:) . 
· " Cum[11·~ s3hirnws qunr.lo antes tlr) somrlllante 

situ:'r'áo. · gr)IIUmiisomos tlllirnto for JH<~~irrl (l·hcn. 
J'osn,;m:rs i•üSIIdo tributo riR guarda ó ilfifr:iú das'ri<ls
sas instilnir,õcs, srm, lodal'in, mililari~arnws o paiz 
t:OlllO flllll't1S IHlÇÜü:-1 flllt:! p:tr;t i:::so:tiVOl'ilHl 'r;IZÔeS 
pnnrlcrn;as; e sem r:rrarmns rn\ha!'iu;ns 1Í prospcd
'dade nadnnal, r!utmns o pa.z · om ·ur11a b.úa lrt de. 
recrnlamcnln. n • · 

() ~''· 1'.11\.1\',\GVÁ:-QIIirl i:rde? 
O Sn. ltf~lsT/10 11.1 G!'F.llll.\:-Logo, o hnlir·: dr.1 mem 

!1ro, r~rn dous r.\or:anwnt()s so\emrw>, mcnifestotl da 
rnanrirn a mais franea ~er ~r:n opiniiio qu" a lei dos 
nini os dr! precnchf·r a fur!:•l, fossc'permnncnle. ,~gora 
~. Ex vmn arl(nir-mc de ~nu o•1 uso 1le uma ler pcr
rnnnenle pai"< rlr!lt'rminar tH meios pctos qrra<.!S 'cjam 
··avirlaf ;rf fnrç.1s rkr:rolnrlas ptlln lei nnn11:r. nehn 
ao ~r·n:rrln jukar ·[t viste. do prc~:rrtnnlo que eitl'i tia 
lei de 18G:i, qr11~ tamlrt~m nfro estabelece esses nrdo,; 
1i vista da opinfio do nnhl'll senador, qnr. cxpriz, e 
i'm alll'nritn no nrtigo proposto pela nohro ecmmis· 
siw, s•l e:~ta nr·gnir.:iiO prírlc ter nlgnm cnhimonlo, 1e 
devo sr•rvir !'ara t:onden:naçiw da proposta, no~ ter
mos em que rstá cnncchrda, com a emenda da rllns
lri·' enmmis>iHi. 

\lnando ehe!l'nl' no r.xamo rlas erncnrlas do nobre 
s<'n.<trinr. o r pro 'pretendo fr zr!r eom r.>lr~mnn hrnr!dadb, 
nw>lrami qno S. Ex. rncmw incorreria no defeilo, •e 
u hon.vPssr, que ello ae11ha riu arguir me. A:<ua pro
pt·i;t nmen n é f;tlllil, ô dl'~l.'icnte em snrnmo ~r;ío ... 

O~~~. 1'.111(~.\GÇ.I' :···Complete-a. ,. 
() S·n. lii:I'I.'TilO DA r;n:•rn 1:- (Mnslr;tr·lhc-hci, O 

nohr'~ s1·nntlm· h;r rlll \'r:n) ... 11 re>p~itt das c.ondições 
''"lll qt.IO se dtwmn ohter e"es mcws . . Conv!~oo no
lll'l.' .'l'liildnr 11 mo~u· 1'·1111! qnnlrf1Wr rlt~postçao ccn
'lillll.'inn.t I nu lt~(iid, niorln nw,mn rcguuent·d, que 
••>l:tlir.•lr'<'a r!toul.rn:n cnntrnria {r ~oe estou snston
l.antlo, o'qtli' l'ni prtoposln, enr sou r·l'!atorio, pelo no-
hrc ox·mini!~ti'O du gltei'I'A. · 

T<!ltln t'' rrrrlntlo quo o>la rlnutl'ina tmn l.ntlo o 
l'nndant<'ntr• nr)ucs.<<rrio, qno o proprio nohm '~nn-
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dor, n qnom mo estou refoJ'iudo, doelaron qno havia 
moliv•1 plunsivul pum ni10 se eonsignarern expressa 
e detalh~dumente os meios do preencho!' n força, 
porquu uxisti• lei pt!rmnneute uutorisunJo 1sso mes
mo; e 011 IIÍ lembrei quo apor.:; r disto a nobre com· 
missi10 til;, oscrup11losa toi 11Uo 110 nrti~n udditirn 
roi'eriu-so positivnrr1011te n ustn lei, ,,oslo qtw " 
fizcs~e nniramilnlo pum ulter:1r uma ·parle dn lei 
fiO!'IIIilnUIIItJ, 

As neeJJSat•õos do honrado membJ'O rlidgirmn se, 
pois, niw á ,·;ropostn, nilo iÍs emendas dn nobre com
missão, mu~á \ui pu1 m;Jnentr, que i'oi feita em ielllPO 
no qual o nohre so11adoJ· tinha n\guuw rosponsabili· 
dado por esta mu1eria. Niw dovw, !''"'lauto, eX[Ii'CS· 
sar-su eum tanta Yohomr.neia sohn• o d•Jfeito, r[LIO de 
tüo recc·nte dalii lho a!:IJOU o uobre seu;Jdor; 011 ao 
menos devia YCI' que a proposta, se cneon;n·a esso 
defeito, uiw e r u no r o, tinha a tó ~ido ~wsmo praticado 
por n\;(uns de seus nobres o mnJlo J!\uslrados nnte
eessores. 

Fixando n forra, disso o nohrn senador, hu neees· 
sidado t:e que n l:oJ'!lO \egislatiro determine o mudo 
do seu preenchimento. Enjá respondi quo niw sem~ 
mostntria lei quu u isso obri~asse, desde que urna le1 
perman•mte tinha o<tabulecido .os meios pelo~ quaes 
qualquer futTa decretada t\uverw SOl' proenclnda. Do 
<'XillliC c a na iys3 destes meios p;n:a a Iterai-os c?rn~ 
for eonreniente ni10 ficamos exehudos porque nao e 
ctor.ret;Lilu em u;n pmjceto de lei transitnria, ;mnual. 

Olllra faltil uotare\, eontinuou o nobm .-euadr. r, 
ouconu·,, ainda ueslu pitl'ilgl'ilpho, e ~onsisto ella 
no emprugo das pa\an.ts "guarda na mona\ ceslii
<~ada. " Fiquei su.prendido ile que" 1~obre scnaJor 
tlescobrisso nctualmente nesta expressao um 1-(rave 
ddci10; nito pudo btim compreilentler os ar;;nmentus 
ele que se serviu S. Ex. para fundamentar a. sua 1C· 
ensa6JO; mas agora attribuo a ni10 ter o nobre se
naJiii· 1:onsu\lado n muior parte das leis annu~es, 
que tem re"ido as fon:us de turrn. Apresontarm o 
eatn\o:;o doquellus leis om que, não di~o queu mesm ... 
expres>ilO porém a mesma cousa fOJ estaholecJ~il. 
Não remonta~ei á época untoriut· ao anr.~ de 18;J8, 
puranehar n primeiro empre~o da oxpressao de que 
se serviu o pnragt·apho que o n?.bro se~ador reprura; 
eomc(;urei por aquo\\e anuo. E1s aq111, senhores, o 
quedir.em as lois a que me refiro: ( t.ê). 

Lei n. OS! de 15 de Sotemuro de 18.'i8• art. 5• " O 
govemo fic;t nutoriSildO pura dcstucar até 4,000 pra
cas du guarda Jtacional. u 
• Lni n. 1012 de 111 de Sctemliro de 1S:í0 urt. 5': o 
mesmo qu" a preendentc,o nobro senador era então 
ministro e o seu nomo vem no trnnsito da chancel
luJ'ia. 

Lei n. 1101 de 20 de Swmhro do 18ü0 ( sendo 
aindn ministro o i\lustre st•nudor) nrt.. Ü": " o go· 
rerno fica atitorisado pum destacar até 5,000 pra~as 
da guarda mcional.• 

Lei n. 1H3 r.Je ll de Setomhro de 1861 art. 5•: 
clispt~si\;fw identica. 

Lm n. 1163 nrl. 5' o mesmo. 
Por duns vezes sendo ministro tfu justiça o nobre 

senador não tJnxergOJf quo "guardn nneionnl d.csta · 
enda" podia ser confundida com "gm1rda ~ncJO~n\ 
em desl.iLCIIIliOntou; niio viu entiw 1.[110 hnv1a a III· 
declinn1'el necrssidadc da doe\umção do "corpos dos-
tncados, >· co1Ú0 agora exige. . 

O quo quer r.Jizer dostaenr guarda nncwnn\ em 
circumslancius extl'llordinnrias o prooncher as forças 

nm circumstancins cxlr10J'tlinarins por gunrda na
cwnal dcstucnda? Nin~uem doscobmú dill'eroncu: ó 
sempre a me~rnu dispos1çiw.E' o mesmo pcnsum,;nto. 
Surú dil·er:-o '! Se n nobnJ seundnJ' provar que ó di
verso o do projecto em discu>silo, m11 coufe>SIII'ei 
n•neido. SuJeito, pois, u quostito 1Í de\iboraeão do 
sun;tdo e 1111 seu criterio. Nilo empreguei, Sr."presi
d~nle, ne~humn oxprcssiin_ quo n~o fosso ~que tem 
stdo sanecwnatln desde 18,i8, e rnndn em ei•OI'U an
terior, que [llll'il niw fatigar o senado d1~ixo de re
cordur. 

Son·içn do de:•Lll:an:cnte ó couS'i essencialmente 
dhwsn pola lt•i de 1~50 tlo serl'ico de guarda nar:io
nal do>tiLL!ilda, 011 eorpos destacados. A lei de 1850 e 
expro~fa sobre eslr. assumpto: pam o LlestiiCiJmento 
da gunrdu nueionul, ou da guarda nacional em des
wrnrnento, nil 1 ha rwcesm!adn de nutorisucão \egis· 
latira. Logo que esta uutudsnciw é pr.ldid'u cm le1, 
est1Í 1·i~to que nito pmle ser so Íliw 'para corpos des
t,wados da 1-(llarda nacional. Se estivessomos argn
montnn•!n n;ts Psenlas, sP.ria admissivel que se f.O· 
desse ptlr cm durida uma propnsieão tão evidente, 
o intuitiva; mas quomlo se uisr.:utê pui'Unte homens 
i\\ustrados, ~uo por muitas ver.es se toem occupudo 
destes uol(ocios, nilo sei su ó regular pilr em durida 
o que I! munifPsto. 

Um c·lllro gra1issimo d,Jfcito de que o nobrr sena
dor accu>ou o ar'igo, foi diwr e \I e que nn insulfiden
cia de outms meios possu ter lo;:ur o emprego da 
guarda lliteional, cm circum>tam:ius cxtl'ilordinurias. 
Entendeu S. Ex. t(Ue aqui se duva um arbítrio uo 
governo para ahusar como quizesse; fali nu uo pe
rigo da> libolllntles pulilil~as e da seguranciL intlivi
dnal. ,\l:ls onde estes perigos, pergunto etÍ i!O nolm 
son;tdOi' '? Niw ha mais que llotts meios, para se ob
ter a força t[tlu ónct:essaria : sem duvida qtr~ não 
ha mais systhomns paru se obter fotçn peruwnente 
se não dons nnicos: u systhema dos volnntarius, e o 
;vsthema doHbrigados. So S. Ex. dus.:obrir outro 
meio do preeuchm: a força, desde já dec\nro que o 
no!Jrc senador sera para mim o grnndo Apo!lo. 

O Sn. PAU.\NAGUÁ :-Sem ser o grande Apollo, 
lwi de mostrar a V. Ex. 

O Sn. MINISTRO D.\ r.lii\IIR 1: - Nem o nobre sena· 
dor pôde dt:sconhecer q11o não existem senão dons 
me1os .em todo~ mundo pnr~ preench Jr '' força p!'l'· 
manentu: um e de vo\untanos ou engajados, cQrno 
pratica a Inglaterra e outras nações, o outro é o do 
recrulamLJnlo, ou soja poln \ui de conscripção, ou 
por meio de l•11'as forçadas. Niw havendo, por
tanto, se niw esses meios tamhom rstabelneitlos nas 
nossas lnis, niio comprehondo de que maneira n go
mmo p.ído a busnr, passando a expressa o 11 que mn 
rolh·o. E isto niio preeisa do maior desem·o\vimcnto; 
hastn o que acabai de dizer: não ha outro mmo ... 

O Sn. I'An,\N,\GUA':- V. Ex. hn de ver que ha ; 
poço a palavra. 

l) Sn. mxJsTno D.\ cur.n1u ••• senão o engajamento 
de vo\untarios ou o recmtnincntn obrigutorio, seja 
por meit· das levas fnrçndns, eomo emrc nós t•stil de
torminntlo por lei, sejn po1· meio da conscripçito,lito 
aconsolhadn o dosejndn pelo J:obro senador. 

O ter~oiro meio ti aquo\le que se propfre expressa
monto no projecto, o du "guarda nucionul destneudu,, 
de qnc o nrti:.:o far. mensi10. 

Outra questão uvcntadn pelei nobre senador, pare· 
ce· mo uma questão de escola: om voz do so dizor 
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11 de outros moios u, eui.onde o'nohre scnn~or quo so 
doveríu dizer" dos ()litros meios." Aeuito 11 umunrtu 
se o nobre senudor a quizerrnnudar; mas isto niw ui: 
tera o .pens:uwmto dn, pt·üpostil, nem pôdo ultornr 
11 · •l.ral!úa do prccnclnmento das forças extmorút
nands, 

::lr. pre~idonte, julgo hnstanté o quo ac.bo de 
dizer pura resjHmdor 110 nobl'll senador nu longo dis
curso que prol'crju, discurso qnu il!vü duas partos : 
a primeira sobre 11 mo toi'Ín cm discussão; n StJI(nnd,l 
c?m refomnoin no discurso do nobl'tl duque doCa
nr,s, o do (JIUII eu me não pretendo oeuupin· ... lp
~rovo a up~login ttne'de ~i kz o no!)re St'niHJm· nes>a 
mntoria; cm mon ~:onccitu ning"lil~nl póJe duix;1r do 
rce<lllhocer •1un foi a npnlügiu do seu procc~imoli'fn, 
~ue o nobre senador fe1. perante o smwdo, o repe
tmdo q1w concordo com oss1 apologin.di~n, tULinria, 
que não me pnreci,, nocess.uia, porque o hnnrndtl 
membro não tiuhu ~ido aecn>n,lo. 

'fnlv5lz tenha aind;1 do 11!vroduzir a lgnmn tlas oh
servnçoos que fiz, eutmndo como rou entrill', nn 
nnalyse dns omoudns do uobre senndm, as qnans te
nh?graude.s~ntimento de niw podo~ udopl:lr,niw pelo 
VICIO da on~em, mas porq1lo conSJdero desneecs.<n· 
rias, c ás vezes inconvenientes. 

Já niw tol'llon á estncnda o nobre senador contt·n 
o § l" do artigo d.l proposta. Parece que desta rez 
eOOI't'nce.l:St! ?11 não serem justas as accusações 9uo 
fez a esse ar~1go, pur ~e ilpnrtnr 11111 p~uwo dn~ tor
mulas antenormente adoptadas, dmando-se de 
menc10nar a h i especiflrndamonte os di1·er:;os corpos 
do exercito, cujos olnciaes devinrn lazer parto do 
mesmo exm·dtn; ·digo isto, porquu nu emr.ndn que o 
honrado membro npresentou, reproduziu o§ da 
proposta, tal qual foi n•digitlo; S .. x. não nehon 
que as classes dos Cll!'pos do exPrcito 1 ode;;srom set 
comprehendid:", como a 3• elassc, com a 4• ou r:om 
as outras. Portanto, se o isto <!menda, eu n aceito, 
porque é a doutrina consi~na ln na proposta. 

zidas na mesma loi; púdil isto trazer sérias duvidas 
P•~r c~I!·'U tln •hfTurençil de uma nu outra expressão. 
Nao o Isto uma doutrma minha; ó seguida gorai· 
rrw.nto por todos os quo se tecm oucup,1do destns ma
tonas. 

l'ortnnto, liea reduzida n cousn nenburna 11 ~monda 
apr:eson!adn pelo nobro sonadnr .. IÍI prucun>i dO>· 
ll'lllr os furulament11s em que ol\n se b~senvu: mos··· 
t1·ei fJII,o t\ dnutt:inn do nobre senador é a mesma 
que esta estnhelee1da no projecto: n difTerencn ó' ~ó. 
rr:entll dus phr~~I~S ,qu~ S. Ex. cmp:egou, com o f·C· 
l'lgo qno ;u:nbm d11 wd:c11r. 

A _;;e};uintiJ emenda vorsa sobro o§ 3' da lei, em 
relnç<~o ao nnmtH·o .'le pr11çns uns enm;anhias de 
deposnn e tle nptund1zes a1li\heiros O nobre 'sena
dOi' qne1' r1ne fCj~ redigido o§ pol' uma manr.im tli· · 
~crsa duque lia porque estú mdigidu; mas a questão 
c injmramentc gl'ilmmaticnl. 

.Pr!meiro que tudo, niio é exacto que fossem sup
pruuulas na eJmill'a d.Js deputados as pnlav1'as cmiw 
exr:ednntlo a \,0~0 pri!Ças,, .Jú rectiflquPi o en~ano da 
mes;1 a tal respeito, c ella pareceu coneordar i:om a 
reetifienção que Jlz. -

Agoor<l '' questilo ~;rnrnmatical: so estas p~lavra~ 
não foram SIIJllll'imidiiS, como é que so póde dizer 
qne nilo está nx.uliJ li numero de que rcmhns as forca~ 
se hf1o de eumpoJ·? O pamgraplio redigido, como "foi 
pala nobre com.missi\0, fica da s~g11inte rnnneit·a (lê): 
"l:ns eompanluas tle deposito e d~ nprcnrJ'izo, artí
llwiros,, nil? üxcetlen~o da l, 000 praças. " Digo qne 
a rt•!estan c lll:nmmnllca!, porque, segun·:o a 1zrnm
matwn, as ulumns pu lavras do qnalqlier período re
ferem-se 1is anteriores, qmmdo estas estão unidas por 
mna copnlatil·a, r·omo é a eonjnncão " e. "·Se ~ou
vosso ontro qnalqne,r si~~al, ou" s~ se empregasse 
qu,nlqurr outm. cOilJilllCÇIIO que •uno L'S~a. poderia 
ott.,roc~r ~o dul'lda; ma' desdn que se diz: 11 Das com
panl!i.l' rle deposito e dB nprendi1.es artilheiros, nio 
ex~edendo úo 1:000 prn.çasn, nito pi'lde, .se~undo as 
regro~s gmmmntwaes, de1xnr de ref~rit·su O>te ultime• 
momhro do período 1ís palavms irnmediatamonte an· 
terioro>, " de deposito e aprendizes artilheiro~. 11 E· 
uma questiw de que ni10 vale a pena Yentilar·Ec. · 

Passo á outra emenda, e o nobre senador lllll dar.í 
lícençn pam que a accuse de defficiente n todos os 
respeiJO.•.EsJncmendaó aonrl.2•da propostn;c o que 
faz o lia? E' preciw recordar qne o~ :?.o do nrt. 1• foi 
t•mendado yolo nobre .senar~or '~omo .i•í mp,trei) 
dosta manmra; " Em cu·cum~Janelas ordinanas du 
lli,OOO praças do pr!lt e 32,000 em circumstancias 
extmordinasias, podondn na in~umciencia dt! I'Oiun· 
tal'ios, de engajados e de recrutados st:ras forras para 
circumstnncias cxtraordinnrias pneenchidiis por 
corpos destacados da guarda nadonal. » 

A outra emenda do nobr0 SIJundor o a seguinte : 
(T.~ndo.) No§ 2" diga-se" nn insutnciencia de volnu
tanos, cnga,jados e recrutados seriw a., !'orças p:m 
drr.umstancias fxtraordinarias preenchidas por cor
pos destacados da gnnrda nacion?i." O que e..1 l\1. 
ver, quando tomei em considemr,ão as obsurracóe' 
1lo nobre senador a tal respeito, soi'I'O pm·feitamênte 
pm;a fundamentnr a minha· opposiçüo 11 ~sta omon· 
da. Mostrei que a expre~ilO "guardu nu clOnai des
tacada "em~rc~ada Ui! pt·oposta f•lrn semp1·r. usada 
em ilill'érentes lnis, desd11 1858 ,,,,j 18ü1, sr.m querer 
remontar a epocas anteriores om qno n mesma ex
prossilo vem Clnsignatla. O qur. o nobre senador !'111. 
em sua omnndn ó a mesma cousa ostabelrr.irln no 
projecto, com a difTeronça tiio somnnte da mnjança 
de phr~1se, que não influe absolutnrnento na snn in
telhgenr.ia, nem rostrin!;e ou amplia por mancirn 
nenhuma a disposi~ilo do parugmpho. 

Qnanto ás pntavrns arlmitt.idns pt•lo nohro senador 
"na insufficiencia do voluntarios,cngajatlos o·mcru· 
tactos snrão as forcas ·para 1:irt:nmstancins e~tr<lordi
nal'ias precnchidiis por corpos da gnnrda nacional 
destacada~>; tamhem .iii rnost.roi qno não podia haver 
outros m~ios soni!O aquellos llllO estão marcados nn 
lei de l81i4, e nas anteriol'lls; ti, port.~nto, do t.o,Jo 
inutil n omondn do honrndo sor.ador. Diz a mesma 
cousa, l'oprodll7.indo a dispo,;içiill das \eis autoriores; 
ora, ti um grande malqno ns disposições que.niío silo 
revogadas na lei quo so está ratondo sejam rovrodn· 

Drpnis úe esta helecer isto, Yem o nrt. 2" emen
dado pelo nobre senndor e (segundo n sua rrdacci\o) 
assim concebido: '\ As forças fixadas no artigo· an
tecnrlen!e cnmpletar·so·hi!O prlo engnj11mento volnn
t.ario,. c. na insuffir.iencin destn moi o, pelo rocrnta· 
montn feito nn fúrmn das leis om vi~or; ·flrando 
del·oqndnn dí~posi6to ,Jo nrt. 3' da lei n. 1246 do 
28 do .!unho de )Sfh'í. na ~arte que declarou per
manont.o o di~po~to no nrt. 2·' o & 3•> rio nrt. 3' da 
let n. 1220 do 20 de .lu lho de 18114. " · 

Pois, senhot·es, depois do te!' estabelecido, no ~ 2• 
dnn1·t. 1", que na insnfficiencia de voluntnrifls,' do 
engajr111-J~ o de recrnt.as, podem as força9 pnrn cir· 
cumst.111Clns extt·aordmitrlns ser preenchidas por 
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•:orpos dostneados da guarda nacinnal, ha tle-so con
t.radictoriumoulc displlr llll II!'L. 2" quo as furr;ns flu
ereLadns no urti:~o prceedcmliJ (isto u, as nrdinurias 
e oxtrnnnlinnrias ) cumpletar-so-hil:J pulu engaja
meuto \'oiuntario, o, na in;ufneiouc!a destü meio. 
pelo rr:erntamenlo feito nit fdrma das lois emv1gor;! 
E' isto um duscnido que proveio tah•ez da manoirn 
apressildn pn!'IJllf' foi lancadn a emenda. O artigo 
z., do nobru scnmlOJ', ó po't· conscqneucia dofncientt•, 
011 antes ~omradir.torio eom o 1" nrtigo, eu mo pa
rece-me ela maior evidencia. 

Hn ·antinomia manifnsta na disposiçiw •lcs;cs 
dons nrtigos; um quer que itS forç.as uxtrnordinill'ias 
possam ser preenehidns, na insulficiencia de l'olnn
tarios, de engujndos e do recrutados, püi' corpos des
tacados d:•·Whtrda nnciuna!, o o antro quer que essas 
mesmas forças ext.raordinarias Sl:jam pr,.enehidas 
nor en~ajnmentu voluntnri" e na falta destes por 
roluitlarios. Isto ô tnuto ~nais vordiulo quanto o 
nobnl fonudor revoga o art .. 3• da lu i de 28 de .I unho 
tle l81ii'i, queder.litroupel'ln"neuh~s ns disposições da 
lei de 2:J do .Julho de lSü!, qne prescrel'l!m os moi os 
de se preencherem ns forças pelo recmtarnento. lle 
maneím que tleroga·so uma disposil;áo para logo 
:.ornar se a renovai-a I Conlirma-sc o dertlga-se ao 
mesmo tempo a •lispo>ição que está o~tabol~~c}da, s•í 
porquo vom em kí permanente c antertot·! b' meom
prelwns!vul que se ostabelcr,a uma doutrin.t, c n pnr 
.:lisso so t'<'I'Og-uo a lei 4110 cstabolur:o a mesma don
tl'i llil! 

O art. :3·• ofi'erecido pelo nobre sen;tdor é este: 
".·os vnlnnturios, guardas naeionaes, dc~ignados, e 
o~:rccrut:ts, podt:riio eximir-se dn sm'l'iço miliwr por 
sttbstillliçrw de indil'iduns iJilO tenham a idoneidade 
pt·ceisa para o mesmo. serviço, on mediante u quau· 
!.ia de 1:2DO$ em circ1unstancias ordinarias, cnmtanto 
que em um o outro caso o façam dentro dos primu.i
ros seis mczcs de praça. " lsto m.Jsmo está na emen
da oll'erecida pela illusLt·e c.llnmissão, que mamla 
observar ii disposiçito do art. !~"§H" da lei de 20 de 
Julho de 18ü4 de conformidade uom o art. 3' d·, lei 
de 25 rio Setom!H'O tlt! 18ü1 que estabeleceu a quantia 
•le 1:200$ para a liberaçiio em tempo de paz daquel
lcs qno forem recrutados, c permitt.in a su bst.iLUi•·ão 

··pesso:il. Esta p~rte da emenda o;tóÍ,pnis, eomprohÜn
. diria no nrtigo da ccnnmissitJ; ni10 e~pi'Jme i doa nova. 

Só restn, Sr. prosidotlle, examinar a emenda do 
i Ilustro senador, cm lJlll! al~uma dil•ergon :ia ~o esta
heleco solw a sorte dos olfieiacs '"Hnmissionados dit 
exercito, o nutra n respeito tlo ea;prego do ofncial's 
•las armas especiucs, donL!'O tlo lmperio, cm repa!'· 
t.ições alheias ao ministerio ela gncna. 

O urtigo dn illust.rc commissilll, que cu aceitei e 
a !opto, tld,;lam IJilO os olliei '"s cnulmis.<ioua,[os dn
r~nto a guerra pelos eomtuaudantcs em citofo do 
oxe!cito, c;ml.inncm a mnutm· as l!Dilltnissões cm que 
se acham. O honrado mumuro prrilondo rJtlli essas 
111esmas •:o1umissiies sc,jam miutt.Hlns, JlOl'•)rn ittw 
niw pt·ejudiiJilOlll oll;ts aos olneiues ilos pnst.Ds nfl'ee
t.ivos, isL1t li, quu so nwutuohn ii Hlltlgnidnt!u tla
'f\Wiil's que forem, se poi·ventltrll f,\r t:S.'U antignidn
do maiot· tio q110 it doi mesmos •·nmmissionatlos; 
do .mn.neir.t quo, qu;I!Hin so lt'atnr !la promu~ilo JlOl' 
ant.lgtlldado (o quo· I.Ptn [,~ar IH'IIWipalrnunle r.os 
postos sullalt.•:t·nos aliÍ capitão) fii[UO sal\'a a prul!io
';i'n dos quD.niul teum n ~t·u•llla\;ito, apezur do sot·om 
ots 11llimos rl•J sua e!asse. 

O t'arnl' t{tJ'J u uoh1·o scnn•IOl' rttll't' dat' nos ollic aos 

commissionnrlos é, por consoquonçj,1, .nmito mQ.nor 
tio .qtw n favor coneed:do pcht illnstro comrnissilp. 

C11mo jil disso, eu ndoplo ii doutrina dn ilhiHI~e 
commbsito, por so1· mais significativa do fo,v9r 1;Q!Íl 
•[110 o senudo quor que sejam olhados os ~Ç>YiÇO~ 
i'restados na ~11errn. N~u posso, por conseg]Ü,g!ç, 
dar meu consenllmenlo 11 emondu do nobt·o senador, 
que dcst.róc oslo t'ai'Or na exton>lio d111la pela ill!l&: 
tre eomrnissiio. Ahi 1111, som duvidn, Uflln .preterjc~o 
de diroitos anteriormente. udq11iritlos pelos oilicines 
que niw til'emm a fortuna do ü úgúl'l't'a," do Ja
zer sor1•icos i111portantes , pelos quaos tivessem 
eommissõôs de ~ostos supol'iores; mas assim cqmo 
os netos do hrnvnra c us sorvicos rolevunl.es .fazem 
fJreterir a antiguithde, o até o JÍwrecirlllmto .dÜ niui
tos omciaes muis antigos, niw sçi porquo nito pussu 
dai'So o mesmo, quando as r.omtnissõos foram eori
foritlas p. •r netos do lH'ii\'Ura ''" por serviços l'l)tovnn· 
tos, como se dere suppor de todos aquellos que se 
acham actualmeute nus postos de comn.1issão. 

So11 muito oscmpulosu nestes u:;sumptos; düsejo 
ferir O lllOllOS ?OSStl'el OS .direitos iidf!Uiridos; l . .l)IIS 
ui10 se de\·e de1xar de dar ~ devido galardito iÍcgtelles 
que ,POr sons importanlt1S serviços momcem ,toll.n a 
':oust,fcl'ltÇiio. lJe;dc que o nobrJ duque do CaX\US, 
tJIW fot com:nandante em cltofc do cxerctto, ll que 
eonforiu nlli dífl'erentes eommissõcs a olnciacs 
dignos, entende que olles devem mnnlnr essas cüm
missõe>, porque siw ii retrillui•Jito bom merecida ·de 
seus semços, en não posso dcixar·dc Hcompanhar a 
S. E~. nc~se int.ooto, por m:tis rospc•ilado1· que seja 
dos direitos ildquiridos. 
·E' .esta umn medida cxtt'iiOrdinaria, .um favor sin

gubr feito por uma vez s[tmmllr, e quo niw so re
pelirá. Tenhilm, portanto, ]Jadenci:t aquolles·qne 
mio !'oram li ~;uetra, ou itquolles quo rolta!'arn muito 
antes que clla fosso concluida, por nao serem lam
bem aquinhoados nest1 reccmponsn, como são os 
•tue fizer;rm toda a campanha, que so demoraram na 
guerra, que soffret·am t.ndas as privnçõPs e ctmcor
mram para o g'orioso fim qtltl é hem eonheddo. 

Demais, esta t!isposicilo não é nova: antes da lei 
de 1830 em lictto ao govomo graduar os officiaes 
ainda os mais modemos que, .nor effeito doilil 
lPgis\açüo, tomal'nm, .como nquellil de i[ !lO agora 
se trata, prccodnncia aos olnciaos mais ilntig~s • 
flcaVtllll os ultimos da clbsse sttperior em,qtw emm 
gr;t~luados, ficando os primeiros da classe cm,q\1~ 
oram e(t'ectivos. Circumstanci;ts tão imperiosas como 
eram aquellas em rtno nos ncilrimos, tmtorisaram 
por certo a rcnovacão dessa disposicão. 

Tnmbüm Jemhrnreí que se pui'VCIÍtura nlgnns om
ei:.es rrno oslivemm nn guerra nfw conservam as com
missões qun al•:ançaram no. exercito por qualquer 
motivo quu fosso, d'islo niw tem culpa o govol'llO; 
foi l'un~cqueneia dt• um aviso cxr,etlido pelo nobre 
scrtatlol', autor dn cmcl!da, ordenando que t:••ssassem 
os po;tos de· commissito de tot!cs ns offidacs que 
viessPm p~m o llmsil, retil·.•ndo-io tio oxercit.o, 

O Sn. l'.<n.\;";.\GU,\':-Coul'al(nnldisposiçito V. Ex. 
tem eoneurdndo 

() Sn .. lll~tsrno IH 1:umuu :-Entilo o noll!·e se
nado!' nito tinha a mini ma itléa, som duvida, .do ilos-
lllliorat' esses cflicincs; Fnrr.da-lho que cumpriu a 
lei, onlcnantlo OIJUO do sw nviso r:onstn. 

C11ncordd eom ::;, Ex., mas ti bom cet·lo que, .~'! 
niw (',',m o aviso tio nohro soontl•:r, e"I!S oOi~ians 
eontinimrinm nos postos rln cnnlmi>iiiO quo liultitlll 
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ganho no exercito. Estou bem con~oncido do ~~~c o. 
governo. tinha autoriúudo porn o l11zer, como ~mdn 
ultimamente consultou o SLiprem? conselho nuh!nr 
em urnn questi10 dest:1 ortloi)l· Foi, portanto~ o aviso 
do nobre senador que pnvou ossos officwus dos 
postos do commiss[IO em que so achavam. 

O Sn. PAnANAGU,í :-'-Que aviso tilo respeitado I 

O S11. MINIS'fllO o,\ GGEitllA·:-Agora quer o . ~obre 
senador d<tt' uma roparaçilo que mo parece Jll nm 
pouco tardia. 

O Sn. PAMN,\&U.l :-So o aviso não ora fundado 
cm lei, podia V. Ex. altero l-o. 

O Sn. !!INIS'l'P.O n,\ IOUEII!IA : - Depois, D ma i c r 
.parto, ou quasi todos os otnciaes vindos da cum· 
panhn, no tompo n que se refere o noln~ senador, 
não teom serv1cos da mesma ca thcgm·Ia dos que 
cvntam os oiTILilÍes actualmente commbsionarlos, 011 
já foram remnncrndos'do outra maneira. . 

Ainda assim eu julgo que clles podem ser, n tu 
certo ponto, atlencidos pela disposição existOI)'C na 
lei que actualmente estiÍ vigorando a resp01to de 
fixociw das forcas do tcrru, com u ordem que o nubro 
semiJor appollidu_u dos. galõ?~ :. s~ndo certo que ~e 
tal ordem dos :;alues existe. lmmstiimda pelo noi!IO 
se!lador, porque t.'oi cllo mesmo quom. deu a var1os 
otnciaes do exercito, não a grntluaçao do. posto 
supArior, mas os galões honorarius de oiTiciacs do 
exercito, e isto, não por decreto, mas por simples 
portaria. O nobre senador se hu do bem.lcmbrar q~10 
uma dilficuldadc appareccu por causa d1sto, que nao 
mo recordo sejiÍ esL<Í resolVIda: ':cllro-mo a um alfe
res do exercito que, uma portarw :lo nobre senador 
fez tenente honorano do exereit;J, e que, pnssando de 
pois effoctivamento a tene<Ite, requereu que :!w fosse 
contada sua anti"uidade d:J tempo lm que tivera os 
galões .de tmenté hunorurio, ronccditio? pdo h.on· 
rado senador, isto ó, que fosse prelem a.mmtos 
olfic~l8s mais antigos do quo elle no posto de tcnonto, 
em consoquencia das honras que assim oblovo. . 

Não é desconhecido ao senado qun outros. mm~os 
o!Ticiucs do exercito tiveram postos honoranos, aw· 
da quo fosoem courodidos depois . do sua. re(orma. 
Ahi está o com mandante do depos1to provisoriO que 
foi'readmittido ás fileiras do exercito cm consoquen
cia do uma Jcsolução proposta na camura ?os Srs. do· 
putados, npprovada pelo senado. o s,~nrcwnad1 pelo 
poder competente, ao 11ual, sendo ma.JOI' e reformado 
neste posto, foram. concedidas. as ~ouras do tcnen~c
coronel, do mancirn que, ho.JC, o mn,1or do oxerc~to 
e tenente-coronel honormio do exercito, por eiTCitO 
da ordem dos galões assim estabelecida pelo honrado 
membro. . , 

Eu não Jlr. senão'segnir o seu exemplo, podmdo a 
camura a ltlltorisnçiio, que pa~sou, pnra conset:vaE os 
:;alões úqucllos olliciaos que. tmham as commissocs. 
E ó o que o nobre senudo1· amda q~wr agora; porque 
o que quer dizer. graduação de ma.Jor, por; excmpl9, 
ou de tenente ou do capiliJO, sem darom·S? os di~ot· 
tos inhorentcs a essa gratluaçiio'? E' um titulo vao; 
os oiTiciues conservam a mesma posiçiw que unha!" 
anteriormente a essa concessão. Por consoquonclll 
nito havia nenhum proveito; ern a reprotlncçilo da 01'· 

dom dos ~alõos quo o nobre sonado1· tunlo reprovou. 
Se ha mnda outra si:;niflcaçiw,di:;n-so; llli!S pnroco-mo 
que eslll ó a pum vcrdntltJ, porque o ol~cllll g1·adna~,o 
niw recebe os voncimontos da gradun(;uo que tem, 11.-

cebe os do posto offcct~vo cm que se acha. ])e que 
servem, pois, as honrns assim dadas? Siio só. e pura· 
mentQ honras, mais uad11 ; o proroito ó nenhum ab
solntarnente; huvinm de ser t:•recedidos os majores . 
pck•s capitães, até mesmo nas Jlleiras, pois que ni10 
rodiam cont•1r que precediam 1111 clnsso por SHI' ~ra
duutlos: ficavam, pois, na mesma posição, súmente 
com o consentimento para usar dos galões. · 

R<:sta·rnc dizer nlgurnas palavt•us u respeito da ul
tima emenda do honrado senador em relação aos 
olficiaes dos corpos ospeciaos 1111e forem empregados 
em servico alheio 1Í repartição da guerra, sendo con

. siderJtlos, enLrerunlo, com direito ús vantagens que 
tem quando em serviço nesta repnrtiçito. 

E~iflc dbposicão. que manda contur antiguidade 
aos omciaes rlL• tJÍJgcnheiros que estiverem ao servico 
do ministerio da agricnltum, Isto é, om serviço alheio 
á rcparl.ição <ln guO!Til. Es~es, por copsequcucb, eo· 
tfw aquinhoudos como dc3eJa o nobre senador. . 

O nobre sonador porém, quer que os o!Ticiaes 
quu nflo silO do engwheiros, mas os do estarlo·m~ior 
do ortillwr:a, os· de l" e 2" r.lasse ·do estado muwr, 
possam ser tüo bem tratados como os en:<enheiros; 
ora, se estes olliciacs niio tr.em as halJilitaçõos dos 
engenheiros, como se l)JCs poderá conceder o_mesmn 
favor que se concede aqnolles·? Ao que se vao el!es 
applicat··: Em que deverão ser occnp~dos? Esta me
dida tÍ transitaria, prevalecerá súmcnte durante o 
UJJIJO da lei, is Ln é, daqui a um anno: comturlo em 

· vista da necessidado que S. Ex. allegou de ompre:;o 
para estes o !TI does, er~ ,rjrcciso, se a mc~itla pns

.sasse, que fosse dusde .Jil posta em exccnçau. ~~as 
el)a não é necessaria, porque o governo trata serw
menle de empregar todos os officioes dos corpos cs
peeial'S que se aeham desempregados, e empregai-os 
em servicos do ministerio da. guerra ; presumo ~ne 
dentro dê muito pouco tempo àssim acontecrrá. 1 or 
consotJiteneia, é oxcusada a anl.ori,açiw concedida pc~o 
nobre senador; primeiro porque não poderá aprovm
tar na actualidade aos oiTiciaes quê estão desempre~a
dos; só aprovei torá no unno fulllro: cm segundo lo
:;ar, porque seria ruinosa pura a disciplina, pre,judicial 
ás outras que li cassem no servira do exormto, ~ne 
esses empr~giidos om serviço inteiramente alheio·.á 
reparticão da guerm, contiuuassem a vencer a antt
guidadê, como se estivessem neste serviço. Atten
dendo ao grarissimo inconveniente que dahi se so
gue, a lei de promoções de 1850 mondn dcsco~ta~ da 
anti~uidade o tempo passado nestas comm1ssoes. 
Niw ~acho conveniente, oor consequenda, que nos 
apartemos desta regro, destn norma prcscripta pela 
lei da promoção e por muitas disposições de' . nossa 
le~islacão militar unicameuto porque um ou outrp 
oálr.ia( poder-;o-h~1 empregar em· serviço o~tranho 
áropurtição da glterra. 

E' o que tinha a dizer cm resposta ao discurso do 
nobre senadO!', 

O 1!11•. Pm•mtnguú :, A replica â~ dis
curso no nobre ministro é indisp~nsavcl;·sorá Qrom: 
pta, immediata. ainda quo nito soJn complela.Vcret· 
se posso com meus fmcos recursos su~tentar as omo~
das que ainda hontom fundamentO!. A tarefa nao 
fcrá rnnilo di(lldl, se só attcndor-s~ ~ts razüe,s que 
lhes for'am oppostas pelo nobre munstro. hst~vn 
certo que S. Ex. niw lhes prestaria sou assentimento: 
quando tive occasiito do fundamontnl-as isto mesmo 
doclnroi. 

~~ !i 
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Domais oslas mnondas já constituíam uma cspeeio 
do ro1:ursn d·l imiiíferonç.t com qno o nobre ministro 
oul'ira as considernr.üe>, que !11. na 2' discnssin nm 
ordem (I molhnf·ar' este projecto, cujos tlo\'eitos 
foram. so nilo mo íllntlo, ;mfncíeutemcnto llemnns
trados · oram uma cspceio de reeurso quo dosdo 
!1Jgo e~mpronw.tti-mo n intcrpt\r, pnrn ~~ j11i1.~ escla
recido o impnrcml dn senado, cuJa del1bera~ao do
r,lami que co:lsírir.rarin como a mais saliia, n mnis 
jus!tl. Nito me smprcho,Jdou, port.nnl.<l, qnc o nobre 
minisli'O nJpullisse toda~ as IJI!Wndas, que p1:01:111:n'so 
r~HrtiJtltel' t.odas as conslllerar.oes qno tomo1 11 liber
dade do ltprasenwr suhw c?stêt projecto, que S. 1\x. 
<!QIIsidem perfeit.o. . , . 

dn prndonci~ e sa!Jedorín do sonJdO! l'ot•isso pmso
guirl~i no cumptinwnto do meu dovor, demonstrando 
as impetfetçõos d~ propostn,, sustont.1ndo miuh~s 
omenJas. Qnunto n s1t:t snrto, o cous11 quo.poueo Clll· 
dado mo dri ; br.sta IJUe a consdoncia mo dign r1ue 
cumpri o meu dovor. 

Nito penso, pllis, n nobre ministt·o que n.oitoi a 
jusLifiea(:ito da foniluln ndoptnda nesto piirngnplw. 

As razõ~s quo donS. Ex. ní1o furam satisfnetorins; 
e ainda hoje nfto soi jiOI'~tlo nilo haviu de meneio
naNe, eomo :1s outras lois fizor.1m, quo as forças 
eonstal'Íüm dos oflicines do estado maior genel:al, 
do corpu do engeu:wíros, dos do estado-maior 
do 1• e~· clas&e, do uslatlo·maior de al'lilhni'Jil, da 
J'OjJart.iâw cctle>illsl.ie.<, do coJ·po de sando, dos 
di forutitcs eOI'iJOS mol'uis o de gullrniçiio? Não 
npmson!oi cmendil, ponpw, como disse, a qncstiio é 
de formula; o nobre mínistm entGndo que nito era 
proeiso, pOI'I.JllO sabornos o que a cxprossiio signiOca; 
JlliiS tnlll:J quo fique o pt'CI'edonto, c continue a 
vin,;ilr o sr.sthomn de innoi'IIÇÕcs, como IJSIII, in,itlsti· 
Hcnveis, por~ue, .JÚ o tlcr!.11·ci, a fornml.1 usada 
nas leis anLCrioro.~ sntisf.1z eomplctnmento o fim 
do logisl:tdor. 

As emendas no coueetto r/e S. b. sau rlosneces
sariils, ou inconvenientes .. llnLrnndo llil. d.omontr~
"ão deste acerto, 11 meu l'el', o nobre nnmstJ'O nao 
consegniu o· ~eu 11m. ' -

:-lot.ou S. J!X. q11e 011 11.1s mlllhds emcnc!as nno 
aprosr.nt.:1sse algnma disposi1;[tn re!ativH_ ao §1· do 
arL. 1• [Ji.ll' mim imp1!fl1Hlll0 llil ?'.d.iSCUS>ilO, C tO!IlOil 
isto r:olll<l uma cspee10 ri~ rcw!lnn,:un~nto, d;, mm.ha 
parle, de <[tiO as reflcxo,tt' rpw f1z .a esto r~sp:.Ho 
eram infundadas, _nüo t.tnltnm ealnmcnt.o .alg11m, 
isto é \'Onsidcra\;oos qno rorStll'lllll sobro a tnllOI'rt· 
r.iw qu;J ;o nota ilil § 1: d11 nrt., l· ;la propostn. 
• " As forças <h' lerl'll, rl1z <':;tu nri.If~O para o r<Il~ofi
r~ar:ceiro de 1871!-18/l cnnstari1o § 1• 1bs officwes 
das tliiTtJI'ünles cl:tsscs lio exercito. " . . 

H a de rl'f'.oldar-sc o sonntlo qnc nud"mnnstrc1 a ln· 
r::mvenicn··in do semclhnnto innoYacüo 1l0 todos os 
ostylus c• nratieas até hoje eonswntetMitlc ohso!'l'a
rta< • n'1o havia uocossidatlc, 11Üo iltll'iil rnz .. o ~tlrt.il 

• ' ' 1 ' a111orisnsse. :Mns i1npugmta1 o-n. liz :'Clllll' que c1:a 
apenas um ,Jel'oito de formula; 1JIIC "'n lOt1i1." as lots 
antnriores sempre se 1leclnr:.rnm quaes as dtllcrentes 
classe,, dos olneiacs do 1:xn1·r:it.o; notd q110 hilYia 
umé\ lei (a de 18D) que ctr;nniu, 'lllU es.wlwleccu 
quntro ,;lasses no n~et·dto, IOii!'W tlop01s \nt nltern
da por Oltl!'ll tle 18 de A~·JSto do rs:,~. o por!nnto 
podia esta oxpressão" diiTerontos cliisses ~' ~ll;lliflcar 
mais ou menos daqui I lo que o nnbre mun>tro loYo 
cm vistn. E como o nobre ministr<l nilo podia refe
rir-se dque!la elnssiflcn~iw IJil~, nl;!•R, orn :1 dn lei, 
pcrnuntci se :<IJ refona n olassJJlcnçuo tcchmca ou do 
quo0 classificnçiio cogitava S. Ex. 'loto-se bem q11o 
eu declarei IJUC não tinha dul'iàa s5J1Jrr; o sr.nt1do do 
~ 1• da proposta; ma~ ?O a expressa o n.an m·~ molhm·, 
não havia ra1.ão para movarmos aqmlln que cons. 
tant.nmonlo se tinha ol1snrvado. · 

Era nm defeito de formnla,,e IJIIU!Hlo co~lP!'omct.ti
me nu 2• discnssãn deste praJedo.a rcdnzu· n. omon
rl~s 111inhas I'Ofloxüos so\1rn ~s chvo:·sns nrtwn' da 
JH'O'lOSta, nfio mo ,:omprom91t' a emcnllnr al1l. a !nt·· 
mula ;11iupiada pelo noh1·o ~lllll.>lt:n i ni'I'C•'Oillúto que 
era ess(;fl.~inl, para qm' !IIltJhns Hlt~.l~i nr~nssem eon
signndas, o lni'I'Min uma ospowt, do prolt!sto 1:ontra 
este projecto qne so npnrln ell111p.~L'.Illll~ntc.; so1~ no .. 
c1:ssidado alguma, 1le tud.as as prnlleas at1: IIOJC so
"tlidas. E tanlo que um il\u:;tru 1lopnt.rdo 1;oln pro
~iucia do Cou11í disso no ro\nlpt· dn é'~1:1nmsan tia 
outra cam:1rn r11t.J niw lho eit:ll'lll ll)lla lot ~os !·CI'IliOs 
dailll~iln do LJUil so tmtn. Com eiTuno, nsstm o, tnilo 
isto 1~ uma novidadu, , .... 

~lns,omOm1!pruciso.rospeitn1' as suscoptihi 1 idmlo~ 
do goi'CI'IIO, a(J[JI'OI':tl'•SO il 5!111, Jll'O!JOStll (;I] rptiiJ rot 
r·uncobid~ 1111 qn.tl o nobro IJ1IIttsi.J'O m_nndon-n,emltot·a 
s,\i(t nm t1':11!nlllo imrorfoito, que 11110 lol':t o c11nho 

Quanto :i emenda que oO't•rr.ci ao § 2" deste mesmo 
artigo. o nobre ministro osfon;ou-se pnm comba
tel-a. demonstrando Sll'l dosnecossulado. A enwnda ao 
~ 2' do arL. 1° tln proposta 1li1. : " om vez de insnf
ficicncin de nntros meios, serito as forcas oxLI'Wrdi
n:tl'i:1s, etc. "; diga·se << na insu!nciencin do volun
tarios, onga,iados, c recrutados, sorú a força, pa1a 

(eit·o:lmôtancins extraordinuríns,oreonchidn por eorpos 

I dr.<ln<:.~dos da gnarda naeional.' " Tive om rista o 
COITÍ'.<;ir o 1·ago, o indorinidn da oxpressito " na in· 

/ suiTieicncia de outros lll''ios "'c tamhciii :1s ultimas 
t pal:wms do mesmo parar,p·:1p!w, que ficam snhstitui
! dos pelas se::;niut.es : " se !'ii O preenchidas por eorpos 

I
, rlostaeailos da gnarda 1:ncion I. " Entendo quo nãn 

c 11/Jt:l emondn simplcsmC'nte do rcdacçno, rmquanlo. 
1 o serl'ico d:1 g1wrdi1 nacíonnl. nns wrmos da lei do 1!1 

I do Setémbro de lSiíO, é, ou scrl'ico do destacamento, 
ou de corpos dostac!1dns. · Em nnin e em outra hypo

ltltoso a gua1·da nn,:ional é destacada, mas a oxpressão 
1 propria, 'Iuc cabe uostil lei, visto qno lJ·attt-Sc de 
1 cit·cumstariC·ils rxtraordinarias é "eorpos destacados 
1 da guarda nur:ional ''• cnmo tem sido obsorYitdn nas 
. r;•ccutos !~is d·· 1\xaçiio de forr,as. Era esta n cxpros-
sito l••:iai mnis r.onvcnwnto do que n do quo so serviu 
o nobre ministro, invocando precedentes remotos 
pnra f,md:nnontar u altPrnr,iw que fez no sou pro
Jecto. 

" N11 i;;sutneí :ncia de outros mrios " nüo 'Jnor 
o nobre_ ministro q_ne s1J menei1 ~em, exprcssautonlo 
qnacs faC ossos mows. A oxprnsStto 11 OI'J<lontomente 
n mais vaga, ll mais nbsn[nta, nn insnlftcir.n~in de 
onu·os meios, isto1;, tu<ln qnnnto pos~a snggr.rir 1Í 
monte tio nobre ministro. Nem S. Ex. diz "lll son 
prll.iocto "na insuflíeif'ncia dos entras meiosi,; ó rlo· 
0Uli'051110;0S l IÍ O ill'hii.rtll'iO I!UC U!iC COIISÍ~Iln llCSSil 
dispcskitn do projor:to; isto ó tln maio1· ol'idouo'n. 

Entl·êi'IIIIO o nobro ministro disse: "Quo outros 
moio:' '? nito ltn souiio dons, soo nobre senndorapro
r.onilll' Ollli'Os ltl'l:t '111ilti mrtg1111.~ Apnl/o. " Snm sul-n 
nprrsl!ntn no nnltro nlínistro o on~nnjnmGntn do ~~
l.rtm.~eiroH, o quo niío podomns fawr sn11il0 em 1'11'
tntle ,Jo lei, rp10 nqni sori:t muito àiseuliiln, <tntPs do 
snr votnda; tnmhcrn seriH 11n1 mroin 11 t•omprll •lo ••s
CI'UI'os, o ontros moius rpto n occnsiilo poss11 s11ggorir 
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;\ mcn to de quallfUCi' mmistro. Eis aqui nproscnln
dos mais outros meios,~~. portanto, c O\'lllonte que o 
eurpo bgisldtivo nüo deve Yotur nmu rlisposiçao 
dnstas a respeito dos meios p:n·,1 o p1·ornchimnnto 
das ÍOI\;as, som lfliO :l~e do !lllliWÍra cJnra O precisa 
quaps silo elles, qunl n su11 extonsüo o aleaneo. 
li' este dül'oi\o impor~m~o quo a emenda currigo, o 
o noliriJ ministro I'Oíorllo. 

.~ãu ó u Da novid<~de, sonhoro>, esta disposir:üo da 
emondn rruo ol!oroç~: ri n reproolnccitro do disposto 
umlois do fixaçi10 nntcriorc:<. Disse, jJoróm, o nohro 
ministr11 que é um imonreniente a repi'Otliq;fío da
quillo que já ris ti\ om lei Jlermanenl.e. ~lasso q1tero 
l.1rur este caracter de pcrm,weneia ilo um;~ lei desta 
uatnrcr.a, sou eohcrento qtwndo menciono esses 
meios. 
. DisYo, rorém. o nobre mini>l.ro: 11 Sois conLradic

t.onn etlrn a disrosição do nrL. 2" das emendas qno 
mandnos rostaholct:cr, porque neste artigo su mtmcio
nam dons meios rlo pre:me:wr as fOI'\'iiS cm eit·cum
:-3tancÍil~ orllin.1l'ins 11 cxtr.:IOI'dinal'in.s, c vlls ncs~o 
out.ro, ;dóm desses moios nstabeloceis o dos corpos 
d~stacndos da gn1!'rta naeional.n Mas niio ha antino
mia algmna: essa t'mcnda rliz o~p1·css~mnnLo qnn na 
falta riu vulunt.arios, cng;tjati(!S e rocrnLa~os, isto é, 
,iust·:mento os meio> qu~ siio pi'Csci'iptos no sc~undo 
.1rtigo que fn~o restilbclecor; e, po1s, na illsnlndcn
cia destes meios, Sl'j<i a força precn;hitla por I~OI'fHJS 
desta~ados da guarda n~l'ionnl. Onde CHtú a anti
nomia'? Onde está a cona· •tlir:ão? na harmonia, ha 
o aceor(io o mais comp18lo. " 

O Sn. F. Ocnvi.\NO:- Elle qdz dizer repotiçüo .. 
O Sa. P,\IIAN.\Gtl.\' :-Tanto nün ha ant.innmia, que 

o nnh;e minisLt'O eensnrou a ernen'da por sr:r rcpt'O· 
duc~ilo do OiltrO Ul'tigo: é il I'Cprorlucr,ão o1}:eresccn
tudu à o que so aeha no m·tign 2 ·; como pode o no
bre ministro dizer .:ue isso :~stá em Cilntradicçüo, o 

. ao mesmo tempo nlfiJ·m.yJ' qtlo .iit está .no artigo'? 

n vontade do~ S1·s. min:stros. cr Nn insulfir.i.~ncia do 
ont.ros mrios!, " n nobro miuist1·o nilo mo apresen-
tará loi al~uma nestes termos. . 

O Stt. Z1t:A1ll.\':- E! a primeira wz. 

O S11. l'An.IN1Gll:l,- Port.3nto, permiHn quo rliga 
qnll us I'OI'rtmulaçocs são intoil'ilmento J'tíra de pro

'P?·'ilto .. ~~ lei lfii,O. S. Ex. dt.ou tt•l'llUI'u pcrmanentB a 
u:>[JOSI(,:no dn \01 '.I e l~Ü'l; Já \'IJ!Jl OX['l'OSSUIUOII t.o de
tL:l'llllllados os meiO> para o proencimento d11s f:Jrr.as; 
nao ha o ~·~r~o, o nrbiLrn1·io, qno se not;, 1111 nrli•Ô do 
11ubr>! mtmstro. · ·" 

,\~;Is, lii7. o nuh:e ministro: 11 Já no msso tempo 
l~ayw e~1a disposi(;iw permanente. " Qnid inde? 
hn ]1<~1' lSS~I tl10 ll I:Oillmis•:fLO Jll'OjJOZ a Sll!J[Il'OSSflO 
do U!'tlJN V111do da r;;~milril dos Srs. deputados, o foi 
flO!' 1ssn qno ül.t !'efr:rmtlo-me a Mse lll't.igo, dn ma-
110Jru por quo lrn npresent.nde, nhsri'\'Oi qno rt'il nmn 
I'C•.111n<lnncia, porq1to j;i havia urna ld u esso res
po,tn: m::s disso l"!iO rp1o o artigo appt·oximat•n·s~ 
dos Jli'Cr:cJtos r-onstitneionncs, n 'Jiie >"O devin resta
hclr:r:er a Yer~intbir:, donti'in:J: qno a s;;pprnr.siio at,: 
t:nrto !""Jtr' Llllh:, al~nm;J plansillilil!nde, mas que o 
melhor e!'' 1;m ohedtencta u homenagem nos precei
tos r:onst.ltllell~rmcs, nwnt.c1·-sc oart.i''n c r:omplntal-o, 
dr,ro';anrln n d1sposiçiio da iei rio 186i'i, alltJ tornava 
pnrmatwn:c a lli'fi>Jsir;fiO dt' J,•i de ll:lGi. E' isto o 
qne quer a "unstitni<;üo, porqun ftxnr ns fo1·c·>s, disse 
011, ni1~ é ~irnplt•smcnte apresentar nm af~;Jl'ismo, 
dL'te:·tnrrl'JI' 11111 numero, 1Í uma idéa r:ompl:•xa, qne 
on,·ch·e no mllsmo t.c:np•1 a rki~la:ar.ilo d:' natureza 
o cxLcnsfío dos mci:.s, Jo que se riÔI'C servir pari; 
o Jll'l'Gn7h:mcntn ,tias !~n·r.as, Isso foi. o quo cem- . 
pro se plilttcon ate lS60; c se. nas <;ll'f'umstnnr:ia.• 
dn ÇIWI'I'<I, hom·c esse tal ou qu: t desi'Ío lia mar
c~a atri entüo seguirta, nno IÍ parto ~riJ'a que 
11ao l'IJtrocr:dnmos, o rtui~emos de sc~nir a "'rrda
d •ira doutrinn consLitnr:'onal, porqnnnto. cm todo 
tmnp>\ lor;o q.uo seja demonstr~dn qualquer falta a 
esse rospclin e opporltmocomgtl-n. 

O :~n. Sn!!Z.\ Fn 1xco;- i\'ão ha presr:ripr;ão. 

Portanto se o nobre ministro não liga á palavra anti· 
no mia onLro sentido, niio a podet'iÍ descobrir na 
emenda que tire a honra de apre~ontar ao criloriu 
do senudo. 

O nobre ministro gosta sumpro rlc fazer rcr:rimina· 
r.õcs.,. O sunado tem visto qnc cn mantendo este 
posto, scmpl'o animado do sontmJOntos do respeito "' 
defcreneiu pnl'll com o :1ohro ministro, nilo o aoeuso, 
censuro apenas o sen tra~alho, trato do melhorai-o 
com·) cntundo; entretanto S. E~. rlesrlc o p1·incipio 
;ttiÍ o llm do seu rliselll'~o tratou sempre mwiJas l'rn
ens collsidcrar.ões como outl'<lS tantas accus;wões. 
Não llz accnsÜcnu algnmn, notei f~ltas, notei ,](:fei
tos, prop117. mÜ!horamcntos quo ora mesmo do i~Le
ress:: do nobm minis~ro acoitar. ;\las se não servem, 
Sl' nilo silo rn·ncodentes, rejeite-os; nilo fiz sequer con
snrns, I[ IIII II tu mais acens:10Õcs. 

O ·sn. Z \C.\RI.\S :-:\pniado. 
O SR. P,\IWi\lil'.i:- ,".'lns <> noltre ministro fol 

dóm, foz r~cl'lminaçõe;, disse I[IIC tumbcm a lui do 
fi:mçilo de forças t.lo JSli~, Jllll' mim exceutada, !IÜU 
dccliil'llVU o~prcss:uncnte qua·s c1·am Psses mmos. 
i\las o d1;posLO llt\"a lei diOoro r],,qnilh qu1J quer o 
nob:·,, miaistro. O noh1·o rninistJ'Ll niw ili'I'Osontnrú 
ao son•ulo, do qnom •'Xigo uma votaçiw quu tnlvcz ... 
do qncmoxi~o rotos, nmn lei nn~ tormos da snn pro· 
posta; a nppnsi<:i'io o <L maioria do "onac:o Leom o 
rll't'r!r de snlwr ,i; que rito votar; niw iln~Lu conhec9r 

O Sn. P.uU:I'\GU.( :_;lliz muito bem o nobre se
nador, cantra a loi fundament;JJ do E~t.arto niio ha ' 
pt'CS~i·:p(;tlfl, Logo qne o nohro ministro niio demons
Li'OU do um modo conveniente, que ulixnciio das for· 
e:~s :tüo .envolvo a anlori~nçiw ilos meios 'pnrn o seu 
preen•:lnment.o, l'ril c~cu~iHiu I'cennnJ' nos proreden
tcs, rmb,:ra ft';sr.m ollcs rlo tempo dos mcns nmi:<os. 
E1~ t·econht;m qne em tumpo de ''oil·crmos ;í vorda·· 
1lo11'U o!n,utrma, porrrnc aqncllo disposiçfio pot·mnnente 
púdo ;ltr. rta1: romo msnltndo, se o corpo logislntivo 
ner,n1' os rneJos ao ;pvorno, poder este prnvolorer-se 
da forç•1 o do., meios decretados na c1tmla loi do 1864, 
tnnto pnrn cireurn,t.nncias orrlinarias corno para oir
cumsl.nnrias r~t.rnordinnrins; tct·omcs 1psn fndn, por 
nma disposiç~o pcrm. monto doterm iomlo, não só os 
~eios, como n> f.lrçns, c innt.il'mdo em alguma' éon: 
,]nnr.l.mn grnvn :1 mnis importnnto dns prorog:1tivns · 
parlnmontaros,. O gut·rrno não precis:wí do .parla-
mento pnrn YII'DI', · · 

O art. 2" da loi do 20 do Julho do 186·1. qno ó a 
tlisp·,~içiw pormnmentc, dcLnrminn os mrios Jllll'a Sl' 
complct>r a fnr~a ílxaàa no § 2~ rio arti~n nntr.co
tlenL:': porLnnto, :>nlo monos om rirtndo rle<sn dis
po~içiio do :ai torlt o t<OI'Crnr, a força fi~ndu nnqnr.]J(l 
m·tqio: rlcstart.o trrcmos constnntemontn em vi•or 
nmn ll'i de llxnrito de t'or~ns a pó r cto ontm rJUO o go-
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''orno solidt.a todos os nnnos pot· umn pr8p'lst:l. 
Isto o tuna mistilicnçiLD, ou comu lliz o nobre sena· 
dot· por Guycz, uma degencm~:üo do systema re· 
presentutivo. 

O Sn. 8u.YIWL,\ n L MoTT.\:- Uma das muitas. 
O Sn. m~IsTLLO n.\ lL\HIXLLL- Descobriu isso 

agora? Não dumos osso sontidu. 
O Su. I'AIL.\:JAGUÁ: -Mas nus circnmstancins n 

que ulludo padtmi dar. Portanto, para obviilr oss1 
inlorprulueão entendemos qne duremos volta L' 1l VL~r
dadl'ira cto'tLlrina c determinar annualment<•, nilo só o 
algarismo da fot·r.n, seni10 tnmbom os meios com qtw 
essa força devo ser preenchida. 

Mas disso o nobre ministro procurando comba
ter-me com LUIL argunwulll < d h1J111inem, que nos 
moa; reldLorios de H:iG7 o 18GB cu rc~omcnd:tra nma 
18i sobre o mcrutamento, u:io t·oparando t!nliio quo 
as dispusiçõos sobre esta mdio do pt·oeHclwNo as 
ferras seri:un pPrmauento~. Sem dnrida o fiz; c nt<i 
esse· trab:tlllD fieoa em 2·' diseussão aa emnara dos 
deputados, lc<Lldli··SO formatado vurias emendas em 
um.t comtuissürJ ospet:ial. n r:ujus coaferendas assisti 
.lias issv nilo altel'il os tormos da rrnestiio; o rct:ru: 
l.u_rnenlo hoje mesmo adw··SI! rr!g.nlndo pot· instruc· 
!iOOS permaLLL'IIlUS, O rJILO l.ilil utspensa 11 ilULorÍSa· 
ção pai':t o omprago ou oxot·eicio daqnelle meio,cotJto 
se fa~ todos o., unnos na lei do fixafiito de [orr:as. 

0 1/lUSLLLO iiCOLLteCO il respeito d<Ís ÍLL1p.Jst;;S fjiLO 
podem ser regnlauos om leis permanentes, mas nem 
p•lris;o uoixam do figurar todos os anuas na grande 
!01, em rpw se d~erctam as tlespczas <) a rer:oita pu
bltca; sw utscutulos e volarJ<jS lodos os annos, em
bora lenham .:oferenda on sejam r~gnladus por leis 
ponuanentes. E' o mesmo que se devo fazer a este 
respeito, o, portanto, uüo lta r:onlradiçito da minha 
parl? eomo ,rrelon~ou itdlilr o nobre minislt'o, que 
suntmdo ;, J,mda leila na stu proposta, fH\teurnn 
tuna dirersito, julg:mdo eol!oear-me na posir:ito do 
ré o, qtte nito aceito. Eu disse nos rt!la torios ct'c 1~ü7 
e l8ü8 que ora preciso utm b \a lei di\ :et~rulanLCnln 
a ~ottst·ripr:ão, ele.; mas isto niw tmporta contmdi: 
ção, é ovid'cntc. 

O uo\Jre ministro deelamu, o disso nma verdade 
que eu roconhoci a plausibilidadt• atrí certo pauto d·; 
supprcssào do art. 2", o aprescntunlambcm isto eom~ 
uma contt·~dtçüo.: mus islo prol'u sümoule a [ran
<JU~za, u a bôa [e com quD itrgum9nto neste negocio. 

Eu utsso ;11 O estado das cutts;ts c este, a supprossi10. 
ft tú ~erto ponto teria plati'ibilidade, por'JIW h a css11 
disposi9ào ponnauonte"; mús isto nüo 1\ snstoutal·n· 
ao con:rurio, cn disse IJILe uat.m era a yordadoir:; 
LionLL'ina. Esta di<posiçiw approxinta·so mois dos 
proccHos constitucionaes, l'itmos portanto dmO"at' 
aquella: nito ha coutr:uliçiw como pro tendeu aeiTur 
o nobre lllinistro. 

Qu~mto ú oxpt·essito que jl'l~o d.:~•or ~ouinir-sc 
. . 1 l . I ' " ' tsLo e, ct cm vez 1 o gnut'( a nae10na uestt~cntln 11 usnt· .. 
se du expressito "eorpos doslafihdos da guarda un
eional "· ó isto doduúdo ditS propostas anteriores 
embora mai.' rr•contes, o po~· isso tuosmo mais auto: 
ris.ltlns do quo as que fnl'ilm ciladas pelo nohre mi
nislm qnundo roforw-se its leis do l8ii2 a lStil. Essa 
expressiw.-ú :illturisacla palas leis do flxnt:itn sttbsc
quenl.os a assa ultima data apontada pulo no!Jro mi. 
n istro, o ost.:í do aeeord•J com a ld da gtlilrda naein
l•ill, f[ILO,Íil [ui :II[Ui dLaua [lOl' 111Ílll honlem, UüÍXilllllo 
du ler sons arligus ptli'IL nito cansar 11 nllonção doso-

· nado com a leilnm d11 lei que cllo conhoco perfeita· 
mente. 

Toda viu o senndo niio leval'li a mal, .iii que se pre· 
' l~nde dosvi.rtuar n qursliLO, q_ue ett mtt~to porfuncto· 

rmmonto va apontando o.' arttgos do ler em quo essa' 
expressão é consagmda, não se notnndo a un artigo 
ua proposta em nenhum dos artigos dnlei da gna!·du 
nucionnl que de1•emos ter om vista quando escrever
mos uma proposta desta natúrozn. Ainda que em 
outt·us propostas tivesse havido algumu fi!lta, o mo, 
delo de ttue nos devemos appro~imur ó a lei perma· 
nento em qunnlo vi~orar. 

A l1!i n. l:i02 de HJ de Setembro de 1850, que. rc
~u~a o servir;o da guarda nacional, diz Ll'l art. ll7: 
(L e). "A guurdu uaeional deve forneeer ''"rpos des
tacados pura dtrfcnder as praças, frontcir~s o costas 
d0 Imporia eumo amiliia·es do exerciht do linha. 

Art. 11\1. ,\. loL, ou decreto pelo qual so dcler
minar que a gnnrdp nacional forneça gorpos desta· 
catlos pilru o sernço Je r;nerra, devera fixar o nu
mero de hornens e a dnrncfto do servir.o. " 

E' ~orno ató certo tem pÔ so fazia; ct'ilvu.se sempre 
ilLLI.ori~a!;iio exprPssa para destaear-se um determi
nado nttnttJro do :;narJas lliteionaes. 5,000 homens, 
4,000 iwm,Jns, por exemplo, como nes~as lois ci
ladas pelo nohre ministro. Agora não se ra~ isto, 
mas em verdatle so dol'la ilxm·nnumoro dos guardas 
na.cionaes chumados ii Si·r~iço de corpos dosta~ados 
ato eerto numero, e d nran te o anuo du lei. 

Art. 120 (!C): "p;,ra ii cumposiçüo uo:; corpos des
taeaJos serão preferitlos os guardns naciunacs que 
so apresentarem vuinnlariamcnte ele J) · 

Nos arts. 121 a 128 se ach:t a mesma exprossiw. 
O art. 120 db: (tu) : " Os corpos que destacarem 

parn o serviço de gtWI'l'il, eon~crvnrlln a sua nrga
nisuçõio sempre que ui;so n:io houver inconveniente.)) 

Até por mais o;ta r11zito (o disposto no arL. 129 da 
lei de lD de Sctenthro do JS.'iOj entendo que a vor
tlauoir:t exprllssüo é essa qu1~ estiÍ na minha emenda, 
salvo se o noiJre mimslro qum pu r do parlo a dou
trina do arl. l2!l c ;rll'ustar-so o mnis possível Jelln, 
daqnillo qttc a lei manda que se tenha cm ris la e se 
obst•rvu isto é, enno::r·l'at'üm os corpos destacados da 
guarda u:teional sua organis:tr:iw. Soo nobro minis
tro nno quer i> to, conttn·chenilo-sn a raziio porque 
substitue essa expre,üo por onüa mais ampla, que 
pode c ar Jogar il duvidas, e das duvidts do gOI'UJ'IIO 
muitas vezes nasce o arbítrio. 

l'ortanlo, a minha emenda é qno está mais r]e ae 
cardo com o oslado da lPgislaL:ào, e sondo assim, 
niw púde ser combal'da pelo nobre ministro, como 
cunt.cndo uma superfluidade. Niio <Í uma superflui
dade, porquo a guun!n n:H:ional, qunndo fnruceo 
corpos deslaeat:os, vem cm nm;ilio da fo.ça de hnhn 
I! fien sujeita aos mesmos ref(LL\mnentos e dis::iplina, 
o que não neonto~o n11 outrn hypotheso quo se acha 
no nt·t. 8! uu l?i d!ada, tJ portanto é uma disposiçiLO 
suhsto~ct.al, nao o wna mern questão de palarras, 
traz dn·c1t0:~ o. dcverl's, tanto da parto do gnvo1no1 
como dos t:tdndilllS guanl:ts nar:wunes; o portanto c 
lHot'orirol ilqta•lln cxpn)ssito I[LlO o nobro minisl.ro 
IJLWr reslahclccor, cmiJOl'il so poosa aehnr cm nlgnma 
lei anterior. · 

A utúrn omendu inljlllgnatla poln nobre ministro IÍ 
n segninto: "No~ :J· Jo ntosmo urtigo, cm lor;ar das 
paiarms "niw <xcodendo do 1,0110 pra~as" di~n so 
<tniw excedendo lllllilS e ontt'iiS do 1,000 prar:as. )>Disso 
o nohro ministro IJLIU ti uma qnesliw gr:in11nalienl, 
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mas no fundo S. Ex. concorda l'flOl n emenda apre. 
sentada, disse que o sentido o aque\lc mesmo. Tanto 
pôde não ser aquelte mosmo sentido qnc a mesa, rc•
dig;ndo o pi·o.,cr:to com as emendas, redigiu-o no 
sentido da intelligonciu que IHlllÍ dei, obsorvundo que 
as praças dos depositas de iustmcçüo ficavam sem. 
limllação alguma; e pois, qnnndo se tratava do. fix11r, 
de determinar o numoru de uma purtc das lor~ns, 
embora sejnm estas praças dos dcJpositos inncti~·ns no 
nosso exercito, fieavu-s:J no vago. O nobre mm1Sll'tl 

. não lendo oiHril explicação para isto, declarou que a 
limitllcão del,OOO pracas, relcro-se tanto nus depcsi
tus dÔ instrucção como ou deposito ele aprendizes 
artilheiros. Então, p~rn evitnr as duvidas quo dnhi 

o levar-se a duas ou quutJ'O mil, e pot·conscguiilto1eni 
voz das l(l,OOO pm~ns fixadas, teremos 18 oa20,u00. 

Portanto, o nobre minisli·o parn sulvar.se de m\Jtl 
peqnou , ditncnldade deixou do consultar as neciJssi
dnd0s up sc:r.l'iço pnlllico, que a OP,posição ror.on~e,ce 
c respmtn. Sulvr.-stJ o nmor proprto dü nobre múns
tt·o mus as eonvenh nciits pnblicus fiqnem sacrifica~ 
das; vlt a proposta com todos os seus defeitos, e ci 
nobre ministro 'cJne seja muito feliz na execuciw 
de lia ! .. . , • 

· podessom provir, declarei expn'ssnmente " sendo 
umas o outras. » 

E tanto minha clnvida er;t funjada e a rerlaccão 
que 11 mo~a .den á Füposla a mais natural quo. 
consultando a razão d11 disposiçilo, r,u era levado a 
cr~r qne o nobro ministru impunha aquelln limita
ção de mil stímcnte no,· ap'rl'ndizcs nrtilheiros. \' eju 
~. Ex. que lodos se enganaram a respeito da cxton
~ão do sou pensamento; ,1 mosa ongaQou-se dando 
,; mesma intelligencia cp1e Cll tirilw ela do, c no ex
tracto do discurso do nobre ministro se lê " Qusnto 
á com,essiut do mil pmças 1 n a o deposito de apren
dizes artillwir•JS, julga jnstifitado isto poJa reconhe
cida necessidade do ir dando <iqnella util instituic;iío 
eada vez maior desenvoirimento n o então S. llx, 
recordou qnc no tempo do seu antcc0ssor clla .iá 
tinha forncl:ido muitas praças para o cxcreílo, onde 
portaram -se ;;allwrdameute, e ultimamente fome
ccu algumas pmças pata os corpos dr nrtilhnrin. · 

Cumo quer que sr.ja, o nobre rninistrtl não refiec
tiu que Jica multo limitado o numero para as pr<;çns 
dos dopositos de inslrueçiw. Aqui estiÍ o nobre duque 
de Cuxias, que poderiÍ diwr se 400 011 :100 p!'llcas 
serão sutndentcs para os diversos dcpositos do in
strue"ito. Nãc são seguramente, allcnto o desfalque 
do uosso exercito e a mstrucção c1ue é preciso dnr·se 
ans individ•ws que tivorem de preenchei-o nas diffo
rentes armas; <JSSe uurnero ,; muito limitado. Se o 
nobre ministro qaizer dar algum desenrolvimcnto 
ao dep11sito ~c aprentlizcs artilheiros, que já chegou 
a ter GOO praças; so por exemplo ![Uizer elo1'al o a 
800 praças, ou croaJ' outros úeposJLos cm ~Jgumas 
províncias, o que fica para os depositas de instruc
ção? Só o deposito de íustruccüo do Rio do Janeiro 
talvez tenha um numero supérior iÍ ditrorenca que 
vae do SOO para 1,000. Portanto o nobre ministro 
devia aceitar eom franqueza as observuç'õcs quo fiz 
tendo cm vista as necessidades do serviço, e dar ú 
sua nroposla uma rc,Jaccão mais conveniente, f<lZCn
do que as pruras dos·depositos de instrucçiio fossem, 
como determina a lei vigenttl, incluídas no numero 
da força fixada. 

Nas leis autoi·iorcs se dizia empro " inclusivo as 
pracas rlos depositas do instrnr.1·ão"; mas o nobre mi
nistro querendo aprosontnr uma diminuição na fixa
cão da forca . diva o t~onsoquontcmenlo uma dimi
nuicão no' al~arismo da despczn,. isto 1: qnerando 
apnrentur urna economia neste ramo de scrvico, 
fixou cm 16,000 parn circnmstancins ordinarins 'as 
forcas docrotadas, mas ficou som pro com enchuncus 
bastantes pnra alargar ronsidcruvolmcnto o numÓrn 
das pr:tças dos depositos do instrucçi1o, crno ni1o sn. 
referindo a ellas o limite das mil praça~, rc~crinm 

O Su. SAtL\lVA: -Não pretende excc:ul'a!-n. 
O Sn. Í'<l!IÀIW:u,l:- Notou tamllem o no!Jre mi

nistro a incongu,cnei:., de uma dus emendas pOl' mim 
uprese.Jtadas visto rcvol(ar uiun disj'osiçiw para es
tahc!eeor outrn sumolhantc; S. lx. referJu-se ri 
emonda que llJt·sa soln:e a exoneração pectiniai'Ía e 
~ snustituiçi10 por indivíduos, qne se perinitle a'os 
voluntarios, gnardus nadonaes tlcsigoados, e aos 
reerutados. 

!sso nüo é exacto. Apresentei a e1.nenda purquu 
dcJ.xa Jo ser permanente a disposiçào rulatim ao 
obtoeto; logo que >e rovup;a a disposiÇão permanente, 
de necessidade a idé;1 ceda sBr trazida à tola da dis
cnssiic, ú apreciação e juizo elo senado. 

Omle está ;1 incongruoilci<t, ~ouão a conveuicncia 
de pcJr u~ disposi(:Õcs deste projecto de aecordo com 
osRrecoJtos const:tucionc.cs? 

Uma ont.m cn1enda ta miJem irnpugnacu pi!lo no
bre ministro, foi a seguinte (li!): " No substitutivo 
do [,rt. :3." accrescente-so o seguinte: Ou qn~ ten
do sido exonerados por -se havo1em retirado du cam
panha, a11tcs de terminada a guerra, o fizeram por 
motivo de grave molestin, ou :crimento recebido eiu 
combate, cowprovndos por inspecção desnude. 

As gradna0ões ass!m cuncotiidas não prejudicam, 
nu e.seala de promoçao, aos officines que maw:· an
tl~lll~ilde tiverem nos postos cfi'ectivos dos com
llllsswnados. " 

A impugnnção do nobre ministro a esta emenda 
ndditiva, foi pallida; o nobre ministro não pude deixar 
de dechlr<tr tJUC adoptnva a idóa c~ pita! do artigo por 
CL1ilSJderar;ilo ao uobre duque de Caxias, distincw 
n:'cmbro da commiss~o de marinha e guerra, que ~endo 
s1do crmmwndauto em i;hefe do ,·,osso exercito em 
opcraçü,Js, tPndo dado commissões, etc., reconheceu 
~ ner:c sssidade de nüo se retirar esse galardão que foi 
conrcriJo a tacs iudividuos; accresccntou qué por 
mais escrupuloso que fosse o quizesse respeilurosdi~ 
re\tosadqueridos, não pôdu deixar tie ceder diante dn 
um juizo tão comro'tente. 

S. Ex. ac;ha melhor esse favor illusorio concedido 
na lei, que foi h" jJOUco votada, e que começou a vi
gorai' no primeiro do corrente mez, isto ó, éssas dis-. 
tincçües quu nndn sig üficnm, nem honra, nem pré
ccdencin, nem cousa n lguma ; t•ssa ordem dos ga Ices, 
que S. Ex. diz tJIIO fura por mim crouda sem que eu 
tenha disso cousciencin, porque se ha ordem dos ga
!õc~ ó e~sa cl'eada por esse artigo, votado por inspi
ração de S. Ex. que o gorn vao sor revogado pela 
emenda du commis~iio com necordo forçado di:Jnobro 
ministro; ahi é que estava n.Ót'dem dos galões, por
quo S. Ex. nos disso que aqmllo cru uma mera dis
tincciio, r até rr.!orilt-se tís nrdens honorWcas, qnt• 
trnzÓndo honras mi li taro~, níio éa!a·tn 'ptccedencia, 
nom vantagens. E ouncho que··menos do que isso 
eram os :;niüos; valiam lnnto como os que. tra1. qual
'llier cocheiro em sun lihré, não davam grud~açiio, 
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nen! procednneia, de S~l·lo q110 il[H'esontal'a·>O u!n 
ind1viduu com deus t;nloes do torll'ntu·corunel, o 111 
ser commandatlo pnr nm capitiio mais antigo ou por 
um major! ... 

Mas :Jsscvorn o nnl'l'e ministro qno ainda agorn n 
nllnha nmonua l'oduz as cousas <Íquollo estado; quo 
as grad1w:;õos ~rnm annnlla.da" ,:om a elansula do 
resa. v ar-se os rhrollos ndquer1dos nu ,l'sculu de pm· 
moci10. Admira que o nobre ministro assim pense, 
atténto o ser1 prnce limonto antr\l'ior ne>ta nws.na 
quostilo. A emenda l'Cspoita os dirr•itos de ant.igui· 
dado >6mentl', quanto iÍ promncfto, não :mr1111Ia <IS 
outr~s regalias e vantagens inherl~ntes il> gmdnaçües, 
quo so r ao conceder. · 

Entretanto o nobre ministro re>pondend::-mc so
bre este mesmo objecto na 2• rliseu;são dis~c: Não 
preten m (os olficiaes que se consid,'r:Jm gr:11luacus) 
de uma maneira absolul~ aos ollidacs m;Jis antigos; 
quu~do esteô cheg:Jm iÍqncllos post,os _cont~m sua an
tirrUldnJo s;.,bro os gradundüs, qne naa sao promo·· 
vidus :: ofTHdivos antes dclles; é isto o q11e m pra
tica o se tem feito mil!Jan•s tle i'cze>; r; o rr11e se fa .• 
zia antigamente; até haYia promo:,õcs e cm a elansnla 
tiio bom extincla pela lei de 11'50 " sem prejuizo du 
antignidado dnqucllr!s filie a tiverem ma'or,, .Hoje 
uiw sucrcdc is;o; mas fir:a snh·a a un li~uulade 
daqnellcs da mc~mn patente tio grm:u;~do, il!llcs da 
gTadna~iio, p:rrn 1rcm tomar na occasn~o cm qno fo 
mm promovido> nos postos om rruc sao es,:es gra
dur.dos. " 

Entrcwnto, agoru o ilObre ministro opina em sen
tido ~ontral'in. l'orqnc sa!rnvam-oe cxpn1s~anw .. to os 
direitos de antignidadc, quBn,;o tra l:1rn-se de fav01 
menor: mfros dislinctivos; c hoje nilo SL' qu:,r, do 
modo algnm, declarar a r;lansula do lic:IJ'I'm salvos 
esses m0smos direitos do <llltignirladr• '? Creio qne 
ttr'Ol'n, eom mniorin do rnzão, tb\'ia ~cr npmsentadn 
aquella clausula, mas o nobre ministro nt;s diz ;1gnra 
o contnrin •laquillo quo nos dissera :;a pouco. l'lr· 
gunto cu: Qnando entendia melhor a di,,posi(;ão o 
nobre 1r.ini,tro: agon1, ou quando l'espondia ao. 
orador na se~unda discnssão du sua proposta'? O 
nobre ministro nilo está, pois, Glll uma JMi(:üo 
segura; a s1w posição é embaraçosa, pO!CfU? S. Ex. 
procede neste negocio por mera defercnelil p~ m 
com o nobre ex-general cm chefe, a cuja anloridade 
etl!'l'a·se n"stn matcrin. E' poriss·, que digo LjllC a 
sua impuqnuçilo ü minha cme~t!n, foi un!:1 impug
naQâll palhda, drscorada,. qn:~ na o tCI)l a força ncce~· 
sana para lerar a co~vu;çao ao illlllllO do ~enado. 

Com o artigo cr)mo estú redigido c a emenda por 
mim nprc~cntada o fin·or não torna ·Se illmorio; em
bora seja um pouco menor do que lnlvcz tivesse em 
vistD a com missão; mas o artigo como está redigido 
imp11rla a pretcriçfw rle todos :Jquellcs olnciaes 1r1ais 
antigos, cm. eujos postos :'il.o elfcctivos os cOIDI)lis
sionados. D1sse o nobre mmrstl'O : " tenham pacwn· 
ci,,, nflo fo1·am ú gtwrrn. >l 

O Sn. ntrQUE nR Co~xr.1s:- A poi;;du. 
O Sn. PAnAN,IGU.I' :-Jlas nün ,:c trata sómcnlo 

daqnclles que ~ilo foram á gncn·a, jJLirqnu nr·m .todos 
os qnJ foram 11 guorra, em!Jom pl:es~nssomnlmlo~ o 
Yaliosos servir:os, I,Jveram comm1ssur•s. Snbo muno 
hcm o nobre ;ninistro qno nem todns es~ns eommis 
srics l'oi'Urn dmlns r.m rotrihnir;i10 do scrru,;os, niw 
foram eonf<ll'·idas por netos do .bml'lll'll, a mnw.1: pnrto 
t!ollas fomm dadas por nrcc,ul:idrs 1h• nrCIISlao. 

O Sn. nuQUH nE C.1XL\S :- A'quclles que tinham 
!lla!S SOI'l'iÇOS. 

O Sn. P.ULI~ALWÁ: - Emllorn til•ossem mais ser
ricos, rnns os pr:dinrr: ter, rclativumen!e, nm umu 
área limitada, e hnnn· .alguns em out1:n~ partes com 
mais sei'I'ÍI:os : o exercito se achnvu d!VH!ido, occu
pava diversos pont~s, e a grandes dist.~ncias. A's ~e
cepgirJudes rio survu:o podem ter uut.nnsado comnus.c 
sões que uiw devem ··prej nd i cu r, SOI!l grando !uj ustiçu, 
os direitos de <JnUguidude rruanto a promoçuo. 

Desde qur. a promuçã., niio ó coucedidu como re
compensa, como acontece na hypotlwso de que. se 
t,ra!a o direito hu do ufem-so r,uJo tempo de sel'I'ICO 
e nü~ pela natureza, ou me~m'\ pela .quantid~de 
desses servir:us ; a emenda o pois de r1gnrosa JUS· 
t,ica. E se hÜvia umu disposição idenl,ic:l quaudo 
upen:rs t1utav~l·so de mern_s disti,nctivos, l!ojc que se 
pretendo conlerir gradnn~;oes, o ella ma1s nocessa-
rin. . . 

Quizora quo se confel'iss~ es~os prrm~os me~emdos 
de nm modo di~no; e por Isso 1mpugno1 o UltJgo dos 
dst,indÍI'OS: desc•járu porém, que o favor se con
ee!lessc em terrnus hnbeis, coneiliuudo-se o mais 
possivol com' os direitos de pro~n(;i10 adquiridos 
por ou:ros militarrs nüo mnnos cllgnos: 

H 11 rosnei to daquelle~ qtw voltaram fcr1dos, ou por 
"raro awlcsti:r,podcl··se·llil dizer que tarnbemteullillll 
,, f ' ? ~·· Ll pacioneia porqno n5o oram '' guorm . . .ao po em 
cl11~s tor prestildo uté maiores serv çus c durn~le 
mais tempo do rruo :1lguns dos qne formn conumss~o
lwdos na ultima piw.sc rta pleJ'm_? Prr911Ll, po!s, 
niw de ser desnUemlldos? btas lao valiosas cu·
cumstancias sendJ dovi,..amentc c·omprovadas uilo 

I 
devcn. 1 influir 110 animo rlo nobre miuis~ro, o. quando 
nno, 110 I~Spirito impun;ial do r:rn·pc leg!sln~l\·o? Sem 
dnvirla liCnl!nma que devemos manter a 1gualdatle 
nas rclrillllir:õcs; é o que a lei fu11camcntnl pres
r:l'OVC rpwnriÔ diz L{'il! a ll'i soja igual p;1r.1 lodos qnor 
proteja, qner cnstJgne. l'ortnnto, ;u:autclr.ndo quunlo 
possivd os c;Jsos de ern1 ~ de n!msn. essas r?a
duar.ücs dovcm fazc,r-so extcnsn·as aos outros rmcwes 
q11c'so achnm n meu ver n~s .mcsmns circumst:•n9ias. 

Nem di"n o nc hro mumtro procnrnndo a111da 
rxercer có~tra mim uma represa Iii! niw 1111rrecida,n!é 
porqttr. pórlc fol'ÍNL' eom as ~esm.,s ''rn~as : <I .se · 
1sso ae.Jnter:cu foi pelo seu aVISo 9e ~~67 "nvrso 
scn h ores, qne o nobre uli'Jnc de Caxws u1ssc que era 
muito disciplinar. 

O Sn. DUQl'll n~: CAXI.lS :-Foi uma espc~ulação 
em Cllll.il · tnmpú ir ao Puraguay buscar pus tos de 
co111miosiw c voltur p;n·n aqui. 

O Sn. l'.lll.INillt:.t'.- Foi mesmo pm:n çvitar esta 
espeenlariJO, foi f'ilr'il tirnr aos cnmmJssJona_dos o 
de~Pj" de ,·o:t.:n· ao lmpel'io ;mte~ da eonclusao da 
"UO!ra qne fni expc11irlo aqncllr. il~lso: ma~ e~so 

· ~vi~o •'om ruja doutrino o nobre mnustro concordou 
t!izr·ndo qno on linha feito muito. bem, .o portn~1to 
S. Ex. f11rin o mesmo, e~sc UI'ISD cuJn doutrma 
S. Ex. nilo manteria, sr! n5o. fo~so oxuet,n e vorda
doira, nõo pôde so1· cnnsa dn l'nlt11 nota:ln polo nobn· 
ministro. . . · o nohrc ministro ni1o rcspcita~w o n_nso se acaso 
niio fosse rio ncc:ordo rom a sun 111\Dnr;no ; o nobre 
ministro execntou-o, fel· o seu. 

o aviso nno trm forra obrigntol'ia, que r.ncadcassc 
n a;·ciul rio nobre mwlst,ro: nm rlorro,n qn~ fosso, 
S. líx. "ndiu promnlgnroutt·o rcYogando·il. 'lo o no-
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brc ministro não rovugon o uviso de 1867, se ob
servou-o rRligiosamcnte li porque "ntenucn qno n 
sua doutl'ina era a mais cooducentc, mais do re
cordo com os interesses publicas. Purtnnto 11 conr
tudn do rwbre ministro, so alguma procouoncia tem 

.é contru S. J\x. ' 

g'I'Uencio ter osso major as honrns de tenente co-
roneL · 

O Sn. t•nr.srnP.NTr.:- Da minha oxposi6w pode 
rr!Srrltnr que devia ter 5ido promovido i\ tenontt• 
coronel. 

Entilo nprcsontou o nobre mimstro dons factos 
praticados por mim; não sei se foi com int~nr.ão do 
•1CCUStll':nlü. • 

Dbso _ qrw d~u-so o fado de ser um alferes, cujo 
nome nao dcchnou, rJeetnrnrlo por rrmn portaria te· 
nente ho:rorrrno; nüo tenho idéa disto, não sei r' 
quem sor·ofere; e fe é corno o facto que lo,ro em se .. 
guida S. Ex. apresentou do tenente eoronol Fagundes, 
rnziio ncnhurnn tvm o nobre ministro. 

O Sr. Fagundes ti um militar brnYo, e digno n 
todos os n'speitos ; o nobre duque o conhece, é 
um benemerito ; ía ser promovido por nr~tos de bra .. 
vura,justamcnte na occasino em que, ccmbatcn" 
do, perdeu um braço. Voltando á ü\rtn, do1:nte, 
foi julgado incap~7. . do serviço por inspccçito de 
saudc, C C01SCgmntemcntc reformado. 'fi~·c bem 
per.nr di:;so; a reforma rra um acto nel!cssorío 
;!vista da lei,nras 011 niio duridt•í informar i'avorJrel
mente n respeito !lu prcten!:flO desse digno m}l!tnr ... 

O Sn. l'llES!DIINTE:- O precedente está consigna· 
do :wsse p:rrecnr que rcmetto ao nobro senador. 

O Sn. PARAXAGUÁ: - .•. aOm de entrar nova
mentn no quadro do cxerdto. O Sr Fagundes b scJ' 
promovtdo por actos de bral'urn, mas pnr· urna in
lillicidado, infolicida1fo que por. mais "m relevo a sun 
valentia nos com!Jntes, nito pode obter a promo· 
ção, qru lhe compctin, como justa recnmprnsa dos 
seus serriços ~e guerr·a; teve as hon,ras dr, tenente 
coronol, isto c, daquello posto, .1 cnjn cffcctividnde 
t.inha feito Jus. · · 

Nada portanto ma is Jus lo do quo ns honras do Ir 
nente ro:·onel a esse valente rr.ílítar. 

O S11. uuQUE OE CAxus:- Foi pouco. 
O Sn. P,\nANAGU.l:-Foi pouco sem duvida. 
Depois o coi·ro lcgislativl' nprceiando o l'<llor 

desse oflicinl, de seus serviços, o rendmittin, e é por 
essa r11zit0 que temos um mnjor dfl linha com honras 
de tenenle-cor·onel; mas qu.id indr.? H .r nisto ó lgurn 
inconveniente? Houve abuso da parte tio ministro? 
Seguramento que não. O mesmo ha de ser a res
peito do antro facto a. qne o nohre ministro allndin: 
e parece-mo, Sr. pres·dento que, qrliindo se trata de 
uma ilíscussito r.omo os ta, qne devo ser ii mais npro
fundadu o esclare1~ida a respei.t.o rl,1 convcniencia 
destas díspnsíçõcs, ni10 vem ao cns•J aqnil!o quo 
tenha praticado um índiviilno qun um rtia, ainda 
IJUO immor~cidamcnte, ocr:nrou o mesmo' lo~nr do 
nobre ministm. ' 

O S~t. l'ltE~!Dr>:'!TP; :-N'o parecer que hn pouco 
lll<1Rd0l o1 V, J.• .. c OS~Il exposl'l toda a questão.· . 
. o Sn. r',I!UN.tr.u.í :-Creio qur lln oxpn~ir.üo desses 

precerlontcs nfw rcsnml.ora a mono r censur;n ao neto. 
0 Sll. PREStoRNTR :-Nu o, senhor. 
O Srt. Po~no~:our.u,í :-Niio rcsnmbrn a menor con· 

sum, nos ;Jssavcrn o vcrwrnndo prosidonto do >o. 
undo. Foi um uclo dismllido cm rmrlllls ns cnmnrns 
IJ nin~ucm onlcndcn quo o miuistol'lu holll'csso pro· 
eoditk mal 11 osso rt•spcito, o rrrw ;cjt: uma íncon. 

. O Sn. i',~nANAt:UA':-J~~n já declarei, c!e.ria tor 
s!do JH'Ornovrdo por actos do br·avurn, porque dis
trnguiu-so. muito; mas foi julgado incapaz de sor-
nço pela JUnta de suude. , 

O Sn. Frr.UR!IL\ Df: IIIELr.o.-0 otncinl tiuhn a 
müo osquerJu pill'll prrelw ii.C~pndn. 

O Sn. i'AilAN.IGUÁ:-Por í"o informei fni'Oravel· 
mente sun pmtcnçilo, e proeurei logo rl'parnr aqr!üllc 
acto nomtmndo o tu~1cn1c coronelFagnndes, commnn
ci~nte do deposito, Jogar qun, so nüo me engano, elle 
nrnda oecnp~. O •;n[errto tenente general Cnlqwell 
uno tantos sorvi0os tern prestado, taml1crrJ perdei\ 
um:, miro; Gre:•nf'oll tiilha perdido um braço o nem, 
por isso dCJxon do ser um rlos primeiros otnci:oos da 
nossa arma>ln. 

Vemos ao n!lírno nildíth·o qu'~ tamhL'Ill foi im
pur.:nauo pr:lo honrado ministro; é o sr.v,uinte (lê): 
"·Os omcice> dos corpos eSf•Ceürr•s do (•Xereito, que 
tiverem ~s habilitações (li'PÓFas, lfllillldo E•mprcgados 
om qualrJIII'l' commissiw scionti/ica, com Jl''rmis,;iio 
do rniui>terin da gu:JiTD, ficnm eomprelie•JrlHlos na 
exrepçiro r•xp:'aFsn do nrl. U' da lei u. 5~5 do o do 
Setembro do 11:'50. n 

Eu não rl'rria nada em contrapnsiciro ao que diss(' 
o nobre ministro, se S. Ex. se limiÍ,nsse a do1:ln'rnr 
qur• cm in·m·e cspewva r.commodar ou em' re~ur 
todos esses onkíaeo. flcundo nssím sem razüo 'do O,~t· 
a disposiciio qrlil t re u hoam de offerecrr. En duvido 
qno o nobro rniniFlro lenl1a Jogares pura todos ossos 
oflidacs; por·rm S. Ex. sabe melhor do quo eu, tem 
a r"sponsn bilirladr !los negocios. 

Mos o nobre ministro não se limitou .1 is.'o un!cn
ment>:; pn11;m·ou irnp11gnar a em11nda 11izcndo que 
eSS>JS offidal's, n qrwm pretendo estender o ravor 
que jiÍ ó concedirlo a outros, nüo o;tfto n:•s me>mas 
cir,~umstanri:rs de o merecerem ; porq11r, se temos 
o ca>o do cngl'nhciropodr.r· >er·empre;;nrlo nns obras 
pul:licas, os oiTrtiiiCS de anilhuriu, o~ oiTJciaes do~ 
outr·os corpos t1Spei!iaes nito o'tüo no mesmo caso. 
mas, 't' o nobr• ministro tivesse lido com auenciw 
o artigo, veria que ahí s11 di?. oxpresmmentc "os tifl1. 
ciat.!S dos co:·pos r;speeiaes do rxercitn que tivcrrrn ~~ 
habilitações pr,~CÍfasn. Se niw tivPrem itS habilita· 
t;ões pre:)isas, tollilnr qu.e~lio; a ra?.ilO npresentilda 
pelo nohre míní>tro rnnda->e cm um faho ~upposto. 

Sabe o nobre minist1·o mnilo bem que mesmo entre 
os officiars do artilhai'Ía e dos orJtroscorpos espee.inos. 
ha muitos ongoenlwirM, o nobro duque de Cn~ias os 
conheeo, a tndos; ''é por isso que I'U tligo, "que 
tivorem irs habilitações precisas p11rn se empregarem 
emcommissões sciontiOciiS. ''A disposiciio, po;·ranto. 
niw estendo o favor indistinelllnro1rle. 'Foi atti uma 
pr·ov~ rlo eonfiança, qno dei ao govlll'no, pois Ocnva 
1sso ao seu prndentr' nrbilrio, mto quo ti com per· 
rnissiw do governo. Assim pois peccn pela h aso n c r· 
~mncntur,illl do S. Ex. 

Mas di,so ainda o nohro ministro quo isso 6 con
trnrio ii diseiplina. Contrnrio ri disciplina? Entitll 
soja cohorPnto: VÚ>l qno jul~rws quo ó contrario Íl 
dis>:iplínn os!llrrm os~cs otnciaos cm empregos estra· 
nhos Ir repart,ir.iw da gnrrcn, deveis acabar eurn tudas 
as oxcopctics. 'Eu não fnço nqni mais dJ que ulrtrgnr 
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as excop:,õos, porqnü oxccp~ües existem. Se isto é 
contrario á disciplina, ~o hn inconvenientes por este 
lado,entàotumhom oscngenheiros não devem ir ser
virn IS obraspulllicas,nfwdevem ser distrnhidos pata 

· missões diplomnt.bts, pam presidencias de provincia, 
~ tio v o· so descuntar o tempo de serviço áquolles que 
tiverem nssonlo no corpo legislativo. Mas dosde que 
o nobre ministro ma.ntem essas. excepQÕos, pu reco· 
me que. nas actuaes cn·cumsLilnt:lils, deve alargai-as, 
se sãu. proeedunles as razões que allego para que se 
ittlenda it sorte ,[esses olnciues que ehegaram da 
guerra, onde Jll'l~staram tao llons servicos, o nito 
podem aeltat· meios para sua su!Jsistnncia:· 

Se o nobre ministro toma o compromisso do em
prc~ai··OS, ó outra cousa : ontiio hm'lo-so S. Ex. a 
esta J'iiZiio, porque as outras nüo silO procedentes. 
Te11ho, pois, jtlstificado a emenàa, ussim r:omo todus 
as outras qne tive a honra do oll'er2c r ao ~unaJo, mos
trando a improccdoncia Ja impugnaçiw do honrado 
minislt'O da guerra, cujo diseursu llc:t respondido. 

Voto por c' ias, o eS[IIH'O a esta r.:spoito o juizo do 
senado, com. o 'fi.Lill hei rlc .eonformill'·mo. (MtLito 
/>em, ·tllu.t/.o nem. J 

O §r .. b:n·~o de Cotcgipe (mini~
/.I"O da. mttrt.nha:)-Sr. prestdontu, renl10 eumprir o 
deYer d11 eomplotar a resposta ao diswrso d ... hon· 
rad? scnarl.or, d1~fc ~e diruiro ou chore lo~ill da op
postçüu. Ja na ~nmmra I'OZ que t1ro a honm rle o~
uupur a att.cnçao do senado, no mesmo dia em que 
orou o honrado senador, toquei em mrios pontos da 
politica interna qne fizeram objecto de srm discurso: 
nii'> pude, porrm, por .fnitn de li!l!lpo, oceupar-mo 
r:om al~nns oul!'OS, ass1m eomo.~om 11 parte r'one,,r
ncnte as rclnçoes. extcrwms. 11 desra liliO me vou 
oeeupar· em pnmmr~ .log~r, e em seg.nndo, quando 
tratnr da nossa polrf.tca wtel'lla, terei ta:nbcm oc
easião de responder a mais f['lillr,, lwnra:los sena
dores, membros dn opposiçiiu, que or:tram drpois do 
i!lttstrc senador, mrm eollega pela llnhia. . 

Sr. presidente, a plrlo rln discurso do honrodo 
senâdór. que mnis. me impr:-ssionou, por sm· nquolla 
que J!liiiO,rcs pertgos po_dm traz~r-nos, foi a quo 
rcsp01ta as nossas 1:elc t;oes extertnrcs. l'osto que o 
hon:a·lo . sen3dpr dJssess·':, cm um aparte, qur. niio 
ilavm omnnJo .tmzo algum sobro as nossas relaeiies 
com as rcpnblicas eonlcrraneas, todavia tnl f~1i a 
r!cscripção q•IO fe:- des>as reht\;Ões, Iaos' OS prin
l!ipios que e!tun~tJU a re.speito· da nossa polit.ica 
que, tptem. ~ao ttvesse ouvHio o annrte do honmdo 
senador, dma qtl~ dava rnziiO aos nossos Yisinhos 
1:ontra o nosso pa1z. . 

Senhores, é. rn:s~cr IJ'IO, qnnndn temos do njmznr 
de qtDlquer S1tun~ao, a comparemos com aqnelln a 
'[ue ruccedeu: c sn de~se ex_nmo rosnltat· que ccn
·'ura c1ho. a ambos as sttt1uçocs, devemos sor llils
tunte 1mparrians e justos para darmos a cada uma 
a rrw 11.10 com pote; s?, ~l'lo. cont1ario, forem dignas 
1n elo~1os, cumpre d1st.nbml-os li uma o iÍ ontra. 

( ur·l ern o estado de nossao rclar:õos com as fio
publicas da Amarica qt~nndo n;suinin:os o peder'l 
Fnllo das Ucpubhcns da AmiJl'ICil, porquo foi osto 
o ponto unico dn arg'ltmcntação do lionrado senador. 
As 1\epuhlicns do Pacifico nchlll'lllll·so nu cm dos
itCcilrtln eo,n o Imporia: ou .do re!a(;ôes eurnpletn
mente eorlarlns. no Peru havlitmos retirnrlo o nosso 
minisli'O: ,ts nos,as rulnçõcs eslllVillll suspeusas · o 
J'erlt, o Chile e o Eqna.ior hnviam p1·otostndo eo~t.m 

n gue:ra do Pnrnguny, ~onlra o modo porque se 
faúa ossn guerra, o côntru o traindo dn triplico nl
lianç.a. +s duns primroiras Republicas, isto ~. o. Cllili 
e o Peru tinham protestado contra o governo impe
rial pm· qucbm de ueutralidndc nas suus questoes 
com 11 Hospanh~. Com o Paraguny escusado {, dizer 
quaos oram us nossas relações, pois que estuvamos. 
cm gurrru nborta. 

Estendendo ainda 1 vista, quacs eram as nossas 
relncões com a mais poderosa H e publica daAmerica, 
com' os Estados-Unidos? Continuadas q·wstões, quer 
11 respeito d~t passagem de embarcaçoos de ~uerrn 
no rio l'amnn, qner por cansa de reclamacoes do 
prejuízos c9usndos a subdilos americanos. Chegou 
a tal nonlo a situaci10, que ató obrigou o minislerio 
pass~ifo a dizer qtie se sujeitava no' direito dn forca 
iJCIL'U Sat.isfnzCr indemniSaf:ÚCS, que aliáS julgava CQn• 
t.~mias uo d;reilo. • 

Eis o ost:ulu de eousns que nos lo~nram osnossos 
honrados antecessores. Entretanto, o que vê preseu
tornunte o honrado senador'? As nossas relnr.óes coin 
o Perú cst[w resta lllllcddas e no pé dr. mais perfeita 
cordialirlndc: as dcseonüanças qno hnvia da nossa 
politica, wmpletnmente dl)sappareceram. Do Pura
rn~o:nuy é e;ensado dizer qur. o goYorno levou n bom 
exilo a guerra ernprehendida. Com os Eswdcts Unidos 
ns nossas rclar;ões são as melhores; q goYerno do 
Brasil sendo instado para altonder a uma r''clama
~ito iden tien ;í qno os nobres senadores satisfizeram, 
reensou-~c e manteve eiJtnO dm·ia a dignidade dolm
pel'io. (Apoiados.) Com os nossos alliados tcm,:s con
tinuado :! const•r1·ar innltemveis as nossas hôas re
lações, havendo procurado radical-a' ainda mais 
por meio de e"nvonções e lrata<:üs, posto que não 
estejam .i<í ratificados. 

Eis, Sr. prc~idcnte, o passado e o presento. E é a 
illust.rc opposiçito que nos vem accusar de acharem-· 
se as rclar.õt·s exteriores do lmperio eom as repu
blicas COntÚrrancnS Cm I~Stado perigOSO fJ ameaçador, 
por havermos pt!t•dirlo a conüanr.n de todos os nossos 
Yisinltos?! Qual é o neto, a[JGntc-so nm s6, do 
governo imprrial, quo tenh11 promovido ou provo- · 
cada t.aes rloseonüanras on temorm.? Eu ardente
monto desejo qno sej<i' tmzido esse neto á discussão. 

~lns fa1:amos mais: vamos ris nimuciosidades, nnn
lysomos ü~ rclncões do Brasil com cada uma das 
diversas reptihlicas mencionadas pelo homado se
nador . .Já demonstrei quacs eram as relações goraes: 
vejumos agora qnul o estado do reln~ões em que nos 
achamos com cada uma dellas. 

Antes, porém, do emprehcnder essa tarefa, julgo 
conveniente rcetilicnr ou desvanecer desde jit uma 
idlia omitt.ida pdo !toura do senndor •. qno rno' parece 
su!r!ma aonte prejudicial ris nossas l'rJlnçües inter
nacwnaes. 

O nobre sonaclor entende que n antipathia que, 
em diversas 1\rpublieas ria Amcricn, appnrecia contra 
o lmpr1rio 1lo llt-nsil, fundnl'a-so nn nossa politica 
Lrudiecionnl, srguinúo na diplomacw um principio 
a!Jsolnto, quando pelo contrario a diplomaMia não 
dovia adoptnl' sonão principiosrolativos, conforman
do se cum as circumstnncias do momento. 

Sr.llrosidcntc, o honrado senador não prcscrutou 
todns as causas, e nem mesmo tocou uo ponto prin
ci1 a! desta tu! ou qual antipalhia, quo reconheço 
existir em alguns estados visinhos para com o lmpe
rio, nntipathia !JIIIl, cnmpro notal·o, não d,,t,a do hoje, 
mas do soculos. q sonatlo não ignor:1 11Ue, em c on-
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soquencia das constantes guerras, do nntogonis- · timu d.t pt·essüo de um visinho poderoso pnra.nssim 
mo ·secular da nnciio hcspunhola com u nacão so poder obter da sua generosidade, ou do temor du 
portu~uoza, suas colÓnias, o.ll.asil o a Americn l(es- · complicar us relações, o quo se protendo, o quo so 
punho la, participaram sem pro dos tu mos mo sontimcn- não piÍdu conseguir pu r olricto dind lo ou pela ju~Wr:a. 
to. As disencõas da Europa mpercutinm nuAmerien, l\luitas vezes os estados mais fracos abusam da ft:n-
assirn comu· âs questões da Amarica repercutiam 1~u . quozu, da 'esma fórma quo os fortes. nlm,:um da 
·Europa, de sorlr. quo as guerras so reproduziam, rorçn: os fortes pelos meius maleriaos, os fmco~ 
quer oriwndas da Amcricn, quor oriundas dn Eu- pelos queixumes infundndos, pelos prrigos imnginu-
ropa. Pot• rnais de dons seGui os a~ colonius portn~ne- rios, ou pel~ uccusn~~o tlo au~so da fot·ça. 
zas e as colouias hespanlllllns l'tl'emm em contwna Donde pudo pt·ovn· a anttpatlna a quo nlhJ.Jin 
luta· quando a luta não era patente o formal, era a o nobre senador, se não desse antagonismo soe~ lar? 
luta 'dos oxplorndoros porMsos sertões do Amnzonas, Quo 'questões. temos tido com os nossos visinhos a 
do Mudeira, e de outr.l& fronteiras; era a luta do puu- não ser a de ltl28 com a Banda Oriental o agora c~m 
lista, que se in ?ncontrnr .corn o boli~iano; cru a u Paraguay? Quero.ria. ~lguem que de 1~2U a 1828, 
lula do que subta o Amazonas que se Ia oncontrnr quando, pela consttttnçao, a llaw.la .Or!Cntal fazia 
com o peruano. · purte do Jmpcri11 do llmsil, ahrissemos mão rio pleno 

Ora s~nhores, um nntagonismo do seculos podia diruilo, que então tínhamos para conservai a como 
desapparocer de reponto do os pi rito dessas pop11- provin9ia, como pa1te ii! logra? to i! o Brasil? !Je cor; to. 
lações? Não, de corto. que nao. Entr~tant~ e da ln lambem que provem · 

o s N M · · · d , · . parte dessa anupatlna. . 
n. ,1nuco:- as 'l prectsu quo, e,appateça. Mas, desde que pela força da cirwmstnneia, abd 

O Sn. MI:'IlSTRO DA ~1.\TliNIIA:--:- l\stou demot!s· mos ruiip daq1wlla pru1·ineia, o reconhecC!mos a sua 
trando, perd~e~me V. Ex.~ que aqlllllo quo_Y. h. inilependencta (:nvocó o le~lcmunho dos honmdos· 
attrib~o iÍ pohttca ~~tunl nao perlcnco nem a uct!tal, scnad_orcs da oppostção) qual ? o fac lo, que P'ldt• ter· 
nem a do VV. lli1x.; neste ponto us estou delen- autonsa.:o a algucm a :.crodttar 'JIIC o llr<lsillanca 
dendo lambem. Não ora possivel, Sr. pr~sídontc, que vistas ambiciosas sobro a Banda Orionlnl, ou piir 
do repen_to, desapparecnsso _esse antagomsmo. qmolquer modo km posto .om pra l.ica scmclbant.e m-

Estas ttloas nao predommavam sóm~nto entre a tençüc? Logo, se extste e>Sn antipathí , qne o hon-
raça hos_panhola; ellus ttnham c teem amda. n~gnma rado se.1adur notou, clla não tem origern na politiea 
mlluoncla sobre a raça portngueza. Quem VlilJOil·UO do ~uvorno do Brasil. 
Sul do lrnporio sabe que ainda hoje o~ _orionlaes e · 0°St:. N.\tltlco:-Nilo fa!lei n'isto; não fallc:i na 
outros s.ão chamados ~astclhanos pulos nu-grande~- · llanda Oriontul, nem cm antipalhia. 
ses, c 1nce-versa., os rw-grandenses e todos os hrast- O Sn. ·Jlt~1srno n.1 J!.\RIXIlA:-De certo que nãn 
Ieiros s~o chamados portugnez~s pelos hospn!Jhoes. ·,fali ou; ma.' f,11lon em untras cousos equivalentes; 

E', P?1s1 rste? mut1~0 o'seneJal úa anl patlua que, se V .. Ex. enlr,nde IJilC sli devo fallar sobro nqnillo 
1:omo Ja t!tsse, nao podta dcs~pparccer de '?omcny~. que rltsse, mande-me osupontament0s, para qlie a 
Este mot1vo tem actuado mms m•s. rep.nbltcns rtst- ellcs rcslrill.ta o rncn,liseurso. Referi .. me :i llandn 
nhas do que sobre nós, porque (scp d!lu em ahono Oriental pnra moslr;,r lambem donde prorém essa 
Ja verdade) no Brasil não liu ?enwlh:tnte antipathia uccusação ....• Tenho aqui o seu discurso; se a 
ecntra a raç~ hcspanhol~, ho.tc dommante na .4mc- ~xprcssão antipathia não é ii propria, do sou dbeurso 
riea; (npoia.~;os) mas, ao mvorso, cm nlg1t111as dessas se conclue que tod11s as Hcpublieas da Amorica des-
Hepublicas, ou por menos civilisadas, ou mesmo por confiam do nos, c até leu para jnslifrr.ar esta sua pro-
causa do suas insti~uiçõcs republicana>', ~ um meio posição a memoria de um bibliothecnrio da Colombia. 
de ganhat· populandade mostmr·sc roccwsu do Im- Mas continuamos. . 
poria e amoucar-nos sempre com n propaganda repu- Senhores, h a certas palavras que gánham credito o 
blicana. · .. · · d 1. • d 

Sendo isto assim; se o sentimento de benevolencin se vao repotm o, ·mas que, uom exnmma as e mes-
11' • , d'l mo som grande exame, reconhece-se que nenhum 

que domina no Brasil, a 1 nao 0 correspon ll o, se- sentido rcnl tccm. Tal é, por exemplo, esta plu·ase· 
guiamento que do prompt~ niio será p~ssivel fazer · · d · d' 
dosapftareecr esse untugomsmo que mmto deploro. que sempre se pronuncm, o nm n nesta tsctJssão 

b d t d 1 d d tem sido pronunctadu, "politica tradiccionnl dn fira-
Aqui ca c respon cr ao apar 0 0 Hmra 0 sena or: si!." " Abnndunemos, dtzem, ossa politica tradiccio-
" ú preciso acabar com este antagonismo. " Som na!; entremos em uma nova vida para com as nacõas 
duvida, senhores, 6 preciso acabar com somelhante visinhas; se_jamos fmncns, Ienes. justos." Mas irual. 
antagonismo, empregando sempre para com os · 1. · d' · 1 d 1 · ? 1· · 
nossos visinhos uma nulitica desinteressada, franca, 0 ossa P0 tttr:a Ir:. tccwnn ° mporto ·A po tllca tra- ·. · 

,. ) b diccional da Corôa portugueza, assim como de' Con1a 
leal e vortladoira (apoiados , mas lam om sem 0 sa- · hcspanlwla, sabo-se qunl era; ora n invasão do terl'ito~ 
erificio dos direitos c logitimos interesses do lmpor~o, 

1 
d A 

cedendo tudo quanto ellcs entondcm'f]ue lhes devo rio, a posscsslio da maior extensão passivo a me-
;er cedido. (Mu1tos a}wiado.l.) rica, a conquista propriamente. Mas, depois de 

fundada a nossa indcpendencia, qual ó o acto, qual 
O Sn. SARAIVA:- Ninguom disso isto. o documento que domunstra ossa politica lradiccio-
0 Sn. MTNISTno n.ur.lmNnA:-Eumostrarci depois nal? Porque meios se manifestou ell~ '?Acaso, de-

como se concluo is lo (sorn duvida contm as intonçõcs pois du ·nossu indepondoncia., occupltmos um palmo 
do nobro senador) do diseurso n que estou rospon- se quer de territorio quo não fosso nosso? Acaso fi. 
dondo. · · zemos nlguma gucrru do conquisU1? Niio me recordo, 

Ha, St·. presidente, .muitos v_ozos nnqt~oll_os que c osso pcriodo dn nossa historia nilo ó dos mais alas-
querem consoguir arJmllo qno nao teem dn·mto, nm tndos. A politica trndicdonnl,. pois, trazida ·u estas 
recurso, cuja boa otlmit fri nito oscnparit n quem re- discussões, quando so tl'IIUI dos. no:sos vismhos, 
Jleclir um pouco; ú simular quo so está sendo vic- niw podendo siguificnr conselho tle prnd0517ia o do 
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modornçito, porque osso ni10 l•Jria t'azito de ser, só 
sorvo pat'll pôr os mesmos visinhos dr proven\,ito eon
tra todo c qnalqnot• pror:oilimcnto do llrasil, 'o qtw 
rnnlmonte o incomprohcnsivol! 

pa: oslou prompto a emendar o erro) creio que uti 
possidrtis ó n posso ronl o offcctiYn de qualquer 
eonsa com titulo on som ollo. 

Mas, aecrescenta-so ao nli ponsidetis a expressão 
legal: ú mais nma das invenções a quo se recorre 
pura sustentarem-se prctonçõcs oxagomt!as, como 
cet'li" ua~;ôt.s que so attrtbucm missão providencial. 

l'nmco-mc quo do discmso dn honrado sonndor 
se podoriÍ concluir qual cr.t a politica quo cllo cha" 
mon larga (m·oío que foi o termo de que so sorriu) 
política larga, que inspiro coníinnra nos nossos vi· 
sinhos c seja a antithcse dessa politica tradieeio
nnl, · qne clle tnmhcm suppt)z ser a do actual ga
hincto. 

nn ansencia do melhor m(•io com que JUst.ifiqnem o 
sou procedimonto. Siio palnvtm destinadas a um IIm 

·especial, eomo o de acobort.ar a falta do direito ou 
do justiça cm tal ou tal proten~ito: 

A politica lar~n, do vistas generosas, apriJ: 
r;ondn pelo honrado senador, consisto, cm relnçiio 
aos nossos 1•isinhos, nas questões que com .. elles 
tomos, isto é, nas rpwstõcs dns limites qne nos 
dividem, em niio artoptar·se nm 1m iro princi]Jio, mas 
scgnir-se ,\qnelle qno !Dais com·cnient.c fôt· scp;nndo 
ns circnrnstnncins. «Nas qm\St[JCS rlo limites, disse O 
nobro senador, ]10t'qne havemos de ter diYerg-cneias 
por terrenos innndndns, hnbítnr,iw elo tigres c de 
serpentes, terrenO> qne pnn nnrla s~rrcm nem a 
n6s nem a nosms visin!ws? Nos njnstes rlos,ns ques-
1ücs porqno niio hnvomos de ,1rloptnr on os trntndos 
antigos com n Hospnnl1a, ou ns pos,cs pres3nlss, 
conforme ns cirrnmstnndns? n 

Senhores, se oss8s termnos, porq::o tlispnlamos on 
podemos dispulnr, ôilo nlng.luos, pnrn ;;ada podem 
sorrir, niio é o t[t!C nos enutpro wun;:ar : o que con
Yém c eumpro saucr é a quem elles pertencem. 
(A!wiaduR). S0 aos nossos risinhos, nenhum obsta
r.ulo Juremos opput· a que os usufrn~tm ou possuam ; 
se a uús, pO!' sorelll alagados, niw rJcremos por isso 
abrir mito dcllu:;, porque manLot· ii wtegrirhde do ter
ritorio hrasiloi;·o tÍ um dos prim2iror, dcYcros do 
governo. (Apoiados.) 

O Sn. ZAC.\niAs:- Tcnito:'iGs nfw são ag11ns. 
O Sn, mxrsrno n.1 ~I.\!IIXH.\:-!\'i\o qttcro levani.nt· 

o aparto dado pelo honrado senador, chefe de fado 
da minol'ia (a outro nobre sonndot· chamei chei'c lo
~al., este ó do facto, é o lcarlcr), porquo alhís dirin u 
s .. };x. quil to!nurn o seu apart~ a pu~ as como grn
eejo, porque dtzor que agua niw e lütT!I.orio .. , 

O Sn. Z,\CHIIAS:- ~las nito é pnra desp;·e:m. 
o Sn. !ll~ISTI\0 UA lt.\1\l:'ill.\: -nem· i<i morliOcn 

o a parle. 1\Ias, se esses ter!'itorios ou rs;ns nNnns nilo 
· sfto conheeidnmonto l;ertonr:ontes ao Bmsíl, "se sobre 
el~cs ha dt~vidas, se em tnl assumpto devem os di
rmt.os ser Jfíl!aes, porque JJavemos de ceder om tmlo 
só pelo rlcsojo de guardar essa harmonia que o nobr~ 
senador tn.nto quer o cn lambem? Se nós ndoptassl!· 
mos os dous principias apregoados pelo ltonraclo se
nador, isto rí, o ?tti po,siaclis legal. o o nlipossidcti.1• 
sem ser lc~nl, qtJc niw sei >O,·, n do dimito· romnno, 
acontecorirt qno miamos pelos trntndos antigos a 
perder sempre, o viria mos pelo uli po.1sidclis legnl a 
perder tambrm. 

O Sn. N.un:co :-Era principio ahsolnlo; nom um 
nem outro. 

0 Sn. MINISTIIO IJA MAIIINII.\:- !\is nhi lambem 
outrn phra.se que, nnalysada, nhrdem sentido, assim 
r:cimo aq1wlla qno hn pouco citoi rlc polit.icn tradir:
cionnl: é o nti po.çsidctis lo~nl. Ora, far-m1•-ha fnYor 
do dizor·u !tom·ado senudor,liio entendido em direito, 
principal monto om direito romano, o tptc ti IJ/i pno~
sirlcl i.< legal? Eu m·eio (se m·t·o, desde j1í poço lit•scu!-

O Sn. FumEII!<\ nE Mrnw :-Palavras com qttc o 
povo·niio se engana. 

O Sn. !ll~tsTno n.\ !IA IIINHA:- Assim Ó que os 
nossos visinhos (fallo daquollcs com quem tomos 
queslõos de limites) não podendo negar as posses 
socu \aros do Brasil no lorritorio dú Amazonas e de 
nlgnns do sons uffiuontes, inventaram esse u.tí posni
dci'is legal. E a que deram elles o nome do 11ti possi
dct.i.~ legal? A tratados fellos ou celebrados entre a 
Con)a do Hcspanhn c n do Portugal a rospcito dos 
limites das duas Amoricns, a Portn~uo1.a o a Hespa
nhola. 

Ora, se o nobre senador, tiio illustrndo, mais do 
que illustrarlu, tão sabío como é, tivesse por um 
momento pt·eslado sua attonção ú protenr.iio de 
alguns tle nossos visinhos, sem duvidn, :í primeira 
vista rceonheceria qno era n pretenciio a muis infun
dada que uaNn pódc, porque t.aes tratados nito vi
:;oram pmsentemcnto , nem ~c quer vigoraram 
mesmo qunnrlo o Bmsil, C[U<tndo as ropubli~as vi
>inhas pet·tencinm a essas potencias curopéas, 
quando t~ram colonins. '. 

is lu é qne pt·otonrlo demonstrar em poncas e breves 
pnlaVI'as (não empregarei mais o aàjeclivo ligeiras. 
porque não quero incorrer na censura do meu hon
rado colloga). 

Senhores, todos os honrados senadores teom sobejo 
conhecimento da historia, para que mo soja preciso re. 
cordnr-lltes ns lnt.ns que surgiram entro Portugal c 
a Hospanha, c mesmo outras nações,. por causa da 
colchre bulia, que conccden parte deste continente 
á Hesonnhn e parte lt Portugal. 

Estas duas '.tuçõcs nunca po.ào!'<lm chegar a um 
acctlrdo ; cont1nunrnm suas. ut.ns na Amarica o em 
outros continentes, cada uma procurando descobrir 
on conquistar maior terreno até que encont,raram-se 
em dívct·sos pcmt.os : o dahi, como ora nnt.ural, nn~
cernm nxa>, das qnaos resultM.)m até guerras. En
t.iío <IS nar:óes, portugucza e ltospnnhola, ligadas por 
vincnlos ele sangue, trataram do pôr termo a scme
lhanto estado r!e cousas e asscnt·:·ram do colobrnr 
um lrutndo qno limitasse as fronteirns das duas na
cõcs na Amcrica. llaqui voio o tratado tiio ccnhe· 
i~ido de 13 do Janeiro do 1750. 

Esse tmtado 'designnva qunos as fronteiras que sr~ 
ctovia arloptat· sobro os pontos conhecidos c domina
dos por nrn c outro pnir.. Entretanto, nunca taltrn
tado levo complnta exccuçiw, o:t porque ns rlifficul
rlados fossem oxtraot·dinni·ins, nu porque niio hou
vesse nn sun exccn0ito nquclln plena boa fé, que era 
indispens~vcl para acabar as contenrlns. Não podan
do o tratado lor execnçiw, por qunlqm:r rios motivos 
que acabo do ennmernt·, foi expressamente revogado 
pelo tle 12 do tlcrorciro de 17(il. 

l'urt.nnto, Sr. prosijonle, o trat.ado do 1750 que so 
inYoea pura hnsü do direito uns ropublieas visinhas, 
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snccessoras dn Hospanha, não tom existcncia, nito 
. ptldo ser qualiliendo como um titulo lognl. 

O SR. N.1nuco:-So tivesse oxistoncianrw era pc
eiso tratado. 

O Sn. MINistno M !WUSIIA:-!Islimo muito o aparto 
do honrado senador; depois tirami a cunelusfio. 

Em 11'77, por occaliúo do rostabolocimeuto du paz 
entre a Ueopanha o Portugal, e pelo lmtndo do 1" de 
Outubt·o, lambem ussonlnt·arn as duns Corôas do man
t!al"fazer nus ft·outeirns os exames prc,cisos para 
ajustarem definitivamente qnnes deveriam ellns ser. 

Do mesmo modo esse tmtado ni10 chegou a ter 
''ompleta oxetmção: om 1801, deixou do c1ist.ir poJa 
invasão hespnnlwla em Portugal: e restabcloeon
do-se u paz, pelo traindo tlo 6 de Junho, não sr. poz 
novamente em vigor o t;·atudo de 1777, nem delle se 
fe~ referencia alguma, ,Jo modn qno entre a He::pa· 

· nha o Portugal não existe documento u lgtlm legal 
que obrigue aqnellas .Co;·Oas, o por eonsegninto ao' 
successorcs na Amonca. 

Ora, se nã.; exist~ nonhnn.1 J1.ncto obrigntorio par~ 
a decisão das questoes do I um tos, onde ostú o ut1 
pos.~idct.is legal? Eis itqni ao que crucro chegai'. 

Uisse o honra.to oenador cm sea aparto : " por 
isso é que é preciso ncgoeL;çõus n; por isso !: qtw eu 
!ligo que o 1!/.i possid,ti.llegnl ou esse.: lrataclos, nilo 
podem ser aceitos se~Rn ~omo ctoct:mrnl?s histo 
ricos, não podem scri'Ir ~ena o ::~m? csclnree,uncn t.ns, 
•p1e niio conferem nem tmun dn·ct~os. a nm~nrm : 
lo~o. o qneFesta para haso das nc~;_octr:çoes'! Ve.tHmos. 

Sr,. prestdentc, quando?seolon~ns il.csp3nholns e o 
llrasJ! deelamrnm a sua lutlr:p0ndencw, ac·hnrnnHc 
de posse de certos temtorios, algttns dos qnac•s aliits 
tinham sido posteriormonto aos irata~os occupados 
ou pela Hespanhu ou por Portllgal, mas as Hcpnilli
eiiS da Amcrica c o Brasil sn tisfi~crn 111-so um manter
se na posse. daqui!! o que existia sob :J domínio tias 
r.~spectivas Corôns, quando t!eclnmr:un a sua inde-
pend~ndn. . . . . _ 

De1xar de sustentar este prmetplD, almr mao dell~. 
' e, Sr. presid~nto, ~brir IllilO de tcrri.torios im po;

lautissimos, Já hll]lltildOS po.~ ll!'im]r,noos ~ ha lli~IS 
de seculo. Se todas ns Hepuhhcas da Amenca, ass1m 
eomo o Brasil, tomarem por base qualquer dos 
tmtados que mencionei, o que aconteccl'ii~ Os Ira
lados om um ponto danun-nos muito mais do que 
possuímos prescntrmonto,, cm, outr?s, dnvam-1!os 

. muito monos. Ora, qual scrn a J.cpuhhr.a da Anwrtca 
!JilO quereria quo o Bt·asil Jm•nssa as suas fronteiras 
ao ponto quo fixava o tratado de 1750? Pelo l:tdo 
do Para•nuy, o senado sabo, qne n6s iríamos muito 
Jonnc ~n margem esquerda daqnelle I'io, c poJo 
!.1d3 'cto Amazonas teríamos de pcr;Jcr muito. Ora, 
ndoptarmos os princípios do tratado do 1750, pnm 
ganharmos o que aliús niio pretcnd~mos, c p~r~ormos· 
nquillo do qne ~stamos do posse, c uma pohllca que 
ntto comprohondo! 

Mas, Sé sobre tacs tmcnos niw temos posso real 
e o!Toctivn, ahi, sim, senhores, o que pódc haver um 
outl'o principio, que é o da convcnicncin do:mclho.r 
meio do limitar a fronteira. Neste ponto niw ha u/!.· 
Jinssidctis: niio pódo haver. 

O principio do utipossidct.is qno o no~re .'~nador 
eonsidcrn como absoluto, e, portanto, pre.Judtctal nas 
nossas relarõos com as ropnblicns visinhns, é jus
lamonto o i'n·iucipio adoptudo c aceito por qu:tsi to
das cllas. A Republica O!'iental celebrou t.tm 1t;ata\lo 
tlc limites comuosco sob as bnscs do ultposstdclt.l, 

tendo sido osso o unico meio do podet·mns cltognr 1t f 
um nct·ot·do ra~onvol. I 
. A .Confodoraeiío Argentina, embora niio tenhamos 

com c\lu trauido do limites, comtudo o honrado 
senntlor sabe quJ reconhe~ou este) principio no tra- . 
tudo de 5 de Janeiro.· · 

A Hepublica do Vonezuola, com a qual temos um ! 
tmtt~do de limites, reconheceu o principio do uli- · 
pns.lidet.is. O Pr.rú roet1nheeeu igualmente esse prin· I 
cipio, assim comp n Bolivia, hm•endo-o mconlwcido 
o EtJnador em um proto,;ollo. Que Hopublica resta? 

Os Estados-Unidos da Colombin. Mns o governo 
dessa mesma Uepublica, em 1853, celebrou com o 
llrusil 1101 tratndo, qne aopois não foi rnetificudo no 
congresso, sob a mesma base do ntipossidelis por 
q11o suas pretensões entftu não iam, como presento· . i 
menw, tão !oJJge. 

U n1 principio assim adoptado goralm0.ntc, podia 
cu dizer sem excepção, se nilo houvesse agora u pon· 
denciu com os Estados ·Unidos· da Co!ombia, pódc 
ser condemnado a não dcre1· guiar ou servir a po· 
litica do governo do Brasil nas questões desta 
ordem'! i'u <'nlondo quo não, o se me fosso preciso 
trazer autoridades óm apoio de minlw opinião, cu 
;tprescn!uria duns, que devem ter muita inllnoncia 
.~obre o animo do nobre senador o do senarlo. 

Hci'ei'ir-mc-hei ~IÍmentc iÍ opinião do sabio llum
holdt. Consultado sobre o melhor meio de chegar-se 
a' um 1 esulludo convenir.nt.o a ambas as partes, por 
oecasiftO do nos~o tratado com Venezuela,· disse em 
22 de Dezembro do 1854 (l!i) : 

" App1ovo muito o erilcrio com que cm vossa no
•ot:i~rfw r~~lll as intenções as mais conciliadoras) 
~ão iJÍoisListes em alargamento de ttnTitoric, e adop
tastes, pan1 s:::rit· cbs mnll~llicndas incertezas, que 
naseem das I'Ugas c~pressoes do antigo tratado do 
1" tle Ontnbro de 1'ii7, o principio do n/i pos~idctis 
do 1810.)) . . 

" Niio encontrei em 1·ossa comencito nada que 
seja contrario ús noçõos gcugra·illic::s, 'que pude nd
!JUirir." 

O Sr. Hn:nboldt, !Jno é autoridade irrccusaYo] por 
tor sido o viajnnte,que primeiro c inelhor explorou as 
rcgiõ~s do Amazouas, qnundo ainda havia, muitas 
pumssões. hcspa~holas .e portt.tg~e~i\s, qu~ hoje não 
oxis!o;n, d11. que c o umco prmClpJO, cptc pó:lc acd· 
!ta r com ns qw,stõos, o o unicn quo pode aproveiiar 
;is rolnt:ões commcrciaes de ambos os pnizcs. Dizer· 
se o contrado, mo parece do alguma fol'ma, contra 
às intenções do honrado se~ador •. ~corogonr as pre
tencües exageradas dos nossos V!Slnhos, quo nada 
mafs nom menos pretendam do que estender seus Ji. 
miles a Jogares, onde tomos posso,e cst'IIJO!o.~imentos 
militares, como om Tnbatinga e outros pontos. Aso
guirmos n politicu qn~ se juigu mais lurgt~, teríamos 
de abandonul' tacs posses o eslitbelocimontos· ·para 
fawr do~nppareccr a ant~p.lthia o mant:·r <s boa& 
relncõcs com os nossos v;smhos. 

O 'principio do politica oxtot·ior, aconselhado pelo 
honrado ·"'nndor, sinto dizei-o, nilo pórte convir nos 
i11 t,r.osses do Btasil; ó um principio, que .n1to lo!n 
base nl"mnn, que tl~pcndo absolutamente das vellol
dndos ,~ quaiquer das r.nrlos, de sua .n11ior ou me
nor ambição, de seu mnw;· ou menor mtcresse. 

O Sn. 1\o~nuco d;\ um apnrto. 
O Sn. nmmTno M ~IAIIINILI :-Já tleclarri a V. Ex. 

<TUO ~110 podt' h.wor ~ttlr~ principi?: !lmflm demo,ns
trnl-n-hiu mal, mns o mmha connccao qno V. llx., 
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tomand<l a ciirecl'iio dos ne~ocios pnhlieos, ainda 
•ruo quizosso, nitÜ podia seguir outm, d1~o, amda 
que quizosso, porque entrando no eonhocimento in· 
timo destas questões, havia do rceonhocor que o 
principio coutrario o levaria a eonseqnencias que o 
nobre scnndo1· nunca poderia <ltcitu!', 

E so d'aqui tem resultado, ou resulta presento- .. 
mente ..... , niw sei eomo exprimir-me.... um 
certo l'esf!'iamento do rol:!çõcs, porque niio ha rom· 
pimento; se d'oqui rosnlta algum resfria meu to do 
rolneõos com os Estados Unidos da Colotnbia, creia o 
nobt~e senador que nito foi do fórmu algnma provoc:,do 
por nús; os Estados Uni•Jos da Columbid, como jú 
disse, teem o pensamento de que sómente os !.ratados 
de 1750 o 1771 é que devam regular as s1ws r.rcton
ções quanto a limites com o Jrnperio do Brastl; não 
digo bem, Sr. presidente; nquellos Estados qnorem 
ainda rnnis, querem rJtW as cedulas reaes, l'Xpcdidas 
antes da celebração du tratado do 1750, ,pelo gover
no h:•spunhol, pam limitação das fronteirtts de nivor- · 
sas pruvincins, tenham appiicaçito tamhem no Jm
pericl. A llepublica dos Estad:lS Unidos da C:dcmbia 
tem esta preteneito, o que ii[Jporta jlfl~;ar-sc com 
dlreito a territot:ios nossos no Amazonas e sons ui~ 
fluentes, uccupados cxclusiva~wl!te por ~rusileiros, 
sem contosl~(:ão alguma, nem da prupria Corôa de 
Hr.sp~nlw. · 

Enviun o goi'CI'l!O imperial lll!lil missiw especial 
pi\ra tratar destas quostões com a Colombia. ,!;[ em 
1853 tinha-se cclebratlu o tratado IJI!O moudonoi hn 
pouco o que niio fui approvndo pelo con;;resso. Essa 
mis;iw especial eslovo Jous armos em llogutit o por 
mnion·s que fossem os csfor~os fJI!O <!fll[JrdgUtl para 
en tl'al' em neguciuçõcs, júmuis u p:ldo cons:;g11i:·. Onde, 
pu is, SO!lhores, csttl a recnsa ou má vontade do tratar? 
O llr:;sil não queria ceder sem dnsctllir os t.ilulos em 
rrue se fnndava a Colum!Jia, pnrtt oxigir wl on tal 
fronteira; mas o governo da Colom!Jia fimton-se desde 
logo no principio absoluto. isto é, rrno niio cedia da 
b<:se dos lr~t~dos do 1750 c 1777; o que_. Sr. Jii'<'Si· 
dente, nulliftcava cumplotanwnio n m1ssilo c pelo 
que cu a Jlz retirar. 

Nestas cit·c1unstanr;ia> tendo chegado ao conheci· 
mento do gúvot·nu colombiano, quo o eommissario 
do Jlra~il par~ a fixação de limilos r:om a llepnblica 
do Pom, havm assentado um mareo provisorio 11a 
ma1·gcm do rio Içá, aquclle governo, sem reelttma•~ão 

. algtuna.-.s~m proteswr, som com~unic.nr sequer ·ao 
nosso numstl'o, ou ao .goYerno tmpcrwl, o seu tios
agrado pc1o referido facto, ordenou ~ue o mat·co fosse 
arrancutlo. Mas a quem cabo a culpa dessa situnei10? 

O marco foi assentado em lStlG, quando csia1'a 

sitio d~fiuitivumento usseutudo de ucuut·do com u 
eommisstu·io do Perú, declaro liO .nobre soQatlor que 
o ~joverno impedul jú tel'ia cxp~dido ordem pum 
lJIIU fosse novamente levunladn o sustentado; mas 
como não lemos ainda pllSto om pratica u fixnri10 
de limites por uquclle ponto, a questão não pótlo ser 
levada " tumn :;mvidaue. 

Jleco~hoçu que poJas prot~nçiies oxageradas da
qucl!.J listado, as nossas relaçoes com elle não devem 
~eixar. de rnerecet• a maior ~u_nsideração do ·governo 
un~enul, qualquer quo olle S<'JU; no em tanto, nii.o mli 
arreeeio do moilu algum de semelhante desagrado 
dos EstJdos-Uuidos ~c Colombiu, de semelhante 
antiputhia, quo não exceptua os outros Estados, com 
quem temos tratados e contr11 os qunes tratados lam
bem protesta a Colombia; isto é, protesta contra
nús, e ponllu os nossos l'isinhos, com quem crlebrli
mcs tr11 ta dos. 

A memoria, publicad.u na Colombiu, a quo se re
fere o nobre senador, o urna dessa tlescripciies cal
culadas para produzirem um corto resulÍado no· 
animo da pof:lt!ução, ou nu dos contrarias; alli se 
afigura mualig·u do todas as llepnblicns para exigirem 
do llmsil certa li.llituçilo quanto iÍ fronteiras, jul
gando-se lJ<IO aquollas mesmas, que já teem trotados 
comnoseo, e trutudos om via do execueiio, hão do· 
entrar nessa lir;a para tlepois dividirem' entre si ir
mitmento o quo nos hourorem al'l'aucauo. Eis em 
resumo qual é o pcns:mwnto o o fim da momoria. 
Ora, senhores, isto é apenas o sonho de um escriptor. 

Nem ns republicas conterraneas com quem temos 
trntatlos de limites, estando assim eonclutda a parte. 
mais im~ortanle uc nos~üS questões, nem aquellas 
'JIW não teem comnosco t.ra lados semelhantes, são ca
pazes de formar essa li~n eontra ? ilrasil para ur
rancar-lho qualqner porçuo de terntorto que legal
mente l:w pertence; e amda quando tal P•Jdesso 
acontecer, ancdilo rp1c o patriotismo dos br.1siloiros 
niw se teria ar:a!Judo para dcixar•de repellir some· 
lhanto aggressiio. (Jp&·iados). 

Não su at'!'cceie, portanto, o no!Jro senador; dur
ma trunquillo, nüo creia que a guerra esteja· imi
uente por aquolle lado; pelo contrario, espero que de· 
dia em dia us nossas relações irão melhorando. 

O Sn. S.\1\,\IV.\ :-Bastam us distancias para nito 
termos gue1·ra. 

O Sn. m~tSTRO DA JUlll~l!A :-Diz V. Ex. muito 
bem. 

" Mas, porque não le{tdos concluido a. fhacilo dos 
limites cum o l'erú o com « llolivitt ? Esses ti·utados 
pouem ser annul!auos do um dia para outro, por 
meio tio uma revolução, especialmente o da llolivin, 
o qual j,\ tom suscitado dt,tas ou tros revoluções con· 
trn o presidente ? " · 

no ministrrio o honrado senndur, fJIIO me tien 
om frente. Snpponho quo p usscntalnenl.o roi up
promdo pelo ij<i\'OI'llO; porem, acpwlle marco nada 
significuva, uão cru definitivo; ora apenas um ponto 
para conhrcimenw futuro, porquanto o cnmmis
surio tio Porú não se achava presento. O i'Hct.o 
não dl•ixou do tc1· uma corta gr~tvidudo, mas o gover· 
no actual uiw púdo ser culpado do se I<' I' assentado 
(l marco em 18üG, nom tit•J pouco da f11ltn de consi
dcraçiw du Columbia pura com o nosso reproson
tante nuquolle Estuuo. O ~;ovorno impe1•ial aiudanito 
tom conhocirnonto officiul do que o mnreo fosso 
ell'ocl.ivunwnto U!'l'anctlllO; mandou proc;'dO!' nos 
procisos o1umns; totlnvia acredita que esta oc· 
cui'!'OfH:iu niw devo set.' motiYo para rompimento 
serio outro ambos os govomos. Se u marco tivesse 

Senhores, doixt~rei a JloliYia pura tratar della os
peeialmente, porque. ~sle yot~to morece particular 
all.onei"io, o rr•spondorot prunmro quanto ao Perú. 

ii' o' principio do meu discurso cu disse que ucluí
rnos lls nossas relur;õos com o l'ot·ú em compieto 
est.ado d~ r.lutpimento. Ora, desde que us rolacül'S. 
tinham sido intetTompidus por oll'onsas que jult<a· 
vamos ht~ver roccLido do ~;overno darJueUe Estadu1, 

r, consoqueu~ia era 4uo a conmniissüo de limilos não 
podia tambtJm rot~lim· os sous tm!Jalhos os quaes 
aliils, se:;uudo creio, jú an toriotmento tinham cossado 
pela retit•tulu do cumulissariu peruano. llcstabeleci
dus, pui'Um, as rolu~bos, o primoiro euidndo do amuos 

. os governos, foi wandar proseguir nos exames e. 
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. demarcacõcs. da fronteira. '' Ora, lw quantos nnnos 
foi celebrado o tra'tndo? Qual ó a parto da fronteira 

·<Juesc tem demarcado?>; Pms bem; os commissarios . 
não chegaram uo ponto convencionado, não por 
falta nossa, pois que o do.llrasil esttí prompto aqui 
nn Córtc ú primcir·n YOZ. Mas porquó o l'eni ainda 
não pode nomear o sou commissario, srnhores, 
segue-se que es:a demora devu sur attribuida ao 
govemo imperial ou que hn m1í vontade do Perú 
para comnosco? Não, senhores, os ultimas enviados 
do Perú, e aquelle que presentemente se acha oure
ditado junto no governo imperial, são homens do 
Yistns largus e que, reconhecendo o modo porque 
procedemos, hão de csforr,aNe para que as melh11rPs 
relações continuem a estreitar ainda mais a estima 
c a confiunca reciproca dus duas nucões. 

vil'om em continuadas rnudnn1ras e evoluções politi
cas, não pelos meios pacificas, ínus derramando ~an
gu,o. O gr.n~ral Melgarejo tem contra si um partido 
CUJU força nao pus~o nem tenho mzão pura avnllinr; 
mas tem contr~ stnm partido forte, porque já tem 
l~ntado revoluçoes contra clle. Podm, po1·óm o tra
tado se~ motivo sulliciente pura lovantnr-so q~alquer 
revolucoes contra o general Melgart~o? Não senhors· 
o dizer-se , isto ó que póde fazer po~sar quo o tra~ 
tado contem alguma cousa contrarm aos interes
ses legitimas daqnella Republica, ou qur. nós 
usurpamos o seu territorw. Se o tratado com u 
Boliv. a dr.pen?csse sú.~cnte das boas graças do ge
neral ~lelgareJo, eu dlCia que era o peior tmtndo que 
nós podiarnos ter f~ito. O tratado celebrado com 
o general Melgarejo para a limitncão de nossas fron-

Que impórta que um rr,niculario, cujo fim não po
demos prever, tenhaesct'iplo nessa folha denominada 
Bnl,,a, citada pelo nobre >enadur,que o llrusil amea
~ava conquistar o Pení por via do Amazonas c a\oos
sar-se de seu .territorio? Oru, quer o dc8ejo do Jlra

. sil co~quistilr o Poní, quer éo Peru eonquistnr o 
Brasil, niio·pódo passar de St'Oho tle ulgmna enbrJ~a 
esquentada, que não é possível cxcrcor it:llnencia n!
gumn, o muito menos agitar os nervos do nobre se
nador 

O Sn. N,lnuco:-Entrclanto V. Ex. deu cabida no 
relatorio. 

O Sn. m~Istno Ii,1 liAIII~tLI:-Eston me referindo 
ao jornal de S. Thiago. 

O Sn. NAnuco:- A memoria diz ·a mesma cousa. 
O Sn. lJJNISTno DA li.\RJNiu:-En 1io rclatorio dei 

alguma importuneia á memoria, porque ô cscripta 
sob inspiração oflicial, e niw estranhei nem estrn
nho ao nobre senador quo a mencionasse; mas agora 
refiro-me ao jornal /Jolsrt de que fallou o nobre 
~enador. 

O Sn. N.1uuco:-Diz o mesmo. 
O Sn. mNLSTRO n.1 !IAI\I~ru :- C0m a· llolivia 

,temos um trntado de limites, celebrado em ltl67, o 
" uinda ató hoje, diz o nobre senador, ni10 princi
piaram os traliulhos aos respectivos commissarios 
demarcadores; enti'Ctanto o u·a~1do j1i tom produzido 
t.luas ou tres revoluções." Não estou certo, m·oio que 

. disse .tres. •. 
O SR. NAnuco: - Dups. 
O,Sn. mNISTRO DA !UHilíiiA :-" Duas revoluciies 

tem havido na Bolivia contra o pt·osidontc Melga
rejo, de fórma que, de um momento para outro, se 
não nos nrevimrmos, pó de o tra tudo ser do todo 
nullificado pelo ;.urtido que subir. n , 

Senhores, prtinoiramenle é preciso notar que os 
partidos 'Valem-se do pretextos para RrovuluÇito : 
quando as querem fuzcr, qualquer protoxto lhes 
serve. Portanto, os opposicionistas ao govorno do 
gonernl Mel:;arojo, quo jtí tinham tentado contra 
sua vida, o foi to outms revolur:õos untes do trntndô, 
não itnvinm do perder mnis OSSil OCf;asiáo do Ver SO 
o tornuyam odioso ú populnção du Hopublica, o, pois, 
aos nrltgos da nccusneiw contrn o gouornl acct·escon
tnrnm mnis esto poRt~sc1'l:ptnm. 

úm, sltbe-so quo o goncml Molgnrojo entrou no 
governo !ln llolivin por meios lambem rovohwionn
rios ; saho-so rpto ii'J1111lle paiz, assim como outros 
nossos visinhos, infPiizmonto pnl'll ollos o pnm nós, 

teiras com a Hepublir:a da llolivia" ó um ajuste, Sr. 
/H'csidcnte, vantajosissimo á B•Jiivia ;, não é pre
,judicial ao Ilrnsil; porém se alguem lucrou muis foi 
a Jlolivia. 

O Sn. C.1~s,u;s:io DE SINUinu':- Acho quu nin
guem perdeu. 

O Sn. liiNtsmo 11.1 ~!ARINH.\ :-Nem digo ·que per-
desst~. . . 

O Sn. C.l:"iS.IxsÃo 1111 Sixumu' :-Nem nin,.,uem 
ganhou. · . · 

0 

O SR. m>tsmo· DA !LILUNU,\ :-E' preciso consi
derar que o tratado foi mais nti\ á Bolivia do 
que a nús, c eu explico .a razão' ao nobre senador 
quo me honrn com o aparte, como se eu dissesse, 
qGe o Brnsil foi sacrificado. Não -é esta a minha in
tenção, mas digo 'que a Bolivia ~unhou inais •. porque 
o nosso commercio com a aquella Ucpublica era in- · 
significante, fazia-se por via's terrestres, e a llolivia 
tinha nr;cessidade, como se tem necessidade de ar 
para respirar-se, do sahir pelo rio Paraguay e pelo 
Madeira ao Amazonas. Ora, desde que a llolivia 
adq'uiria pelo tmtado o direito' commum das u«uas 
nas lagoas Uberaba, Carceres, Bahia Negra; ~te., 
adquiria sahida franca e livre pelo J'nrnguay, .. e 
portanto digo que u Bolivia foi quem mais ganhou 
com o tratado ... 

O Su. CANS,\l!SÃo DE StNIMDu.':- Eu não digo que 
niw ó vantajosissimo a ella... . . 

O Su. mxtsmo n,1 !IA!\INIL.I :-Perdoe-me; eu quero · 
mostrnr a vantagem que e lia tirou. Por consequencia 
não hn governo nenhum na Bolivia, qúe não approve · 
osso tratado: se houvsse algum, que fizesse corn que . 
ello fos5o revogado, contra este sim é que poderia 
npparec~r uma revolução. '· · 

E aqui convúm mostiar como a politica do gover
no imperial cm Iaos casos, não tem sido do princi
pias nl>solnto~. quandg taes principios não são appli-
cnveis. · 

Niio é do hoje, Sr. presidente, que o Brasil se es
forQn. por chegar !L t!m ~ccordo com n lt~publica da 
llollVla sobro a hmttaçno de suas frontou-as. Já em 
l8'Jü o governo enviou umu missão tiquelln Republica 
para tt:atur de taos ~uostõcs, e nas instrucções que 
entit9 expediu, dctcrmm,uvt~ que 58 prop9zesso que o 
llrastl niw podta prescmdn· das frontmrus entro os 
pontos que vou indicar, ollegnndo as posses anterio
res. "O lll'ilsil eonsitlornvu como fronteirn uma racha 
do terreno no prolungnmonto dn mnrgam austral do 
r.unporiÍ, dostlc o rio Simüosinho ntti n fiÍz do i'ara
guny, o dahi por osto alt\ o lognr tlonominndo Hnlisn, 

us 
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• e deste ponto por Ulllil recta aos cen·os «Quatro ·Ir-
miiOsu que cobria o logra.:ouro de \'illa Bella o Cu· 
salvas,•o até osso ponto. Dos COITos «Quatro h·mitosu 
seguia a front3ira ao ~IorN da Bua ·Vista, deste a 
sonft dos Li mitos, o por esta até á Bahiu ~egrd quo 
dcsúgna no Paraguay. 

Eis a~ui a p1·imoira proposta que fez o Brasil em 
1836. Como cont:Jstou a Bolivia essa proposta? Eu 
o You d izor: " O governo boliviano pretendia que a 
fronteira sogúissc pelo meio do rio Gunpnró até a 
conlluc~cia que ne!le faz o rio Snraró; e dulti por 
uma recta ;, tó a foz do .laurl!, o daqui pelo rio l'ara
guay attÍ a boca da lhhia Negra, privando-nos dos 
estabeleeimcntos de Coimbra, Alimquerquo Co-
rumbú c outros. " .. 

Eis nqul as primeiras prctenções de um e d' outro 
paiz, com a diffot·cnca do que nús pro~m·ayamos lllr
renos ainda nüo hÔbitados, e a Jlolirb exigia as 
povoações rtu Alhnqucrqnu CorumlJ<í. ;l outrrJs á 
mm·.~cm do Paragnuy. Ora, taos prctcnçocs, de ludo 
a lado, principnlmonto do. lado da llulirin, não po-
diam ter rcsrtltado algum: . . _ 

Tomou o llrasil a onviur nol'us missüe; cm 1::).12 
'' 18-1Q' conl as mcsmus mstrueções de sustentar-a 
l'ront.eira Jescripta, mas tirerarn i;;ual rcsnltado. 

MortiflcniJdo, porém, cm 18G3 as prirneirJs pmpo
sir.õcs , concordou rm quo se lrar.afse a fronte ra 
uu· moi! o que a Uolivki !ii•Pssc f~ci!' aeee,~~o :í nal'r· 
;;a cio do.; rios, e se lhe faciliLasse o commcrr.io. da 
frÔntrira. O gorerno dn Brasil então propunha qnu 
"uma facha de ter1·itorio ao Sttl do n:wporli desde 
S. Simàosinhn nté á foz do Parag.1ú e d'ahi até Bn
lisa; >ubstitnindo rsta linha de i'I'Dntoira por uma 
recta tii'adu na direecào dos «Quntro !t·mfios» até a5 
Torras ou até a foz r!Ô Rio verde, pertencendo torlt:s 
as vertentes deste rio ao Brasil e ;ts do seu eontra
Ycrtente 1'11ngatí á Boliv·a. u 

Não obstante esta modifica~ilo, a Bolil'ia ainrl01 
insistiu: fez umn r.ontranroposta,perlindo as uaseen
tes occidentaos do Hio Verde tJ n metade das Jagt!ns 
Uberaba, G.thiba, Mandittré, Cnceres c llnhia Nügra. · 

O nogoda·lor h1·asil•~iro não eslava antorisarlo para 
aceítnr semelhante morlificação, o por iss'o rm ltlli:3, 
não foi celebrado o trnt1do. Mas o negoci.1dor, que 
foi cnviado'lJm 18136, teve autotisação para ne;;o~i:!r 
uesse sentido, no qtJB, como era de esporar. a Bel !\'la 
õtCquiesce:t. 0 que daqui quero COncluir, SQnhnres Ô 
tfUO o t'atarlo eonforme estiÍ feito ti a proposfa de 
18133 ap:·osontadn pela Holil•ia :lll llrasil. 

Como, pois, ptide algu~1m '!i7.e1·, que o trntado com 
o llra<il tem susriturlo as rcvolnçüe>, se a propnsta 
para osso tratado foi feita ... niio posso dizet· pelo 
s3u actrerslrin ... pelo seu visi,nho'l .Iii notal'iÍ o 
sonado ·q:to a po!ittea adopttl!lil 1wln governo neste 
t•aso, nito foi urna politbt do Pl'lncipios absolutos, 
porqnu nos pontos •filO ~OI'I'imm rln hasu ao ll'ilt:~tfn 
nito tinha o uli Jlossidelk 

Aqncl!us que uccusnm o govol'l!o da Boliria rio ter 
sncrilit:itdo os inlcroS>cs do seu pniz, nitn r.onhocom 
nada tio osludo tla quuslito; valom-Stl tlesl.u prntcxl_o, 
como do mnis um pum se opporem no govPI'Itu exis
tente. 1'1·ocurom outros; toriLO mnitos; mas soceor 
l'oroni·Sc dt!sle, lorn:tntlo assim o llmsil odioso pc
l'ilnlu seus Yisin!ws, u t!Oulo qne tentlo nbusurlo da 
fere" ou da inOtwuciu, ljllil ptdia iL'r sobro o gul'uruu 
dn !Joliviu pnra tlcsle ul.tlcr terrilorio, IJilO lcgalmonle 
li!C . . IIÍIO ll Hilll! 

tanto pelo goverdo actua \'da Bolivia, como por qual~. 
quer outro que lhe succeder. - - , · , · 

O governo do Brusil, .diz-se, se tem descurado do 
activar a fix~ção dos limites. Sr. presidente; de qua 
dnh IÍ o tJutado feito .com a Bolívia'? 27 de Marcl) 
de 18137. Estavam os então em plena guerra com· o 
Paraguay, que so acahon no i"·de Março de 1810·; 
•!nrante os annos de 1~ü7 e parte do 1868, o r1o niio 
ora tmnsitavol para nós; ainda. que podessemos 
mandar nossos commissariospor Muttó·Grosso, to
davia este trabalho uão podia s~r feito, comp con
vinha fj!IB fosso: uito podíamos toro soccmTo de 
vapores, do marinhagem, soldados, etc., .para acom-
panhar os commissarios. . · 

Logo, porém, qrw o·l'IO se abriu, o emissario da 
llolivia aprcse!llou-se em Assumpção e o governo 
tratou do prover aos meios uecessarios paral>rinci· 
piar o trabalho; mas o proprio commissario· decla
rou que somente cm Julho do p10sente nnnopode
ria ter começo a ~omarçaçào porqne aquetles terr~
nos eram alagadtços de tdl form.1, que com achem 
do rin,anws desse tompo,em impossível empreender 
tJtWiquill' tmbulho; e tanto assim pensava, que _,ul
goti·Se ;:ulorisado n ir a Europa, do onde acaba de 
Yolt.ar, ito tempo prnprio, chegando a esta Côrte 
no eonenle mez. Tem-se dndo todas as providencias: 
nstito nome.tdos o commiss<tri0 e os empregados que 
nevem ajudai-o na domarene5o da4-,onteira: as in· 
>lrttc(;Õns estão ex podida~; einnm, estú ~rompto tudo 
t[nonto, como o nobre senador sabe, e preoiso para 
taes r·nmmissõcs: c tenho esperanças de que em Ires 
nu quatro dias o commissal'io e demais empregados 
part.iriío para o seu destino. 

O goYtll'llll, pois, niw se tem demorado, antes 
apressa-se, nito por temor de que o tratado· possa 
voar ante as uaiuneLJs revolnr:ionarins, mas sim por 
que entendo que, para a bila· ham1onia dos dous 
puizes, e conhecimento real das nossas fronteiras, 
CtiiiYém que <sses trabalhos sejam adiantados. 

Pareceu ao nob1e senador que deste máo estado 
ger:tl, que se llto afigurou, de nossas relações com as 
republicas euntorraucas e por falta de ajnstes·para a 
nayogar;ilo do Amazonas c seus coullucntes, o -gran·. 
do ado du abertura daquotle rio não havia ~inda 
pro1uúdo os wsult;1dOs tito apregoados JIOr occasião 
da pttbtitaciw desse decreto. Sr. presidente, o de
c r~ LO da a!lerLura do Amazonas é do 1866, uhi dão
se instrucções a Mpoito da livre navegação daquelle 
rio tl dos affincntes, cujas margens ambas pertencem 
no flrasil: e tnmhom o.deCl'l:to contém algumas dis
posirücs a respeito. dos nffiuentes, cujns margens 
niio ·pertencem no Imporia, mas ct1jas aguas são. 
possnidas o1u commum eom u lgum outro llstado, 
fazendo de\'leutlonl.l' a nnYegacão tlv,•scs .1ffiuentes de 
njn:;tos pre imiunres. O got•ci-n-o .:ct'Bentiiu declamu, 
qno uiio podia proceder o esses ajustes pam a na
Yogarilll dosuffirwutes, sem IJUO preeedessem outros 
uintl1; fJllO preliminares, u rospoito da . fixação das 
rospor:tivas fronteit-:ts. Se isto e múo, nvonha-se o 
honrado senndor C<)m seu colto~n, quo cxpet!Ju esse 
doere te; so niw ndw tn1io, niw p·uJc o faelo ter tido 
infltlenein sohro a falta quo tom ilnv1do do niw sm· 
o A lllilZOnns lroqnuntado. So e bom, nilO tenho Cll 
nada qno dofontler; mas a sor prodso dcfczu, 011 
dofnntlct·oi o oeln do honmdo son1Hlor, ex-minisll't1 
t!n fnzoudn, o nisl.ú nitn tom qno mo agradr!ccr, por
tplr. IJ!Iasi SO,III[II'I~ O OStOil dofontlcndo, U O defendi 
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O Sn. · ZAcARJAs.:-Oh l· ·· 
0 Sn. AIINISTRO DA ÍIARINilA-Muitas vezes O tenho 

derendido; não queira negar. para não me agradecer ... 
· Mas1 o acto e muito bem pensado; não se podm 

. admilt1r a navega cão livre om rios, cU ias margens 
não perooneem cxclusiv.nnente ao Bm~n; sem que 
antes thessemos sa!Íido.qual era a fronteira de cada 
um, para· se poderem adoptar ;ts proviilencias.Aiscaes 
e de segurança necessarias. ~las, . Sr. pre~iilentc, 
airi'da que. o governo .. do Bmsil tivesse lmnqTwado a 
navegacão dos aflluontos do Amazonas, com<' póde 
acreditâr o lwnrndJr senndot· que isso, leria nug-
mentado a navegação daquelle rio? · 

·O Sn. NAnuco: - Não fallri em na1•ega~ãv. 
O·SR: m~Jsrno D.UIAILIXII.I: -Não falluu ? 

O 811: ZAC.\RIAS:- Vilao Jornnl. 
O Sn. ~IINisrno n.1 llAILINJLI:- Vou, niw lenho 

remP.dio senão protoeolisar como o honrado senador. 
Eu não trago os meus papeis em ordrliJ; é o meu 
mal. Ainda hoje li o seu discurso ... estiL aqui (l<mdo.) 
" Entrct;nto, senhores, por causa desse tratado, jit 
houve duas rnvolnçlies. ele." ":1 abortm·~ do Ama
zonas, senhore;;, ainda é um acto incompleto, por
que dependo dos ninstcs es:;Oidaes pura o seu des
envolvimrnto, ajnstc•s com as potencias ribeirinhas, 
dos rios affincntcs. Port:mto, o acto mngesloso da 
abertura do Amazonas não tem r·.on·espondido iÍs 
vistas, etc. " 

Portanto, dou este sentido: nfto se toem colhido 
os lructos que so espernYam desse ado magesto>o, 
porque nindn não se chegou a um ar.~:ordo com as 
potencias ribeirinhas,. a este respeito ... 

'O Sn. NAnu. o :-Esta é a questão. 

O Sn. !I!Nisrno DA !IAiliNI!A :-Pois bem, dizia eu, 
os resultados desse auto magestoso teriam sido os 
mesmos, ainda que se tivessem aberto esses affiu
entes.á navegação commum; o senão dig-u o honrado 

. senador quaes siio os nfllucnte.' qno estão no caso de 
que tratou? Nelles niw lw popul;teiio nenhuma; 
podem ser muito importantes para 'o ft!lnt·o, lllllS 
presentemente niio teom importanciu alguma. 

O Sn. CuNn.\ FIGUEmEno:-Apoiado. 
O Sn. !IINisrno nA JI.IRINII.I: - O mesmo muges

toso Amazonas. a Jorto n todas as bandeims, no qual 
. se suppunha que entruri1rm ns esquadras do todn 

Europa, e· c.lija n~ve~açilo livro fci <1puul.111la como 
o primeiro acto do seculo. a.abortnra duslc mesmo 
rio o que tom pi·uduzido? Não tem, do eerto, como 
disse o nobre senador, prt~dnzido os rcst:ltudos es
perados; As alfand~gas ercudlls, de espaço em 
espa~o, como so uvrsscm de rouubor morr:ado· 
rias da Europa o da Amarica, tiveram do fcchnr-so 
por falta d~!lns. (Apoiados). Senhores, o acto ó som 
duvida digno rlc lourar polõprinuipio csl;!bolecido, 
JlOrquo assim so '·no croar o eommcrcio u navegação 
daquello rio; porém o in~rcmonlo da rogiito do 
Amnwnns nltÍ hoje tom si 10 dcl'ido unit:nmontu nos 
esforaos 'do goi'OI'no do lli·nsll; ti n nHVt~gH(;iw n vnpot· 
snbvonciol;ndll, t[llUr polo lrnpurio, quer pela pmvin· 
~111 do Pnd, que tum ulli animado o dcsonvoll'ido o 
eommorcio; mus qnunlo a 'na v ;os P~lrangoiros, creio 
t]UO niw hu um quo tuolin rw,sutlo du cnpitul do 
Par1Í. 

O Sn. Cu~LIA Ftt:UEII!EilO : -Apoiado. 

I 
· O Sn. 'mNtsTro 0.1 !IARINn.\:- Portanto, senho
res, como vir uqui dizer que o governo se tem des

. cuidado de tmtar dos ajustes sobre os· affiuentes do 
Amazona,, e ,que isto tem inutilisado'o grando acto 
da ubor·tt~ra daquclle rio? li' na realidade uma obser
vação impropria de . um talénto da ordem do do 
1:obre senad!Jr. . 

O Sn. LEITÃO DA CuNn.l : - As causas são muito 
diversas. 

0 Sn. iii~ISTRO. DA MAIIINHA : - Aqui teiu estado 
todo o nosso mal: é querermos colher o lrücto antes 
do madmo; lemds muito da raca indigimn. 

O S11. SAMIVA: -Outros' ddxam apodrecet· o 
frn~to para depois c~lhel-o. . 

O Sn. m~rsrno. DA !1.\RINII.\:- Esses tem má o 
gosto. Quem o queira comer verde ha muito, porém 
podre niw sei. (Hilaridade.) . 

[lias, senhores, o que me dtle da parle do. honrado 
sonddor, a qnem eu tenho mil razões de respeitar, · 
porque foi meu companheiro de·ministerio e meu 
mestre, o que mais mo d6e, é n conclusão que elle 
tirou du tudo q·;e tenho analysadoe que foi_ex osto 
a~um~~ . · 

Dis~e S. Ex. w'Como nito ha de succeder assim'? 
Cot11onossas relarões com os vizinhos poderão me
lhortr? Como hãÔ de ler elles confianca no Brasil. 
se está <i ttistn . da reparticão de estrangeiros (feliz
mentn i) interino/estão pára .Ee ver liYresdelle, destB 
ministro pernicioso) um·.· mhútro que sustenta o. 
principio de qne a conquista ó um direito, a qne 
pro,:onisa nas cnmnras o direito ·da força?» Ora, 
pensa o honrado sr! na dor. que esse. seu discurso 
ha de SOl' trnnscripto il:.s folhas; qne forem infensas 
no Br;1sil. eonjunctnmente com as explicações, que eu 
ti1·er do dr. r? Estn er.ganado: os nossos adversar10s, . 
que não sãu poucos, interna e .elCternamento, hão de " 
nproYeit.nr todos os ~rgumentos· do nobre senador e 
c··~ou rcspeitnbilissimo ,inizo, para reforçarem 'Suas 
tacttlar.õt~s contra a ambicí'io desmesurada do go
I'OI'IIO 'do Brasil, não do governo actual, mas de 
copos os !iOvornos passados, prt\sêntes,. e futu~os, 
porque a questão não ó com os a.ctuaes ministro..s, <' 
com tudo·~uuntolôr governo do llrasil. (Apoiados.) 

O Sn. N,llmr.o:- Não me te feri a este nem áqnelle. 
O ,Sn. inNtsrno ·;;,~ ~IA~I:'liiA:- Mas, neste ponto 

rll[l)re-so a este. 
O Sn. NAnuco:-Masnãocommenteiassim: V. Ex . 

c~ngerou de mais. 
O Sn. mx1srno nA· !I.\ R I :iii 1:- ;\Ião· exagerei: o 

nollre senudot· tom uma qualidade. que cu inl'ejo o 
admiro, 1'1 qt~O suas pr?pOSiÇÕOS SÍlO tii!l r:oorden.adas, 
~:orno aphommos e axwrnns mathomut!Cos, que o pro
ciso mnitudos~>nvulvimento pura poder commont~l-as. 
Ora. stlltu um,t proposição, que tllt muito u roncctir o 
ponsnr, como quer que ou ruspondu nos mesmos 
termo,, com a mesma prcciBüo mat!Jemnlica com que 
coslumtt Ol'ttr o nr hrc .sennrlnr? E' -mo prm:iso, puis, 
commontnr; ó o que estou fnwndo; estou common
lando o sou direnrso: serei o Lobão rlcslc Pascoal.. 
(Risadas.) 

OSn. Z.u:ALli.IS:-Polo amordo Dons! 
n Sn. S.lll.IIVA:-Estamos amourados de lovnr·n 

nor;l.o inteira. " 
O Sn. ntlNI'Tno ll.L nt.llllNilA :-Ei; aqui o susto 

comqnu estou; os nobres senntlot'Os como c ue adn-
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. nham precisamente o meu ~ensamento. 0 mais cul
patlo ~o Sr._ sennd?r pelo linuhy que, contia su<!s 
bons mwnçues, t1rou-me o tempo que eu dena · 
llccupar ao scnudo i mettcu-se pela guerra a dentro, 
tle forma que tomou-me uma hora que mo com
petia. 

Tgunlando o; Yoncime~tos dos. empregados da se
cretaria do tribunal do commercío de Pernambuco 
nos du llahin. · · .. 

Idem dos empt·egados do tribunal du cómmerciC? 
t:o Maranhão. · 

Autorisundo a concessão de licença com venci
ll_lentos ao capitão de mar e guerra Jeronymo Fran-O Sn. PAII.\NAGUA':-Nüo, senhor; foi o Sr. minis

tro da guerra. CISCO Gonçaves. (Parecer da mesa n. 295.) · 
Approvundo a p9nsiio concedida ao .vigario col

lmlo de Goy;Jz, .Toso Mn!'ia do Azevedo. (Parecer da O Sn. ~liN!STl\O JlUIAl\1~11.\:-Perdoc-m~: fui V. Ex, 
Eu tinha ainda muito qac dizer, mas lá vila as :3 ho- · 
ras: quda agora ontrar na questão dos nogocios do 
Jlaraguay, da conquista etc ..• 

mesa n. liOü.) . 
2' di ta da propos1ção d;l mesma camurÍl, .a quü 

se refere o parecer da mesa n. 297 sobre uma pensão. 
3• dita do pro,icdo de lei fixando ns forcas de tena 

para o ~nnu fínancoiro de 1871 a 18i2. • · 
O Sn. S,\lt.uVA: - Pôde fallar outra voz. 

. O ·sn. m~Istno n.\ !1.\!IINIIA -Isso é o que cu que-
ria. Pretendia agora mostrar que esse ministro eterno, 
bem que interino, para que as n<lÇÕes não tenham 
mais receio de conquista ......• 

O Sn. ZAC,\lllAS: - Porque o outro está para c!te
gar? V. Ex. affit·ma quo elle chega agora? 

O Sn. lll:VJNISTIIO DA !UH!NIIA :-Não po,,o dizer 
mais nada i em diplomacia não quero principias 
abs llutu~ i aqui sigo o syst.hema do no ln e senador, 
não hu nada absoluto; supponlio que elle vHm .. 
V. Ex., Sr.· presidente, costumava dizet·, e cada 
vez respeito mais a sabedoria dos seus pensamentos 
" e11 crtio » e aJ vezes a.ccreseentava " wpponho que 
creio » Eis aqui o que res,Jondo aunollrc senador 
" creio, supponho que creio que vem. » 

O Sn. ZAC,\1\!AS :-Eu nflo creio: suppouho que 
não creio. 

O S!t. mNISTno D,\ JL\1\lNl!.\ :-E' íncrodulo; ne 
oou crente e V. Ex. rlescrenle. . 

Mas, Sr. presidente, não ha nada de que tenha 
mais receio do que aborrecer ao senado; sei por expe
riencia qúanto, não tlígo ul•orreeimentn, quanto é o 
constrangimento de estar-se aqui depois di) corta 
hora... · 

O Sa. ZAC.\IllAS:-0 ministt·o não tem vezes de 
falliir. 

O SR. mNISTno !lA !IAUI~I!.l:- Pois bem; peçn 
permissão a V. Ex, para cortar o fio do 'muu diseur. 

· so neste ponto, e concluir a parle relativa aos nego. 
dos exteriores na proxíma sessilo, o entrar na parte 
mais agTadnvel dn poliLica interna, respondendo no 
honrado senador peln minha pruvincia que houtem •. 

O Sn. ZAc.uÍL\S: -·Bl'ilhou. 

0 Sn. M!~!STilO DA MARINHA: - , . , brílhoil, Ó 
verdade, sahindo entretanto da sua habitual mode
rarão ; no nobro senador que mo honra co1n se1: 
<lpat·tc, c a todos os outros mais ou menos, que fal
l:iram u respeito da politica interna. Nilo quero in
·~orrer nn ccnsnm do men honrado collegn pela IJn .. 
hia de dob~nr parn exercícios findos minhas rcspos. 
tns, poslo que, Sr. prosi<lonte, haja <:erl.as divtdas 
<[IW noslo cnlnlogo podem ser Janr.:arlns. Plln~i.ttn
me V. Ex. rruo poçn n palavra pnl'll segundn-tmra. 
( A!uito bem, muito bmn. ) 

Ficou a discussão adia<inpcln hol'il. 

O Sr. presitltmlo duu a ordem do dia para :?ii: 

A' 1 hom uu antcs.-Voto de graças. · . 
Di seus;/! O do requerimento do Sr. senador visco ~~o 

de do ltaborahy, augmentando as horas dá sessão, 
com o parecer da mesa n. 228. 

Lovnnlou.so a scssi10 ás 3 c 20 minutos horas da 
tarde. 

az;a sessão. 

EM 25 DE JULHO DM 1870. 

PllESIQE~C!A no Sll. V!SCO~DE UE AUAETIL 
SumiAll!O. ,.-Discurso do Sr. presidente,-Jlc(jl!Ori• 

monto do Sr. Leilão da Cunha. 
A's 11 horas da manhã fez-se a chamad~ , e 

acharam ·se presentes 30 Srs. senadores. a snber: 
viseon~e de Abacté, barão do Mamunguape. Jagua. 
ribo, vtsconae de Supncahy, Silveira Lobo, Teixeira 
de Sonr.a1 Cunha Figneil'Cdo, Leitão du Cunha, Fi
gueir~ de 1\Iello, Chichurro, barão de Cotegipe, barão 
do ltw-Grandc,·barilo do llom-H<'tiro, burilo de Pira
puma, 'fot·res-Homem, burão de S. Lourenço, vis
conde de Cnmaragibe, Sinimbrí, barão das Tres Bar
ras, Dias de Carvalho, llílloiro da Luz, Nabuco, 
Antilo, Sayão Lobato , Fcrnundos Brâga, Souza . 
Franco, barão do llluriLiba, Nunes Gonçalves, Pom
peu e Zacarias. 

Deixutam de comvarccor com causa !'lllrtícípada os 
Srs Dn:l?.,barão de Antonina, barão de ltnúna, Paula 
Pessoa, bat·ão do 1\laroim, duque de Caxias, Mendes 
dos Santos, Almeida e A!huquerque,"Díás Vieira, 
Fouseca, Paranhos . .Tobim, ~lafrao visconde de IL1· 
borahy. · 

Deixarnm de comparecer sem causa participada 
os Srs. Carneiro .de Campos eondc da Boa Vista, 
:::onzn Quoiro1., Fit·míno. F. Octaviano, Paranaguá, 
Silvoirn da M~tta, Saraiva·, visconde de Suassnna e 
visconde do S. Vicente. . 

O Sr. p1·osidonto nbríu a sessão. 
Leu-se a actn da sessão antecedente, e, não havcn. 

do quem sobro dln tiwsse obsorvações, foi nppro 
vadl. 

O Sr. pmsidonto disse : 
" Sonhares. :\!ais nm dos membros desta nugusta 

r~lllll<ll'a, que pela nobreza do son caracter, e pelos 
sou~ tnlnn~os, I amo n honrayn, acnhn do pngarl1 morte 
o \nbnt.o lula!. 

1" : ali! 1 hor11 .~3" disr:nosiJo!ditS ocguintcs 

l\'nll<\r qno me opprime, e qno a minha 1'01. mal se 
prr.stm·in a oxprimir, rrpotiroi nH palarras com que 
es\n infilllsln noliein foi-mo commnnícndn poJo Sr. 
consolhoiru Tito Jlrnnco de Almoidn, om curta qno 
, ·· · · .·rue no din ' · · · 1 moz. 



s•;sslo Ell 2 6 DE JULIIO DE 1&7 O m 
(( Hoje, ás 2112~11oras da ~1rde, perdemos o nom 

ami•oconsellleiro Furtado, victima tio uma broncllo· 
pnet~monia. Rodeado das orphits, só um amigo po· 
din dar-lhe esta triste noticia. » · 
, Senhores, ~.nosso illu>tm collega o Sr. con~oll.wiro 
hnncisco Joso Furtado era natural dn provmcm tio 
l'inuhy, ter.do nascido na cidado do Oetras em 3 de 
A•oslo do 1818. Formado em scieneias juridicaf 
,e7.uin a caneirn da m<tgistraturn na qual so tlistin
~;ulu, cQmo jniz, poln su·a i~tegridndr. n ~ec.tidtiO, e 
pelos seus estudos e conhectmontos de dll'Cito, sen· 
do ultimamento nposnntadn com ns honras de des
embargador da relHcão do Rio de Jnnciro. 

Foi presidente de ~nrias províncias, c adrninist.ron· 
.ns com zelo, snbodorin, e justiçu. . 

Foi deputado em divérsas legislnturns, e mais d! 
uma vez mereceu 11 honrzt no sei' eleito presidente dr. 
r.amara tempo.aria, n que pertencia. 

Foi nomeado senador por carta lrnpcrinl de 30 de 
.Julho de 1BU4. 

Foi minist;o da justiça por nuas vezrs, a primeirc 
no •abinete de 24 de Maio de l~G2, e a segtmt1a nt. 
de Sl de M~osto de l81i4, cm que zíquelle eargn rcu:.ic 
o de presidente do ronseiho. 

Foi neste segundo ministeri' que o nosso íl!ustre 
co\lega, cuja perda lamentam~s! rn~slrou tudo rpmnt.o 
p6de esperar se do um esptnto tllustrndo c prevt
dontc, firme e enet·"ico na ot:t:nsiito do perigo, o fnr
taleeido sempre po; urna fó viva nas instíluiçi'ics do 
Estado. e no patriotismo de seus eoncidadiws. Ser
prendido pela guerra deslr!n !, com qnc nos <tcomnwt
teu o ex-dit;tador do Pnraguay, o nosso iilt!\tro coi
lega teve n gloria de.refcrendat·, como rtrr~lllento do 
conselho, csso mcmurai'Ci deereto de 7 do .Janeiro 
tle 186;), que, a despeito da incredulida·!e de mui los, 
fez e~mo por· encanto brotar da terra, c~~n a:lnma
çilo e re~osijo de todos, cssns brava> lcg10cs d~ ro
!untarios da pntria, lJUe, a par dn força de 1• hnha 
o da guarda nadonal, elevnnun· rl maior nltura e 
honra de nossas armas, e desnffi'On taram a da naçãc. 
ultrajada pelo tyranno dnqnolla llcpuhhcn, pot· roei( 
de uma victoria ccmplotn e estrondosa. 

Senhores, set·vico t; este ltlO a~si~tw lar. o, r. a lJdf 
o Brasíl tem-se mostrado tiio rflconhecidn, fji!C llÍI( 
ha nem expressõrs para encarecei-o, nem tuercêf 
para bem galardoiii·O. 

Senhores, um cid:'dito tüo illustrc j:i niio existo I 
Ficaram-Jtos delle os filhos, par.t serem rlignos 

herdeiros do son nome, a saudndo para chorai-o, of 
exemplOs pilra imitai-os, c a memnria dos serl'i~o5 
parn perpetnal·o nn historia: 

Considero-mo mais nm11 1'07. or!(ito licl do.o sr.nt.i
montos dosta nn,::n~ta camara, tloclnrnndo que n uo· 
t.icin que ncnbo do commnnicar-vos (, recebida pcll 

/ enado com o mais profnutlo pcznr. » 
O Sr. Loítilo da Cnrih~ pediu verbal monte qno nilo 

houvesso hojo smno em domonst.rução do pc7.1ll'.Jlld& 
noticia qne ncahava de se1· •Jnvida. 

Consultado o senildn foi approvada o r~rJUOI'Í· 
monto. 

Em segnitln o St". pt·osiJonl.o t!oelnt·ou que n orei em 
do dia para nmanltit CJ'n a.momm jt\ designndtt, c]~' 
,·nntou n scssiw ús 11 l/2 horas. 

36' .sessão 
EM ~ü D:\ .lULllO llE 18i0. 

l'l\ESlllll~Cl,\ DO SI\, VISGO~liE DE AnAI\T;l, 

Sumt.lnto-fl,rJ,cdir.ltlc :-O ln cio do ministerio d, 
lmpcrio 1'\!mettonüo cópia doinformar.uos.-OIIido 
do ~1·. dmrtc rlo Caxtns.-Pnreccr dÍt commissão 
do instrttcçiw pn!Jiica.-Sorteio de doputações.
Ordem do (hrt :-lJiscussãu das propnsicões dn ca 
mara dos Srs. deputados igualando os vencinwnto~ 
dos ompregados dos tribunaes do commercio de 
l'emam!Jttco e :llnranhttü úos dos da Bahin.-Dis
eussiw de ntna proposição dn mesma cumara nu
totisando a r:oncesHâo de uma liconea.-!Jiscnssão 
de duns propnHí~ões da mesma carriura sobre pen
sües.·-Ol>Hr't'l'n~ites dos St·s. presidonte. mimstro 
da ~;nerra o llibciro dn Lnz.~Di~cu>siio do pro
jecto de lei nxundo as forças de terra pnra 1811-
1872.- Discnr· os dus Srs. Souzn Fmnco e Jngna· 
ribc.-llist:nssilo do vuto do gt·:•çus. l\etJtwrill)on 
to do Sr. Silvoira dnllfotta. Discurso do Sr. Sil·• 
reira da Motta. 
A's 11 hor.Js ·ria manhit fe:~·!C n ehamadh o nclw

ram-sc prl.'sentes 33 SrH. senntlorcs, a sn!wr: viscon· 
do ·rio Ah:Hé, ,\!mcida c Albnqnerqne,Jobim, barão 
do Maman~unpe, viscon.Jc de Sapucnhy, ,\ntão, Pa· 
mnagnú, Ttlixcirn dn Souza, Carneiro do Campos, 
ChieliOI'I'n, Figueira do Mello, barão do Hio Grnnde, 
Cnnlta Fi~nein•do, Sonw Frnncn, visconde de lta
boralty, ltibeiro dn Luz, Fernandes Braga, risconde 
de Cumura.~ibc, Sayüo Lobntu, J.eítiio dn Cunha, 
barilo do Pirnp:1111a, Dias de Carvn:!w, F. Ocli!Viano, 
hurilo du llom !letiro, barão dn S. Louren~o, Nunes 
GonPalros. Sinirnhü, barão· de Mnritibn, Silveira 
Lobt;, .f<tgnar.iba, barão das Tt·es Banas, Silvcirc 
da Mottn, Zacarias e Nahuco. 

Deixaram tle compnrr.ecr com cau>a pnrtecipade. 
os Srs. !Jiniz, barito de Antoninn, hnriío deCótegipc, 
Pa:enhos, lwrttn de lta[ma, hnTiiu dL' 1\laroim, duque 
de Caxins, !'nula Pcss~a, \l~n les dcs Santos, Dias 
Vieira, Fonsccn, Mafm c Pompeu. 

Deixurmu tlo comparecer sem c.msa pnrticipnda os 
Srs. r:onde da llt\v Vista, Firmino, :iouza Qnr.iroz. 
Saraiva, l'iscoede do Sunssuna, visr.ondo de S. Vi 
r:cntc o Tones Homem. 

O Sr. prc;identc ahrin a sessão. 
Leu-se a acta da sessão anteccdente,o; nÍio havendo· 

quem sobre ella fizosse observações, foi npprovada. 
O Sr. !• secretario deu conta do seguinlo 

P.XrEnJE"'l'E, 

O meio de 23 rio corrente, do ministerio do Impc
rio, em resposta no do 27, romottendo uma ctípía d11 
iriforma6to f,,rnecida pelo rninistorio >la guen·11," que 
solvo as" rluvirhs npi'Bsentadas poJa eornmissilo da 
mesa do scnMio no parecer n. 2i2 de 30 tio mez pro· 
ximo finrio, :íerrcn do nome tio pensionista Jo~quim 
.lostí de Snnt.'Attnn.-A' rnnsn. 

llito tio Sr. duqun do Caxias, da tudo de 25 do cor
rnnlt\ pnrtiw:ando ~no niw comparecia iÍ scsstiO por 
ineommodo t!c sanJc.-Intcirndo. 

O Sr. 2" set:t·oturio Jpu o seguinte pnrect'l' da com· 
missito do instrnr.çito publica : 

t( A commissiw tlc instnwçilo puhlien examinou a' 
resolnçito dn enmnm dos Sr>. dcpnt.:Hlos do 27 de 
Sotcmbt·o do lll(irl, untodsant!o o governo a mnndar 
mnlricn\nr no :Jo anno do curso mi!t!il'll dr qnnlqncr 
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das faculdades· do 1netlic:ina do Imporia a Felippe 
llnsilio Cnrdosol'Jres, uma ver. que se mostre hahili· 
lado ?ara matricular-se no :3·' armo l~o r:urso phnr
muccutico, e faea exame va,.,o llo anatomia dos-
cripliva, " · 
· Dos pap0is que acompanham a r~sulu~iw constam 
os seguintes tlocumentos: 

Dous requerimentos do pretendeu to, um com data 
de 15 de Junho de l8üU pedind1 ser admittido á 
matricula do 2• unno medrco, parn o que lhe faltava 
apenas o exame de anatomia, qtw estam ouvindo, e 
allcgando que servira dous annos no exercito corno 
alferes pharrnuceuticw; outro cm tlatu tle 20 de Se
tembro do mesmo anno pedindo ser udmittitlo a 
exume vngo do anatomia para poder mutriculur-se 
no :3• unno mediCO ; 
. . Diversos attestados militares do lw\'er servido como 

phnrmaceulico nu guerra do Paragnay; 
Certidão do exames de latim cm Fevereiro de 

18li5, de inglez em Dezembro do mesmo nono, de 
philosuphia em Fevereiro de 18liü, feitos na faeul. 
dade de medicimr du llahia, do. hisLoria e geographia 
cm Dezembro de 1865, c de algebra em Fevereiro 
de 18G7, feitos na directoria úa instrnccão publica 
da Curte, e finalmente um attestarlo do lorito Dr. José 
Ribmro de Sour.a Fontes, de ouvinte de anatomia . 

Não junta, por~m, certidi10 de exames dos tlous 
annos de pharmac~a. 

A com missão a ttendondo que a anatomia des
criptiva é tão nccessuia, como base d,:s estudos 
metlicos, que o estatuto das faculdades manda 
estudar dous annos no seu curso, attcndendo ·que no 
curso phurmaceutico niw se estuda esta ma teria, que a 
frequencia tle ouvinte vai untaria quo a !lega o pre
tendente, não pare;e sufficiente para habilitai-o ao 
conhecimento de um estudo para o qual a lei exige 
dous annos de frequr.neia regular, attendcndo que, 
além da anatomia, falta. tarnbem ao pretendente o 
estudo de phisio!ogiu exigido no 2° anuo medico, que 
não entra no crn·so pharma~eutico; al,tendendo, final· , 
mente, que semelhante con,~essão, além de importar 
na dispensa da lei não justificada, estabelece uma 
ospecie de privilegio om favor do um individuo contra 
o pjncipio gorai de ig11aldude: entende, pois, a r.om· 
missão que esta resolllçiio não está no caso do ser 
adoptada; entretanto competindo ao senado decidir, 
é de JWl'eccr: . 

Que soja snbrnettida <Í discussão parJ o senado ,em 
sua sabedoria dehbernr como lr\r mnis .JUsto. 

Sala das commissõr~s, 2ü do .i ulho do 1870.
Thoma:: Pornpen de Son:a ilra.çii,.- J. P. D. de · 
Carvalho. - Z. de G. Vctsconccllos. " 

Ficott sobre a mosapnra outrar cm discussão com 
a proposição a que se rofere. 

O Sr. Nunes Gonçalves pediu que fosso nomeado 
outro membro para n commissiw d·J cmprezas privi· 
lo•iadas pelo flllecimonto do Sr. Furtado. 

'Foi norncad., o Sr. ~.iuimbú parn snbstituil-o. 
O Sr. presidente disso que ia proceder-se 110 sor

teio i:! a aopntacão que tem de ir cumprimentar a Sun 
· Mngestade o linporndnr nu dia 2!l do corrente, nn
niv~rsnrio nntnhcio dn sorcnissima princrr.a impe
rial n Sra. n. lsnhel, o que i11 i~nalmento otneinr-so 
no ministro do lmporio pnrn sabor-se o \og~tr o hora 
cm ~uo o mesmr> augusto sonho r solhgn11m receber 
a dita doputnciro. 

Foram em segnirla sorteados ns Srs. Sinimbr't, vis
conde do Camnrngibe, Toixeiw do :~onzn, barüo do 

S. Lourenr.o, Leitão da Cunho, Torres-Hoqwm, Fer
nandes llrâga, Ribeiro da l.uz, visconde de Snpu· 
cuhy, Nnbtico, Firmino, ParunnguiÍ, Cunha figuei· 
rodo e Antiio. · 

Proccdort se igualmente ao sorteio da doputaçiio 
que tem rle apresentar n Sua Magrstade o Imporndor 
o autogrropho do decreto fixando n força naval para 
o anuo fir~:~ncoiro do 1'871 n 1872, e ficou ella com
~ostn dos Srs .. bariio do S. Lourenco, Teixeira· de 
:Sor17.a, Torres.Jiomem. Cunha Figuelredo,, Pompeu, 
Pni\Imtgruí e Silveira Lobo. 

O Sr. prcsidrnto declarou quo ia olnciar tarnbem 
ao governo para sabor-se o dia, hora e lagar em qtw 
o mesmo augusto senhor se dignará de receber a 
mesma deputação. 

ORDEM DO DIA • 
VENCillE~TOS llE E!IPREilA DOS. 

Entraram successivnmente em 3• discussão e foram 
npprovadns pal'il serem dirigidas á sancção imperial 
ns seguintes proposições da camara dos St·s depu
L1dns: 

1.• Igualando os vencimentos dos empregados da . 
secretaria do li ibunal do commercio de Pernambuco 
aos dos da Duhia. · 

2.• Idem, os vencimentos dos empregados do tri· 
bunal do commercio do nlaranhão. 

LICF.~ÇA. 

Entrou igualmente cm 3• discussão e foi appro
vadu para ser .dirigida á sancçiio imperi,1l, a proposi· 
ção da camarn dos Srs. d~putados autorisando o 
govct·no para conceder no capitão de mar e guerra 
Jeronymo Francisco Gonçalves um anno de licença 
com todos os vencimentos. · 

PENSÕES. 
Entrou em 3• discussão e foi approvada para ser 

dirigida á sancção imperial a proposição da cam~ra 
dos Srs. deputados a pprovando a pensão concedida 
ao vigario collatlo da pumchia de S. Sebastião do 
Allemão, da JiocessB do Goyaz, José Maria da 
Azevedo. 

Seguiu-se cm 2• discussão n proposicão da mesma 
came.ra npprovando n pensão concedida a D. Maria 
Francelina da Silveim Cruz. · 

O Sn. PnESIDE~'l'E :-A mesa faz n respeito desta 
pensão as mesmas observar.ões que tom feito a res· 
peito de outras . .hl a mesa' tom prnderado que não 
ha regularidade nos decretos que se expedem na se
cretaria do Impcl'io' depois dos avisos do rninisterio 
da guorrn, recommendando pcnsõus a viuvns, e filhas 
de militares, porque em uns'decretos se declara que 
a pensão: se concede sem prejuizo_ do meio soldo, e 
om outros não se faz esta declamçno. Ora, o senado 
sabe que n lei do ü de l'lovembro de 1827 detennina 
que não se possa accurnulur o meio soldo com qual: 
qUOi' mercrl pecumaria que o governo conceda com 
o titttlo de pensão, ou com outro, para remunerar 
servicos; isto ri o que dotermina a lei : portanto, 
concêdidn n pensão som a doclnragão de que é con
cedida sem prejuiw do meio soldo, segue-se, na fórma 
dn lni, que 11 pensionista niw continuará a perceber 
o meio soldo, porquo uiio pódc accnmulnl-o com 
n pensiro: isto me pnrr~co ov1donto. l'oEton!o, quau· 
do por um der~roto dú-so uma ponsno 1gual no 
meio soldo, o n pensionista uiio pUdo porcobor o 
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·meio soldo, de que aliás está no gor.o, seguir·se-hin 
gue o poder executivo nada eor:ccdou, Portanto, 
e necessnrio que haja rogula!'Ídndo; quo se doem 
instrucr.ões 1Í secretaria do Imperio, ou que a secre
.taria du' guet'l'il diga sempre quo se concede a pen
são sem prejuízo do moio soldo, porqúe segundo 
.as ínforrnncões, que procuro i o btcr, a secretaria 
do Jmperio repele O que diz lll>ecrctnria da guerra; a 
secretaria da guerra diz quo ju!ga que se deve con
ceder umn pemilo de f.a.7tto igual ao meio soldo do 
official que mot·reu, som a declaração de quon pensão 
ó concedida sem prcj11izo do mr.io soldo ; a seereul· 
rin do Imperio repele as pnlnvr.1s da socretntia Ja 
guerra. Isto trnz demora na discussno, c dilliculda· 
des á pensionistn, porquo creio que o thosouro não 
.paga o meio soldo as viuvas, que obtem uma pensiio, 
.quando não se declara que é sem pro,iuizo do meio 
soldo. Se o thesouro paga, neste caso não valo a 

·pena fazer-se a emenda, que a mesa propõe, mas w 
creio que o thesouro não paga,meios soldos desde 
.que a pensão concodidii á viuva, ou filha ou irmã de 
quJ!quer olficia 1 não tem a clausula "se1u pre,juizo 
do meio soldo,» Eis o qnediz opurecerdnmesa. (U) 

Esta viuva tem direito de percebt•r o meio soldo 
do seu marido corno capitão de infnn~1ria, se habili 
tar-se devid.1mente; a lei o dá, não é nma mercê 
do poder execut.ivn: mas desde que e lia obtiver 
agora nma pensão deixa de perceber o meio soldo; 
é isto o que me parece. A pratica do tliesouro será 
outra, e se uão ó outra, torna-se r;ecessnrin a emenda 
que a mesa offerece, e que ó a seguinte: (Lê) 
, O Sr. barão de Mm•itiba (ministro 

da guerra) :-Sr. presidente, não Yenho senão con
firmar o que V. Ex. expõe em seu pnrccer. Essa. 
.viuvn percobe já o meio soldo da patente de St1U 
marido, e agora concedo-se umu peusão igual no 
·meio soldo para prefnzor o soldo inteiro; ó, por
tanto, justam0nte corno V. Ex, acaba do expressar 
ao senado. 

Não se fez, porém, essa declaração, porquo clla 
já percebia o meio 8oldo; deu se-lho a outra parte 
para completar o soldo inteiro; não sÍl fez a deelu
rncão1 porque isso não podia preJudicai-a, uma vez 
que ja percebia o meio soldo pelos cofres publicas, 

Não tenho examinado bem estes papeis; mas a pra
tica da secretaria da guerra ó que, quando propõe 

·'.JUe se dê pensão a qualquer viuvn de militar morto 
rn combate, se essa viuvu ou sua filha tom direito 
·o meio sold~. manda-se dar somemo uma pensão 

bom sonso pnrn vor quo quondo o governo concedll 
umn pcnslio igual no meio soldo itviuva ou fiiha de 
olli~ial, que j1l percebe ou tem direito ii percnber o 
mow S?ldo, que u lei lhe dá, o pensamento do go
vm:nu o q110 e lia accumulo os dous mo'ios soldos p~ra 
fvl'Dll!' o soldo po1· inteiro; mas ha uma lei que diz 
que ?uo s~ ucc1m1Ule o mdo soldo com qualquer 
pe~sa9, e o esta lei que a nsscrnbléa geral deroga, 
pms StJ olla pódo deroga1· leis, quando diz: « Ficu 
oppruvnda u lal pensão sem prejuízo do meio 
soldo: " ontiio u let de 1827 fica dorognda nesta 
pa1·t~ parn es~o eiTeito; mas quando não se diz isso, 
suhstsle a le1 que prohibe a accumulacãiJ do meio 
soldo com n pensão; e entilo como meio' de dero"nr 
a.l~i do ltl27,parcee indispcnmol, scgnudo os plin
ctpws r1gomsos de direito, qne se insira u clausula 
"som pre,inizo do meio soldo "· Portnnto, a 'tuestão 
vem o ser esta: se ó preciso que se insira ess11 
cluusu ln para se considerar derogada n lei de 1827. 
Se o thesouro disser que pnga neste caso, embora 
a lei ?ão !tenha sido derogndn, a mesa não tem nada 
comJsLo, não tem responsabilidade alg'uma. 

Agom, quanto ao decreto a que sil referiu o nobre 
senüdor expedido no tempo do Sr. mnrquez de Olin
da, eu lhe digo qual elle é. Parece-me que é um de
creto para casos especincs. E' o decreto de 25 do 
~!nio de 186o. Diz elle: (lê). «'fendo em considera· 
çao que uns concessõ~s de pensões ús vi uvas, mães, 
filhos menores, ou filhas de militares que na .actual 
guerra do Sul te~m fallecido cm campanha, ou em 
con.cequencia de molestias adquiridas na mesma 
C<lmpanlw, ha dominado ~empre o pensamento de fi. 
car srlvo o 1\ireito ao meio soldo ou mlntepio nos 
Uhsos om que este tem cabimento, hei por bem de
clarilt' qno devem ser entendidas sem prejuízo desse 
mei~ soldo ou montepio nos casos referidos, as con
m·ssoes constantes da relacão junta, assignada pelo 
m"rquez do tJJ,ndn, etc. n • . 

Portanto, foi p~rn casos especiaes que se ·e~peJin 
o decwto; rHsolvou-se que nesses' casos especiaes' 
~evia "snhl'nlcnder-se feitas as concessões sem pre
Juízo tlo meio soldo. Logo, essa declaracito de ser 
feita a concessão sem pre,iuizo ,do meio soldo ~eve 
ser express 1 em todos os casos: o o que se del'e mfe- · 
rir, na minha humilde opinião, do decreto a que 
acaba de referir-se o nobre scnudor. O argumento 
do nobre senador fortalo~e a opinião que a mesa 
tem enunciado, e , filiA, acha que ueve sustentar para 
poupar tornpo, e tambem em bcnefUo das viuvas, 
qnc muitas vezes encontram dificuldades em. ret~eber 
n moi o SDldo com a pensão, sendo necessarios decro· 
tos declnratorws. · 

i ~ual ao meio soldo para prefazer o soldo inteiro. 
l~sta ó .a .pratitm; pode sor que uma ou outra vez 
escape a clnusu1a nos notas que so rcmottem á soct·e
taria ~o I,mporiJ, mas crei~ gue l.ta umn regra 11 esse 

, resnmto, Já to~adn no• mm1sterto do Sr. ma~q1wz 
de Oliuds ; crCJo que se declnt·uu que a co~cessao de 
pensão igual ao meio soldo niio pmjudicnvn o meio 
soldo, ainda quando não se flzosso deelaruç~o ex-

O §r-. barão de Hurltlbn .(ministro 
da guerra) : - A duvida de V. Ex. funda-se em que 
o thcsouro não pugarú a pensão.. . · 

. pressa. Portanto, me parece que não pode haver 
dul'ida, que a camara dos deputados cnmprohendcu 
-perfeitamente qual oro o favor que se queria fuzor a 
essa agraciada concedendo-lhe uma pensão igual ao 
meio soldo. 

O Sn. PRESIDENTE:-Pouco nccrescentmei no que 
·disse: n mesa tlcnr:i satisfeita, ni10 ofl'ereroní cmen· 
'da alguma no sentido do quQ disse, se, por vonturn, 
como informa o nobre sennrlor ministro tla guerra, 
o thosouro pn"ll o meio soldo IÍs viuvns dcs ollicines, 
a quom so co~couem pensões. Em l'erdndo, busto o 

O· Sn. Plli!SlDENTE :~ Acho que sim. 

O SR, )ÚNtsrno DA r.nERRA:-.,. no caso em que 
não vá n clausula «som prejuízo do meio soldo.n Eu 
a~segmo a V. Ex. que o thesouro paga esta pensão. 

O Sn, PRR~lnF.NTE :-Então a mesa retira a emenda. 
Em todo o caso parece-me que o thosouro não está 
autorisndo pal'il isso poJa lei do 1827. 

O Sn, 'mNtsTno. n.t r.nERJ\A: -11erdoo me V. Ex .... 
nrna roflexlio, o ó que seria inntil npprovnr-se a 
ponsno, se a villl'a tivesse do receber sllmento o meio 
soldo. 
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O Sn. F. OcT.\VJ.\NO:- li' n argumentação do 
Sr. presidente. 

0 Sn. IIINISTJW D.\ GUJ'I\IIA :-Quando as \'ÍIH'US 
toem direito ao moi o soldo o a pensão (, 'igual ao 
meio soldo, esti1 elaro quo a pnusitO tem por Jim pm
iazer o soldo inteiro, e ur1ti10 a clausula "som pro· 
juizo .do mui o_ soldo n .é ~csneees~nrin. Quaudo as 
pensionist:~s nao toem du·mto no r_now soldo, e nos 
deGriJI.os so declara " uma pensa o 1gual an meiO 
soldon, é que ~ó teln loga1· n pensão : as palnvr;!s 
rrmeio soldou suo uma nlilllüll'n de marcar o qu;wl.l· 
lativo ,Ju r:ensiío e alguns casos Icem appan•cirlo neste 
~ontidu. Portanto, peço a V. Ex. q~w mo doseulpo 
pensar que a emenda nfto tem cn lnmento. 

O S11. 1;1\ESIDE~TE: -Peço licençt~ p~ra .fawr nrr~a 
ultima nbservaciw. A mesa o quo deso.1a o que IW.Ja 
rc"nlaridatlo 111i expcdíeiw dos decretos. Eu ni10 dc
fe~dn nem argúo as secretarias, nem a Ja guerra, 
nern a elo Impcl'io; mas d.evo dizer a V. E~., _e ao 
senado que niíJ·hn rcgulmdadc, mesmo a~ulllltd~ a 
opinião do nob:·e ministro, porque em mm tos C(lSOs 
•lo pensiw om identicns cii'Cilln~hn~ias a se_r:retmia 
ào lmpet·io doclai'II que a. pcnsao c concedida Sü~J 
prejuizc1 do meio solrio; hm.tle. aprL'SI;ntarnm:l ~crw 
de precedentes nas mesll!ISSIIllll~ c!rcnmslm!cws ; 
<J ~nli10 corno o que a mesa dc'9.!" c rogularuladc, 
pt!r:o a V. Ex. que ou se Stlpprtm·• de uma 1·ez a 
r:laÍ1sula " sem prejnizo do meio soJd(, " on que a 
dansnla so insira om todos os dD~rotos de cor.ecssfto 
do ponsões. O qno não ri rcgnlat· c qli~ cm uns r;asos 
:;o wsíra a clansnl:1, e cm outros pcr:c1iamenl.e !ucn
lico~. quando os Joc~mDntrs Jll'lll'nrn •1ue as v! uvas 
estilo no "CSO do mew soldG ou a clle t.eem Jn'Olto, a 
secreta ri~' do Jmpm:io decln!o q!w e sr,m P.rPjni~o dr 
meio soldo. Isto c que nao c regular, 1sto e que 
deve cessar. 

Quanto a· ostn rinva, está provado por um dol;n
mcnto, a que se re~cre o parecer da IIIP;Sa, .que oila 
nstit no "OSo do mero soldo, mas pl'ovwma/1/cnlc, 
notr V.l~x. Pódc ser que actnalmcnto eila esteja Já 
habilitada, mas nilo consta qnc c'tívcsse habilitada, 
quando so lho conccdor1 a pensão, o qu~ o thcsonro 
exnedisso ordem para lho ser pago o meiO soldo. 

Em summa, haja rc~nlarid:1de; ou se declare a 
clausula em todas os decretos ou não so declare em 
no1:hum • mas declarar-se em uns e niw declarar-se 
em outrds em aleJllb1s •jrcnmslancins, torno a di
zel·o, niío mo pareeo regular. 

O Sr. Ribch-o ela JLuz:-Sr. presi
dente, cn supponl.w 'ljUC a secrc~uria do E~lt1d_o não 
tem tido a re"ulandarJe nceessona nu conccssno das 
pensões pelo~ seguintes motiYos: 

meio soldo para Yiuvas, filhas e filhos menores de 
militares. 

Penso, pois, que é por essa rnzlío q110 nõo se tem 
gnardudo na secrolnria a ro~ularidndo que V. Ex. 
deseja. Nos cosas mn que o meio soldo JÚ é perce
bido peh viuvn e pela família do mililnr, não ó pre· 
ciso tleclarnr-so " sem P.rejuizo do meio soldo, • 
porque jiÍ a vi uva o a {amilin o percebem. Nos casos, 
porém, cm que a viuvn, nem a fil mi lia ainda so.ha
bilitou.parn perG~bcr o m0io soldo, ó indispcnsnve! 
a dDclaraçiJO, porque do contrario a viuva cu família 
nlío poderiw obtel-o do Estado. 

Penso que é esta a razão porquo niw ha sempre a 
mesm.1 Tcgulariilade nas palavras dos decretos que 
concedem pensões. . . 

O Sn. PnESinE:'l'rE:- V: b. ass1m pensa, o pen
sará muito bem; argumenta com a lei, com o direito, 
cm thcse, cm nbstmtto. Eu argumento com os f~c
tos; todos es,es papeis passam pelo exame da mesa, 
e a mesa j:í declar011 que, muitas Yezes, quando uma 
vi uva requer uma pensiio junta no seu requerimento 
cel'tidii,l Jc que e lia est;Í no gozo do meio soldo, 

Ainda hn poucos dias, eu expuz ao senado uma 
questão destas; n vi11va provav11 com documentos 
que estava no gozo do meio soldo, e todavia fez-se 

.1 declnmç.'to de que a pensão era concedida sempre· 
juizo do meio ~oldo. Como este caso hucutros mui
tos que eu poderia oiTcr~ccr t\ consideração do sena
do. (Juúndo os papeis sobem a presença do governo, 
viw acompanhados do documentos que provam que 
a vinrn c filhos estilO no gozo •lo meio soldo; e não 
obstante isso diz-se que é sem prejuízo do meio soldo, 
e oul.ms vezns lliiO se d1z nada. 

No caso de que sr. trata, V. Ex., so quizcr ler os 
papeis, Ycní que a ri11va estn no goso do meio soldo, 
mas provisoriamente, ainda não hn uma decisito do 
thesou1·o l(IW llle reconheç,, o direito de. rece.ber o 
maio soldo; foi por um despacho da theswrarm de 
fazenda Jn provineia do Hio GrnndfJ do Sul que se 
mandou pagar provi'soriamente. l'ortanto, ainda 
sendo exactas as nssercões do nobre senador, neste 
caso me parece . que 'deveria insudr-se a clausula 
"sem prr.~uizo do meio soldou porqun podo ser que a 
vi uva não se ha!Jílita'Se .. lá vu, pots, o nobre sena
dor que os factos IÍS vezes provam mais do cpw as 
nrgumentacõos em thoso; n mesa uHú no que e real, 
o positivo,· argumenta com os factos, cum os pre
cedentes. 

Eu já disso que não quero fazer censuras :ís secre
tarias; m'ns tambom não me p3reco que as regms, .e 
procedentes, que e !las estabelecem, devam . ser nem
tos sem examo pelo senado. 
o s~. F. OcT.\ VI \~0 :-Porgunto a v. Ex. se dossos 

papeis que foram romottidos ;10 sonado consta que a 
a~rnciada já havia justificado sen direito no meio 
soldo tJ se j;( o c< I;( percebendo. 

O dccrcl.o que marca as rog1·as scgnndo as. ~ruaos 
as vinvas, filhas e filhos menores dos nnlltnres 
tecm dimiln no meio soldo, dcclnr:• e~prc;'SfllllCI~to 
1]111! essas viuvns, Olhos menores o f1llws so podel'ao 
ter direito ao meio soldo, l[nando 11i'io tr•.nlwm 
ronsn, 011 pen?itO do E;;tado .. l'~riiln~o, r.•ro1o •m 
1]110 a soeretann tlc hstntlo. ~" rloclnrn. que a 
pcnsii6 ó conce:titla sem prn.JUIZO do mew s~ll.tlo, 
,,uanrlo ns vim•a,, fl!has 011 flllr}•S menores Jn mdlla. 
res j;( Jllll'i:l.'hom O meio soldo .. Quando, _POI'I':m, 11~10 
tom' com ceado a porr.ohur o rnt,IO snltlo, o ~ecr•s>nl'lo 
'.1 indisp11nsa\'cl n Jcclamçüo do qno .a Jl'>nsao so con. 
r:cdo som prcjuiw tio uws111_o mr.'IO :'nldo, porque 
cnliio n vilmi o a fnmilin nno potlonto pe1·eehcr o 
meio soldo. lito é oxprosso no àoeroto .que l.mta 1lo 

O Sr. I'IIF.SJDE\"I'E :-E.>t;( percebendo provisoria
mente. Aqui está o que diz o pni'Ocer: "llo uma 
cortiditO passada nu thesonl'llria de fazenda da pro
vinei,\ do S. Pedro do l\io Grnnde do Sul, o~ 11 do. 
Fevereiro de lHI!O, consta que a thosourarw, pos 
despacho rio 2,1 dt• Sotemhro. do 18GS, e!ll se~siw de 
jnntn, ordenara que a agnu:tad~ f~sso mclmda 0~1 
folha, arhirranuo-sc-lhc provtsorJurneuto o meio 
~olrlo dn 30fl monsac~ n mareHnJo-se o praso rlD sem 
mezos, pura dentro tlello hahilitor-su 1111 f1ÍI'ma dn 
lei. >• Esta habililaçfto delinitiva nüo consta quo fonho 
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bavido. Ainda quando so udmitLisso' a mctiui10 nas 
asserções úo nobro senador· por !Uinus, ainda nssimu 
n'esto caso, "I'U indisponsave!, nu minha humildo opi
niiw, u inserção du clansnlu " sem prejuízo do meio 
soldo. " 

Posta a votos eúm a emenda ollilrccida polu mesa 
ao art.l". no parecer n. 207, foi upprorada o pasfun 
para a :l• discussãe. 

I 

Continuou a 3• qiscussão do projecto do lei lixan
do as forças do terra pam o anno IIII:!nceiro do !871 
4 1872. 

O Sr. Souza Franco:- Paro~cr;í ou
sadia minha tcmar· parte na discussiw das forcas de 
terra depois dai. uminosa discussão que ol!a teni tido. 
O honrado senador pela provinda do Piauhy mos
trou tanto conhecimento desta matertn, discutiu a 
com tanta ~r·oficillrwia, que hoim1 seus estudos pro
lissiouaes. Eu pet'.O·tho dcs;ul pado accresceuta r nlgu· 
mas obser·vações" ás que S. Ex. fez: faço-o porqu·J 
uncuro a questão por outro lado. 

O nohre ministro tia gatm·a não I'Ô nenhuma diffe
rença entre as pal:tvras: " preenchidas por eorpos da 
guarda naeional deslaeados "• e as :1alavras de que 
3gura usa: " preendndas por ~uarda nacional des
tacada. >> l'cmce-lhe ató que o simples questão do 
redacção. Eu supponho enxergar muito mais nest~ 
substilllicilo de phrase: veJo pianos mio confessaveis 
nesta novo modo de redigir a lei de forças: vejo, se 
me penníttem dizei-o, um ul!ysmo: Yej0 tontntivas 

· que teem todos os visas de liberriaida.s. 
O seu~ tio lOi'IÍ a boudat!c do ouvir-me e decit!irit so 

te'nho ou não razão nos met1s receios. Perrnitta-se
me algumas obsenartics historicas. 
· Desde que so :Jntcndeu que o serviço da força de 

linha de1•ia ser auxiliatio pelo da guarda n: dnnal, o 
ainda no anno de 1850, em rJilt) 'e publicou a nora 
lei da I(Uilrda nacional, as lers diziam o disse 11 desse 
anno do 1850: "O go\'emo fica ar!torisado para des
tacar 4,000 prneas da guarda nacwrw I. " 
·Eu comp1·eheÍ1di desdo ontão que a aulorisaçiro nra 

para os servif,OS do dest.ucamenro em auülio da 
guarda nacional, e tu moem para completar as for\;as 
extraonliuarias em caso de guerr·a, ou commocito pu
blica um pouco mnis oxtensn, Oll'pel'igosa, porque nos 
pequenos movimentos o sur'l'iço do destacamoutr 
dentro do munir.ipio hastava o estam nutorisado pela 
ier d.1 gmu·da nacional. Assim era rodi~ido o ,migo 
respectivo da lei de forcas: mas desde 1864 Cl.im· 
prehendeu-se, e )em, qtié n loi da guartln nacional 
niío autorisa, nos casos extmordinarios, se nã•J o 
emprego de corpos destacados da guarda nacional. 

O Sn. P.IUA~Ar.cÁ :-Apoildo. 
O Sn. ::iouz.1 FnANCO :-E a raziio ó clara: no 

caso de guerra ou commoçiio interna um pouco 
mais gravo, ó necessaria ftli'Ça numerosa, e são ue
cessarias corpos inteiros, o ainda mesmo essa ler de f 
lO de Setembro, que bnst11 a data para a classificar, 
o d?lormiuon. Não se apartou destes principias ain
da essa meoma l~iqno milit.1risou aguarda nacioual, 
e contra a qual eu mo deelarci tiio solornuem~nte na 
camura dos Srs. deputados. · 

Ass1m, ha trinta e dons nnnos quo lanho assento 
nfi pnrl.nnento, hei constanloruonte, com peque
nus cxcopcões,cstado mn opposiciío. fali ando c vo
wndo con'tra as tontativns pam êcrcoar as liberdades 
publicas, de sorte que posso dizer quo a minhu vida 
parlamentar tom sido to~n cm opposiçiio. 

Ainda essa lei de 1Sií0 1;ii0 uutorisou qno n gunrda 
nacional destacada por cir~umstaneius l!Xtruordina
rtas, o podossc ser senão cm cor·po> organis1dos 
como e !la dolorminu,communtlados sempre por seus 
oijleines ou por outros que o govt•riro ntJménr, princi
pit!rnento tirados da guarda nncionnl. E (, stl contra 
uque!lcs q c não so uprcsontaron: qunndo designa
dos para o serviço de gucrru (nrt.l33) que so impoe a 
ponn de ir servir nn primciru liuhu, e s6monlo pelo 
douro do tempo marcado para esse serviço do desln
camento. O guardu nnc:onn! ontiro uão assenta prat·a 
na primoim linhu, mas faz nella o scrvico. · • 

Noto-se que essa mesma lei do 1\l do ~etembro dé 
18~0. art. ll9, determinou •pw os destacamentos da 
gnardn nacional sejam por tempo eorto c designado, 
nilo ikanuo ao arbítrio do ;;overno servir-se da 
guard-. nu cio na! pelo tempo que o !lo julgar necessa
rin .. Tambom o art. 120 OI·denu rtne os corpo8 cün
seri'Oill sua organisacito sempre que não houYer in-
conveniente. ·• • 

Em l86t nrmou-se no art. 4• da lei de forças 
n. 122.!1 de 2u do .Jul:10, a vcrtludeira doutrina:" a 
gtwrdtl n;Jciorr.tl destaca para o sen·i0o dn guorrn 
sómento em corpos organisados." Em H:ili5 tendo-se 
em vista os corpos do vo!untarius, nos quaes entrava 
principalmente a guarda nacional, que foi orga
nis~da cm eorpos com os volunta.rios, nada se dispoz 
a esse respeito. Chegou-seM> anno de 181i7, o D dis
posiçfio da ICI u. H'11 de 25 de Setembro dess.~ 
anno 0 rl11ra: diz no ~ l" do art.. 1•: " A for~n dn
erolatla p1ra n:: drcumstnncias e~trnordinarias porlrr·:i 
ser preenchida, na falta do Yoiuntnnos, engajados ou 
do rcr:mtatlns, por cot·pos destacad,ls da gurrda nn
r:iond" : sfw os r:orpos da guarda nncionaltJIIC siro 
destac:Jtlo,, · 

A lei tlo l.SS9 j;i refcr·entlada pelo nobre ministrá 
da g "'rra, o Sr. !mflo de Muritiba, mandou pt\r em 
rigor esta disposiçflo ria de 1867. 

O Sn. i'A!Ur(.IGU,(:- Apoiado. 
O S11. SouzA Fru~co: - Héspeituva assim S. Ex. 

·. lei ·\~ 19 tle SoleltlÍJJ'tl de 1HGO, réspeitara os prin-· 
eipios que não pot!eiu numittir que nu guarda nucio
nnl se reeru te para preencher corpos de 1. • linha. 

Ainda na loi de forças que ha poucos dias a assem
bléa geral votou, o qne foi publicada no Di.1rio Ofli· 
aial com a data de 28 de Junho deste unno, sü man
dou rigm'lll' a disposieão da lei de 1813'1, e que, pois; 
a guarda nacional destaque em corpos organisados. 

. Que pensamento podin occorror ao nobre ministro, 
aos Srs. mit:istros'? E enchamo a attcn~Ito do Sr. pre
sidente Jo couselho que, como director da politica, 
eomo clwfe do gabinete, ó o principal responsa~el 
por todos os attuntados do governo conlra as insti
tuicões dn lrnpedo. (Apoiados.) 

Oue pens monto, repito1 podia oeconer ao Sr. mi
nistro da gucna, ao mimstedo todo, para quo em 
poueos di:,s 11111dassem de f !ano, fazendo decretar 
cm u r: uva ld tle !'orcas, q1re o preenchimento das for
ças extraordinarias' seja feito por guarda nacional 
dostucnda? E nfro por corpos dl'slacados da guarda 
nacional ? 

Senhoms, o nobro ministro da guonn tem procu
rado explicar amnrlant~u dizendo que 1\ simples ques
tão de palanHs, ou quêstiw do gmmmaticn I Eu peço 
toda a attcnçilo do senado pura a filiação dos to novu 
plano. qno lho von tloscwver. Ha 11111 abysmo ont1·e 
a disposiri10 do loi qno so regai tu, o a nova qun se 
adopta. 

60 
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SESSÃO GM 2G DE JUWO DE mo 
Quando no principio do auno d; 18G5 o bonemo· 

rido Sr. conselhoiro Fnrtat!o, presidente do r.onsollw 
do minislorio do 31 do Agosto, levo do h:pollir a 
aggressiw !_lo tyrn uno . do Pamguay, o a ~ucrra in· 
justa o t.rmr.omrn que llll8nt.uu contrn o lmper1o, oc· 
'correu-lho "a lmnmosn idl>n du guerm por meio do 
volnn tnrios, da gucrm na!:ionalisalla o popular. 
(Apoiados). 

Esto rclcruutissimo serviço do grande eslaclista, 
acompanhado pelos !~utros m\n~~trns,_o apoiado for
temonto JM seus am1gos, esta ta devJdamenlo apre· 
ciado : o nome do Sr. consolhoiro Furtado ficou cs
cripto ernlotras do ouro nos annaes do B1·asi!. Carla 
dia que pma o torna mais momorare\ c o futuro 
lho ~ará ainda ~JaiOI' justiça .. (:Jpowdo~) Cnm<•çuva 
a ídca a prwluzll' sons marill'llhosos rcsnltadns: das 
províncias pro:dmas iÍ Curte o,; rol11nlari.Js roninm 
presurosos ás armas; as outras inm·lhos scgnindo no 
proaunciamcnto que ~c tornon rlcpois gcl'ill. 

Em dcsenlpavol até corto ponto, ao cómecar. 11 
gncn·n. a dosconOnncn nn guarda nncionnl, o vôluu
larios, corpos do paisanos, pam hem n sustentar. 

Não tin hamo' ainda a oxperiencia do que é o 
llr;~siJ, do quo ptítlc o sou pnlriotismo, rio q110 valem 
ossos pnisnnos .alistados como voluntaríos o corno 
gna:·das nar:i0naos; esses paiznnos quo o Bras;! viu 
com orgulho á par dn tropa do l• linha rivalisar 
com elln, porque a tropa do linha se distinguiu 
tamb~m por sua brnvurn, o constante dedicação. 

O Sr. conselheiro Fnt·lndo jnlgnn, pm·ém, noees
s:trio ouvir alguns gencraos briisl!eit•os suiJre n plano 
e meios do debcll:·r i\ gnorr.1. Tenho Clll milos ares
posta do Sr. marechal marrJnOz do C;:x.iils, que é 
authcnticn por Yir inseria no discurso qne o senado 
lhe ouviu e rem transcripta no Dia.rio, rolha official 
nestas puhlicacües. Sin~o qno o 3r. d:ll]IW niio esteja 
presente na cas;l, p:trn informal' O Sl)!lildO a respeito 
de seus planos. No o meio do 20 de .lancil'O de l8G5, 
cm resposta 110 gor:rn,l, o Sr. dnqnc, d1~p~is rio julgar 
r.ecessuri 1 um exercito de 50,000 prnçns, do 1• linha 
qun distribuía em lros corpos, o lhes mJrcaya o 
destino, :lizil: 

• ",Quanto an 2" quesito, )lJrc~2-mo que r ma.is 
eff•ca= o certo o :ocu: s,l iÍ g:1nrcla nacional de todo o 

,Imporia, ti•·1ndo dtlla,.Jr!1 prupü!'Ç110 d·~ suas for~as, 
as prcwa.1 d~ prd rr c fol'IJm p:L•tt:'as pura complel:t·: 
os cortíos uo 1-• linha.,. 

O Sn. P.\1\AN.\GU.'.:·-L:•/d nn:JllÍS in hcrba, 
O Sn. Som:.•. il:n:il:o:-0 pcn,amcnto do nobre 

duquo e·a rPr.::·utar na gnurdu nadonal p:tr p1·cen. 
chcr os eorpns do I' linha c fazer cnm cl10s a ~nc:Ta. 
Senhores, 1:i•o ontr,,rci cm longas obso va~Õ·.•s para 
compar r qual s?ria a silnuçf\0, o quito dircrsa foi 
o!la. Em Jogar de uma guerra nacionnl, uma guerra 
cm q.1o o Dmi: todo so mostrou na altLra do sons 
1rios, leríamos uma g-uon'n do hrncos forr.ndos, nma 
"Uorra inquinadn Jas Yioléneias ' prcssiiÔ do c~m
tamcnlo, ehssificuuo no Imperiu como cassada h11· 
manai 

O Sn. FIWEtn.\ n" MEL LO: -A guur.Ja nacional 
podia ir vohmtariamcnlc. 

O Sn. Souz.\ l!nA~co :-~110 era esse o ponsnmonlo; 
era proencho1'. os corp.os do !• li~ha do exercito, o 
para fnzcl·o nao hnvem volnntar10s. Poeo ao nohro 
sr.nndor rrnc me deixo continnnr cm minlin .\emons· 
trac1to. 

A "ltnl'l'a teria sido feita do outro macio; n110 
teria ~ido popn1nr no ll~nsil: o >r', Deus sa! o que do 
difficuldndcs cncontrarm o governo par· eh ler por 
moin cto rocrut.amcnto as forças nccossarias. Quan
tos mnlmracos nno teria e!lo do cnr·onl.rnr ! Quantas 
desordens so susdlnrinm nas provinr:ins o lncnlida
dos! Que intol'nlpçno nilo haYoria no 11'11 halho rJnando 
cm logilr do onthnsiasmo na aprcscnlar;i1o volnnlrll'!n 
do tito nnmrrosas força~. se lil•ossc de andnr recrn-
1ando cm carla distriel.o, o nfngrml.ando sens hnbi
tantes pam as m:1ilas ! Faríamos a tri~t.e llgnra do 
uma nacfm forcada a snstonlar sons rhrmlos, 'cus 
brios o sim dign1dado. 

(Apmados). . • 
Vo!unlnrios, guarda nncional, exercito de 1 • li· 

n lw, armada, lodos bom mereceram da pu !ria. 
(A poindos). 

Todos furam ril•aes cm bravura e dodicacão,(Apow
d 1s). Os corpos paisanos ncompanharnni os do 1• 
linha nessas innumeras provas de denodo, de dcdicn
ç1w e de bravura, que foram admirados em todo 'o 
orbe. • 

Esses receios então cxcusavcis, digo eu, dirão 
lodos, qno não podem hoje prel'aloccr. Qnc oxpli
caç1w, pois, pode haver hoje no pcns monto do no
bre mimslro da guerra cm favor da disposicão' que 
rtiscnl.o ? • 

Gnarda nacional destacada, qner dizer guarda na
cional roc:·ut.ada o preenchidos eom as suas pracas 
os eorpos de 1• linha. Se não é este o pénsammito 
do Sr. minisi.!'O da gucrrn, on lho perguntarei: por
qnc a \t9ra as expres;õos empregadas nas leis an
teriores'! Porque rcdigin n nova lei tiio divorsJmcnte 
da que fni approvnda ha poucos dias pela assemhléa 
:;oral ? Ou l'aça snllstitnir us p;ilavms pelas da lei 
qno comcr.n a ser executada rlesdo o' principio do 
mcz c.mritto, loi rpw fni proposta o foi referendada 
por S. Ex., nu entiin, o qnc é melhor, desista deste 
projeeln c ~aça resolver que a lei d~ f~rças p~rn o 
armo fm,ncmo do 1870-1871 conl.mua em vigor 
no do 18i1-1872. 

O SR. PAn,\:1'.\GUA' . ....:Apoiado. 
O Sn. Soun FnAxco.-Com esta rcso.lucão S. Ex. 

Yollariu ú opiniiw qno mostrava ter aindt nllimn· 
me:w•, ató poucos dias antes. Se a mndnnça lhe i 
imposta, S. Ex. rr.pi!la a imposição. Seus brios o 
oxi~om. So ó, porém, opinião prupria, recuo della 
S. Ex. 

Quaes são ns razões qne podem levar o nobre mi
nisll·o a esta mndnnç.a quo diz sr;r de redacção ? E' 
t1to nalllral, é t.ão r;onvonionle que as leis se oxpr~s
sem pelas mosmns nalnn-.ts quando querem doter
minnr a mesma cons'n, qne on n5.o concebo como de 
um Jia para nutro so mudam as expressões do artigo 
a nito ser dil•erso o plan.~ do ronctucta o neste caso 
plano contrario ris ,iherhados publicas .. 

Po!'Ycnlura nf\ 1 se dc~consHlern assim n guarda 
nacional? Não rovclb S. Ex. receios de !la, quando, 
em lognr dos corpos destacados que se mostraram 
tno prcstimosos, tão valentes, lito dcdicaaos üm uma 
guo:T~ oxlcrnn, entende qno om cnsos delfa devo em
prngar si'lmenl.o tropa de 1• línhn? Nilo conte S. Ex. 
com u tropa· ele !• linhn, com esses bravos hrnsí
lciros que veneram n constituição, quo nmam o pniz 
o prcmpl.os pat·a r!efender oslo e st\Slünlar nqno!la 
nilo hão rio ser nunca inslmmontos do poder contra 
o paiz n. contra 1>S :nstilmçües libr.raos. (Apoia.dos.) 

Sonhor•Js, S. Ex. nüo pt\dn dnr explicuçõns snlisfnc· 
lorins qnando o nobro Hcnarlor pelo Piauhy lh0 de
monstrou n convonianeia tln disposir;iio om vigor; 
S. Ex., it vista do sua reserva, nüo ubrign plano quB 
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seja conveniente IÍs circ:nmstnncius do Brusil, n sus
tentncuo de suas lihordndes, Sinto nízot-o;mas tenho 
o devór do o não occultar porque ó minha convil·eno, 
quo o pons~monlo du nobre ministro de recrutut: na 
guarda nncJOnnl, preenchcn !o com olla os corp~s do 
I• linha, para ter om cnsos extmordinurins {t dL~fiO· 
siciio do governo súmento força do 1' linha, niio pu~e 
deixar de ter motivos nito confe.ssuvois. O mi•listerio 
tlesconfiu tln gnardn nacion~l! Rins Sll clr.sconfiaos du 
~nurda nacional, Srs. ministros, dcsconflnos lambem 

·da nacão, desronfioes do p~íz. Em que haveis do fir· 
mar vôssn illltoridadc, vosso poder? 

Um conselho de nmi~o : lnzoi com que vigore no 
nnno financeiro do 1871-1812 a lei que ~caba de 
ser votada para o nnno do 1870-1871. Se o nobre 
ministro não o ilzor, não ter;í meios do dosvanoccr 
do animo de muitos n suspeita do .que S. Ex. abriga 
planos contrarias 1ís ínstituir.õcs do paiz! DcixarlÍ 
que esta idéa dolorosa calle no· animo da gn~rdu na· 
cional: no animo dos briisilciros. . 

Os corpos da' gnnrtlu nacional e do voluntarios da 
patría com os s,ms pmpios officiaes, suas qneridns 
bandeírns, seus estimulas de cspont~ncídndc, suas, 
rctordacõr.s de província, que lutaram á po;·fia nos 
servícos: o na distincção, produziram esses acto> do 
verdlÍdeiro heroismo que cnnobrcceram a na,•üo. 
(1)poiados). Que deram á tropa b:·asíleira rcputr:05o 
cm todo o mundo. 

Com que fim confossave\ apagJrcis tfto va!;nsos 
estimnlos, sufl'oeando-os com a lr1'a forcada. com o 
recrutamento ! Os Yindouros so hiio de ;)soanlnr da 
vossa cegueira, do fntal dcsscrriço ao Impei:io, se tão 
fatollembranca viet• a pnwnlecol' c n ter dnracito. 

Não hn um 'brasileiro que se lembre de oppôr-se 
á orgnnisaçito do exercito; n força militar ó elemento 
politico cm todos os governo ; não se p<ído prcscin. 
dir della; votaremos todos por clla: passo cst.n loi 
quanto antes, porém no sentido dn antcl'ior. Entro. 
mos tamb,•m quanto antes na discus>ito das rcfut·· 
mas ; reformas quu o pniz todo raclumn; reformas 
11ue os nobres ministros confcssmn, no menos cm 
palavras, q! o estão prt<mptos n promover; que siw 
mdísp~n~avcís P"!'~ snslontnçã? das instituições do 
Impeno, para !cliCidadc d11 pmz . 

Voto contra o urtigo tal qnal eslit concebido, por
que la./et anguis in l1cr!Ji.~. nutro muito receio destas 
disposicõcs ~ohre a forçn armada, neste meio do in· 
flucnci!Í sobre n guarda nacional, de pressão sobro a 
opinião e brios de cada um rtos brasileiros (Muito 
bem.) · 

O §r. Jaguaribe: -Sr. presidente• 
pretendo occupnr-mo com o projecto do fixaçüo do 
forcns'o com alguns ilsslzmptos quo com el!o toem 
rolácitn; antes, porém, de o fazer espero d11 senado 
c de" V. Ex a inrlullicncía de que nccessito .. -

Sen<lo esta n primeira voz om que tenho a honra 
de me fnzerourir nostonngnsto racinto, julgo domou 
dcvm·, antes de outras qnarqnor cowid0rn~õcs, diri
gir um roto do mais profundo a,~railccimcnto úquol
lcs qtie aqui mo collocurnnt, ndilicíonnndo r ... ia 
dizer protesto, mns parecendo-me que os protestos 
que JIOI' ora <i!Hlc cm voga no senado, !litO siio bem 
cabidos nqui, direi nntcs a assevcmção do <.JlW, sem 
renunciar do modo ~lgum 1Í qnalid:.rle do homem do 
partido, qt~o como tnl para nqui ,fui t.razido, ~i moullr· 
mo r.ropnsJto, se r.lgnma 1·ez ncunr <JIW os mtcrosses 
1lo pnrttdo, n quo ton!J(, n honm de portcnc<'l', en
trarem cm lutn, ouso ncltnrcm cm,,ntngonismo com 

os interesses do Estado, nito l;ositurrm preferir ostes 
úquellos . 

Fci~n esta nsscYerncão, passo a occupar-mo d:t 
mnt~m cm discussiio, jninczpinndo por rer se mo ó 
IJOsstvcl dnr umn breve losposta ao nobre Eonador 
que ncnba do fullar, para o quo peço desculpa a 
V. Ex, o no son .. do da ousadin corn que o mais ob
scuro dos men,bros desta ensa se atreve a onttm om 
cont_estaçi10 com o nobre senador, quo ó um dos seus 
luzetros, 

A contostacito, Sr. í-residento, que pretendo fazer 
consiste espeêialmcnle em mostrar que não vejo o 
menor dslumhru do razão, para que o nobre sena
d.Oi' se mos.trc tão timorato, eomo que vendo Cati
lHIII bater as portas de Roma, parecondo·lhr ver as 
lílll'l'dnctos public~s em perigo, só por causa do uma 
simples expresso~ do p1ojc~to, que de modo n gum 
so podo prestar n !lltorprelaçao qua lhe IJIICr dar o ii
lustrado senador. 

Pois, senhores é crivel que, soo governo tivesse 
em vista ferir 11s hbordndes publicas, o governo qu~ 
neabn de eonscguir do parlamento a loi de for~as que 
tem derigot·ar durante o corrente exerci cio, não apro
reit.:lssc antes es:a lei para infiltrar o pensamento oe
culto qlieo nolm senador dnsigua Cúm o latetan.Quis 
m hrrlns, o. perdendo a occasiiio que mnis lht\ poderia 
sorrir, gunrdasso sua íntenr.iio pura uma loí que só 
ha do snr executada daqui a' um anno, isto é no ex
crcicio de lH"'l-18i2? 

O nob1·e scnndor sabr que os mínlstel'ios, entre 
ntb, nito t.eem longa permn uencin ; o que, portanto, 
por mais que os nobres ministros c.onfiem nn opinião 
pnblicn, confiem no npoio ti e. idido que lhes presta o 
r·arlamc,Jto, não deviam mnito nnturulmenlc contar 
que daqui além de nm annó serão ainda ministros 
pnra roalioarcm cs•.e pensamento occnltu, que' lanto 
t'oro ao espírito c patriotismo elo nollro senador. 
n~sta, pm•bnlo, esta simplo~ comideração, pura qu8 
o nobre senador, r:almo c tranquillo, nao tema que 
as liberdades publicas periguem. 

E, senhores, o nobre S'lllnilor, fallnndo neste reemo 
de que as libordndes puhlicns toem ~c prrigar, pa· 
rCC<'Il até nchar uma espccic de agouro no data do 
uma h~i que clle citou: a lei da gunrda nacional, 
qm• é de Hl de Sotrmbro de 1850. Parccru-mc que 
S. Ex. alludin n um mínistt<rio notavel que foi eo· 
nh<!cido no paiz eom esta data, o ministcrio do 19 
de Setembro de 1837, minist.erio que ou creio guo 
o nobre sen.tdor npoiou, ministerio qu<•; senão estou 
enganado, foi nomeado pelo Sr. mnrquoz de Olinda 
om sua rogencia intenna, pelo Sr, marquoz do 
Olindir, cnjn perda ~inda lia poueo todos ntls li:men· 
tam s. o ifiiC r,rn ultim:1mentn um dos Ol'ilcnlos do 
pnrtido liboml. Como, pois, acha tleflil dnl<t uma 
cspccio de agouro contra as liberdades publicas, 
quando o crcndor dolla foi um homem tfto notovol, 
lfiiO marrou recchrndo a ~cncraciw c ns homenagens 
do j.nrtido lillr.rnl? · • · 

lht Sn. SEX.IDOn:- E da nacito. .. 
O bn . .f.\GUAIIIHE.- E dn ttaçito. Niiowjo, por

tanto, que o nobre senndot· com osta consideração 
qun foz n respeito do receio de perigos d:1s liberda
des publiens tenha a menor wzito. 

Sr. prcsidcnto, me parece que essa cxprcssito dn 
lei niio so presta no receio, nem do nobro s~nndor 
Qlll) ultimonlonto fa\lnu, nom do nohro ex-ministro 
da guotTa. E' pnss:vcl que lwjn uma outra redacçit(). 
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que pareça mnis regulm' no ospiritn dos n~Lros so· 
nudoros; mas senhores, pat'.l quo uma quostuo do pu· 
la1ras '?Valeria a Jlellll ~mondar n lei, íazer retardar 
sua pnssa:.:cw, só por isso,.l!lll.lndo os proprius no· 
bros SL'IIildúl'OS S[IO OS prlliiOifliS a !'I)COOIIOCOI' a 
necessidade do fJUO nos oe~npemos com outras ma· 
torius '? Pu roce-me que nilo, 

A lei faliu da guardu nacional; mas sabem os 
nobrus sunadores que, desde que o projecto du lixa· 
cão da furçil so refere iÍ gnarda <1ajonul, clle devo 
SOl' entendidO SLIJ;Undo ú Cspiri!,CJ da Joi respectiVil, 
isto é, da lei do 19 do Setembro do 1850. Assim a 
questão dos nubt'OS senadores se redu~ a umu quos
tiío do mdacção; se houvesse mesmo alguma 
duvidu sobro o empt·ego ilntes desta do que du· 
'{uolla palavra, vioto que o pens,1ntento do gore: no, 
•lo autor du proposta, niw so presta de mudo ülgurn 
ás 1pprchcnsões da quo falta ,, nollro senador, creio 
'{UO até u nobre com missão do redacção estará no 
seu pleno !.irei lo fa~endo alguma altcra1ão. nos ter· 
mos um pregados, se u~aso julgu·quo conl'c111 antes 
esta do que aquetlu expt'essilu para tonHI!' m11is claro 
o sentiJo da lei. l'l'ão vejo, pois, que a ~~si" rr.speitn 
possam 'ser procedentes as observações,, presentadas 
om opposicão ao ~rojeclu. 

Dada est:L resposta, que tuh•ez nüo fo>se salisfado
riu pelatlelliciencia do uratlor, 011 passo a occupnr·me 
de outros assumptos. 

Senhores, julgu pt·cstar ,scn·i~u ao pai~ e ao go· 
verno occupamto-me com ÍL'illlllliUZ.t do um assump· 
to que tem sido objecto de alguns ntmoros. Bent·o-me 
a algumas tjlteixas lm·imladas entre os militnres, 
membros tio exercito de linha, desta nobre classe 

, que tanto merece d? paiz pur seus $erviços na 
guerra do•l'm·aguay, ,Julgandu·se como que ~eseon
siderados, dt nto do facto do se ler o guvemu occlt
pado muito em condecorar, cm dar títulos honorilí
cos á classe du ol!idaos dos voluntarios da pu tria e 
da guarda nadunal, parocendn usqnecer.sc do exor,. 
eitu pruprinmontc dito, .no que: cornü se v11, começa 
a despontar uma cspecw de cmme, ou senltmonto 
de espírito de classe que eumpre desfa~l'l'. 

Senhores, essas queixas rnmurcjlltn pur nlgiltna 
parte; cu, porém, pensando que citas nilo sãu fun· 
dadas, julgo, como disso, prestar algum servi~;o ao 
paiz, á vm·dado o ao governo, pt ucnrandu dc'st'a~c·l·as, 

' e pedindo que o nobf'iJ mitâstru pm~ure la111bcm dos· 
fazei-as. explicando os fuetos com clles são, d1zondo 
cm fim a verdJde. 

Eu julgo que nito hn motivos para Ines IJIICixns, 
porque estou persuadido que o governo tem cumprí· 
do o seu dever, tem obrado muito bom, !,ratando tio 
10mtmerar os serviços dos vohmtnrios da pntria, tru· 
tando de fn~el·o antes de tudo, ~o r muito boas ra· 
zões, j;í [lQrque tls vulnntnrius da pntrin. 1111 ftírma 
do d·,creto da SUII crenciw, Unlmn direito de cxHr o 
receber a remuneração' do H'IIS servir,os, como sc"tcm 
feito, já porq11e ora mesmo nmn n~ct~ssirlndc. de ordem 
quo o "OVcriiO, que os linha do laznr scg111r pnl'if r.s 
suas p7-ovincins. ajustn,~c com ellos sl\i:s contns, trn· 
tnsso de dar-lhes o qno e sou, paro dopots e11tito occu
pur-secom o exercito que é, por assim dizer, n t'nmi
lin ... 

O S1t. SILVEIIl,l 11,1 ~IOT'I'A :-Mns não ll:es tem 
dndu. 

O Sn. ,1,\GU.IHIIIE :-Creio quo tem dnrlo, e nito {, 
·tardo a;n•ln., porrJIIll os nobres senadores sobem 'tne 

o serviro niio está ncnbndo do todo, quo os volunta
rios du i1uLria vitu ehegando e o go\'Crno não ttm cem 
miws parn estar fnzenda tudo ao mesmo tempo; por 
eons:.r1uencia, u trabalho ostiÍ cin sou processo, ellc 
ha de ser cnneluido, o wnho convicção de que jns-
tir:u ha do ser feilu. • 

·Mns di~iaen,qno é nrt:to natural quo primeiro nos 
occupemos eom os hospedes, tratemol-os bom, para 
dcprJis enti\IJ despcridermos os noss~s cuidados com 
a lam,tia. E' o L[IIIJ.o govmno tem feito; as honras, 
as grnt:as, Ludo aqui! lo u quu toem direito os votun
turios da patria, tom sido satisfeito, tom s:d J distri
buído conforme pedn n j~lotiea; chegnrá u occ siito 
do lambem serem "ttoniliuos os servir,os do exercito, 
do exe.cito que ainda mesmo não acáha do ehegnr, 
que, se pôde dizer, uinda não comrJetou do todo a 
sua missão. • 

O SR. SILVIILH.\ p.1 ~loTTA :-Ah! ainda não cstií 
completa'? 

O Stt. hau.llliLJil:- O nobre senador sabe q:1e 
g!undo parte do exercito uüo voltou ainda. 

O Stt. ZAC.\IlLIS :-Porquo não rolta? 
O Stt. Su.vEnn n,l, .\IO'I'TA :-Eslú fazendo a elei

ção em Assnmpçüo. 
O Stt. .lo~r.t'AifiLIE :-Para que envenenar as intm:

eiles do nosso paj~? Se o nolire senador fosse ainda· 
iniublro c tiress8 tido a gloria que coubo n seus sue· 
ccssores de concluir a guerra, gloria que seria tão 
holll usscntuda no nobrn senador, como em qualquer 
outro qtw ;: conduisse, se estivesse ainda no go
vcmo, acre. li to que nito teria feito voltar o exerdtu 
com essa pn:ile;.a I) soll'rcguidilo que :ev,.l!a, tanto 
mais quanto me paro,;~ ·que u tratado que tmhamos 
comas nar:ücs al!iadas exigia yue clgunw furga ,e 
dcmürassc "no Paragtwy. Por couscquoucia, se i~to 
esta v a estipnlatlo, como fazer 1•o!tar o nosso exercJto 
de chofre, wuncdwtnmeuto? Como mesmo ter tantos 
vasos de guetTil on de Lransr)l)rte, em que se pudesse 
fazer vollar o exercito todo ao mosrno lelllpu? Sat1efll 
os nobres senadores quo no l'araguay tiuhamos um 
mnterial imm,;IISO do guerm, material que honra .com 
ell'eilo nos goveruos rpw durante .a gnort·a gemam 
os ne·'ocios, sendo sempre rernolltdo com a ncces· . 
suria '' abundilllCia para qualquer emcrgeuc!a da 
guerra. 

O StL Zo~c,\UL\S:- Não lho agrudeço esta tl.cfeza. 

O Sn •. 1.\nll.IHLIIE: -l'\iio a fa~o ao nohro snnador, 
e sim uo meu paiz. Sem duvida o nobro senador 
não precisa da miu\lil .det'o~l; ncs~ ?CCilsiüo não 
rendo homenagem u nmguem, senao a verdade, ao 
meu pai~. (Apoiados.) Mas, dizia eu, desde quo~xiste 
no Paraguay essa rJitnntidJde enorme de materwl do 
guona, qacreriarn os n''bres . sennd9res quo o go
verno lizosso voltar o cxorcJto Humcdwtamente, som 
doixar esse material salvaguardado uté que conve
nientomonte seJa trausportndo ao seu destino? 

O Sn. StLVElll,l u.1 AloT'J'A: -Não bnstam seis 
mezes? ' 

O Su .. Lir.U.IIILIIE :-Niío é muito tempo; ·u nobre 
senador sabe n quantidade do material que existe; 
snbo tJLIO uiw hn trausportos em tüo_ ~raud~: numero 
qno o possum coudn~ir dcumn'voz. l'ot·e~lo o m~trrs 
motiYos o exereitn uilo podia vollnr tlllm~tltata· 
monto. · 
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Mas, sonhares, não ó esta a questão: noto, entre
tanto, que alguns nobres senndot·cs, que nas pou
quissimns vezes que tenho dirigido alguns npnnes ú 
oradoros aliás amostrados na tribunn, como que tcem 
achado que cu infrinjo os estylosdo senado, o ató um 
nobre senador já me disse (ó verdade que cm confiden
cia de collega, por occnsião de quetxnr-mo do que 
se mo levasse a 'rnal que ou dósse apartes) quo eu era 
novo no senado, e como tal devia lercertascautellns, 
conselho que aceitei o agradeci; Dolo, dizia en, que 
os nobres senadores, mostres da trihunn, que mo 
teem notado '1m on outro aparte, pois, que tem havido 
llarcimouia dolles tln minha parte, nilo teom a gene
rosidade de consentir quo o orador calouro, ~ouco 
amestrado em todo o senti tio na tribuna, possa emittir 
suas idéus sem ser tão frequentemente interrompido. 

dilo u-so que oro alie v espora do sua conclnsiio: nin
guom acreditou que a guerra do Paraguny durilsso 
cinco nnnos: por consequencia de~de que o lia come
çou, senão fossem as prooccnpacões quesous cuidados 
reclamavam do governo, deviam os mmisferios pre
C~}rlenlos ter mandado fnzer osso trabalho prepara to
ri~, para que, concluida. a guerra, podasse n distri
bmçuo das terras ser feita com toda a regularidade. 
Mns aquillo que não se fez em um dia so fará em 
outro: é o que me parece que o governo actual trata 
de fazer, e tenho disso tal conviccúo que niio hesito 
em nfnrmar que o governo, que têm cumprido, a ou
tros respeitos, todas as promessas fetas uos votnnta
rios dn patrin, não ha de deixar dn cumprir lambem 
esta, desde que ella o complementar das disposicões 
do dcçret? que .creou essas nobres phalnngcs,"que 
tanta glona obtiVeram pam sua patria. O Su. PAR.\NAGUÁ:- Aqui não ha calouros; todos 

são veteranos. Sr. presidente, fali ando da attonçüo que me parece 
deverem merecer do governo os servicos do exercito, 
eu peço pe1·missüo ·para occupar-me' especialmmte 
de algumas classe' que julgo menos favorecidas 011 
mais esquer.idas Pelu circumstancia, para mim fe
liz, de ter tambem estado algum tempo no Paragu~y 
ao serviço do exercito, e. conhecer os actos de al~u
mus do suas classes, e do esquedment.o em que ellas 
teem cabido, .inlgo dever recommenda!-as á benevo
lencin do governo, para qne nãa fiquem em pleno 
olvido. 

O SR. Su.vF.mA DA MoTTA:-E V. Ex. não é 
calouro; é do meu tempo. 

O Su. J,\GiiAiliDE:- ~las, senhores, dizia eu que 
ha de chegu1' a vez do governo tratar de attonder ao 
que mer~ce o exercito d~ linha, lratar. de remu~erar 
seus servtços, como convem, e que sena con vemen te 
que isto mesmo fosso d~clarado por nlgmna voz unto
risada ou peludo propno membro do governo, visto 
que tem apparecido essas queixas, que me parecem m
fundadas, desde que a verdade é outra. 

Ninguem p6ue co~teslar os il}lp9rt~ntes serviços 
que r-restou o &xerctto; o sacr~ficw tmmenso que 
fez, eJCpondo constantemente a sua vida com admi
ravel abnegação, já nos combates, jú entre as priva
cões, ás vozes hem dolorosas, provenientes das lon
gas marchas, nas quaes não em sempre posstvel 
previnir os recursos, de sorte que os fornecedorps 
podcssem levar generns alimenticios a todos os pon
tos em que chegou o exercito. Estes serviços, tüo im· 
portantes, não podem dmxar de ser remunerados; 
mas o governo, como dizia, não teve ainda tempo de 
tratar disto; seguramente lia de fazei-o, e ·ha de 'a

,zet-o com a justiça necessaria que caracterisa a seus 
membros ... 

O Sn. SILVEIRA. M Moru: - Promossus; porém 
terras ainda se não deram a nenhum. 

O Sn. JAGU,\RIBE·- Não sou o mais competente 
para resoonder ao aparte do nobre senador; mas 
acredito que essa promessa ha. de ser realisJda. 
O nobre senador comprehende que este tmbalho é 
longo, é de difficíl execucão: desde que as terras niio 
toem de ser distribuidas entm 10, 12 ou 30 volun
tarios da patria, mas sim entr8 cenlenas o milhares, 
hn de ser preciso que a materia seja estudada, isto ó, 
que sejum demarcadas para , oste fim as terrus na
quellcs Jogares onde mais conveniente fôr que a 
distribuição seja feita, etc., etc .. Tudo isto não se 
p6de fazer de repente. 

o~ nobres senadores quo reclamam a este respeito, 
devem sabor que durante n guerra o governo tinha 
tanto que fazer, estava tão occupndo em encami· 
nhpl-a a seu termo, que lhe não so~rou tempo para 
de ante-mão fazer esses l!'lbalhos, de sorte que, eon
clnida a gunrrn, podesso a distnbuição das terras set• 
feita immedintumento. So consura devo vir ao governo 
actual por não fazer com antecedPncia osto trabalho, 
ella deve caber tum bem aos governos anteriores. Sim, 
senhores, desde o dia que começou a guerra, acre-

Confesso, sonhares, qne, querendo refenr-me a 
uma dollas, o faço com acanhnmento, porque a Ilu
dindo a:;ora :íquetla classe do exercito, ú que per
tenci, é possível que atguem lenha a malignidade 
de crer que, recommendando os meus nobres ex-coi
Iogas, q,.ero recommcndar-me: confesso, porém, 
com ingenuidade quo meu pensamento é outro, até 
porque, declaro com ufani:,, me julgo perfeitamente 
remunerado dos fracos serviços que pude prestar na 
guerra, sondo que a primeira de todas as remunem
cões, o aquella que mais aprecio, é a honra qüe me 
êoube de ter tambem podido ser soldado dessa bri
lhante crusnda que tanta g;c,ria trouxe para o nosso 
paiz. Esta honra, senhores, e a satisfação que sinto 
de v~r terminada a guerra gloriosamente para o 
Drasí!, é para mim a remuneração mais importante. 

Eu, portanto, agora fnllo dos mC;us nobres ex-col~ 
legas, cujos sorl'iços tendo sido esquecidos até hoje, 
niio obstante a dedicação com que olles permanece
ram na campanha, ntó sua honrosa tcrminar.ão (releve 
o scnndo que eu daqui os faça lembrados com adis
tincciio. quo mrrecom) chamando 11 a !tenção do go
verno para n importnncia dos serviços da junta mili
tar de just.ica, respeitava! tribunal composto de 
officiaos-gonéraes ou offieines-superiores e de juizes 
togados, creado para, durante a guerra, substituir no 
exercito no surremo tribunnl de justiça ~ilitar. 
Quando os servwos de outras classes do oxet·mto (re
firo-me ngorn ás' nito combatentes) teem sido mais 
ou menos romunerndas, seria um esquecimento in
justificavcl :'cixnr sem recompensa alguma os mem
bros da junta de justica militar, entre os quaes figu
ram alguns militares idosos, qne, com sncrificio im·· 
menso, jú no ultimo quartel da vida; deixaram suas 
fnmilias, demonstrnndo um esforço o constnncia su
periores IÍ' sua irlado, sompre pontuaos no cumpri-. 
menta de seus devores, acompanhando todas as even
tualidat1os difficeis da guorrn, 'sem j1ímais recuarem 
um passo, 

Mencionando os sot'l'Í~os da junta do justiça, devo· 
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mencionar com igual louvor os dos auditores do 
guerra, incumbidos da direcção dos conselhos do 
guerra. . 

Não quero citar nomes, porque todos os· membros 
da junta do justiça, dur~nte o tempo que a !li servi, 
me P!lreccram sempre d1gnos do Ioga r r ara que fo
ram nomeados, o zelosos no desempenho de srus 
deveres. E nem se dig11 que a natureza do suas func. 
r.ões não tinh~ importancia. Sabemos que esse tri· 
6unal foi croado para acompanhar os movimentos 
do exercito, como jü disso, afim do que os conselhos 
do guerra fossem logo julgados em ultima instnncia, 
poupando-se desta arte as delongas, que necessaria
mente haveriam, se nquelles processos, no caso de não. 
haver a junta da justiça, tivessem de ser remetlidos 
de tão longo pam o supremo tribunal de justir.d 
militar nesta Côrte. Com os julgamentos prr.mptos, 
as praças e officiaes absolvidos vnltaYam immodia
tamente á continuação do sous sorl'iços, e os que 
aram condemnat!os, tratavam logo do eumprir suas 
senten\;as, sendo manifesta a vc.ntagem dahi resul
tante par~ o desaggravo da justiça e a regularidade 
da disciplwa. 

O senhorj1í disse que úão queria citar nomes, por
que todos os meus ex-collegas, quer, militares, quer 
togados, tornaram-se merecedores da attencão do 
governo; m~s nüo posso deixar tio mencionar· espe
cialmente os do. Sr. general Solidnnio Pereira do 
Lago, presidente dnqnello tribnnal, e do Sr. coronel 
D. José Ba!thazvr da Siivcim, os quaes, apezar da 
al'ancada idade, primavam pela pontualidade no 
cumprimento de seus deveres, quercomojmzos, quer 
como briosos milittn:es, pondo-~e á disposição dos 
generaes seus superwres nos dws de combate. 

Igual procedimento tinham os demais membros 
da junta nos dias de combate, niw obstante não 
serem pracas comhatentes, e so nelles nà(· se empe
nhavam, ó" porque os gencmes os dispensanm. 

Referindo-me aos auditores, diJ·ei a mesma cousa; 
alguns delles distinguiram-se muito, deixando mui
tas vezes sou officio de julgadores para irem apre
sentar-se nas fileiras dos eornhatentes; ta uto que o 
ultimo general em chefe entcntlett dever promo
vei-os, elevando-os de eapitães qu8 eram, á com
missão de majores. Existe entre elles o Sr. Dr. Pe
dra, que, além da :ommissiw do major, consta-me 
ter obtido a de tenente coronel, e como tal fôra in
cumbido do commando de um batalhão. Assim, vc-so 
que a que !los dignos bachareis, a pezar do ·alheios á 
profissão militar, procederam como verdadeiros sol
dados. 

O Sn. SrLVEIR,\ DA MoTTA :-E agora ficam som 
as commissõos. 

O Sn. J.\GUAnmE:-Púdc ser quo não fiquem: el!es 
não süo militares propriamente; mas talvez lhes 
possam caber honras equivalentes. 

Uevu referir a de11icaçüo de um outro auditor, quo 
não é monos digno de mençfw, o Sr. Dr. Antonio 
Goncalves de Carvalho, que, como auditm· de guerrn 
acompmhou d'aqui as forças oxpedicionarius do 
Matto-Grosso. Este digno buqharol soff,eu nossa mal
fadada expedição .Privaç~cs.o :ncommodos tão serias, 
que ficou paraly.tteo, e vw-se na necessidade de vol
tar a esta Córto, Yencondo difficuldmles immousas, 
porque caleule-so quanto não ó difficil uma vingam 
tio Matto-Grosso até aqui, percorrendo distancia tão 
longa, a um homem quo nilo podia mover-se por si. 

O SR. SJLVEIIU DA MoTTA: -llssa expedição de 
Malta-Grosso foi muito infoliz. 

O SR . .iAG~AlliDE: -Esse drgno auditor chegando 
a esta Gilrto, e tendo n fortuna de restab~lecer-se, 

apresentou-se immcdiatamente afim de ir de·novo 
pura a guerra ... 

O Sn. l'ARANAGUA' :-Apoiado. 
O SR .. IAGU.IRIBE:-Peco ao senado que medes· 

culpe descer a est~s.mi~tiriosicl.l_des; hn cousas que 6 
necJSSariU dizer. hsso digno auditor depois de chegar 
ao l'arnguay, acompanhand. sempre o exercito nas 
marchas, teve de passar por uma provação llem dif
fiCll, quando, em 3 do Novembro de 1867, o 2' corpo 
do exercito loi sorprendido em Tuyuty por pressas 
columnas de paraguayos, ao romper da nurora; 
então despertando clle pelo estrep:do de uma co
lumna parilguaya, quo ju ao po de sua barraca; 
!ovava diante de si a morte e o incendio, mal tendo 
tempo de levantar-se e escapar-se, niio se esqueceu, 
senhores, dnquillo que era mais do sou dever: dei
xa_ndo a bagagem, tudo quanto lho pertencia, lançou 
mao dos conselhos de gue1ra·e salvou-os comsigo. 

O Sn. StLVElllA DA MoTTA :-Salvou o cartorio. 
(Ililaridadc) 

O SR. J.\GU,\RIBE:-Sim, usei da palavra "esca
par-se » porque não é indecoroso em wes circum
stancias escap~r-se diante do grossas columnas de 
paraguayos, ante os quaes .... 

O Sn. Sn.VEIM n.1 Morr.1 :-Pensei que ello ti
nha desembainhado a espada. 

O Sn. JAGUARIBE:-... nossas proprias linhas avan
çadas ar.ezur de sua bravura, foram ~brigadas are
cuar. Nesse estado de cousas, o auditor a quem me 
refíro, dou a prova mai.s eloquente de seu zelo 
pelos deveres a seu cargo; não tratou de evitar 
que o inimigo saqueasse o que era seu, mas somente 
de salvar o deposito publico que lhe fora confiado. 

O Sn. ZACAfilAS :-Levou o anuo do nascimento. 
O Sn. SILVEIRA DA MúTTA :-Pensei que o homem 

tinha pegado na espada. 
O Sn. JAcu,l!liBE :-0 funccionario publico que 

procede ~om tal zelo e dedicação, é digno de toda 
a attençao do governo. 

Tendo fa!lado dessa espocie de inilitantos, dessa 
classe que não. é propnamento dos combatentes, 
r asso á outra de 1gual caracter mais ou menos. Re· 
firo-me á classe dos cape!làes do exercito, ou á re
particão ecclesiastica. Peço ao governo quo na 
primêira occasiãe veja so póde dar uma melhor or
ganisação a essa repartição, d, n~o-lho ~m chefe, 
que a represente, para quo ella nao contmue des
valida, e como que esquecida, como tem estado até 
aqui. Emquanto o COI'po de snude tem pela sua or
ganisadio um chefe que o representa, o que cm toda 
e qualquer or;casiilo ó OI'giio ~essa distincta corpora
ção, gue tão 1mpo_rtantos semço~ prestou na guerra, 
levando seus serv1ços ao .couhec1monto do governo, 
o dando-lho por consoquencia a esperança de que 
possam ser rem~ne:ados! a repartição occlesiastica, 
pela sua orgamsaçao, na~ tem um chefe ; cada um 
de seus membros sorvo dispcrsnmento, seus scrvicos 
siio complotamonto esquecidos, e se alguns amigos 
caridoso mente não toem o cuidado de faze! os lem
brados o do solicitar alguma cousa om sou beneficio, 
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cllos,pc\a modoslia do seu ministerio,vivondo no re
tiro, llcum desconhecidos o nüo silo absolutnrnonte 
remunerados. 

Limito-me nesta occas.ião a citar os nomes dos 
dousc 1pu1lüos,cnja dodicaçiio observei de mais perto; 
podera·cilar diversos, quo viviam nos hospitnos, a 
prestar além dos sorvir.os religiosos, os de enfermei
ros, podendo-se dizor que ornm medicas espirituaes 
e corpornes dos pobres soldados, na occasião em 
({UO olles mais promsavam desse allivio 1ís suas dores. 
Conheci o Sr. padre Lopes, viga rio no Rio Grande 
do Sul, creio que do Jnguarão, cuja bondade ... 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Eu o conheço. 
· O Sn. J AGUA RIRE:- •• , cujos desvelos para com os 

enfermos serviam-lhes de verdadeiro balsamo conso
lador. Pois um homem qtw presta serviços dn im
portnndu dos de um cnpellilo militar, fortiflmndo o 
soldado nas crenças de nossa religião, inspimndo· 
lhe com os principins della os de patriotismo r. do 
verdadeiro amor 'u sna bandeira, expondo-se á quaes
quer eventualidades de guerra, nilo será tilo digno 
de ·merecer attenção como aquellos que d~ espada 
em punho defendem a honra nacional? O nome de 
outro capiJ!Ião, que quero citar, é o do Sr. padre An· 
tonio de Almeida, volnntario da patrin, que nesta 
qualidade serviu como capollão, desde o começo até 
o fim da guerra, acompanhou o exercito, assistiu 
combates, esteve nos hospitaes do cholericos, tra
t.ando de!les com muita caridade, sobre tudo distin
~:uindo-se pela pureza de seus costumes. Este vir
tuoso sacerdote, que tão relev:mtos servicos prestou, 
foi sempre esquecido do governo, e qniÍndo tantas 
condecorações ernn\ destribuidas, a elle nenhuma 
coube, que podesso dar-lhe a consolacão ue qno seus 
serviços de alguma cousa tinham valfdo. 

O Sn. Sn.vEmA M Moru :-Os padres não se ue
vom importar com isso. 

O Sn. CuNHA FwuEmr.oo:-E o padre Serafim? 
O Sn. JAGUAI\IOE:- Lembro ·me de ter ouvido fal· 

1-lr nesse nomo com louvor, mas não o conheci. Po
deria lambem recordar nqui o nome de frei Fidelis, 
cUJOS serviços foram tão afamados em todo o exer-
cito. · 

O Sn. SILVEIRA M MorTA :-Esse não quer conde
eornções nem glorias. 

O Sn. JAGUAUIDE: -Isto faz-lhe muita homa; fe
lizes os que julgam que a melhor recompensa do seus 
serviços ó a conscienciu do havei-os prestado; mas 
nem todos pensam do mesmo modo, não sei se esses 
a que mo referi as quemm ; não sou procurador· de 
nenhum : o que quero dizer ó que na concessão de 
graças devem ser attendidos os bons serviços de 
todos que os houverem pr~stndo, como reclama a 
justica. . 

pensõos, porém, não trazem esta clausula; acredito 
quo por esquecimento do governo, mus por isso mos
mo que houve esquecimento, e as I! lhas dus viuvas 
por morte del!as se devem achar cm graves omba- · 
raços,,me parecia conveniente que uma commissão 
de reVIsão ou de inquerito fosse ostnbolocida. para . 
por n limpo tudo isso, referindo os faltus que fossem 
a~co?trudas, uflm ·lo serem ropamdas; com
missuo q1~e deve ter á seu curgo sy.ndicar se 
alguma V!UVn pelo remoto de sua habitação, ou 
faltu do recursos parn procurar obter as pensões, 
não tem acaso ficado cm esquecirnon to como sei 
que algumas toem ficado .. E não convir~ procurar, 
upezar da falta de requerimento filha das dificulda
des com que hilum essas infelizes, conceder-lhes 
aq1Iillo que se tem concedido a outms mais felizes ? 
Uma tnl commissilo mo pnroce que .seria uma espe-
cie de tribunal reparador das faltas quo o governo 
tenha commettido involuntariamente, o lhe daria 
o prestigio que provém sempre da justiç~. dessa 
justiça absoluta, que é n pdmeira qualidade que 
recommenda os funccionarios publicas, e esp~cial
mento os que se acham na altura do goveruo. 

Sr. presidente, agora vou tocar em uma questão 
que já tem sido objecto de discussão, e sobre a qual 
tem falindo com proficiencla alguns Srs. senadores. 
Eu quero rel'erir·me 1Í emendn da commissão, rela
tiva ás commissões dadas aos militares durante a 
guerra. Essa emenda considera os commis;:ionados 
como officiaes graduados, e posto que o nobre mi
nistro da guerra já lenha explicado o sentido cm 
que toma a emenda, e a possibtlidadé quo elle en
tende de se poderem fazer rcp,a·ações, com tudo eu 
entendo quo a emenda poderin ser melhorada, por
que, como se acha, poderia dar Jogar a al~uma 
injustir.a. A emenda considera· que os militares 
que, estiveram até o fim da guerra e que receberam 
commis~ões_ pelos seus ultimas serviços, são aquelles · 
que mais dignos se tornaram dessa recompensa; os 
autores da emencln tendo sem duvida em vista. qu& 
havia um .aviso do ministerio anterior, pelo qual se 
mandou retirar ns commissões daqueUes militares, 
que as tendo recebido no campo, retiraram-se pura o 
Brasil, entenderam que estes pelo !'acto de retirarem
se, talvez por pouca de(iic~ção ao serviCo, mereciam 
!Je.m ~ applicnçila do aviso e que, portanto, não hn 
InJUStiÇa nenhuma em serrm sómente attondidos 
aqueíles que assistiram até o fim da guerra, fi
cando os outros esquecidos. 1\las, senhores, -desde 
que me parece que os generues em chefe deviam 
merecer do gover~~ toda a confiança para que po
des~om ter am pia abordado de acção e ser bem suc
ccdtdos ern seus planos, desde que o governo assim 
somprt precedeu cercando-os de prestigio, e nppro· 
vnnao seus netos, isto durante a guerra; mo parece 
que, terminada ella, não é razonvel que o ultimo 
general cm chefe que leve n fortuna do concluir a 
guerra, ~eJa sons actos npprovados pelo gover,no, a() 
pnsso quo os outr s quo serviram untes, e que tal
vez tivessem vccasiilo do da1· commssõos como o ul
timo, vejam-se com.o que desconsiderados, obser
vando .uo as commssõesdo ultimo, sejam consipe
radas poloprojecto em discnssito, ~amo postos de 
graduaçilo, .e ns outras fiquem reduzidas a nada .. 

Os Sns. ZAC,\1\LIS E I'AnANAcm':-Apoiado. 

sr: presidente, a proposil~ da justiça que deve havor 
na distribuiciío dns graças, eu lembraria mesmo no 
governo n cônvonicncia de crenr-se uma commissão 
quo tratasse. de fazer . uma revisão sobre as grnçns 
que toem s1do concedidas sobretudo cm relacüo ás 
pensões, quo é o quo mais interessa ás viuvas; o aos 
orphãos claquellos quo mor1ernm na guerra, afim de 
procumr-so conhecer se tem havido nisso todo o 
espirita do justiça. Creio que não tem hnvido sem
pro n mesma igualdade. Algumas pensões concedi
âas o viu vos o tom sido com sobrovivencia a suas 
fnmilias, como me pnroco de toda o justiça; o.ntras 

O Sr . .T.Icu;~nnu;:-Assim mo parecia que n emon
dn seria m11ilo mais razonvol so ·procurasse fnzer 

uma dislincçüo considerando como gràduaçõds as 
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commissõcs concotlitlns a totliJs os ollicines commis
:sionados, não por necessidade do se!'ViÇ , como aqui 
jít fui rlito, mus em recompensa de seus relevantes 
~erviços, :1 fim de que estes ultimas recebessem gru
duac;ões, e os outros ficassem em pleno es.1uecimen
to. (Apoiados). Em verdade, som essa disLiucçüo te· 
remos do ver injustiças, quo sem duvida não estão 
no animo dó ~overno. 

As com missões segundo os· commissionadcs se 
apresentam niio trazem idéa do modo como foram 
conferidas, o é passivei ifUO fossem conferidas por 
necessidade do serviço, isto ó, que por mera falta do 
officüiiJs do posto superior, fossem elles commissio
nados, caso este em que, cessando a necessidade do 
servi!;o, deve cessar Lambem u commissãú; mas 
quando se tmta do commissúes conferidas em remu
nera<,ão de serviços relovantL•s, essas comrnissões 
não podam deLxar de ser attondirlus, tanto mais 
quanto é nec~ssario qnc o espirita de justiça do go
verno se muntfeste ém toda~ as classes do militares 
com uma cert.; igualdade, e desde que foi crendo um 
quadro e1trnorilinario pnra a marinha, e nesse quadro 
foram colloeados todos aquelles que pras taram bons 
serviços, e mostmmm-sodignos depostos de accesso, 
não devemos consentir que no exercito aquellesmi
litares que prestaram set'Vt\;os relevantes, e apenas 
podemm ter um posto de commissúo pela circum
staneia di' nfio havernm quadro extruordinario, como 

- na marinha, percam sua posição. O gm•erno .ÍIÍ re
conheceu isso, é verdade, como o dispõe a omunda; 
mas me parece indispeus,1vel a distiucção de que 
fallo para que não sejam confuu.lidas com servicos 
relevantes com missões do mera necessidade. • 

E11 som me quemr referir a diversos factos lerei 
aqui uma ordem do dia, onde se falia, não de um 
otndal combatente, mas de um medico, cnjus servi
ços r,odem ter muitas vezes tanta 1mpott:u1cia, eomo 
os d:.q11elles que combutcm; rcfiru-me ao Sr. Dr. 
Antonio Mauoel de ~íeJoiros. A ordem do dia n. 5Hl 
de 5 úe Julho de 18GG diz o seguinte (li!): 

"Foi ccmmissionado no posto do cirurgião-mór de 
brigada o Sr. 1' cirlll'gião do corpo de suude do exer
cito Dr. Antonio 1\[anoel tle Medeiros, cm attencão 
aos rCIC1'.1Utes servicos prestados IIOS hospitaCS em 
Mout.evidóo. Em 27. de .lnnho.proximo passado. " 

servicos, uma condocomr:üo, uma honra qualquer, 
poder-se-hia júmais tirar: lhe essa honra? De certo. 
que não: ass1m, pois, so sous serviços foram l'eco
nlJOcidcs, e hoju se trata de far.er que essas com
miss?ei não sejam perdidas, 2ejam, de algum modo, 
constderados. pqra as prorncçoes, me parece que essa 
e outros olllmaos que se acharem nas mesmas circum
stancias derem gosar das mesmas vantagens. 

Sr. presidente, tendo procurado údvogar a causa 
daquelles que julgo mais desvalidos, peco.ao senado 
e ao nobro mimstro da guerra ~ara lenlbrar 0 nomi 
de um official · quo julgo ser vwtima, não direi de 
injustiça, porque não julgo possível q,ue se pratique 
n injustiça de que ello tem sido vicnma, mas sim 
de uma espede~,du iufelicidade, de nm concurso de 
circumstancius que f~zem que esse offieial seja le• 
vado quasi ao desespero; refiro-me n um pobre alfe
res, o Sr. Luiz Maria de Oliveira, que tendo partido 
p:1rn a guerra no comêço dclla, como alferes com
missionudo, servindo em um dos corpos que mais 
se "distinguiram durante essa luta de honra, o 26• de 
voluntarius, todavia emquanto todos os seus com
panhenos toem sido promovidos, emquanto sua fé 
de officio abona comploL:Imente seu comportamento, 
attesta os actos de bravura que por mais de uma vez 
elle tem praticado, não pôde ainda ter confirmada a 
sua nomeação! É isto tão extraordinnrio, Sr. presi-
dente, que precisa de uma explicacão. . 

Esse official sondo cadote du exercito o par
tindo para a guerra como alferes de commissão 
em um corpo de voluntarios (é o que me consta) 
lutou com os seguintes embaracos: quando seus 
serviços eram !ovados ao conheéimento do gcne
ra I em cheio pelo comm1ndante do hatalhão em 
que ~~m·i<~, d1zia-se: "Este homem é praça do 
e1erc1Lo, não deve ser proposto por um batalhão de 
volunturios ''; por conseguinte deixaram seus ser
vicos de ser considerados; o quan<lo o Latalhão de 
Jiri'Jm a que clle pertence fazia suas ?!'Opostas, 
limitava-se a mencionar os scrvicos de outros, mas 
não os delle porque eram prestados cm outro corpo. 
cujo commandanto ora quem tinha conhecimento 
desses serviços. 

Nestas condições, nem nas propostas feitas no bata 
!hão do iinha a que ello pertence, nem nas propostas 
do batalh~o de voluntanos de que elle fazia parte, 
eram seus serviços a ttendidos e acabou a guerra sem 
quo ao menos elle esteja comfirmado no posto de 
a!J'eres. 

Ora, senhores, este merlico prestou, segundo 
c~nsta, s~gnndo mesmo se disse cm discursos p;-oro, 
ndos aqm no senado, se não mo engano pelo JU fal
Jecido SI'. barão do Urngunyunn, o so mo não falha a 
memoria Lambem pelo Sr. conselheiro Paranhos, 
serviços importantes em nossos hospitaes de 1\fontc
vidéG onda era cholo da rqpnrtkão do sande, pela 
ordem que fez restabelecer om"todo:: os hospitues, 
msultando dahi grande economia para os cofres pu
blicas. bom arranjo desse~ ostnbelecimentos e condi
~ões de s:du bridade para os enfermos. 

O Sn. PAIIAIUGUA': -Apoiado. 
O Sn .. lúoAR!nE :-Se, pois, essa commissi10 foi 

conferida om remuneração de servicos, o se osso 
medico, em virtude. do aviso geral; foi mondado 
robvixar, onL<)ndo que hoje, que se truta de fazer 
valer ossos sorv.iços, é do ,iustiçn que lhe soJa resti
tuidn com as vantagens inhcrontcs a ossa concess110, 
]Jura quo tenha direito do ser promovido na primeira 
occnsiüo, como os outros commissionndos. Pouco 
importa quo niw assistisse até o fim cta gnerrn, dosdo 
que sous servicos fornm reconhoeidos nm uma ordem 
do dia. So Ósso medico tivosso obtido, por esses 

A:: passo que seus companheiros, bravos e distinc
tos, como ollo,obtiveram alguns tros e quatro postos 
durante a guerra, elle é ainda praca de pret, o ost1Í 
no Rio GranJe, ondo eonsta-mo q1Íe recebeu ordem 
do que não podia perceber os vencimentos do posto, 
ao passo que r s dJVisns lhe devem ser conservadas, 
o que lho augmenta afl!iccito de sua triste sorte, por 
que para aprcsontaNe coino official com a deconcia 
nocessaria tem de despender aquillo para que o sol
do do pra~a do prot não ptído chegar-lho; nestas con
dil~úcs tem sido levado n tal desespero quo já podiu 
su; huixa, vendo assim perdidos tantos unnos do ser
vivo porque antes da guerra ossc digno cadete tinha 
,jú alguns llllnOS do praça, C posso afiançar, peJas 
mfol'rn,1~õos r.onsL111tos que tive no Pnrnguny, dadas 
pelos soi1s companheiros dr armas, quo ello nunca 
recuon diante dos podgos o po1·toN-sc sompre com· 
bravura r dignidade. E' seguramente lnmontavol que 
sorviros dos ta ordem llcruem esqnccid os. Eu chamo 
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n. ntlonçuo do nobre ministro' da guoroo para ropa
rat' esta ospecio d~ injustiça, filha de circumstnn· 
cias involunturias confirmando-se lho a pu lente· o: 
reconhecendo-se lhe a untiguidado, 1Í quo tom• direi
to, de sente quo sutja pum olle n·consolação· de que· 
as injustiças involuntarias, de que tem' sido victimn1 
vão ser emfim reparadas .. 

O Sn.'SttvRna o.~ MoTTA :-Outros existirão nas 
mesmas circumstancias. 

O Su. JAGUAlllDE :- Por isso eu dizia hn pouco. 
que convinha estabelecer-se uma esHocie do .sabbii· 
ttna, uma com missão .que procuro rever todos·csses 
acontecimentos da guerm pa~·a reparar. qunasqum·· 
fn!tns qro tenham. havido... ' 

0: Su. S1tVEll\A DA MoTTA:-Eu· vou muito pnru 
a snbbatina. 

o: SR. JlGU,\umE :-Tanto a estil respeito como a 
respeito das concessões de graças, e n.ais que tudo 
das pensões c tambem sobro o serviço dos fornec}
mentos, essa grande mina de que tantl se abusa as 
vezes .•. 

O. Su. SttVEil\.1 DA MoTTA:-Apoiado, 

quér circumstnncins; mnHrn uindn mais grave em 
um. acampumbnto·dc guorrn perante o inimigo; por
tanto deviam set• punidos. 

Fui mesmo juiz desses otncines· e por este Indo 
esto\li muis habilitado' a informar, acreditando guo o 
~en~do m~ furá• u justiça de erequn· s6 o CSJlinto do 
JUSI!ça gmn-me neste momento; não tenho por- nenr 
um delles o menor intel'Osse; declaro l'rancnmente· 
.que qunsi nãcHs conheço, creio· mesmo que nenhum 
delles é not,u·ul ou morad~r da minha província; são 
n~ ~aiorpnrte dusAlugons~sei, porém, que são mocos 
dtstmctos, porque. lembro-me bem das·respectivas fé 
de olllcio, juntas aos·autos: alguns são IJldos de lio•· 
mens nota veis da. magistratura,. que tem; sido mem~ 
bros das camt•ras, etc.. Para inteirar no sonado•do · 
ob.ieeto ~a cnndcmnação hei de ler uma c6pia· do· 
extt·acto ~a ordem Llu diu que publicou. a senten0a, 
porque nuo tenho em meu poder os antils, Não lia
vendo ficado com nenhum apontamento a esse res
peita, tive,comtudo,uma pessoa que me forneceu uma 
cópia da respectiva ordem. do·dm. Por aqui o n'obre 
ministro ficará sabendo n que batalhão pertencem 
ossos officiacs c em que tempo teve Jogar o. facto. 

Eu disse qua elles tinham praticado um acto de 
insubordinação, pe:o qnul deviam ser punidos .seve-o: Sn . .T,\GUARIDE:-Sabe se quc.nn guerra dosEs· ra:ucnte; mas a punição t;ão devia exceder os·Jimites, 

tadtls·Unidos creou-se uma esp~cie de· ropar.tição qne me parece cabiam no caso, a ponto de sofTrer . 
para fiscnlisar esse serviço, q~te ~ aq~elle por. onue esses oJnciaes,além da pena de prisão, qlle mereciam; 
se escoa a muior. somma de dmhetro, e que al!t deu. tnmbe:n a·pena de expulsão do exercito, pena que é 
se o exemplo de i'esponsabilisar nlg. um grundo for- sempre arompnnhada da notn de inl'amia, sendo• 
necedor. Eu apenas avento a idéa. assim confundiu o o crime de insubordinacão; que'· 

Sr. presidente, V. Ex. relevará que eu ainda me não ó segura monte daquelles · qne se 'consideram 
occupe com um objecto .. Tenho f:dludo das remune- aviltantes, com os. crimes quo rebaixam a espeCic · 
racões que o governo pódo e deve dar áquelles que Immana, o do ~i~itnr falsario, ou daquelle que· 
as'merecem; agora vou·fallar sobre outro assumptoi abusn da sua postçno P.ara locupletar-se, que são os' 
que tem toda relação com este mesmo, mas nlio e casos cm que ~elos nrugos de guerra 1em Jogar a· 
propriamente da attribuição do governo. Quero re"· expulsão eom mfamia. E' nisto que mo parece quo· 
terir-me, senhores, a uma senten~a proferid~ durante houve excesso de severidade, como hei de mostrar 
a guerra, sentenç~ que, segu11do me parece,.as ne. depois; e, portanto, o govemo praticanÍ'um neto de' 
cessidndes del!a JUsttficavam, mas que, acabada· a j)lstiça solicilan.do o perdã0 destes 15 moços· que 
guerra, deve merecer alguma clemen!'ia desdo que. prestilram semços rclevantos; o tornaram-se dis"· 
cessaram aqnellas circumstancias. ti netos pela sua maior parte, rehallilitando-os assim 

Esto assumpto, repito, não é· da compoteucia do par~. a vida publica, visto que entendo que· um 
poder executivo, e si.m da, do poder moderador; mas homem conrlemnado a ser expulso do·exorcito, fiC:t· 
harmonisados como devem· estar os poderes su- inlwbilitado a oo:cupar empregos publicas. 
premos do Estado, acredito ,quo o governo é compe-
tente para solicitar um acto de clemencia. cm favor O Sn. NAnuco :.,-Apoiaclo. 
de.infelizes que foram punidos, .talvez com excessiva• ' ·O Sn. Jo~nuAnitm :-Portanto, esses officiaes. pi:í-
severidade. . ' dem ser rehabilitados com, o perdão desse crime; 

Refiro-mo, Sr. presidente, a um facto cxlraordi- rlcsdc que so reconhece que elles sotr:emm: além·. 
na rio .do que fui tcstomunha:: . o julgamento de 15 dessa pena uma outra que julgo sufficiente para a 
officiaes do uma só vez, pertencentes num mesmo . punição .ia falta q_uc comq10tteram, 
Mrpo, moços distinctos, cheio~. de serviços, .cm'! os As penas a qne tornin condemnados por um mesmo: 
peitos .. cobcrtos do r.ondecoraçoes e com umn fc de· crime, foram duns destinadas· a dous rrimcs diver• 
ofllcio a mais honro1n qun ó possível, os qttaes por. . sos, a saber: seis mezes de prisão, e expulsão do· 
terem commeltido uma,falta que julgo gravo e que• exercito, com a nota do infamin, já se entende; mns 
era diona de. punicão, sotrreram uma scntençn•que: me parece quo elles tendo sofTt·ido a prisão, sua falta. 
me. pn~·cce mais severa do que aquolla em que: . está sumcientemcnto punida, tanto mais quanto é 
tinham incorrido, · preciso fazer saliente a· seguinte circumstancia : no. 

Esses officiaes, St:, presidente, comm~tteram o cri- • conselho de guerra constava, e na respectiva san
me de insubordinaciio. Em um bollo dm. chamados. tenr.a de condemnoçíio se fez sentir, que o comman-
'JlUra o serviço, deêlararam todos que:ostavam do• dnnte do batnlhno, a quo pertenciam ossos offiCiaes, 
entes; foi este o meio que escolheram pura mostrar offectivamcnte so comportnn mal parn com elles, 
que eram sempre tão mnllrntados pelo seu com-· fazia provocaç?es a essosmoços,,o tornou~se de corto .. 
mandante, que: este se portava com tanta fultn de modo n·cousa tmmodwta dessa msubordmação. Isto. · 
e1onveniencia, de genorusidado c do justiça para com deve at.tenuar·a falta que cllos commottorurn, o com 
clles, que pt·cforium sujeitar-se a· tudo, com tanto esta attonuacito· não parocorft que u pena de seis 
que não continuassem a servir. sob sen commando. mozos de prfsiio·quo. ollcs cumpriram foi uma baga-
V C-se guo a fnltu ó gravo; gravo om•toda e qual· tolla. 

G! 
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Acrrcsco quo, pela Icgislar:iio militar, elles do morlo 
a \gum tinham ineorrido nossa penalidade de expulsão 
do exercito, como so vorú da pequena r~s6nha quo 
v.ou fuzer'do que ha a osso respeito. 

O aviso circular de. U de Abril do 185!l dotorminn 
(lendo) "quo soja recolhido á enfermaria do hospital 
militar toda a pruí:n ou olficial que dor parto. de docnto 
quando rocobor ordem para qualquer· semco, e se n 
junta de sande niio oucontrur ruolostia algrimn, tlr:vo 
ser submotLido a conselho do mvcstrgaçüo,e depois u 
conselho do guerra por ler. dado uma parto falsu. >> 

Este aviso, pois, cons:derou a·parte de doente re
conhucitln não verdadeira por uma junta, como parto 
fuls:t. P~los artigos de guerra uquellc que dú uma 
parte falsu, incorre tnmbem nu pena de ser expulso 
do oxereito. · 

Mas, senhores, quando a logislaciw do conde de 
Lippe estn beleeotl qur. aquolle quo \is se uma parto 
falsa soJTr·esso a expulsão do exercito, podia ter cm 
vista que algucnt desse p;>rle falsa eon tra si proprio'! 
Seguramente niw. O :egislac!or· se rdl'riu a essas 
partes que ~s mili tai'Os clã o contra outros, ou sohro 
qualquer assumpto do srrvir:n; mas nüo poJia ter 
um vista que um homem rlt\sse p:trte fal>n eontr·a si 
proprio, porque isto 6 conlnt o direito natural. 

Essos militares Jcclar:m11n quo se achavam doen. 
tos, u eommandanlo mandou nm mt>dico exnminal-os, 
ollos docluraram ao modico que não prec:.isavam ser 
inspeedonados, visto qtw a Joençn que tinha.m era 
não poder continuar a sofl'or os mtios tratamentcs de 
seu commantlanto, aecroscenl:mdo qrro estavam 
promplos para o sun·iço com 0111ro qualquer cem 
mandante, O medico deu parte disto; foi este o fun
damento do conselho de guerra; mas ,j preciso notar 
~ue u aviso que acabo do lêr, csl:tbe'cce muito posi
llramento,que, para so considerar parte falsa a com
municnt;ão, não verdadeira de doença, é necessnrio 
I[UC o indiritluo seja inspeccionado por nrna ,iunt;t 
medica, que o jul:;uc sadio, quando aisscr tstnr do
'entu, o essa formalidade nüo se preencheu, não 
Ioi uma junta medica que tlcularou não dúcnlo 
us quinze offiei~e>; horrvc apenas o dito de um 
medico, a quem olles proprius dcdanlr<~m que 
sua doença crn não quererem sori'Ír com a queiJo 
commandante. Paroeo-me que pura que o avrso Clr
eulnr do !) do Abril do 185U tivesse npp~icuçito, em 
indisponsavol quo uma junta modica· uvesse doclu
rado que com oiTeito d\us niw se achavam doentes, 
e nitu simplesmente o dilo tlo um modico; tanto 
mais que esse aviso circular não porle, cm boa her
menoutica, ter applicaciw ao caso; como jú disso, é 
eontra direito natural," que um homem se delate a 
si prop:io. E demais> senhores, quando a logisla
~iio tom estabelecido a pena de cxpnlsiio para crimes 
infamnntes, nito ó este o caso de ser ella npplieada, 
r·omo creio jú ter mostrado. 

Agora, para servir-m3 do UIJJU oxpressiw tlo nohro 
sonndor pela !Jnhin, que, sondo núistru no primeiro 
período da gum·a, disso, qno no fim tlolla é que duvm 
havor ajusto de contas rolativumonto ú polrticn dos 
partidos, eu, upplicantlo seu ponsnmonto no caso, 
acho que é chegada a occnsiiiu do so fazer o ajusto tio 
contas a rospeiLo dos negocias da guo~TII. Estando 
olla terminutla, não hn•;oudo noccssrdatli) de um 
exemplo de l'Í"OI' coutrn a insubordina~:ito jú prmidn, 
ü occusiiw do ~olicitnr o "DI'errw a elorno,.cia irn,,o
rial om fuvor desses sorvldoros tio Estado. 

Vou ler agora, como promotti, a ordem do dia ro
ltitiva no facto de que nio occupo. Peco a ntlencão 
do senado. (Lendo) • • 

11 Commundo om chefo de Iodas as forcas brasi
loi ·as e interino dos exercitos alliados Am Óper cães 
cnntra u governo do Paraguuy. • 

Quartol-gerrernl em Tuyu-Cué, 15 de Fevereiro 
de 18118.-0dem do dia n. 19;1.-Sontencas profe
ridns em pr<,cessos do conselho do guerra, que foram 
mandadas cumprir·; 52• corpo de voluntnrios d11. 
patria, capitiws: Joaquim Mo r; toiro da Ilesa Lima, 
Manrillo de Pontes Lins Sucupira, Fernando Gomes 
Caldeira tio Andrade. Alfredo Leopoldo cte Moura 
!li beiro; tenentes: Candido .Tose Tavares, Hermene
gildo .r só Tavares, Silverio Fernandes de Araujo 
.Jorge Filho, Manoel da Cunha 1\lesquita, Francisco 
José dos Santos Barros; dferes: .João Climaco Hen
riques, M· nool do Nascimento Lins, Manoel José 
CorrOa Lobiw, Jacintho Alves de Souza e Mello, 
Manoel Joaquim de Oliveira .Tacobina e Antonio 
!'e. eira da Cunhn.-Darem parte falsa de doentes pam 
não serem cornrnandados pelo major Helcodoro 
Fr~nciscu de Mene •es. O conselho do guerra con
dcmnou os réos á pena do art. 2• ilos de guerra, 
porém, tendo em cunsitlerução as provas que axis
tern no processo do modo inconveniente com que 
o major llercodor:1 Francisco de Menezes tratou por 
vozes os seus oiliciaes, ssim desgostando-os, sup
plicn em favor dos réos a indefect vel e mexgotavel 
clemencia de Sua 1\lagestade o Imperador, implo
ran~o-a especialmente o auditor de guerra em prol 
dos réu, menores. " 

Esta circumstancia de serem menores alguns offi
cir.es condemnados, é notuvel prova du quanto eram 
distinctos ossos officiaes, visto que Ires delles, antes 
de compietnrem a idade de 21 anuas, eram já rapitães, 
tinham ganho na companhia ditrerentes postos; o que 
eVJdcntement.e demonstra que isto não poderi<t acon
tecer, se a regnlaridnde de sua conducta anterior e 
repetidos actos de val0r, não os tivesse recommen
dado ao apreço de seus superiores. 

O Sn. NAnuo :-Apoiado.· 
O Sn .. L\GU.lRIDE.- Chnmo, portanto, a attencão 

do governo para esta circnmstancia, benr como pára 
a de ter o conselho do guerra, pelas rnões expan
didas na sentença, concluído, implorando a clemen
cia imperial em favor do todos os réos e o auditor 
do guerra em prol dos réos menores. /Cunttnuando 
a ler.) . 

" A junta militar r.onilrmou a sentenca do conse
lho de guerra, reformando-a, porém, pa!'li condomnar 
os réos, além da pena imposta, a mais sois mczes 
do prisão, por julgai-os incursos igunlmente na 1• 

. parto tlo art. 1" dos do guerra. Em 5 do corrente. 
Muntlou-se cumprir em ü, lambem do corrente. Fo
ram juizes omultima iustancia os Srs: Pereira do Lago, 
presidenta; Pinto, Costa Pereira, Guilherme Ciu
tru, Pinheiro (que em rela\;iw nus cupitnos Alfredo 
LoopulJo do Mo um Ribeiro, Mauri\lo do Pontes Lins. 
Sucupira c Sill•erio Forrwndos do Araujo .Tor·go Filho 
opina pela nulhtlade do processo por não se lhes ter 
dado curadvr cm consoquoncia de sun minilridado, e 
a final poln minoraçiw tla pena, que lhos foi impos
ta, por sufl'rngar-lhos a dita circnmstancin attonuan
te) o Jngunribo, relator (quo votou pela pena do sois 
rnozos, como ineursos os ró os nn 1' parto do urt. 1• 
dos tlo guem, unieourimo om que lho paroco terorn 
o\lus incorrido).>> 
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Eis ahi n senlcn~a cnm n nssignnl.nra dos juiws, 
entre os quaos figuro ou, quo fui em pJrto vencido, 
com a doclnragilo que llz do meu voto. . 

ns instituições militares devem ostnr do accordo com 
ns instituições politicas; um paiz do instituições li
vres como o nosso, um paiz cm que a const.tuição 
estabelece que todo o cidntli\o é obrigado u pegar cm 
armas, quando a patria o e~igir pnr11 ~un dcfeza ex
lornn! ou interna, este pniz núo precisa· de gr~nde 
exercito; mas deve ter, em todo caso, um bom dis
posto nudeo de exercito, pmmpto )JIII~ toda o qual
quer cmerg0ncin, com disciplina o mstruccão snffici
entes para transmittil-asn lodosos brnvosqÍJe cm taes 
cir,•mnstancias sejam chamados, do modo que niio se 
tonl!n do lamentar, cr.mo succedeu na guerra passa
da, que não houvesse nquelle nuclco convenionte· 

Agor~ peço licen9a p11ra ler os dous artigos ~o 
guerra, em que os reos toram condemnndo~. o ma1s 
um terceiro, com cujo espírito argumentei, r nquel: 
\es qno estudam estas mutel'ins bprccinriiO se trnno 
ou não rnzüo quando digo que est.l sontenr.a tiJi se
vera de mais, excedeu o rigor legal em qué tinham 
incorrido ess9s infelizes militares. 

O urtigo 1• dos de guerra do regulamento do 1703, 
que é um dnquolles em que os róos for;1m condom
nados, diz o seguinte : 

u Art. 1.• Aquollo que recusar por palavms ou 
discursos obedecer ás 'ordens do seus superiores, con 
c~rnentes ao serviço, seriÍ condemnado a trabalhar 
nns fortificações; porém, si FC lho Of·pozor, servin
do-sr. de qualq.uor arma ou ameaça, sem area busado,n 

O outro arl!go om que os réos foram condomna
dos, é o seguinte: 

uArl. 2.• Todo o official do qualquér graduar.iio que 
seja, que eHtando melhor informado, der a sêus su
pCiioros por escriplo ou dr boca, sobre qualquer 
objecto militar, alguma falsa informacão, ,erA 
expulso com infumia. , · • 

O outro artigo, com que argumentei, é o seguinte: 
" Art. 2•. Todo o officbl do qua:quer gradtlilr:iio 

que seja. que se vafe1· do seu emp,·cgo para tiÍar 
qualquer lucJ'O por qualquor maneira que seja, o do 
t[ue nüu poder inteiramente vorifi~ar a legalidade, 
será infallil•elmenle cxpnlsu. » 

Da combinação dos dons ultimas artigos que acabo 
de ler, os nnicos entre os ~e guerra, que fulminam ~ 
expulsão, se conhece perfeitamot:tc: qual o esr.irito d.' 
JegisJaciio daquello tempo. o1 qual lenrlo f•Ol' fim [.rin
cipal irisp!rat· au militar a' coragem o o brio, só appli
cavá a pena de expu1sflo aos militares fi.lsarios e aos 
que se locupletam com o que lhes niio pertence. 
Afóra desses dons casos aqnella lrgislaci1~ punia as 
falias graves dos officiacs com a morte,· mas não os 
aviltava com uma condemnacão infamantc. 

Ora, tenho demonstrado que a parte faloa, de que 
!.rata o art. 2·• é aMspaito de qualquer objecto mili
tar, mas nunca a respeito do peoprio individuo, pela 
razão já repetida do ser contra d:roilo nJtural qno 
um homem seja delator de si mosmo. Portanto, ::10 
parece ·evidente que este artigo não ó appliciiVOI ao 
caso. Dahi resulta que o unico applicavcl ao caso ó 
o art. 1 •, om cuja penalidade os réos foram condcm
nados, e que o pena do cxp1tlsão foi exorbitante c 
uiio tom assento na lcgislagiio cm vigor. 

Hrmvo dcsohedicncia, honvo insubordinação; p)r 
consognintc é o a ri. 1 • cm que estavam cs ró os in 
cur.1os r r.l!rs cnmpriram esta pena. A de cxpulsiw 
rio exercito foi oxorbitcnle; podia ser, não digo jus
tificada, mas tolerada duranlo a gnerra, por coni'O· 
nicncins de disciplina, qnc já n1.o tcom ra~ilo de ser. 
E' rhog~da a occasião dn abrigar aqnellcs infelizes 
officiaos com a clemencia i mperia I. 

Sr. prcsidcntt), tr.nho abusado dcm,1siad'manle da 
pacioncia r!o senado; poço desculpa e vou termina 
pedindo ainda ao governo rJUO nrocm·o aproveitar-se 
da lir.i\o que nos deu esta guerra, fazendo que em 
qualqÍ10r on\t'J cmcrgoncia estejamos 1 reparados 
do modo u não lutarmos com os embaraços com quo 
lutámos na guerra ~assada. Niio se conclua daqni 
qno desejo que o pa1z tenha um numeroso exerci I~: 
não, ontondo mesmo que cm lodo ~ qnnlqnPr pmz 

mente preparado. Desta fnltn resultou observar-se 
durante a guerra que por não viL· do lon~e a disci
plina e ser paisaua grande parlo de nossas forcas, 
era muitas vozes indispensavel uma rertn condescen
denticl, uma certa contempluci\o, reconhecendo-se 
que .nem sem pro a disciplina "podia ser empregada 
com l.<;do o rigor. 

Eu mo recordo ninda de que na ultima guerra dos 
Eswlos-Unidos,onde tambom não havia um exercito, 
se notou que a co:obrc escola de West-Point que 
tinlw prcpar11do excci!Rntes militares, foi o nucleo 
mnis l!llpOi'lanto tle que o governo so serviu para 
organisar essas massas ine1·tcs, por assim dizer, e 
conl'ertel-as em legiões de i'ravos. Nt\s tomos uma 
espceie de West-l'oint na l'l'lda Vermelha, cstabe· 
lot:iment> que está muito bom montado e que tem 
prest.1do grnn do auxilio ao paiz com muitos de sons 
aproveitados discípulos; mns me parece que o gn
verno dove continuar a esmerar-se em melhorar, · 
q1wut0 fôr possivcl,aqnelle estabc•lecimento, donde 
devem suhir.officiaes instNidos, bem ··orno em com
pletar o etTectivo da força, que vamos votnr, pres
tando loJa a altençiio á sua disciplina e mobilidade. 
li' com Iaos condiçõês, qno poderemos ter um exer
eilo u~ommodado ás circumstnncias de nosso paiz, 
e capaz de evitar, ou repilhr promptamente qual
quer atTror.ta como aquella· que acabamos de vingar. 

Tenho temlinajo, · 
J>assn1t-se á 2• parle da ordem dia. 

VOTO 1\E GRAÇAS. 

Entrando em discussão o voto do graças o Sr· 
Silrrira da Malta ftmdamenton o manuon á.mosa o 
seguinte requerimento: · 

" Requeiro o adiamento da discussão do projecto 
de resposta á falia do throno pnrn amanllii.-SillleirrJ 
da. AI nlta." 

Foi lido apoiado o ficou,prejudicadq na filrma do 
regimento, por niio hal'or numero para votar se. · 

' Continuou, a discussü~ do voto do graças. 

O §!r'. SHveira da Motta :-Sr. pro
siunnlo, além de todas as cunlrnriedades, com que 
tenho de começar o meu discurso, não posso deixar:' 
ue C••mmnnicar ao.sonado a dolorosa impressão sebo 
que ainda mo acho, tendo de dirigir-me ao sennd() 
desto Jogar, tão dignamente prronchido pote noss() 
collegn quo nos deixou\ (Apoiados.) E esta ~olorosa · 
impressi\o, sob a qnal começo este mou discurso, 
ha de dar ú ello umn tal ou qual côr quo ha de om
prc~tar-llto a disposiçiw da alma do orndor e a re• 
minisconcia profundamonlo dolorosa do sonndo I 

En, senhores, eommnnico no senado esln sonsa
çü,J qno sinto, porquo, sem proronçüo para hojo 
fallnr, preciso do inspiração, procuro-a M memonll. 
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dos. mor~os., quamlo ost.1 púdo suggurir gmndos 
oxomplosdo dodicaçiw, como púde rer:ordar ao sa
nado a, momol'ia do cidadão a que me mllro. E ussiln 
como u's almas piedosas procuram os lagares santos,, 
e ainda mesmo uqnollas que toem as grandes fl'U
quezus humanas uehum n11 uncciio· que inspit'ill11 os 
logmes sagrados inspiraçõos só' dignas, ou, debaixo 
dessa impressão procuraria· corresponder ao pro 
gram'ma que tinha traçado pura o meu. discurso, se 
tivesse ú mito os elementos do quo podia dispor para 
elle, o que não tonho, porque contuva quo o meu 

· caro amigo, o Sr. ministro da marinha, fosse hoje o 
oredor do senado. 

que ubale mais. um Estado do. qua a .consciencia quo 
olle tem de qu'l o sou governo mai·cha systhematiqar. 
monte f6ra da cons~ituiçüo. 

Para este fim preciso mdugar uma gralide questão: 
os mules da situação actual são devidos aos homen~. 
ou ás ius~itui~õ~s?.Os males. dá sitUação actual.estiw 
nn responsubtltJudc de todos os partido~ qrte ~eent 
govemndo o Imporia allerna~ivumento, tendo-se-lhes, 
dnd9 n. govern? di! nação ou esses homens, qu,e, 
toem VIsto perdidos todos os seus,· esforços, ás vezes 
muito pa~rioticos, olham,para o estado actual, olhaqi' 
pura o resultado e tlizem todos elles,. de ~adas as. 
côrcs politicas; na verdade as instituições politi~a~, 
estão lidseadus. Todos esses hpmcns politicas, l\.e· 
todas as côres que toem ostado a ~~sta dos negocios,1 
todos. tecm reSJlOnsabilidade; mus será, possiyel. 
que tan~o ospinto elevado, cultivado, tania. alma 
pa~riotica qu~ tem governado este. paiz,, tenha:s~. 
dmxauo myst1ficur a pon~o do e111.mna successão tão 
longa de minislerios, ·todos chegarem ao resultudp 
actual sem responsabilidade delles? 

Senhores, eu. tenho de votar contra toda a respos
ta <Í falia do throno desde a primeira ató a ultima 
palavra. ~·uma peça destas que é ministerial,_ assim 
como o discurso do tll!'ono, segundo as versoes do 
nósso systlwmu, n'uma peça d'estas. não se a~tonde 
ás palavrns, a~tendc-so «a' esoirito. Ora, o espirita 
da r. sposla iÍ faliu do throno 'ó condemuavel. Es~u 
peça não pód~ . doixnr de ser considerada como 11 
trigesima mystiOcaçüo, porque passa o systhema FD· 
presentativo no Brasil. Desde que o corpo legrsl11tlVO 
no principio de cada alma rtcebe do chefe do Estado 
essas in~piracões a respoi~o das n~cessidades do 
paiz, o .responde no mesmo sentHlo en~ qr1~ respon
deu ultimamente, repetmdo ~od11S as Illusoes, totlns 
as'_decepções porque o paiz ha trinta mmus passa, a 
convicção que deixa IÍ que não ha systllema rerre
sentativo nesta tona. 

O Sn. Su,VEIRA Louo :-Apoiado. 
o, Sn. SILVEIRA DA MorTA:- E' por isso, Sr. 

~residente que digo que voto con~ra ~oda a resposta, 
a falia do tluono, porque voto contra seu eslJirito, 
porqu~nto o espirita da respos~a á falia do ~hrono. é 
continuar a rnys~incar o paiz, illudil-o, tenganal-o 
arraignr nclle a crenca que alguns occultam em pu
blico, mas confessam em particular, e que o paiz 

• já teme dn que a nossa forma de governo estit mu
dada. !\estam-nos apenas formubs apparatosas; so
lemnidades vãs, praticas artiflciosJs; ne.n sei mes
mo c0mo não se lembraram já de emitar o reg1men 
napoleonico, substi~uindo a. discussão da Addrês.çe 
pelas interpellações pautadas pelo gorerno I Arnda 
temos pois, n discussão da resposta iÍ fulla do· throno 
é avnlvula 'filO tem um dos ramos do corpo legisla
tivo, uma das camarus onde h a ainda uma semente 
de opposição que escapou ao incendio da ultima 
reacção ministerial, que se fez p·1ra justificar o golpe 
de Estado do 16 de .lulho. E esa somente salvou-se, 
porque era preexistente no senado, o por isso não 
es~nva. accessivel no ultimo iucendio. 

Mas, senhows, é este o principal ponto do meu 
· discurso, mos~rar quo o nosso systhoma de gdverno 
continúa degenerado, depravado, que n falia do 
throno não é mais do que u continuação da mystiflea
<;ito. Para chegar a es~o pon~o ~enho de vir no exame 
de doutrinas constitucionnes; tenho de compara l-as, 
tenho de examinar umu grnnde questiw, para a qual 
proiJU.l'O o animo do senado an~ecipanrlo-a. . 

I a.alguem, senhores; quo desconlwç'' u gTavidado 
dos~n .si,tuaçiio cm que vivamos? Ha !'lgu~m quedes
conheça os perigos .de semelhnu~o srLUU\)UO? A!guns 
conhecemo ni\oo dizem; poucos conlwcornc od1zom: 
n situncão o lira v issimn, é choia do perigos. E osso 
peri~o Ôs~~ na conscionciu da naçüo, quo olln _ os. tá 
sendo .rogtdn h a torropos por um sys~homa quo mw o o 
da consLittúçtlo. E eu croio quo uão póde havor cousa 

. Senhores, eu sou mais justo com os hom.ens poli
~wos que toem s1dp chamados para.a frente dos nc
gocios publicas; o mal não vorn.dos homens, o mal· 
vem das instituições. 

E' por isso, . Sr. presidente, que 'ainda. ha, poucos 
dias, como um eoi'Dllario desta preposição, disse 
da que !lA cadeira: eu não faço opposição ao minis
terio, faço opposição ao systhenia de governo. Não 
faço opposivão ao ministerio, porque não vejo mi
nis~ros, vejo um systhema inalleravel de governo, 
sob a administraçãu de dillerentcs cilres politicas; 
e pois o que tenl10 tle combater ó o sys~homn de ~ó
vernar este paiz, e que eu entendo que não ú devido 
ú incapacidade dos homens que. teem governado, 
nem Íl sua falta do"patriotismo; o nosso mâu systhe
ma do governo provóm das más instituições, dos. 
erros das instituições. 

O Sn. i'llE>'WENTE:- Eu considero que é do men, 
dever fazer apenas uma observação i10 nobre senador. 

O Sn. SuNErtu D,\ MoTTA :-Eu a ouvirei. 

O. Sn. rnES!DENTE :..,- Estou persuadido que não 
so póde Jnllar contra as instiluiçoes do paiz .. (A,pola
rlos.) Os rep:·esentantos da nacão teem dnmto de 
censurar os actos do ministorio; que é responsavel; 
mas proclamar, fallar con~ra as institmções do paiz, 
não me pareco regular. V. Ex. considere a.these 
que vae demonstrar .•.. 

O Sn. Snvmn.1 DA MorTA :-Parece· me que estou 
muito no mei1 direito o dever. 

O Sn. l'llESIDENTE :-0 nosso dever é censurar os., 
actos do governo, pelos quaes os ministros são res
ponsayeis: mas nós jurúrnos .defender as instituições 
do pntz. 

O Sn. StLVEmA DA ~loTTA:- Eu t11mbem jurQi.; 
c lias es~ão dobnixo da minha defesa lambem •.• 

O Sn. I'RESinENTE:-E' apenas uma observaçi1o 
qtn faço ao nobre senador. · · , 

O Sn. StLvmnA D.L MoTu: -Elias estão lambem 
del~oixo do minha dofozn, porém V. Ex. mo permit" 
Liril que niio deixe passar uma advortencin destas:: 
som clguma ohsorvução li1mbem. Pois, em um paiz 
onde ó unnnimo o vo~o da nacão pela ,reforma do 
suas ins~ituicõcs, como so pódG 'jusLificur o unbelo 
da I;OfOr~a, SOII! 50 COllhOCOr se as inslilUiÇÕOS [UO• 
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damontaes fnnccionamrcgularmento, ou so procisum 
de reformas? 

O Sn. l'HESWENTE: -Perdoo mo ~indn Y. Ex., 
quu lho observe quo 11. ronstituiçito m,nrca o modo 
pot·quo so pódcm fnzcr essas reformas; 11 Cillmra dos 
deputÍldos compete propol as o discutil-as o não no 
senado; ao senado compete npprovol-as ou mgci
tnl-ns. 

O Sn. SILvEIÍlA M ~loTT.L: ...:. Não per·tencc no ·se· 
nado a iniciativa das reformas constitucionars; mas 
a falla do throno nos rocornmenda u reforma elr.i· 
torai, o nielhornmonto da arlministrnr;ão da justiça, 
da organisaeão municipal, da guatda nneionnl, do· 
d'etocito do "meios para se levar a effeito o.rccensea· 
montá do I mperio, a reforma do codigo penal, tio 
1;rucesso militar ... 

O Sn. PRESIDE~TE:-Não são instit ·,icõos do paiz, 
:ão lei; do paiz .. o V. Ex. pareceu-mó estabelecer 
como these do seu discurso condomnar ns institui· 
~~ões do paiz. 

O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA: -A minha thesc era 
demonstrnr ii necessidade do roformns politicas .. e 
portanto não posso deixar de considerar o jogo de 
todas as instituições politicas. 
.. o Sn. J·!IESIDENTE:.:....com o qno disse julgo haver 
tmto o meu dever. 

.O Sn. SILVEI nA . n.1 MorTA: - Hiivemos-nas de 
.Jchm· cm igual condição, porque ambos hnvemos do 
fazer o nosso dever. Eu continúo ii insistir nesta 
thesc, que os mnl~s do piiiz pro)'Ólll C: as instituir.õos 
(e creio que _isto até ern uma btla caldeirinha de a"gua 
benta para muita gento) que os males do piiiz não 
'Provém stí dos erros dos ministerios, mas qne elles · 
teem achado alguma difficuldado ua maneira do 
funccionar o mechanismo constitucional, o que isto 
é pravouiento da organisucão constitucional de nos-
sas institniçües. • 

Já vil V. Ex. que cu antecipei esta proposicão, 
porque ó a base tia minha demonstrnção. Tr.nhÔ do 
fazer. um discu.rso rcformistn, nolle mostrarei a ne
cessidade, a urf(onda dus roformas; pnncipioi, por
tanto, por demonstrai' onde está o vicio que tem 
conduzido as instituições do nosso paiz ao resultado 
actual. Nito' se mo dava de J'uzer V. Ex. mesmo 
arbitro para dnr'a sentença ... 

O Sn. rnESIDENTE:-Son dos homons que teem tú 
a mais viva nas instituições do paiz; sempre n tive. 

O Sn. SILVEIRA DA Moru:-Bem; mas isto não 
repugna com a tlecisito qno V. Ex. houvesso do dar. 
V, Ex. tem muita fó nus institniçõtJs do paiz: eu 
lambem a tenho; e a prom qno a tenho ó qno pro· 
euro remedio.lognl para os males da situação actual. 
Tenho fó, como V. Ex., mas tltlvoz ~ajn alguma 
diffcronça nisto, o ó quo acho quo '' situaeiio w:tnal 

· riprosenta .a degeneração completa .las institnicõcs 
do paiz, e entiLO procuro remedio pura essa· de· 
genornciio ; não porlondo cxplicul-a sómcnte com 
a respôns:lhilirlndc dos homens, vou procuwl-n no 
vicio dnsmesi!Jas institnieões. · 

Mas, senhoi'Cs, antes ct"o chegar n ostn demonstra· 
r:iio, cerno tor.ho do yotar cont.ra todn a respDsfn ;i 
fnlla do thruno, o o tempo IJHO me resta niio cht'iga 
;nrn dcsonvoll'or aqnolla thoso, cu mo limitarei hojo 
à indngnr qunos silo os pontos do rcpuro no pro
jecto da respostn. . 

O primeiro ponto; Sr. presidente, que noto neste 
projecto ó o que diz respeito 1í guerra contra o ex
presidente do Pnrnguuy. A falia do . throno usou d·a 
rnesmu expressiw uguo1Tn r.ontrn o ex-presidente dà · 
H"publica do Pnragunyn; a resposta usn dos mos- . 
mos termos. S. E~. não sei se recordará de que eu 
semrre condemn.01 ~sta expressão, dasde que ella 
appareecu no pnmmro dot·umPnto diplomatico da 
nuriio brn.oileii:a u t:ospeito da guena· do Puraguay •. 

6uando aqm onvt nquelles ~uo faziam a~~ressiio 
contra o t.rntado da triplico ulliancu rtanc~~-lhe a 
responsnbiltdndc desta furmulu dÓ declararão de 
guerr.a ao presit.Jento o niio ú Republica dÓ Pnra
guuy, on mostrei qno a responsabilidade desta má 
apreciação da guerra devia ser attribuida não ao 
t!'ltado da· tripilce allianca,' mas no manifesto da 
doclnrnção do guerra ao Páruguay, ao memorandimt 
~rn que se exposernm as caus:ts du justica dr, ~uerra 
a qno o llrnsi) chc~ou depois das aggrcssõ~s· da· 
q~ella Hepub.hca: l'iesse mcnu;randum foi que se 
diSSe pela pnmo·im vez que. n guerra ern contm o 
presidente e não contra a Hepublica do Pnrn"uay. 

Sr. presidente, tem-se QI!Crido justificar e~se mim 
passo que deu o. no~so,governo qmrndo aceitou a 
guerra que lhe fm fctt.n por uma uggressão du sur
preza do governo do Pnrag!wy, tem-se qucridu de
fender ~sse erro da nossa_ diplomaria c do uosso go
verno,tnz~ndo eomp!traçoes com outras gueúas, em 
que o mllllto dos allwdos ou das nacões bellineran· 
tes .tem .consistido c~ su!Jst.ituii' ·" ·g~verno "é uão 
nac1onahdadrs. t·n nao me uemoraret, ·Sr. presi
clento, neste ponto por ser um facto quo está já dis
cutido, o hoje déP,Ois_ das vktorias, o govcr"o tendó 
ont1·ndo em ncgncmçues com o :~01wno àaqnclla H e
publica, provisorio on delinilin,, se é que já est;\ 
feito, creio quo esta qnestlio ó nma questão histd
rica, mais para· " historia du diplomacia do qur, 
para o parlamento. ·. 

~li:s !lllO _posso, Sr presidente, ncixar de repellir 
<JS exphcaroes quo por purtu de al~uns oradores 
ministoriaos se tcem datlo para justificar essa apre
ciação. 

A guerra contya Lorcz nito tem comparação com 
a gueiTa contmcntal contra Napoleão I. Ness<i 
guerra 11s unção• alliadus, quando chegou a horâ do 
tri.nrn.PI.w, m?stra~·nm que tinham procedido por um 
prmelpiO mm to diverso daquelle que pareceu servir 
do base erradamente, a aprocinçiio do nossa politica 
om relação ao l'amguay. Quando so trotou do cons" 
titnir um govornu na J1rimça depois do Waterloo, o 
princi~w que os nllindls procnrvram. foi o principio 
da legitimidade; a guerra que lhe fez a Europn foi 
11ma guerra de defcza c de principio, porque a Frnnen 
tinha sido invasom; todas se tinham defendido, 
todas se colligat·nm contra a Frnnru c snbstitnirnm 
ao governo de' Napoloiw, o governo ']Ue so seguia nô 
anterior ú sna nsurp•çüo: 

Luiz X VIU era herdeiro do t.hrono do Hoi infoliz, 
o prmcipio, pois quo presidiu a constilllicilo do go
vot·no ifUIIIidO as naçüos n lliadas se acharâm senho
ras do Paris, foi a rest.1mrnçiw do principio da logi
ttmirladc. E ainda IJccrosce mais, senhores, ó que 
osso principio da lcgitimidarlo ora defendido por ossn 
sant:, nllinnça qno faziu rcsistencia 110 innuxo tia 
rovolurito frnncczn. Todas ossas narôos so eolli~n
ram co'ntrn um principio, nilo so coliigarnrn contra 
um homem, o principio qno jnst.ificaya n dynnstia do 
Napoleito I c a rovolnçilo do 17811, t:ontrn a qual 
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c lias csttn•nm' colligadas. Não se pódo pois compu· 
rara logJtimidado da g11~rm contra o chefe do uma 
Hepublica com a !Pgitimidatle tla ~uerra da Europa 
toda coligada contra o roproscntanle de um princi· 
pio rerolncionnrio, do uma·usurpnçi10 do throno, que 
ameaçava todos os outros om sua baso. Mns, Lopez 
não cm um, nsm·pador, embora so li vosso imposto ú 
ignornncia c selvageria do nm povo nnscento. 

E11 sempre insisti, Sr. presidente, 0111 condemnar 
o erro desta apreciação e óstou con,•cncido de que 
csto eno ha de apparcct•r na historia como objecto 
do. um grande reparo ; ni10 ha do rass~r dos;Jperco· 
bido, princ1palmcntc qnand·J a guerra foi declarada 
ao presidente de uma llepnblica por uma monarchias 
depois alliada c de nc.;ordo eom duas Uepublicn, 
contra um homem. 

Não comprcheuuo que haja principio nl~uni ao 
direito das gentes quo possa justificar uma declara· 
çào de guerra contra um homem, qualquer que cllo 
seja, embora um selvagem; mas estav:1 rccollhecido 
como nação por todos os gcvcmos, não cru chefe de 
111m tribu a quem se persegua p.1ra deixa1' >JS fiores
tf!s ao dôminio da civilisaçuo, Cl\1 chefe legal de uma 
Hepnblica, o de umdlcpublica que fez frente a tres 

·nações para repcllircm ofl'cnsas quo lhos havia feito, 
inv11dindo sons tcrrito:ios, capturando seus navios c 
aprisionando om plena pa~1 com sorprcsa e traicão, 
seus subditos. • 

Ora, senhores, cm um paiz como csl.e, onde nós 
nos figuramos cm perigo de esl.remccimcnlo r:om as 
Hepnblica~ vizinhas, ó um bom principio de politica 
estabelecer que a monarchia brasileira pódo' der:l•t· 
rar gnena a fnlnnb do tll, presidente de tal Hepu
blica? . · 

" A confiancn quo depositei na firmeza o patrio
tismo dos bmsfioiros foi amplamente justificada, o a 
histol'in allestar;i cm todos os temros que u geração 
actual mostrou· se constante c inabnlavelno pensa: 
monto unaninw do dcsuggravar n hOnra do Brasil. " 

Oru, senhores, n esta pensamento já a commissfio 
tiniu respondido nos outros topicos e)U nttrihuir odes
aggrnvo ii pcrsovuranca de Sua M.agestadulmperial; 
já se tinha dito: << UÔalisou-se a fundada espera11ça 
de Vossa 1\lagostadc,lmperial n etc .... " essa ~sre
runça quo ni10 deb:ou um instante u throno imperial 
foi lambem u do todo paiz que considera ~sto trillm· 
pliO ainda mais precioso por ter sido alcançndo sob a 
\'iliiosa direcção do augusto esp:Jso da princezu im
;;crial. " Não bastlva a commissiio ter dilo quo 
essa csperanca não tinha deixado um instante o 
throno 1mpcrÍal? O pensamento do throno não estava 
já respondido? ~las a commissüo quiz ir além, o quiz 
acomp~nhar, .Sr. presidente, a exagenção duquelles 
quL• nao devendo desconhecer, como eu niío desco
nlwco, que o throno imperial nunca perdeu ~;ssa cs
IJerúnça do des<.ggravo da honra nacional, entretanto 
qu~rem atlribuir a gloria desse desaggravo ú pcrfe· 
vorança pessoal do Imperador no prosoguimcnlo da 
guorrn. · , 

Ora, por~untami, Sr. presidente, pois ó preciso 
qno o senado diga no chefe do Estado: « Não foram 
vossos ministros que salvaram a ho,nra nacional, foi 
v_ossa conslancia c perseverança, P,Orquo senão te
l'li.m feito uma paz rleshonrosa? Este resultado se 
deve á perseverança de Vossa Mageslade Imperial?» 
Senhores, cu creio· que não só esta phrase ·é uma 
e~irg,Jrur.iio, ma> ~uo compromette mesmo ató a 
dirzr.idade do ministerio. 

Todos nós sahemús que o minislerio actual tinha 
idéa de fazer a paz depois da occupação da A ssum
p~ão e depois dos combates de Doi:embro em·Lomas 
I' nlcntinas Estava na consciencia publica que o go
vernJ anciava pela paz, e eu, Sr. , residente, nesta 
casa expliquei o procedimento do Sr. duqnc de Caxias 
quando em Lomus Valentinas não perseguiu a Lopez, ' 
e nmchou para a capital, como resultado do instruc
cõcs que o general tivesse recebido do ministerio 
par:•. apressar a obra da ~az. Mnitos acreditaram 
qne occupada a capital do I araguay as nossas íorr.as 
ni10 tinham ficado inactivas por quatro inezes sem 
cmprchender uma só opcraçãu, senão porque o pen· 
snmcnlo do governo era dar a guerra por acabada. 
. O Sn. Z.\C,\ n1.1s, - Parece. 

Se sobrevier algnmr, contenda com a Bolivia agora 
por causa do tratado de limites, enja demarca~ilo 
ainda ni10 SOÍOZ, declarUI'·Se·ha 0111 documento Offi· 
cial que a guma li contra o ],residente 1\lelgarcjo c 
não contra n llcpublica Boliviana? No estado de 
bOas relações em qnc estamos com a Uepuhlica Ar
gentina, não é crivei que possa hnvor perturbação de 
nossas relações, mas, se ho1iver, servirá este prin
cipio, o doclarar-se-ha n guerra contra o presidente 
Sarmiento, on Mitre, c nito contra a Hepublica Ar
gentina ? .lá vê V. Ex. qnc osso prqcedimcnto·erradu 
deve.alarnnr os governos estrangeiros, mnito mais 
quando este prin'cipio parto de uma monarchia, nni
ca que ha na Amel'ica, e que a passar o principio, 
que istü é direito d11s gentes, dá direito a qnc essa~ 
Hepublicas so co1iig1:r.m todas contra o D1·azil, c di
gam : Esta guerra {• no Sr. D. Pedro II; não é con
tra o Imporia. 

Portanto, senhores, en nãa posso dei~ar passar 
uma occnsiito de prolestnr contril o erro de aprecia· 
çiio qne presidht a ~ssa dcclnraçiw do guerra; esse 
erro de apreciação o o que nasceu no mcmorandum. 

O Sn. SrtvEilLI v,1 MoTTA:- Ora, senhoros, se 
isto podia ter sido assim (não .affirmo, só fuça umà 
inducci10) o que significa declarar-se nn resposta ú 

. falia "cto throno. "A guerra foi acalJuda no lo de 
M~' co pela persm·erança imperial, e não pela por
sevcrun'cn dos ministerios? )) 

do Sr. Paranhos,. ·dcclara11du as cnusns justas da 
guerra 'do Brasil. · 

O segundo ponto da resposta á falla do throno que 
excita o meu reparo c aqucllc cm que a commissi10 
respóndendo a um topico, aliás muito razoavcl, da 
fnlb do lhrono, attribuo o desngg1·avo da honra na
cional ú sabia c pall'iotica perseverança do Sun llfa
gestado Imporia!. Ora, vejo bem, Sr presidente, 
como us partirlistns, os amigos do governo exageram 
a dofcza, indo alóm do ponto cm que o governo ~uer 
estabolor.or IJS questões. Nu falia do tllrono diz Sua 
,,lagr,~tado lmperi,,J! 
. " 

Pnssní·ei, .Sr. presidente, a outro ponto. O pro· 
jecto de resposta á fnlla do throno referindo-se á~ 
manifestncüos r'o rcgosijo nacional pelos gloriosos 
snccossos qt\o pn?.ornm termo li guerra, diz: " 9 rc· 
gosijo da populaçiw do lmperio pelos glonosos 
snccessos quo puwru m termo, etc. » 

Sr. presidente, sinto que não esteja ,presente 
nenhum dos membros dn commissão, clles acham 
quo si\ ó ncccssario est.nrom presentes !Í difcussão 
quando faliam nlguns dos ministros, que ó para 
ncçresccntnrem alguma censo, mas para responde
rem ni10. En queria que algum dos nobres m~mbros 

da commissão que encarect'lll as mnnifcstnçoes quo 
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~e fizcinm pelos ser\'iros da guarda nacional, volun
un·ios, exm·cito c armada, etc., me dissessem qual 
foi n manifestação ofTieinl em que tiv0sso parto o 
governo pelos serviços que pros.tou a esquadra. Os 
Cürpos de volunt:n·íos cntruram tnurnphnlmonte poln 

·capital do Imporia, o furam rccehidos, como dcvium 
ser, com toda n cfi'usüo de enthusinsmo; e o governo 
proporcionou por fi1n occasii10 do ser mnnifnstado 
esse enthusiasmo da IJUcão polos voluntarios da 1:n· 
Iria; ultimumcnto propôrcionou occasião para essa 
manifeswçüo pela entrada de um corpo de linha; 
proporcionou essa occasii10 de manifesta cão do en
thusinsmo quando eutrai'Um corpos de guarda na· 
cional; mas porguntnrei qual foi a manifostncão que 

.deu 1i armada nacional polos sPrviç,os pres~1Ídos na 
. guerra? Os cncouraçndos cntwram á formiga neste 
porto, o ahi estão fundeados, e não houve nem um 
sigml de que tinham entmdo esses eom!Jatentes,nem 
um embandeiramento de nossa esqnadrcl pela ~ntm· 
da desses nu v i os que ostíYeram nn guerra ! 

Se, porventura, o governo acha que os serviços 
da osqundrn brusileira na guerra foram do ordem 
inferior aos que prestou o exercito, engana-se, e faz 
uma injustiça;- mas parece, senhores,. que esta é a 
upreciaciio do governo. Ainda ha poucos dins eu yj 
uma pt:oya deste desdem do gov,eruo pelos scn'iços 
da csqu•1dra. Quando se foz n festa officiHI, a fo,ta 
do .celo!Jie bnt'facãcl, c em que se substituiu a cstntun 
do Imperador pela esta tua da paz, nnquó:Ics obclis· 
cos do sumfos quo se puzornm em frento do quartel 
do campo e da secretaria dn guerr11, ou vi no meio 
das lnminarias alguns nomes que o governo, offi
cialmente, mandou co11ocar. como os nomes pro
eminentes da guerra; ou não contes lo o merecimento 
de t;euhum daquelles que mereceram a inscripção 
nos !nos obeliscos du sarrnfos; porém o goYcrno cs
queceu~se de mandar rôr no menos o de um niTidal 
de mnrinhu, de 'um 11lmiranto entre os ch0fes até 
subordinados do exercito, que fi;;ur.trum 1:as ins
cripçõos de sua predileeção. 

:E' sem duvida uma falta muito grave, c quo devo 
o governo reparar, porque, senhores, se ha algum 
nome que deva merecer ·entre os bonomel'itos du 
guerra·do Paraguny uma gr~nde mensão, ó o nome 
do visconde de T:tmandnré (Apoiados), foi iniciador 
duquclln, e' elle é tão dono da gloria da batalha da 
Uwchuelo, como são donos dns glorias dos combc
tes que se deram emitam, os genernes do torra que 
os commnndaram. Más não ó sú por isso, senhores; 
o nome do visconde de T;~mandaré, não dcYia ficar 
OU sombra eSClli'U cm que- Q govern~ O COilOCOU de 
pois dos seí:vicos eminentes que ello Jlrostou desde o 
princijlio do :nossas operações em P11ysaudú e no 
Salto. E. niio ó só por isso, senhores; o visconde de 
Tamnndaró. não no dia ser esquecido pelo governo tão 
injustnmente, tão diH·nmonte como foi, porque todos 
sabem que cllo foi um dos generncs briiSiloiros que 
mais honrosa o energicamente sustentou n digni'dade 
do llmsil, nito só contra Lopez, mas contra Iodas as 
preloncõJs estrnngeirn1; o levou isso ató n su~cepti· 
bilidud'e, mns suscoptibilidnde qu~ lho fnz honra. 
que 1 ho doYia assignalnr um lognr, não o do osqno 
cimento, depois dollo tct· sido o oxtrenuo defensor 
da dignidndo desta nacão. 

'0 govol'no não osq1wcou eórnonle o viscondo do 
famnudnró, A ingrntidito do governo chego11 no 
ponto do osquocor o nlmirnnto Jon rnim .los é lguacio, 
do honrosa momorin. Não sou suspeito n rcspoito 

dcslo cnbo de guerra de nossa armada; censurói 
e!'l'os que cllo commettou, o .iá disse que me tinha 
arropendtdo, e wmo n repetir, arrependi-mo de o 
ter foíto; porque o Sr. Joaquim Josó l,gnacio, com· 
meltosso os CITOS quo commettosse; morreu no seu 
posto de honra: deixando o ultimo nlonto no rio 
l'aruguay, moneu subindo nqni ·as cscnd~s do ar· 
sen~l de mnrinhn. Pois, senhores, o homem do \'Osso 
p~rtt.do mesmo,, <lu e vós n,chastes que dev iu ir sub
stlluir um chc!e tno prestimoso como o visconde d~ 
Tamanduró, que o n:eferistes ao visconde do Tn· 
mandará, qunudo este almirante, ... E' preciso re-
cordar este facto. , , 

O Sr. visconde de Tnmandnré ·quando se retirou 
da esqundra não retirou-se de mom.propri(l , o 
Sr. visconde de Tnmantlaró quando o Sr. duque -do 
Caxias chegou ao nosso aanmpnmento, eu sei que 
o Sr. visconde estava disposto a continua!', e offe
rocou-se mesmo para continuar n servir debaixo do 
commando assim entendido então de toda$ as forças 
pelo Sr. duque de Caxins. 

E elle qno tinha sido general independente no 
_commando da esquadra pela sua elevada patente, 
pela sua elevada autoridade c pela lott·a do tmtado, 
qtHIItdo o Sr. duque de Caxias chegou ao l'nraguÍiy, 
consta-me que disse que estava prompto a contia.· uar 
a servir de!Jaixo dus ortlens do Sr. duque. . 

I ' 

O Sn. F. OcTAVIANO : - Desde o começo 'da· • 
guena declarou isto ; que ü Sr. Caxias ·lhe ·:merecia . 
grande confiançu, que estava ptompto a servir de· 

_ baixo do ~uns ordens. ·." ·-- ·. 
O Sn. Su.vr.mA D.\ MoiTA :-Entrct~nto, o. homerh 

qne iinha feito tão relevantes· serviços foi posto de 
parte, e depois que foi posto do parte, so lhe retirou 
o commando da esquadra, onde ellr. tinha a maior 
for~a moral, como commandante, e nunca mais seu 
nome appureceu, nom nestes sarrnfos no campo do 
Sunt'Anna! 

Pois bem, se:1horos, o homem quo vós proferistes 
a esse almiranle, o Sr Joaquim •:José lgõlncio, tum
bem foi condemnado ao esquecimento; não teve 
uma só mnnifestaçiio da parte do governo l 

Eu achei, Sr. presidente, que nfio devíu deixar 
p~ssar este esqueCimento imperdoavel dó governo a· 
rcs 1eito dos serviços da esquadra,-porque pnra·mui
tos dos nossos officiaes de terra a apreciaç~o d~esses 
serviços da esqun~ra não tem sido justa. 

Quando, senhores, em 20 de Fevereiro unln di: 
Yis5o da esquadra l•rnsileira trnnspoz ns correntes do 
Hmnnitá, eu tinha dito aqui nesta casa que om.loglir 
do passar uma divisão, devia ter passado ou 11 cs··. 
quadr~ toda ou muilo maior numero·d~·navios, para 
'JUO :ícimn do Tio o bloqueio fosse completo. Uns n 
ordem quo teve n esquadra 'foi de fazer passar só 
uma divisiw. Ornt senhoros, essa divisão da esqna· 
drn, passando n \lO de Forerciro, demorou-se em 
Tagy sois meu•s, quando as operações 'de guerra do 
t.emt deviam ter sido o ~taquo •simultaueo de Hu~ 
maitá. . 

Qnnndo a esqundra forçnya a .Pnssagr:m do rio;· ·stl' 
n sorvtço da osquadra ficou III ferLOr, so nu o teve todos 
os resultados qno devia tor, nito ó a esqnadra rospon
snvel por isso, mas nquo11os que osterilisnrum o·mo
Yimento dol1a, nilo fnzcndo-n pnssnr, nito atnrMdo 
simultunoamenlo Humnilá, parn qno so podcsso dizer 
que havia algum pl~no nestn operaçli?· Mns o com-· 
bato, COII!O lodos nus sabemos, roduznt-so·ao·ntnque · 

. ' 
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do Estabolocimento, do nenhuma imporlancin, c que 
nós tomamos o ab,mdonnmos. 

nos fugiam sem pro. Niio estou agorit nnnlysr.ndo a 
estr.ltegin; acho quo fazer umn estradá no Chuco é 
Uillil cous1 quo custu muito, ó uma obm do consta'n
cia 'para o soldado, mas do gloria ... 

Msim, senhores, nflo so deve imputar a rcspon
sabilidado da esquadra 1t estel'ilidado do movimento 
da subida da divisiio avançada; se houvo erro, foi 
do plano, mas nito .por parte da esquadra, que nrssa 
liporn os lava sujeita no commando cm chefe do todas 
as for~ns brasileiras. 

Nfio quero continuar a nprociaçiio; niw estou 
agora fazendo uma apror:iação desse plano; porem é 
preciso, quando so aquilata o scrviçn da esquadra, 
não deixar em esquecimento seus bons sct•vidores, 
fazendo-os passar por ineomp'etos. Se incompleto 
foi esse servir-o, ella não ó porisso responsarol; o 
paiz todo sabê que, so acaso nlio fôn 11 bitlillha do 
Hinchuclo, os destinos da guerra teriam variado. 

O Sn. JAnUARI!lE:-Obra tiio difficil, quo o inimi· 
go a julgnva impossível. 

O Sn. Sn \·EIILI nA MoTTA :-Não estou duvidando 
que fosse diffieil, mas era questão de mais estiva ou 
menos estiva, de mais coqueiro ou menos coqueiro 
n cortar para entupir um buraco. 

Assentei, Sr. presidente, que devia aproveitar 
esla curta hora que lenho para o meu diseurso. fa
zendo estes reparos nos topicos da respost~ â falia 
do throno,< visto que declarei quo \'O luva contra toda 
ella. l\Ias não podendo fazer o meu dis:.ursn,rcdu
zindo-o iÍs observações, sobre eslas partes Ju res
posta, continuarei n uotilr dous pontos. 

Mas o quo pôde havor1 S1·. presidente, de louvor 
nesta estrada do Chur.o c unicamente a concepeão 
do genern I para flanquear O inimigo: mas 'fazer uma 
e~trn<!n e~ umtremednl, nito é obra monumental, 
nno o glorta nenhuma; a concepr.iío, s'm, so ó que 
clla foi conveniente; é no que entro agora, mesmo 
porque já contestei. 

Mas, o caso ó, Sr. presidente, ,que na fnlla do 
Utrouo de 1869 o ministerio ~chou neccssario falia r 
nas ba~1lhns, que nem batalhas foram, nos comba
los do Lomns Valcntinas, onde niio honvo senão com
bates par~iacs, poutos disparatados, p~rque os para
guares dJspntaJ:am a ponte de Itoro~o, a passagem ' 
do nc. Ava,hy, thspulnram os tres cnpoes cm quo es
liveram ate o dia '47. Não digo quo não fossem com
bates muitos gloriosos; rcconlteco quo o nosso sol
dado portou-se heroicamente, que"os nossos gcneraes 
portanun-se _com muita coragem, com muita intrepi
dez; mas se accnso o governo achou necessaric. fal-' 
lnr c•m Jtororú, cm Lomus Valontinns na falia do 
throno do ilnno passado,, devia fullar na deste em 
P~rihebuhy o cm Campo Grande; entrelan to, nisto 
nua ~aliou; se o governo achou necessario elogiar a 
perH·Ja dos g<mornes na segunda pbase, devia tam
hem elogiar n perícia dos gcneraes na ultima pllílse, 
porque desta maneira fica &aliente a predilecrão com 
que o governo olha para uttse para outros, fiêa'muito 
patente, muito tJ·nnspnrente esta prodilecciío com 
que o l(ovcrno tcem-so manifestado mais do Ümn vez 

Sr. presidente, não posso deixar de chamar a nLten
ção do senado sobre o topico da falia do lhrono do 
nnno passado. O nono passado o ministerio achou 

. necessario, na falia do throno, especificar a marcha 
do exercito polo Chaco, os combiites do ltororú o do 
Lomas Valimtinas, a dctlica.ção, disciplina o bravura 
das nossas tropas o dos alhndos; achou necessario 
que a chefe do Estado el<>gia>sc a pericia e intrepidez 
dos genoraes qno a commandarnm; achou necessario 
ouc o cheft1 do Estado f:tllassô do ltororú, do Chaco, 
do Lamas Valcntinas. ~las, este anuo, Sr. presiden
te, niw se falia, nem na pe1icia do general, nem nas 
batalhas de l'irebcbuhy, Campo Grande, Sapucaya, 
Caragnatahy, nem nessa caçada de Aquidab:;n. 

Ora, é preciso rer qual ó a raz5o disto: a commis
são está no vicio cm que tem cahido todos os exn"e· 
radore~ da gloria da segunda phase, deprimindo

0 
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ultima. Pois, senhores, v•!s que julg;tstcs necessario 
elogiar a pericia dos generaes o anuo passado, por
q~e razão est~ ~nno niw con;ngraste~ nm to pico, elo 
gwndo a per:cw do conde dEu? Pms toda a pericin 
foi só do Sr. duqne de,Caxias? Pois então a batalha 
de Jtororó . (batalha n5o), o combnt.e de Itororó, a 
abertura da estrada do Chaco, onde não havia senão 
bichos com que combater, onde o inimigo n5o podia 
otrerecer uma s1\ rpsisteneia, porqno não tinha nma 
canôa para transpor u~n partida da margem esquer
da do'rio pam n direita, uma estrada qtie se ftz em" 
dons. mczes com uma tmnqnillidado completa ó 
um .monumento? 

O Sn .. lA<:UAilliiF.:-Foi uma obra gloriosa; isto ó 
inconlostavel · 

O Sn. Sn,I'Rill.l n.l MoTTA: - Pois, nito! ... Fa
zer uma estrada do duas l0guas, ando niio havia 
ríingucm quo obstasse I 

O Sn. JAGUAR mE: - Estrr foi fcitn no meio de trc
mcdaos, o com o inimigo cm frr.nlo. 

cm dill'crentcs actos. 
Assim já foi a respeito dos postos de comm1ssao. 

conferidos na ultima ph;tse quo foram motivo .talvez 
do govemn nüo querer confirmar as patentes de 
commissão dadas por um dos gencraos cm chefe, 
dando a razão que aqui so apresentnu do ter esse 
dado tresentas o tantas commissõcs,quando na pha:e 
anterior tinham-se dado menos;,: , 

O Sn . .fAcu.tnmE:- Na resposlll á falia do throna 
ha um elogio pomposo e bem merecido ao Sr. conde 
d'Eu. 

O Sn. Su.vmnA D.\ Morn:- Eu não estou criti
cando; V. Ex. é quo pareco que est;( com vontade 
que eu cri tique. 

O Sn. JAcuAnmR: -Estou achando sem razilo a 
ditrerouça. 

O Sn. Su.VEilt.\ 11.1 ~lo-rn:- FizerDm um elogio 
ao Sr. conde d'Eu? mas qual ó o elogio: (Li!) " Os 
solrlndos sob o commnndo.do muito amado o prezado 
gonro do Vossa Magcstudc Imperai foram conduzi
dos lt vicloria final.· " O Sn. Sn.vnmA nA i\IoTTA: -Emfmnlo, niw, Sr. 

senador ; cstú enganado; quan1lo essa csll'ilda do 
Chaco foi feita na m'll'gom direita, nós tinha mos uma 
esquadra quo pas~nva c rnpassava por A ugostura · 
qmmdo quoria, o Lopez niw tinha nonllllma cano;; 
até Santo Antonio que pudosso ithi passar uma su 
partida para o Chaco, os seus dons vapo1 os peque-

Creio quo mio ó elogio o ser o !lo genro do. Sua 
nlagest;tdo o Tmpcmdor. Aqui ni•o hn ad,1cctivo al
gmn, nem do bmn; nem rio intrcpido, nem do perito. 
(Con11:nnando a lêr.) "Esta esperança quo não dei
xou um instante o tltrono imporia!, foi lambem a do 

todo o pai~, qno considera este trinmpho ainda mais 
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prccic~u jJOr tor sido :•lcnnrado sob a vnlioHn dircc
dlo dn nugusto esposo da "princcza imperial. " Eu 
êreio quo lambem não ó um elogio di~c•··so que o ~r. 

.condt.• d'llu ó esposo da pl'ince~a imporiul •. , 
O Sn. SJLVI\JHA Lo no ·:-Nmn isso t•stá no animo 

•lo pniz, nem augmentou n :J!egrin do povo. 
O Sn .. LIGU.IIliiiE :-Refere-se tl pcJ·icin do go· 

neral. 
O Sn. SJLVEIIIA 0.1 JitoTT.I :-Aqui nilo se fnlln

um pcricia do general: é qne V. Ex, niH• cst:í lemo 
hrndo da resposta tliJ armo passa•Jo; ahí roí que so 
fnllou , m pericia, quando se tratava tlo Sr. tlttquo 
do Caxi•s [U): "O sen:.do_compar~B? enthnsinsm
oxcitado em to•los os eoruçoes brnstlmros pula mar 
chn admiravel do Chnco, c os gloriosos r:ornbates de 
Jto,·ot·ú, Avahy c Lamas l':dentína,, manifestaeries 
explendid:.s, ussim du disciplina c hmvura do nessas 
tropas 11 dos nlliados, como 'da i•ericia e infrepitfez 
dos gene1·ae~ que ns cornrnauduram; e muito ~e or
gnllln ao lembrar-se <1ue :i frente de tno insignes ge
nernes se uchnva então urn de seus membros mais 
illuslres. " · 

Pois não acharam os membros da •:ornmissão um 
topico em que puzcssem lambem algumas manifes
tncões explendidas de pericin e intrepidez dos gene
raes que demm as batalhas de Pirehebuy, Campo 
Grande, Caraguata.hy, e mesmo n llmhmr:adn do 
Aqnidabau'? S•1gundo os principias dos ~enhotes, nito 
os meus, hu nada mais prrciufO, mais importante 
nessa guerra do que o dia 1" de Março? 

,O Sn. J.\Gu.mnm:-Não apo1urlo, <rtmnto riu ca· 
çuda.ll 

O Sn. SILVEIRA n.1 ~torTa :-l~stou dizendo, ~ue 
não ha nadu mais apruziwl, (seguntlo os seni,ores, 
que d<lcbrm:nm n, guerra n um homem, o po1· isso 
acharam que del'iilrn matul o), não devia havor cousa 
mais explcndirln, do quo o nome de Artuidahun : 
entretanto esq11eecram-se complctnmente I ' 

Sr. presidenw, isto não tem resposta. Os mem
bros da commissào extornaram a sua predilecção e 
a sua iujustica. A guerra, m1 ultima plwse, não more· 
du da c.omníissfto tio senado esta npreciaçfto des· 
vantajosa nos que tivor.lm pu r lo nel!a. 

O Sn, J,,,:u.lr\lmt:-Entrinchr:ir:tdllS. 
O Sn. StLVtmu !lA MorrA:- !'t!l'Cjue os ullleúmo~ 

pülil fron to, · 
!:estas 1:1,000 home11>, Lopez perdeu 2,000 no 

I toro r(!, o 6,000 no A vn hy: fir:uram, port.an to, 5,000 
homens: não ó uma grnnde glm·in Lat~r 5,00~ ho
mens com 20,000 o !untos, desde o dta 2't ate 27 
de DezemLro! 

Quuntns milllnmcnshavi;qn em Pcritcbuy113,000 
homens o 3,000 du reserva; hnria, portanto, lli,OOO 
homens. Ora, jà se rê que o nosso exercito qmu:c• • 
a rançou pura as cordilheír"s t:ilVc7. não tive>fe m11:s 
do quo lu n 18,000 homens; entilo asforrus <'stavan; 
quasi iguaes, e nús iH:coruu.ellemos pontos estrnte
gieos e fortific .. dos, A campanha fui cm serras e 
rn'nt:ts, os rccnrfos mais tlifliceis, 11 nas !.ornas V::· 
lent.inas nós eramns qunl111 \:ontra um. 

Portantll, scnlwros, nüo ha raznu para esta omis· 
silo ouiosu. Porque razüu se ha de !aliar em mani· 
festaçõcs espleudidas de pericin, de hrnvura e •!o 
intrepidc~ no Clwco e 1ws Lorn;.s Vulcntinaf, e hiJO 
de deixa1· no esquecimento as bataliws quP se deram 
nas Cordilheiras, quando se saho que ahi1 a guerra 
era no interior ,[o paiz, eom muito muis tlilncuhladc 
do que quando foi feita at.ó en.tuo, porque nosso 
excrr:ilo a~é a Assump~iw nãu deixou nrn só. di:J d.e 
ser pro.togtdu pela esqundra.que lhe dava t•Jüa .a ah
ment<H:illl, lhe protegia todos os mm•írnentos, c ,Uui 
servia 'tlo npoio até para qunlquer ruvez, o que,,'~ilo 
huvia na guenn do mt•rior. . . . •. • 

Uma ultima observuçüo, Sr. presidente, pú~que:a. 
hOI'il já· está elwgada. · :· ... .-:.·_ · · 

Sr. p!·csitlcnte, hu aqui JJt!sta r•·sposta á falia do 
thruuo uma expre~silo, q1111 eu tendo que o iCI)IIdO, 
cm snu ~abedoria nilo tlt~re deixar pussnr. (Lê). 
" Vossu Ma,;tlstmlu [tnperinl. .. (ui~ a conm,issüo; 
1st o lambem nito tinha nu do anilo passado: é coQsa 
nova) ... \'oisa ~bgcstude lmpet'i<il púde oonlllr 
com toda n dedcur,flo do se Jado :i can~u publi_ca e á 
pessoa de Vossa Magestado lml.l•vial. " 

O Sn. ZACAtlJ.\S :-Isto é noyo, 
O Sa. Sttvr.m 1 n,\ ~lOTT.\ :-Ora, senhores, tenho 

de la111entnr ontra W!?., que algum dos membros da 
cnmrníHsflo não esteja presentn, pilr'n perguntar, que 
necessidatlo tinh:t a commi»üo de vir com um voto 
pesscul de •ledícacfto a Sua Ma gesta de lmperifr!? 
Pois todos estes nitos que citam a~)n, sr•.nhoro>, niw 
são dcdicndo~ ao ch01'n uo Estndo, ii quem se deve, 
como symbolo da administrad\o, r.omo symbolo do 
paiz, todas estns ritnnifostne6es'? Pura 'qun a cnm
missiw inrnn ton nma formulá noYa d" dedicncilo. do 
scnndo tí. c!nsa publiea ~ á pessoa do Súa ;lhigêstnde 
lmporinl? 

:;onhoms, eu r:reio qun na detlic"çilo do sent;do á 
cansa publica cst:\ comprehnudída a dedicnçiio ao 
choío do Estllllo ... 

.Os membros da commissão, querendtl minguar as 
glorias dn bata'iha do l'il;ebebuy c Cam,.o Grautle, ,j:í 
nos u:ouxeram até a rdação dos mortes e feridos, 
pura mostrar quo não tinhu havido grande rcsistenda 
em :Peribebuy e Campo Grande. Querem chamar ,l 
questão para esse terreno? Pois bem, apraciemos: 
quacs oram as forças r.om qne Lopez nos espf:rou 
Jlnra ,os combates do D~1.embro? Sc~undo o /Jiarin 
das oper,.ções ds Sr. duque do Caxias, Lopo?. tinha 
13 n 14 .• 000 homens; o general 1\esquin, n11~ suas 
•lcclarnÇi)es ·~onfinna isto mesmo, diz que Lopez 
tinha ahi 1:1 n 14 000 homens, o umn grande fiiH'to 
•lelles, creaueHs. Quanto tínhamos n<\s '! llc quanto 
se cowpunlw" o nosso exercito, quo alrares~on o 
Ghaco o passou pelo l'ykiciry [Hra o~ cnmpos de 
batalha de 24 e 2'1 'I Em Snutn Antonio pnsfnr:tm 
18,000 brasileiros; o q111mt.os pnssnrnm dl• Pnlrnas 
pelo Pykiciry, pela relnp;narrla de Augosl.ltrn? 
Passnt·nm 8,000 homons, ü,ono o tantos do cxnrrito 
nrr,çr,ntino, c 2,000 o tantos da hrigndn do ~r. l'n· 
ranhos, hoje fallocido, o que 111nito senti, porque era 
nm officinllmrliJillCI'ilo. l'or cnnsequonein, n(is ti
nhamos ·26,000 homens contra13,000. 

O Sn. F. Oc:r.IVIANo:- EstilO SCJtOt'illl'lo da cQusa 
. puhlicn o chofll do Estado. 

O Sn. Z.IC.Ifi!.IS :-Sfw duas t•ntirlades. 
O Sn. Sli.I'EIIlA n.~ M oTTA: - l)arec'' .que nr.Oll,l" . 

missão entende, (corno ncah:1 do dizer o nobre ~eM
dor) quo silO cousas diffrrentes, causa pnbltcn, o 
chefr. do Est·•do; qu•· se pôde ser dedicndo !Í pessoa 
do Snn Magcstnrlu lmpL'rinl, o não sm· dedicudo ;\ 
cnusn publien, sem ser dndir:atlo a Su:1 Mngcstudo 
Imperial. 1\las cu entendo, ~uc não se pôde distin · 
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guir, por~uu a f!iliiSI publka incluo a ~ed~euçilo ao 
chofe i.lo btado. 

O Sn . .TAGUAmug: -Apoiado, IÍ o ponsamonto da 
resposta 1Í fnlla do tlnono. . . 

O Sn. StJ.VIIIIl.\ u.1 )IO'I''I'A :- SL• ó o pensamento 
do projecto de resposta, porque rnzüo vow isso'! Por 
\'OUlllr<~a possua do chefo do llstHdo cano ulgum po· 
rigo ! E' o ~uo isto t·evollu. · 

Jlf<,s niw, Sr. prosidotito', esta exprrssi10 da ros· 
posta iL falia do tht·nno é o r:omplemeuto d<1 idéa da 
perso\'orança do Sua Mngestado pam acabar n guor
I'U: ti quo jii o desprestigio tlo cot·po legislntivo ó 
conduzidO até o grilo do so querer attribuir tudo 
quanto os poderes do Estatlo fnzem harmonicumente, 
r.m favor da cnusa p11hlka iL posso~. Niw querem . 
depois que o povo diga q11o ha J.i•li'OI'Iio pess1w 1, 
quando as camaras mesmo são as rJuo estilo fazendo 
acrerlitul-n. 

Sonhares, nosto teor. ó quo murcham as Jopravu
eõcs do nçsso srsthomu: cm um systhema regular 
Õrn impossivel 'quo pnmssom estus oxpressõ•:s na 
falia do throno; mns niÍs estamos em uma tal decli
n,,~ão, que é impassivo! desconhecer quo ns nossas 
institui cães estão til o sul· stancialmente dc~encradas, 
que é pr~ciso procumr um remediu, quo não estiÍ nos 
homens, porque 11hi estão, senhores, no ministerio 
eidadãus respcitabilissunos por muitos titul.os, quo 
estão condcmuados a receber de sous co·religiona
rios ató essas dedieaçües <Í pessoa, sem quo cllcs 
julguem que isto prejur.liea iÍ sua responsabilidudo 
ministerial! 

E' 'porisso, Sr. presidente, que ha pouco tl'sso que 
o defeito ó tão grande e tão substancial qur attribuo 
a algum de~arranjo. ~1w .h a n~s nossas instituições1 que e prectso corngtr: e punsso que o mnu voto c 
pelas reformas. No su~undo discurso tlirci ao senudo 
quacs são as reformas, no meu entender, de que o 
pai7. precisa, o que farei, depois que o Sr. bariw de 

· Cotegipo acabat· o s0u discurso. (ilfuito bent, muito 
hcm.) 

Ficou adiada a discussito pela horc. 

O Sr. presidente deu para a ordem do dia do 27: 

1• parte (ate 1 hora).- Discussão do parecer da 
commissão qe eonstituir;iw, conr'cdentlo a licença 
pedida pelo Sr. senadot· burilo do Itaúna. 

3~ dita da proposição da camara dos Srs. deputa
dos, approvando uma pen~iw com omenda offerecidn 
no parecor da mesa n. ~07. 

· Discussão do projecto de lei fixando as !orçns do 
terrn para 1871 n 1872. 

!2' parle (ri 1 hora on unlcs). -Voto do graças. 

Discussito do requerimento tlo Sr. SQnador vis
conde do It~bomhy com. o p~reccr dn mesa n. 228 
nugmentando as horas da sossao. 

Levantou-se n sessiio ás :3 1/•1 horas dn tnrdo. 

37'" sessão 
EM 27DE JULHO llll 1870. 

i'RESIDENCI,\ -llO SI\, VISCÓ:VOE DE ,\8,\E'l'J(. 

Sumwuo.-Obsr:irvuçõns e requodmonto' do Sr. 
Pompnu.-Discussüo de um parecer du comrnissüo 
i.lo constituidto.-Oiscussilo de uma proposicü11 
da camara dos Srs. deputados sobre ponsõos:
DiseuS>iln do projecto tle lei fixando as forças d11 
tet'l'a.-IJiscussilo do \'Otú do grar.us.-Discurso do 
Sr. barão de Cotegipe. • ' 
A's 11 ho1 as dn manhit fez-se a chamada c ncbn

ram-so proson tes :30 Srs. senudores, asa ber: viscond~ 
de Abaotú, Almeida o Albuquei'Qite, Jobim, harão dP
Mamangnnpe. l'mnnguá. Figueira de Mello, Chi
chnrro, Antiw, Leiliio dli Cunha, barão de Cotegipe. 
visconde de :::apucahy, barão de S. Lourenço, Snyiio 
Lobato, barão ue Mul'itihu, Fernandes Dmga, Torre~ 
Homem, Cnrnei10 'do Cnmpos, Teixeira do Souzn. 
!li beiro da Luz. barão do llio Grande, Cunha Figuei
redo, Snnza Franco, barão de Pirapama, duque de 
Cnxia~, Dias do Carvalho, Silveirn da J\lotta, bnriio 
do Bom ltetiro. Nunes Goncalves, barão das Tres 
Barms e. visconde de Camarngibo; 

ComP.UI'eeoram depois uachamadn os Srs. Pompeli, 
Ja~uanbo, viscondtl de lt<lborahy, Samiva, Sinimbü, 
Znearias, visconde de S. Vicente e Stll'eira Loho. 

lleixnrnm de comparecer com c:msa participada 
os S1s. Diniz, lmi1o rle Antonina, barão de Itaüna, 
Paranhos, barilo do J\Inruim, Puutn Pessoa, J\Icndes 
dos Santos, Dias Vieira, Fonseca e illafrn. 

Deixaram de eomparocet· sem causa· participada 
os ::irs. conde da Boa V is tu, Firmino, Souza Qneuoz, 
F. Octaviano, Si!vcim Lobo, visconde do Suassuna 
c Nabuco. · 

O St·. presidente abriu a sessão. 
Lcn-se a acta da sessão antcoedento, e, não ha· 

vendo tjuem sobt·e ella fizesse observações, foi appro
vada. 

Niio houve expediente. 
O Sr•. Pompeu:-Tenho de mandará mesa 

nm requerimento. J'ermitta.mo· \'.Ex. que em breve~ 
palavras o justifique. Tratn·so tle uma questão parti
cular, de uma pobre familin da Bahia que não tem 
podido obte1' por outros meios ns informações que 
vou solicitar do governo por via do' senado. 

Fnllecr.u, Sr. presidente, em Montevidóo, o 2• te
nente do corpo tlo fazenda da armada Francisco Ma. 
nool Teixeira llabello, om 14 ,de Maio de 1867, e 
deixou na Bahia irmãos que .se habilitaram como 
herdeiros. O ''S?Oiio do fallecido foi arrecadado em 
Montcvidlio, remettido para· esta Ctlrtr, recolhido 
<Í repartição da mnrinha, dep,ois .entreg~a ao juizo 
de orphüos e anematado. Ato hoJe, porem, npesar 
de se terení passado mais de dous nnnos, não foi 
ainda recolhido ao thesouro. Parece quu aqui não 
estiÍ em o!Jsorvnncia o rogulamentu do 15 de Junho 
(ÍO 1850 quo rnani.la recolher á thcsouraria em 24 
horas o producto dos cspolios o pra Licor diligencias 
que nito ·se obSI!l'Yillll no presento cnso. 

Os intm·essddos toem requerido dt>balde, não só no 
govorno, como ao jttizo do orphãos, e até hoje niio 
tcom poJido obter nem o producto desse espolio, 
nem ao meuos informar.ito do sou dostino. 

A os lo rospoilo trocntam so ontro n presidoncia da 
Duhia o o miuisterio dn marinha alguns· officios. 
quo cu lerei no senado, parn mostrm· quanto este 
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negocio t~m sido protellndo, sem quo o mosmo possa 
dpr solucno. 

Em 2~ de Dezembro de 180~ dirigiu o .Sr. barão 
d~ Cote~tpe ao pt·osidonte da Jla!Jía o seguinte ofli
cw.§(Le): 

" MiniMcrio da marinha.-Hio tle Janeiro, 29 do 
Dozom~rn dlll8ti9.-Illm. oExm. Sr.-Hr.spoudendo 
ao officw que essa prest,;enctu mo rcmotteu, sob n.l5, 
em dal.a de 27 do mez proximo findo, n que acom
pa.nhou o mquerimonto, no qual Antonio .losé Teí
xmra llubello pede que sej:tm pnr;tnhi remettidos os 
dinheiros em varias espocim< de mtwdn,eonstnnt.es do 
nmconhoeimento cxisteute nu eont:rdoriada mnrinha 
o que pertencem no espolio do irmiio do supplícnnte, 
o cscrwiio do :!• classe Francisco Muuoel Tci:wíra 
Rabello: posso iÍS mãos de V. Ex., po1· côpín n in
formaçit~ quo :t sem~lhant~ r2speíto prestou,, ~1csma 
contadorm rm officro n. vai), dr. 24 deste mrz, por 
onde ~e vôo destino que toro o dito espolio c o modo 
como, para hnvol-o, de1'o proceder o petídonarío. 

« ,Deus guarde a. V: Ex.-fil'·i'OO de Cotcgipc.-Sr. 
prostdeute da~rovmcm da Hahia. " 

" Cripia.-N. 53.'í.-Hio do Janeiro. Conwduría dn 
marinha, em 24 do Setembro do 'lBüli.-IIIm. e 
Exm. Sr.-No 1 eqnorímonto que a prosidencia da 
prov_ineia dg Bnhin ~presr;nta a V. Ex .. com o incluso 
offic1n n. lu do 27 de Novembro ultimo, Antonio 
José Teixeira Rnbollo pede que sejam remottidus 
p~ra aquella provinci1 os dinheiros em varins espe
ctes de moedas, constnntes de um conhecimento cxis
t?nte nesta contadoria, os quaes pertencem ao espn
ho de seu rallecído irmão o rscrit·ito do 2·' classe do 
corro de rnzenda Frnncisco Manool Teíxeír~ Rnhollo. 
O espolio de qno tl'llta o supplicante roí rocei-ido na 
pagn~oria rln esquadra em operv,ções no Pnraguny 
em mturle ''o ordem do chefo do rstarlo-mni:lr tln 
mesma esquadra; de 2 d~ Junho do 1867, rle cuja re
ceil~ se extrahiu o conhecimento crn rorma que mo 
envwu o quartel ·general da marinha com o oflicío 
n. 267, de 5 de J nlho de 1867. Esto conlwimento 
apenas deélnm quo roíanecadndn na dita pagadoriu 
a qnnntí~. de 699$910 a qual, em cumprimento do 
av1so d·J 30 de .ln lho de 1868, expedido i1 íntonden
c!n da mar~n~n. roí entregue peln pagadoria d~< mn
rmha ao· JlllZO dos deruntos rl ausentes como esta 
solicitara e consto da guia n. 18, f:nssada cm 11 de 
Agosto de 18ô8. Consequentemente' entendo que o 
supplic!IIIIO dove dirigir-se áquelle juizo, como lho 
pnrecur conveniente a respeito dn quantia entreguo 
ao mesmo juizo, como fira dilo, rolntiva 110 espolio 
do s~u fallcl!ido irmão. V. Ex., poróm, rcsolvcrú 
c'(lmO entender melhor. 
· Deus guarde a V. Ex. -111m. o Exm. Sr. conse
lheiro bnrão ·de Cotogípe, ministro e so,:rolnrio do 
F.s'tarto dos negocias da malinha.-0 contador, Au
gu~to Cesnr de Castro A/cne:es.-Conforme.-F'/'1111· 
cistJo Xa1tirr Rr!mlempo.>> 

Depois creio que os íntet·ossados ainda requerernm 
ao ~:overno por via da presirloncin da llnhin. ·• rlnqui 
buixou o se.~uinto aviso do minístr•rio ·da fazenda 
áquella ~rcsídonda. ( lêl: 

" Mimsterio dos negocios da rnzond11. - ;3• meti o, 
-Hio 'do .Tnneiro, 28 de Outuhro do 18ti9.-lllm. 
o Ilxm. Sr. - Não constnndo dns livros do coutas· 
correntes de hens do deruntos, e nusontos, 1\SI'.I'ipt.u
mdos nn secção do dívidn da ;3• contndoria dn diroc-· 
torin gernl de contahilidado, ter se rocolhídounpo~
tnncm alguma pertenr.onto ao espolio do 2' tenonte 

Francisco Mnnool 'J'eixeil'll Hnhollo, declaro n V.Ex· 
quo srl pelo juizo do itusentes porlori10j sor ministra· 
do' .os esclarecimentos qno preterido o 1rmito do 
rorentlo ~" tenente no requerimento tmnsmillido 
ao thesom·o corri o seu ufficio de 2 <lo corr~nle, Deus 
guarde a~· Ex.-Fi.,condc,de ltalw'rahy.-AS. Ex. 
o S,r •. pres1dente da província da Bahia,. 

h n1~r!H er~ FoverPit·u deste anno o seguinte nviso: 
" ~ltmstono dos negocios dn razendn.-Hio do Jn

n_eiro, 28 do Fevereiro de 1870.-lllm. e Exm Sr.
IIm soluçito at' olficio desia presidoncia de lO de 
Deze.mbro do anno findo n que acompanhou o re· 
q~wnmento de .A!ttonio José Teixeira Habello, pe
dm~o por cerltdllll o quo constnt· dos livros do 
re~1stro de iuventnríos, dos do leilã.J e outros 
rolntivnmente no espolio de seu irmiio Francísct;: 
Manool Teixt•!ra Rab~ll_o. decluriJ a V, Ex. que, não 
tendo . a ~ecçao do diVIda da 3• contadoria do the· 
souro nac10nnl ns rnenciomdos liVl'OS em seu poder 
por pertencerem ao cartorio do juizo de orphãos c 
uuse~tr.s, sú por alli se podor(t pmar a certidão. re-

. quel'lda: obsr\yvanilo a v,. Ex. q\re, tti~da mesmo 
quando os dttos llVl'os nessem a refenda seccão 
não podol'ia ser dada a certidito pelo thesóuro, 'po~ · 
qu,,nto cstu só us passa dos livros que lhe pertencem. 
ou cstitu a seu cargo, o que niio acontece com os de 
quo se tr~ta, que silo peculiares do ju:zo ou· cartorín 
de ausentes. . 

Deus guarde a V. Ex.-Visconde deltaborahy.
A' S.· Ex. o S1·. presidente da provinda rtu Bahíu. " 

Por conse~uinlo o negor.io depende do juizo de 
· orphitos: !lllrs n est.ejuízo teem se dirigido os interes
sadns, não srí por meio de requrrimcntos enviados· 
pelo presidente dn provineta, como dr seu procurador 
aqt~i. e até hoje não tem podido obter a menor so-
luça o, . 

Ainda lla p0nco uma pe>son distincta da Bahia, 
q.ue so interessa tamhem por essa pobre ramília, ve
rtflcon que no thesouro ainda não tinha sido reco
lhido es~e espolio: o não ti s6 com esse espolio que 
te/ll hayído tanta demora; o mesmo tem acontoc1do 
c~m outros, not~velmente com o pertencente á viuva 
Fmsa, 

Em Agosto do.anno passado o ministro da mari
nha dirigiu um aviso no da razonda paro ser ontre"ue 
ao procurador de D. Maria Lniza Fiusa PachecO u 
importnncin do espolio de sou filho o 1 ° tenente Luíz 
Barba lho Muniz Fiusa, arrematado no Jllizo de nu
sentes. em Abril do mesmo anuo, noeznr da dispo
s'ção terminante do regulamento de 15 d~ Junho 
da 1859 que manda recolher em 24 horns ao thasouro 

. o prodtll'tu da nrremntacito. Entretanto, affianca·mo 
um illustre deputado da Bnhia, a imp:rtancin do 
espolio porlencento no tonen,te Finsn, ainda em Ou-. 
tubro do anno pass;tdo nito tinha sido recolhida ao 
thesonro ! · 

Hepíto, paror:e quo e re~ulnmonto sobre n arreen
daçiio tlos bons de ausentes nito so oxocutn no jmzn · 
dest.b l\\rte. A' rospeito do espolio do tenente Habello, · 
de que trato, nito hn quom possn sabei' o nome dos lou
v,Hios, nomeados o ltpprovndol pnrn nvnliacão dos 
bons, conforme ns nrls. ;H c 36 do cltndo 'rogula
mento, 

:-lito ha tnmuom quom possa sabor o períodico 
cm quo so pul,licnram os cditnes pnra a an·ematarií<l 
dos bens, conrormo os nrts. 38. 30 o 41 do rog: ll. 
nom o nome do quem arromntou t os hens. 

Segundo um mmnorinl,quo mo nprosentarum, presu-
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me-soque o procumdordos feitos, e seu ajudante uão 
tivo1·am scieneia da nrromutu~ão. 

O uollre senudor tinha tlito quo não podia llSpernr 
tla politica seguida pr.lo governo e sobmtntlu du~ 
opiuiües sustentadas pelo minist1·o intor·ino dos ne
gocies es.trangeilos, que as relações com iiS repu· 
bhcas nsmhas pudessem est·.ibelecer-se no pó do 
conliunça que era para desejar. 'J'ilou o nobre se
n.atlor u~ta inferencia das proposições por mim' enun
cwdas na camnm dos ilc-putadJs ~ uqui RO' se. 
nado, a respeito dn intelligencin do tratado da tri• 
plica nllianQu, e do modo porque eu encura1·u as suas 
couscquencJas. Respondendo agora ao nobre senador, 

Diversas petiçúo~ dos intOl·essados f0rmn rometli
dus ás fccrotllrios de mnrinh11, fazenda e jnstira co
bertas com ollieios do presidente da Bnhin, é nem 
uma teve solução, porque o negocio depende do 
juizo de orphiios. 

Portanto, Sr. presidente, no interesso do obter 
essas infOI'IlõilÇÕeS, já que não hn melO do alcan
cal·US do outro modo, vou mandar ú mesa este re
quel'imonto, solicitando que o governo ordcn,; no 
j llizo qno dtl informações a esse respeito. (Lê.) 
: « Requeiro que, pelo ministerio da fazenda, se 
peça ao governo, ouvido o juiz de orphiios du Côrte, 
o seguinte: 1•, se o espolio do cscrivilo de 2' classe 
do corpo du fazenda Francisco Mnnoel 'l'eixeirn lta
bello, fallceido em Montevidéo, em Mnio de 1867, 
foi Ul'l'CC;Jrlado ror esse JUitcr, ttp1ír.1do e recolhido 
ao thesouro, segundo as dispnsições vigentes ; 2" em 
quant? imr rtou o prouucto do dito espolio : 3' qual 
o dostmo que tcvo ou se deu n esse pro,J11cto ; 4" , se 
ns herdeiro~ se habilitaram para recebei-o, e porque 
motivo niio lhes lllm sido entregue. 

S.1la das sessões, 2'7 de J1liho de 1870, -T. Pom
peu .. » 

Foi litlo, apoiado, post1 em discussão e appro
xado. 

ORDEU DO DIA. 
LlCENÇ,\. 

Entrou em 1• discussão o 1 arecer da commis.,ão 
de cons!lluiçiw, concedendo lkcnça ao Sr. ~cuadot· 
barão de ltaún:t. 

Posto a votos passou para a 2• discussão. 
PE~SÕI!S, 

Seguiu-se em 3' discussão, com a emenda offere
cida pela mesa, a proposição da camara dos Srs. de
putados approvaudo uma pensão. 

Submcttida á votação foi approl'ilda e remcttida á 
commissiio tle redacção. 

FORQAS OE Tf\1\R.\ P.\R.\ 1871 A 1872. 
. Entrou igualmente em 3• discussão o projecto de 

le1 fi-xundo as forças do terra para o anno financeiro 
de 1871 a 1812. 

Posto a votos foi npprovndo, com ;~s emendas np
provadas em :2• discussào, c remcttido 1Í 1:ommissão 
de redacção, depois de terem sido regeitad;~s ns 
emendas do Sr. l'uranaguá olferecidns u;~ sessão de 
22 do corrente mez. 

VOTO DI: Gll.IÇAS, 

Pas>auào se iÍ 2• parte da ordem do dia, conti
nuou a discussão do voto de graças. 

O Sr. bnruo de Cotegi11e (mmistro 
da marinha c interino dus maocios estrangeiros:)
Sr. presidente. continuarei com a resposta, que pro

·metti e devo .. n~s nollro~ senadores da opposição, 
resposta que fo1 wterromp!d,l na s:•ssão do snbbndo. 

Propuz·lllO considerar a nossa ~olitiea externa c a 
nossa p'oliti1:a internn. No meu pnmciro discurso não 
pudo se quer coucluir 11 .primeira parte: faltou me 
tratar das nossas rel:1ções com as Hepnbltcas do Pam
guay o do Prat,l. Por nhi comcçaroj, pois. l\n havia 
pro\',1do qno as noss.1s roln~õcs com as republicas 
visinhns nún se achavam no pó dcscripto pelo hon
l'ado souad.or pcl1 Balda; oxpuz o estado em que as 
recollemns do nos;os antocessuros, c qual o cm quo 
.se achavam nctnulmontc, 

o furei tumbem ao que sobre oste ponto disser.1m ·o 
illust,ro senador pela Baliia, q11C fallou por ltltimo e 
o t!iguo negociador do referido tratado. 

Senhore~. coLoquemos a questão sob o seu verda• 
dL'irv ponto de vista. Deixemos os commentarios 
que os houradus senadores teem feito ás minhas o~i
niões, upezar d~ haver uu explicado suficientemente 
o sentido dellns, 

Donde emanou a cousequencia, tirndn pelos hon· 
rados senadores. de quo Nl sustentava o direito de 
conquista? De haver eu dito q11e, q111mto ú questão 
de limites, o Paraguay ni1u tinha o direito de aceitar· 
ou deixar de aceitar as condicões do tratudo da trí
plice alliança. e de que tinhainos idu ao Parnguay 
por cans~ I.Oessn.questão. l'elo.que toca a esta parte, 
sonilores, no primeiro discurso que tive a honra de 
pro!'etu· aqui, expliquei o meu pensamento suflicien· 
temente: mas repetil-o-hoi. 

Eu uito disse que as questões de limites tinham sido 
a caus;. principal, que levaw o Ul·;~sil a fazer a guer
l'il ao l';U'ilguay. Tendo sido inter?ellado a respeito 
deste ponto tspecial, aclle limitei minhn resposta, de
clarundoque, '"mbol'll o Brasil não tives~e feito a guer
ra por essa questilo, toda via, por parte do Paraguay 
I' um esso1 a causa red, posto qUl' não ostcnsi v a ; e 
que, portnnto, resolvida n questão dn guerra em fa
vor dos alliados, não deviam estes deixar subsistente 
semelhante germem de novas discordias e lutas. 

Creio, Sr. presidouto, q11e .no Brasil niug11em igno
ra quu o dictador do Pnraguay prepnrava-;e do longa 
mão para decidir pelas. armas esta questão. Os pro .. 
prios escriptorcs, os m;ds favoraveis no ·Parngnay, 
niia occult"'n que era essa a intencão do dictador. 
O ~r. TIJOmpson, nn sua obra, refer.ndo-se á captura 
do vapor iii a-rq1te: de Olinda, couta.que por muito 
tempo o dictador hesitara e di;;sera " ou agom ou 
nunca » o que prova que ollo se achava preparado. 
. O r", senhores, isto que nlío póde ser. eootestad{), 

é que os nobres senadures couteswm, mudando os 
tunnus da questão. Dissen•m elles: "A cau.~n da 
guerra nem motliuta, nem immodiatamente foi .a 
questão do limites. " Se se ret'erom,no Brasil,, con
cordo com os honrados senadores que não fnrinm•Js 
a guerra por esse motivo, mas ljUe o !la teve [JOl' ori
gem o q"cstão de limites, tnmbem não mo podem 
eoJltest•r: o sendo assim, quando o> alliados con
cordaram em repelli1· a offonsa, quehavi:uu rccehido 
do dictudor do l'nraguny, improseindivcl Cl':J toma
rem, corno tomuru m e111 con.,ideruçiJO os lo ponto. Foi 
isto o que llzemm, declarando no tratado quaes os 
limitos, cujo roconhecimcnto a Cuufedemção Argen
tina c o lknsil exigil'iaín do governo do l'arnguay. 

Dizem os honrados senadores: "Mas os ullia
dos no mesmo !raLado se obri~umm a respeitar n 
integridade c sobcrunia do l'uragnuy, e pnis niio po
dinul de modo algum eontrut11r, ou 'tuerer tirai' do 
tratado l[lllllqucr consequcudn que fosse conlrarrn a 
c~ses princípios estnbclcdtlos. " E quem disso aos 
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nobres senadores que ou sustentei IJUO queríamos ou 
devíamos oxigh· mais do que estava ostL,bolocido no 
tra tudo da triplico alliuncn ? Tui ai10 h ou vo ; pelo 
contrul'io, disso quo os aÍiiados deviam sot· genero
sos para com o l'arnguay. n.antondQ sobrutudo na 
sua plenitude a iutogril!ado duquelln Hcpublica. 

E porventum a disposieão do tratado, rolativu 
aos hmites, atacou a integr1dade do l'urJguay? Nua, 
senhores, porque nosso mesmo tratado, em que se 
fixam os limttos a que os ulliudos so julgavam 
com direito antor:orm0nto · ú guerra, cllos so com
promettem a t'cspoitar n integridaéo dnquella \lo
publica. Consoguintemento, o que cada um pro· 
curava obter, por uma patte u Confederacão Ar"cn
tina e por outra o Brasil, não irnportlva'iunov~cão 
alguma que se podesso attribuil· ao a Luso da fo1~a. 

Entt·etuuto, mesmo nestas circumstancias, a pÍo
valecerom os priucipios estabelor:idos pelos honra· 
dos senadores, o Puraguay estava no sou dil'eilo, re
pellindo todas as clausulas do tratado, e os alliudos 
nenhum meio tinham de realisnr os proposilos da al
liança, depois do tamanhos sacrificios, senão fazendo 
uma nova guer:·a com aqnella ftepubliea. Isto é o 
que me parece opinião insnstcntavcl. EruborJ u 
guerra fosse feita eom o fim immediato de repcllir a 
injuria o inrasão no ter rito rio dos alliados, comtudo, 
havia outras questões a resolver, e a principalt!ellas 
era a de limites. Nos não pedimos mais do que 
aquillo que podíamos antes da guilrm; a Confedera
ção Argentma não exigia mais do que o que sempre 
p~oc;trou conseguir du Paragnay, por meio de nego· 
C!UÇUOS. 
' Que a questão do limites crn a causa essencial da 

guerra a que sob outros pretextos ostensivos nos pro
vocou o Parag1wy, não suu eu sú que o ~igo, disse-o o 
nobre senador pela Dahia, que aliás combateu ulti
mamente estH opinião, e dil·o a imprensa de Buenos-

' Ayres. Os princípios que eu sustentei, vejo que süo 
igualmente sustentados por homens muito distinctos 
da Hermblica Argentina. 

Recordo-me de que em lSGS, trat~ndo-sc nu en
mura dos Srs. deputados, de vaTios asmmptos e 
fazendo-se al!1umas accusações ao ministerio,. de 
9ue era pros1dento o nobre senador pela Bahia, 
acerca do estado cm quo se achava e paiz, defen
dendo-se o nobre senador dessas uccusar:õcs, pro
feriu o seguinte no sou discurso, que "se acha n 
paginas 161 dos Annaes da sossito de 27 de Maio: 

"E' sabido que as difficrJldadosa que o nobi'O depu
tado alludiu não datam do 1864, mas''do ép<Jea muito 
anterior. A questão de limites, essa questão incan
descente do Purnguay. é, por ventura, nossa?>> Ora, 
daqui, senhores, vê-se quo o honrado senador con. 
siderava a questão de limites do Paraguay como uma 
das causas, qno haviam prorocado a çuma, porquo Q 

julgava como questão incandescente, e dizia que u 
culpa nãu devia recuhir sobre o ministei'Ío de então. 

Na Republica Argentina, embora a causa immo. 
diata da guerra fosse a invusão da província de 
Corrientes o u captum dos vapores do guerra da
quolla llepublica, todavia os sous homens politicas 
não cons1dornram a guerra sómente feita cm con
scquencia dessas injurias; disseram, o sustentam 
qno a quostilO do limites tivoru muita influencia lia 

·~·osolução do governo argentino. Cito, por oxcrnplo, 
o que escrovmt a ·Nacion, folha que, como o 
nobre senador subo, ü redigida .por homens muito 
úistinctos, alguns dos quaus tivorum grando purlo 

n s nogocios ~a allinnr.a. Este jornal, tratando do 
accordo proliíninar do pnz; ultirnnmonto hàVIdo em 
Assurnpciio, o combatendo o pl'indpio que se ad· 
mitto de' pouor o l'arnguay propôr qualquor IJlOdifl· 
caçüo .aos alliados, di1. o seguinte em 1ím dos topicos 
rlo urttgo do O de .Julho do corrente nnno (lê): , 

" A guena úfi.n foi feilu só pnru repellir a invasito 
do l'nraguay. O Paraguny havia usurpado nosso ter
ritorio no él!Uco e nu margem 'do Paraná. O tratado 
de allian~a que especificou as cu usas da guona, de· 
clnrou quo Lambam a raziamos em nome do nossa 
soberania territorial calcada pelas usurpaÇões dos 
governos 1,0 Paraguay. » 

Ora, são nossos alliados que tiveram iguuos moti· 
vos quo nús para tomar iiS armas; isto é, a invasúq 
de tonitorio,a guerra sem declaruçüo prévia, que sus 
tentam, uos termos claros que ucnbo de lêr quo pela ' · 
guerra devi~m resolver·Se 'estus questões i e consi· 
deram, nu minha opinião muito bem, qúe não p:dia 
a allinnra deixar' do promover todos os meios afim 
de <JilO Ítito se reproduzissem semelhantes camas de 
discordia c de lulu. 

Vencer o inimigo, reduzil·o ao estado de n~o po- • 
der oll'orocer resistcncia e não tirar da violaria todas 
as conSL'qumvius justas, me parece, Sr. presitlonte, 
politica insustonta \'e!! 

Quaos seriam, senhores, as consoquencias da poli
tica aconsellwda pelos homados seuadores? Ea já o 
·fiz notar na primeira vez qno fa i!ei: retirar nossas 
forr:as, dcixm· o Paragmty em c~mpleta liberdade 
parÍ1 aceitar ou dei::ar de aceitar o que propuzesse
mos, o termos do resolver-de novo as duVIdas por 
moia uns armas, porque, entro as nações, quando 
não chegam a accurdo eutre si, não ha senão o juizo 
de Deus. 

Sr. presidente, disse-so mais. " Vós, sustentando 
que o P!iragnay não pódo recusar aquíllo que os 
alliados exigirem em relaçao a J,mites1 sustentaes a 
doutrina das soberanias incompletas, au meia sobe
rauia, e desde Jogo inquinaes o tratado, que se fizer, 
de uma ·nu!! idade tal que não póde deixar de ser 
alJAgada posteriormente. " 

Sr. presidente, foi a isto que ou chamei e ainda 
chamo uma questão de escola. Desde que faz-se a 
guerru, depois da qua I devemos conseguir ~m ~es~l
tado prcvtsto anteriQ!'mcnto, o fundado em JUStr~a, _o 
r osso inimigo Yondrfo não púde recusar as condi· 
cões respectivas, porque (foi n minha expressão) 
neste ponto nilO gosav" 'olle de uma sobernnia com
pleta. Ora, cntenuo que gosar de soberania com-· 
plota é achar-se na posição de qualquer estado, que 
póde aceiLiir ou recusar qualquer proposícão sem que 
lhe provenha damno algum. O uobre sénador disse 
polQ contrario "A soberania est1í completa; olle 
accitt<, porque não púdc deixar de aceitar. mas SOJ?· 
pt·o com soberania,, E' a isto que eu chamo questao 
de escola. 

O Sn. S.IMIVA:- E' a· questito dos estados fracos. ,· 

O Sn. liiNlRTI\O n.1 J!AliiNI!A:-En fallo c~ circum-
stoncias do guorrn, dopuis da vicl-jn, ' ' 
o honrauo sonndor quo orn rrimeiro Jogar fal

lou o o qne se lhe seguiL~ disscr!•m: cc H a certas 
cousns que se [azem mns nuo se drzom,, por outrct.· 
entendem quo o' p/ocodi:nento não ó jnsto, não ó 
conveniente c não obstante querem que se faça. 

' 'T' I - ' O Sn. ZAG,Ill!.IS:-:,no, son 10r i DtlO quero quo se 
faça. 
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O SR. !!I:SISTno DA li.UIINIIA.-Os nobres s~nado- I 
res seguem 11 doutrina de Escobar, o 'jesuitismo; ou 1 sigo o systhomu·contrnrio: r.eho quo, ~úorondo n•ls , 
o que (1 justo, o que ó conformo a.o direito, c aos 
interesses csselieiat>s do Imperio, devemos declarai-o 
franca o positivamente. 

Disso-se: " Mas vildo como nessa questüo foi o 
nosso plenipotoncinl'iu completamente batido pelos 
diplomatas argentinos, o c?mo uchu-so o tmwdo pre
liminar do paz em contradicçüo com o que aqui disso 

jnlgn que lho estão garantidos pelo art. 16 do 
tndp da ultiaqça, e occupados pelo direito da 
\Orla. 

tra
vic-

O Sn. Z,ICARIAS :-Mas podem ser devolvidos de
pois do exame dos documentos, pelo tmtado defi
nitivo. 

o ministro interino dos negocias estrangeiros. » 
Sr. presidente, o que tliss~ram os diplomatas ar

gentinos o o quo ultimamente se praticou cm As
sumpção, em .nada con~raríu os principias que aqui 
enunciei; ao mverso d1sto, so o. honrado senador 
tivesse prestado mais alguma attcnçüo aos dor:u
m•mtos, a que se referiu, teria visto que os diplo
matas argentinos s:Jstentnram QS mesmos principias 
que eu sustentei. 

Citou o honrado· sçnador a questão da occupncão 
da villa occidental do Chuco e o protocollonssign;Ído 
na ·\ssnmpção em 20 de Junho do cD!'fonte anno. 
Vejamos o que dizem estes documont.ns. Por occa
sião da occupar.ão da villa Occidcntal do Chnco, o 
govemo provis?rio endereçou uma reclamaçüo ao 
general :l.l'g~nt1no . contr~ essa occnpação, dizendo 
que não !JuVll•m amdu s1do celebrados os tratados, 

, segundo os qu:1es devessem ser conhecidos os limites 
dos respectivos Estados. ficspondou o gennrulurgen
tino o seguinte, cm 2± do Novell)bro de 18ü9: 

" Para proceder como fez, não teve o abaixo assig· 
nado outra regra senito os direitos incontesta veis 
.que 11 Republica Argentina tem ao Chaco, o que cs
tãú explicitamente reconhecidos no urt. lG rio trata
do da tríplice allianca» (note-se que elle deriva lam
bem o seu direito do tratado da tríplice allianca): 
,, tra lado qm• o governo provisorio do Paraguay 
comprometteu-se u reconhecer antes e depois de as
sumir a udministrncão, e que, entretanto, desconhe
ceu até corto ponto;· quando prctenden impOr contri
buicões aos quo nlli estão estabelecidos. 

ci ministro das relações cxtedores, o Sr. D. Ma
rianno Varelln, dirigindo-se ao governo provisorio 
do Paraguny, em data de 27 de Dezembro do mesmo 
anno, disse o seguinte: 

" A nepublica Argentina crê e sustenta, apoiada 
em titnlos incontostaveis, que o torritorio, que se 
contesta, pertence-lhe exclusivamente, e que a posse 

·delle, por parte do Paraguny, tem sido uma usur
pacão de nossos direitos. Reivindicado esse terri
toilo pela victoria das armns alliadas, foi a sua 
occupnção um facto m~torial e loqic?: e ret~oc~rler 
hoje seria pôr em duv1da nossos legitlmos d1re!los, 

·dando nós ,mesmo pretextos que mais tarde se nos 
opponham. · 

. " Assim, ao occupar o Chaco, a Republica Argen
tina não resolve a qtwstiio do limites: toma pelo 
direito da. victoria o quo cru ser seu, disposta a 

- devolvei-o se o Paragnay nprcs"ntar provas que 
vencnm as nossas quando so trattJ da quostiio do 
d' 't >. 1re1 O. » . s-v· 

O Sn. Z ICAIU.AS :-Niw !lc'ou resolvida a questão; 
dcpoudin <Jo oxamo de documentos. 

. O Sn. lll~lsrno nA li.IHINII 1 :-:'1üo ficou resol
vida a rpwstf10 nos seus termos nltimos; mns trago 
estes oxtrnctos [J:If.l rlcmouslrul' que a Confodcl'ilr,:iw 
ArgentinJl julga-so com diroito u ossos tol'l'itorios, 

O Sn. !!INISTno DA mmNuA : -Acaso sustentei 
cu aqui, ou na camara dos deputados, que a Con
fodoraciio Argentina nüo poderia dovolver todo ou 
parte "desse tcrritorio .ú Herublica do l'amguay? 
Acaso sustentei eu que o Bmsil não poderia lambem, 
ceder de cortns condições do tratado'da triplico ai-

. liancu om beneficio do Pnraguny? Não, senhores, 
nunén sustentei semelhante doutrina. 

O SR. ZAcAniH:-,Niio era isso questão de fazer 
se quizer. I· 

O · Sn. mNISTIIO n.1 nl.lniNII.I:-0 que sustentei é 
que os nlliados podiam fazer a cessão, mas que a 
Hepuhlica do Parilguny, se os alliatlos não qnizessem 
fazer essa cessão, havia do conformaNe. Aqui é 
que estú a nossa diver~oncin: o honrado senador d;i 
ao P:~ruguay o direito do recusar ou deixar de. re· 
cusar; eu digo que o l'arnguay não tem esse direito, 
o s6men te os alliados podem fazer a concessão. 

o Sn. z;\CAl\JAS:-Concessã1o não. 
O Sn m~Isrno D.l nLII\1:1'1!.1 :-Concessão. · 
O Sn. ZACAIUAS : - Esmola, não. 
O Sn. mNISTnn m lLIIUNH,I:- E' por esta razão 

que o nohre senadcr diz e repete muit1s vezes que 
eu considero a Republica do Paraguay como gozando 
de um terco, de um quarto, de um quinto do sobe
rania. En }ú fiz notar que a divergendu entre mim 
e os nobros senadores era apenas de palavras. 
o Sn. z,\C,\1\l.\S:- Não, é completa. v. Ex. diz 

que ó esmola quando eu digo que ó direito. 
O SR. !111iiSTRO DA nLlll!NILl:-V. Ex. tenha pa

cioncia. 
O Sn. Z,ICARIAS :-Diseutirei isso no orçamento 

dos nogocios estrangeiros õnde tenho mais algumas 
cousas a dizer. 

O Sn. !11:\'ISTRO n.t niAI\l:>!lLI: - Mas deixe-me 
continuar. 

A prova cst:í, Sr. presidente, no discurso do nobre 
senador, sou companheiro do opposiçüo. Para que 
não se diga que não reproduzo as expl'essões do 
nobre seu<~ dor, peco liecnça ao senado para ler parto 
do discurso de S. Jlx. sobro esta mataria. 

Sustentava o uobro senador, •1ne urn Estado qual
quer vencido, go;uva de plena liberdndv para aceitar 
011 deixar do aceitar aquillo que lhe fosse jlroposto 
depois da guerra, e dizentlo que cu me havta equi
vocado nos termos da questão, accroscentnn: "Sup
ponha se um Est~do: .que, drpois do prolongada 
guerra cu1n u~ P!liZ VIS!Oho, te!" do coder no venco
dnr uma provmcm ;· n resoluçno tlôe lhe, eomo é 
doloroso a nm homorn deixar que llle um pu tem um 
brnço para eviln1· mnl m 1br; mas este sncrificio e 
feito Utl pleno uso da rnzüo o du hbordnde, o esta 
libordudo ó prccisnmonto o fundamento do sua legi
timidade." Ora, ois arrui porrruoou tli~o que é f[llCS• 
tilo do pnlavras . 

O vcncidtl doixa que lho tomem umn provmcw; 
dóo-so, mas como niw tom remCJdin, porque lho pro
viria malrnaiol', cedo; porém cede no nso pleno de 
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sun libordndo. Pois bom; npplico o mesmo ao Pam
guay: dôo-se, não queria ceder, mas para evitar mui 
maior concorda com o tratado da ·ullian~a. Pottnnto, 
·estarmos nós a dizor 11 Tem plana soberania, não 
tem1 plena soberania n é om Yordude uma questão 
de escola. 

E Yarnos n ver até onda chega essa plonl sobera· 
nin de quo o nobre senador faz tão cnorgica ostcn· 
tacão. O tmtado da triplico alliunça diz cc Os alliados 
exlgiriw do Puraguay que se desarme, que não possa 
tor"um exe1:cit~ scn~o em tnos o Ines pruporç?es, que 
não tenha loruficacoos á murgem de seus nos, que 
será ·obrigado n aÚ~'il-,os ú na~ogação d,os alliados o 
das nar.üos estrangeu:as; que na o podara tor no poder 

. -como s'eu primeiro magistrado a Lopez 011 qualquer 
de seus desecndentes "o o nobre senador, nilu ob
stante tudo isto, quer sustentar-a plena soberania do 
Para~uay! 

Pois, senhores, ha maior ataquo ú soberania de 
qualquer nacão do que dizer-se-lhe: " Não toreis tal 
ohefe, nós vôs faremos a gucr;a até que ollo seja ex
pellido, nós cnntmuaremos n tazcr-vos a guerra se a 
esse I'Íor substituir algum, que tenha os mesmos sen
timentos, ou pertenca IÍ sua familia! '' Ora, um Es
tado u quem so impÕe t~es condJçõos,. .está no uso 
.pleno de sua liberdade para aceitar ou deixar do 
aceitur, depois d9 conscgnidos os fins a que O•lS 
,propozomos ? E' u isto que chamo politica de Es, 
cobar; é n isto que chamo politica josuiticn, que 
.apresenta o principio do,plena soberania, de plena 
liberdade, e ao mesnlo tempo oxige cousas q:w são 
completamente contrarias ú essa soberania c liber
jjade. 

Vamos adiante. 
Fez-se n guerm para expulsar Lopez do Paraguay, 

doclaron-sc que n paz não se celehrnr n emquanto 
Lopez a \li estivesse; pergunto: ·su presentemente 
fosse eleito presidente da Republica (supponha-se que 
·eXIStin· um filho de Lopez, com os mesmos princí
pios, com as mesmas idéas) o honrado senador, se 
estivesse no poder, _julgaria que 11avi«m sido conse
guidos ,os fins da alli~nça ou diria: " Não podereis 
ter esse magistrado a vossa frente, porque compro· 
mctterá as vossas relações com as republicas vi· 
sinhas? " 

0-Sn. SJLVEIR.\ D,\ ~IoTTA :-Que direito ha para 
isso? 

O Sn. lliNIS'riiO DA !IARINU,\: - E' o q:1e eu 
quizera perguntar. 

O Sn. SILVEIRA DA Aforr,\:- Pergunto a V. Ex. 
O Sn. lllNIS'rao m !IAR!:'IIIA: - Eu pergunto a 

quem mo ~ccusa. 

recinto,·, que o tratado do pnz prelhnma:· do pen
dia do tratado do limites, como dtsso ~ nobre sena
dor pclu província da llahia. O que afirmei c sustento 
é IJUe o tratado de limites devo sor umu dus conse
quendas do restabelecimento da paz, eqtte o tmtado 
definitivo desiJI não so deve fazer sem que nelle se 
considerem lts questões de limites o todas as outras, 
a que se refere o da allinnca. ' 

A paz se acha restaboloéida pelo tratado prr)imi· 
nar; agora Cltbe no tratado definitivu attendor a 
todas us questões contidas uo da t.riplico ulliançt; 
por exemplo, a ~ucstào de limites, a dus fo:·tificaçõos, 
a do armamento, 11 do exercito da Republica, a das 
indemnisações, etc. · 

Li hll pouco um topico de um artigo cscripto por 
pessoa muito competente da Republica Aagentina a 
respeito desta questão. Lrrei ainda outro quo .de
monstra como a opinião sustentada por mim ó par-
ticipada e não é uma novidade como aqui se disse, 
novidade tã,J extrunhavel que . dovin obrigar-mo ·a 
perlir irnmedintumento demissão. 

O Sn. ZAc.\niAs :-Eu não disse isso. 
O Sn. mNrs·mo D~\ lt.lnmu :-Estou respondendo 

n muitos. V. Ex. referiu-se em seu discurso 11 um 
aparto do nobre senador p-or Minas em quo se disse 
isso. 

Uma folha da Republica Argentina, sempre con
traria iÍ alliança (não quero U\ZCI' adicta á causa do . 
Lopez) sustentava o principio que o;; nobres senado
res susteutam, isto e, que o l'aragm:y tinha plena 
liberdade deace:tar ou regeitaras eond1çóes, que lhe 
fossem propostas em virtude dó tratado dl tríplice 
alliunr.u. Hespondeudo a essa folha, dizia a Na.cinn: 

" o· que . scl'ia pro ciso é que so nos citasse uma 
nacão que, tendo reclamado inutilmente contra actos 
do· expoliaçiio, tendo uppellndo para as armas para 
reivindicar seus terl'itorios, o tendo firmado o seu 
direito pela víctoria, renunciasse ao que havia legi
timamente conseguido, pozesso· elln mesmo em du
vida o seu direito c a justiça do pleito, e tornasse a 
collocar n questão nos termos em que se achava 
antes da guerra. 

" Com ofl'eito, se nada se resolve em nome da 
victoria, se tudo fica pendeu te a tó a exhibição e dis
cussão dos títulos, o governo provisorio teria razão 
para ro~tamar o statu qno ante bellum, exercendo 
soberania nos que chama antigos territorios do Pa· 
raguay. '' 

1'nroce-me que isto é evidente, que o Pamguay 
devia occupnr as Missões que são ocCilpadas pela Re- , 
publica Argentina, toda a extensão do Chuco, ornfim 
ropôr as cousas no estado a·ntc bel!um. 

" O que é nasso (diz ainda os;a folha), o que havia 
sido usurpado, e que rcivindictimos com o thesouro 
da Rcpub1ica, com o s~ngue de seus habitantes (no
te-se que não so falia aqui de viugança ou de guer!a 
feita cm consequonci.·, de imasilo parnguayal, nao 
póde por-se. em duvida, nem r~f~rir-sc .u uma dis
cussão ui ter or quo tenha por dlVlsa o mteresse da. 

Eu niio quero censurar estas cautellas quo tomou o 
governo para que a guorr~ . senão reproduza; não 
quero censu.rar este prmc1p10; o qno quero de
monstrar é que n gnerra estabelece d:roitus e impõe 
obrigações ~ue não. s~ coadunam com a situação 
normal dos Estados, o 1sto o que quero d•:monstrar ; 
o porisso uusdo. que se tinl:a de fazer a guom:, 
cumpria quo se tomassem as cautellas precisas pJra 
que niiu so reproduzisse, o um11 do!lns foi fixar no 
tratado da allianca os limites n que cada um dos 
Estados tinha direito. 

Rcpnblica do ~ara!I.UOl(. . . . . , · 
11 O Chnco o tomt.or:v argentmo, romndwamol-o 

com a espada ; o seu abandono não ó IDilleria de 
discnssào, scnüo causa da gtler• a. '' 

Disso-so, porém, quo tanto o tratndo do limites 
nüo era ossoncial, quo o d:t allianrn indicava quo 
·devia ello sor feito depois do rosta1J01ocida a p!iz. 
Senhores, ou niw disso aqui no senado, nem no outro 

Vá-se notando como lá so comprohondc a quos· 
tiw dr. limites. Mns e.:.mo quizosso Lambem re
pollir a. nccnsnçüo do conquista, do n bus o da força 
sobre 11 frnqucza do Parnguay, uccrosc~rtln .a folh~, 
muito j ud1c:osamcnto: 11 Abusar dn vwtorm scrm 
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atteutnr contra a soberania do Parnguay, dospojul-o 
do sou territorio, snbmcttol·o a um protoctorado, 
exercer om seus ncgur:ios internos innuencia illegi· 
timu, intentar qualquer outro fim qno não soja ins
pirado pc:a justiço, e polo da·eito qno aEsiste u cudn 
um dos povos que· cstivm·am em armas contra o J'u
raguay. E', porém, estenlisur ·n victoria, tornarmos 
nós mesmo a pu1· cm julgamento os fins porque 
huvomos combatido. A guerr11 não se fez somente 
pora rcpcllir a invasão do Lopez; o Paragnoy hnvia 
usurpado nossos tlõrritorios no Chaco e sobro o Pa
raná. O tratado de alliançn que determinou 11s causas 
du guerm. esprcssava que lambam !I raziamos cm 
nome da nossa sóbera~iá nacional ntacaua pelas 
usurpações dos governos do Pamguny ele. " . 

ltespondendu n esta demonstração, a Rcpuúlwa, 
folha do llucnos·Ayres, combateu os princípios cnun
eiodos no artigo, cujos troehos aeallo de lêr. A ro· 
dacr.ão da Nacion sustentou tudo qtm havia oscripto 
no primeiro nt'Ligo c et)Lt·c diversos argumentos, apc· 
nas dturei a parte quo vêm ao caso para a mi;;ha 
opiniüo. Dizendo-se quo devia SliJOÍLar·so a contenda 
a um arbitro, ou pr.)Ctu·;u·-so outt·u meio quo tendesse 
a evitar a guerra, diz a Nacum:" Isto ;cria alôm tlc 
tudo immoral. Os usurpadores que tivessem f~t:ça 
bastante para prO\'Ocar a gtt~rra, uunc& qucrenam 
ceder d1; suas pretouções inju>t:ts, porque seu ri elo· 
ria us favol'oeessse, ficavam cum a ttsurpar;ão; so a 
so1te das a mas lhes fosse advers1, scmprefica\'il
lhes tümpo pari!· pleitear perante os arbit,ros. " Eis 
aqui qmtes seriam. as consequencius do ptincipio 
adoptado pelo nobre senador. 

Umotllro argumento qttc so trouxe par.1 combater 
a minha opinião foi que o Brasil havia declarado 
guerra não á llepubhca do l'aragllity, mas no ~lktodor 
Lopez. Hn'spundondo a esta conrdada, eu dtsse que 
embora o Ira ludo de allianç:1 til'esw declarado que n 
guerra érn contra o diewdor Lopez e BÜO contra a 
llopnblica do Paragt.ay, todo\iu;lwveudo esta sus,en· 
tado, até suu qnnsi completo nnniqnilaçüu, a causa 
do dict;tdor, ella el'il respunsavel pelos damnos cau· 
sados; com eJla nos doviamos haver pura a sua repa .. 
ração. 

O Sn. Su.vE!llA D.\ :\lorn :-E' 'muito grande a 
força da rcrdado ! 

O Sn. Jli~IS'l'I\O M li.\IltNIIA:- Esta proposidto 
foi taxada pelo nobre senador pela llahia (o chÔfe) 
como preconisaçüo da fé punic;t. Eu citei exemplo;; 
.de. documoutos diplomaticos, ctu JeclurilcÕos de guer
ra concebidas quasi cm termos idonticos: Cit.ei o pro
cedimento dos alliados em· 1814 contra Napoleão, 
declaraudo que ell(!S nito protcndiv.m imporá Frunca 
qualquer fúrma do governo; que sua qucsti10 era 
sómente. coima Napoleão Bonaparte, portnrlwdor da 
paz da Europ11, cuja cxistoncin, cnmu Imperador dus 
francczos, era incumpativcl Cúlll o wecgo dos esta
dos visinhos. 

O honrado senador ou niio comprchondcu hum n 
citarão que cu havia feito,. ou, pcnloo-mo que lho 
diija·, foi procurm· um outro exemplo a que ou nflo 
mo referi: disse tfUC essa dcclaroçfw ltnvia sido 
feita no congresso do Vionna. Não fui a olla quo 
mo referi, mas lt primeitn dcclarar;jw tlos a:Jiados 
quando, do pois do entreturum pot· muílu tempo o 
a:.:eutc enviado por Napoluilo, dcclaruwm qtle eom 
ollo nfw lt'atuvam. Postoriormento iÍ rostam·1wfto ilu 
Napoleão, na volta da ilha d'Eiba, fui r1uc pel;J cou-

•· 

~:resso do Vienna so fez identica doclnra~ão. Tendo a 
França, ou o corpo Io::islativo, eleito Napoleão II, 
em quem seu pae huviu abdicado, doclaramm·ilntão 

i os ullíados que não o reconheciam; que u guerra 
cm vcrdado nüo ora feita á França, porem que da 
sua liberdade pura escolher o chefe que quizesso 
flcavn cxcluida a descendencia do Napoleão. Este 
foi o fucto a que me ;referi; isto ó, que a declaracãu 

·do guerra não crr, feita contra a Franca, m;.s con.tra 
·Napoleão, e a consequencia que tirei fo1 que á 
Frauçn coubo, niw obstaute, pagar as imposicões 
de gue~rn, perder seu tcrritono, inclusive os ·que 
hnviam sido reconhecidos pela Europa depois de 
1792. Foi pilL' este motivo que trouxe o exemplo. 
Não mo referi ao congresso de ViellJ!a, nem o todn~ 
os uc10s quo silo muito conhecidos dessa celebre 
negociação ... 

O Sn. SAIIAIVA :-E isto pelo principio de que a 
nãção ó responsavel pelo· que foz seu ch&fe. 

O Sn. SILVEIRA n.\ MoTTA :-E, portanto, não se 
doclaru guerra ao chefe, mas sim á nação. 

O S!t. M!~Isruo DA J!.\IHNIU :-Já o honrado sena
dor pelo llio do Janeiro, negociador do tratado da 
tl'lplicc alliança1 explicou a razão porque assim li
nha procedido. ~uppunha·se que Lopez não encon
trnria apoio uo Pamguay, que se leYantnria uma 
r~:,Urçito contra ellc, c por isso desde entito se previ
nra que nada tínhamos com a Republica, e sim com 
o seu chefe. :--ião quero anol~sar as razões, os fins 
para que se expressou no trata~o esta declaração; 
UlilS do que o nobre senador d;sse conclue-se que, 
desde que uão se l'IJolisou aquella parle dns esperan
cns do tratado, a nação ;araguayn tornou·se respon
savcl por tudo quanto havia praticado o seu dictador. 

O Sn. S!LVEIH.\ DA /iloru:- Isto é, que a guorra 
foi feiLJ contra. o Paraguay. · 

O Sn. )[INISTRO DA nuniNIIA :. - Contra o Pa
ruguay ..... 

O Sn. SILVEIRA D,\ Mo'!'T.l:-E como os senhores 
dizem que foi feita contra Lopez 1 

O Sn. MI~Isrno n.\ lLIR!NIU:- Para guardar uni
formidade. 

O Sn. Sn.VEIM DA Mo'!'TA:- Eis ahi uma fran· 
quczo que louvo muito. · 

0 Sn. MINISTRO D.\ MARINHA: - Se na verdade a 
guerra fosse ~ómcnte contra o dictador do Paroguny, 
nada mais tinhamos que oxigir. 

O Sn. S!LVE!Il.\ Do\ MorTA:- Muito bem. 
O Sn. lii:I'I~T!IO nA l!AIUNIIA: - Portanto, Sr. pre. 

sidcnto, dedarando cu que o Paragnay era rcspon
suvel para com os alli.tdos, enunciei uma verdade, 
fundada cm principias, uma vcrdad~ baseada na 
natureza dus cousas. 

Pas8arei agora, Sr. presidente, a tomar em consi
dórnciio tambem algumas proposições do honrado 
sonnilor pela Tiahin, que fallou cm penu!Limo Jogar; 
su me pmmitte, . dl ~linarei ? nome, porquo, c? mo 
são dons da provtnctil da llalun, posso con[l\lldil·os 
na resposta. 

O Sn. Z.IC.tRL\S :-Aliás Ires. 
O Sn. n!INIST!lO m MAIII~HA :-E' vordnde, sito 

tro~, mas onrefirn-mo no que foi prosídento do con· 
sollto, l'assnroi, como dizia, a tomar em eonsido·. 
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raciio algumas ohscrraçõos qno Õllo fez a rcspmto do 
governo provisorio, e a dar ~s explicações qne julgo 
convenientes para p<ir ma1s patente o.men pensa
mento·. 

Sr não me engano, Ro n momoriu me nito falha, 
na sessão do annu pnssndo, o honrado scnado1· havia 
1:cnsnmdo a organisaç'to dn governo p10visorio do 
l'araguay com attribuições soberanas, oçinando lJUe 
apenas se devia forrr.nr nm bovevno do caracter mu
mcipal pura cuidar dos interesses loenes dn Hepu
blicn, sem rrprescntaçfw externa, cmfim, sem todos 
os cnrncterishcos da sobcrani~: e a ~stu governo, 
eonsenuintemento, negava o nobre senador não !Ó o 
direit~ dQ fazer o tratado preliminar de paz, como 
mmt·t mais tratados dofinitivcs. 

O Su. Z.\C,\R!AS :-Não )wvia paz, emquanto Lü· 
pez existisse: mas logo que e li c morrett. .. 

O Sn~ mNIS'IllO DA !!ARil!IIA :-Hoje o honrado se· 
nador approva .que o go1•erno provisoriu soja apto 
para proceder a ajustes prelimmares de paz; nega
lhe, ~orém, a competencw para proceder a ajustes 
defimtivos. Já, .Sr. presidente, tomos ganho algum 
terreno na questão suscitada o anno passado. :::le sc
guissemos a opinião cmittida então pelo honrado se
nador n que me refiro •.. 
·O Sn. Z,\C.\nl.ls:-Subordinada ú hypothese da 

existencin de Lopez alli. 
O Sn. !UNlSTRO 0.1 !!AniNIIA:- .•.. se seguisse

mos sua opinião, hoje ter-se-hia de organisar o go
lerno provtsorio para com clle proceder-se aos preli
minares de paz. 

O Sn. ZAC.\RlAS: -Estava derribado Lopez, e t!D· 
tão o governo poderia ter attribuições que dantes não 
tinha. 

O Sn. SILVEIRA o 1~MOTTA:- O general Caballero 
r·odia 'fazer o mesmo. que o governo provísorio a 
respeito dos preliminares de paz .. São capitulações 
meramente. 

O Sn. !IINISTRO DA !lARINJI.\ : - Escreva-se este 
aparte. 

O Sn. StLVEinA UA MOTTA:-Eu até peçu ilO extrac
tador do Jornal da Commercio que nüo c. supprima. 

O Sn. !IINISTRO DA JlARINII.I: -E eu lhe peço que 
durlJia no caso. 

O Sn. SILVEIRA DA .llfNTTA:-Tenho dormido muito; 
repito: era tão 1:ompetente o general Caballero para 
fazer a capitulação, como o governo provisorio para 
fazer preliminares. de paz, que ó o mesmo que ·uma 
capitulação. (Apoiados). · 

0 Sn. MINISTRO D,\ ~!AR!NII.I:-Tambem não SOes· 
queça o apoiado do Sr. Saraiva. 

O Sn. S.tn.IIY.\:- Com os commentarios que hoi 
de fazer. 

O Sn. !UNISTRO 0.1 !lARlNIIA:- Ah! (rindo-s1) com 
commentnrios 1 ... Mas vamos adiante. Ia eu di· 
zeildo que já ganhamos algum terreno do unno pas· 
Mdo para cá nessa opipião do honrado senador. 

O Sn. lllNISTRO tl,\ liAIIlNIIA:- ... cntito não 
queria que o governo provisorio fosse além elo uma 
mera eommissüo municipal; !Joje acha que esse go
verno pi'Odu?.iu muito bom resultado, :tpproYa qttç 
com clle se, fa1)a o accôrno preliminar de ~az. 

O Sn. Z.ICAIII.IS :-De certo, ou com ·qualquer 
outro. 

O Sn. mNISTIIO n.1 mniNIIA:- Sonão tíl·csst•· 
mos insistido, inswdo p~m que se désse uo Pa
raguay um governo com attríbuíções soberanas, 
de certo que presentcmento setíamos obrigados a 
aguardar que so org<misasse um novo governo pru
vísorio ou r ormancnte, para que eom olle procedes· 
somos a negocir11;ões de puz, ou por outra, tlavu-~e. 
a demora quo o nobre scuiidor est.t·Jnhou ao nosso 
plenipotenciarío. Se clle não tivesse Lte lutar, como 
te1·e ant01iormente, rm conscqucneia das disenções 
com os governos alliados, a d~mora notada veri
ficar-se'hia dopms; de modo que não houve atraso 
nenhum nús negociações, pelo contrario adiantou. se 
muito. 

Não approvn, por{,m, o nobre senador, qne se 
r~ca com esse governo os ajustes definitivos. Se
nhores, é verd<ide que o nosso plenipotencíario 
sustentou que o governo, ~ssim or:;anisado, scl'ia 
apto não só para ns ncgodações prelirninaros, como 
para as negociações deflnitivas .•. 

O Sn. StLVEIIIA DA ~[oTT.I:-Este foi o seu erro. 

O Sn. lll~lsTRo D.\ ·ll.lllt'lll.\:-... e que o governu 
argentino. qno combn liú ambas as idéas. deixou 
afinal n questilo 0111 atwrto.u té á completa cos,açiio 
da gtte!Ta. Hoalisnndo-se esta no 1' de Mmco, che
gou cntno aquel!e g01~erno a mn accordo com Q do 
Brnsil, considerando o govemo pruvisorio apto puril 
com eiJo proceder aos ajustes preliminares de paz. 
Portanto, embora fosse combatida a opinião do 
nosso plenípotenciario em principio, todavia oon
corcton-so em que a essa governo competia .... 

O Sn. Z.\C;\IIIAS:- Insistiam em negar à facul-' 
dnde dtJ fnziJr tratados definitivos. de paz: elles sus
tentaram isto c venceram. · 

O Sr.. !llNisTnu DA l!ARlNliA :-Cortando-me assim 
11 palavra, não posso ucullar o pensamento; enlá ia 
·ao definít'vo; toJos os caminhos levam á lloma. 
V. Ex. Y<IO pilr um caminho o en por ontio; as 
nossas intelligcncias niio são iguues; o nosso nJOdo 
do argumentar não ó identicu: no fim veria onde eu 
ia dar: mas intenompendo-me assim,deixo .muitas 
vezes de anunciar um pensa monto, de completar um 
ar~nment.o que é muito convenil)nte, qne ó essencial 
iÍ opinião que l'rctJ'ndo emittir. Consinta, pois, qne 
tome o fio du minha argumentação. 

O Sn. Z.ICAlliAS .i - Nito ganhou ll1rrono algum. 

O Sn. m~iRrno M !l~R1N!l.l: - Enli'ío não queria 
1J!Io quo o gn1•crno provmono... · 

O Sn. ZACA!II.I': -Porque l.opoz e'tnva comba
tendo. 

Eu in dumonsli'ando, quando fui interrompido, a 
nmclir. que tinham tido us negociações para a . or-· 
ganisnçil~ do gnver~o prnvisorio, o o resultado destas 
negoeia~oes: Hque1 no poutu. em. quo tratava do 
mo,tr;n· quo o govemn ar;.;cntmo tmha concordado 
com o plonipotencinrio l::·nsiloiro em proceder ('Om 
o parngnayo aos njnstos preliminnrcs de paz, e por-

. tanto qnc neste ponto o ptnnipotonciario brasileiro 
havia conseguido n trinmpho do snn üpiniito. Negou
se, porem, (e foi a parte qnc provocou a intorruprão 
do nobre sonndor) n tratH dellnit.ivamento cor;t o 
gorci·no JII'JJI'isorio, o nt'Stu ponto foi vencido o nosso 
plenipotoncinrio. 

no 
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Sr. presidente, nns d1scussões para o tratado pre
liminar do paz, n nosso plonipotenciario não sus
tentou mais a convcnionciu de fazer-se o trulado de· 
flnitivo com o govomo provisorio; e !lo só sustentou 
esta opiniüô por occas:itO da organisnçüo duquelle 
gorerno. ~las depois nilo se discutiu mais essa ques
tão, embora o plenipolonciurio brasileiro mantenha 
a opinião de que o governo ~roVlSorio serin rompo
tente pu111 proceder ao tmtado tlo~initivo. Ha, porém, 
msto victoria ou nu derrota? Se o plonipotencial'io 
brasileiro cedeu do ponto do ~ons1dernr uqnellr. go
verno competente para fazer o trntndo definitil•o, o 
go1·erno nrgentino ecd0u tumbem rio ponto em que 
negava ao mencionutlo governo a l'uculdade de pro
Cl'der aos ajustes preliminares de pnz. 

Art. '1~ (poço a nttençiw do meu collcga, senador 
pela Bnlna) " No caso de demornr·se a oleicilo do 
go~emo pe~manente du republica do Paraguàr, por 
mais do Ires mezes, os govemos alliados combmarito 
ent.te si s?bre u resol?~ão que devam tomar para con
clmr os UJnstes definJIII'OS de paz, os quaes, no in
teresse do todos, não podem ficar adiados por muito 
tempo.» . . 

qrn, qnom lê este artigo não vil perfeitamente quo · 
esta aberta n porta pura a cell•bracão dos trutados 
defimtiros com o P;Overno provisoho, no caso de 
que a orgnnisação do governo permanente se demore 
por mais tempo? Sem duvida. 

Esta JisposJç~o, além de muito politica, é muito 
convenient0 aos alliudos, porque se n~uso elles de· 
clarassem positivrmente, que não poderiam fazer 
tratados delinitivos de paz se não com o go1'erno 
~ermanente, ao arbit!·io dos paragnayos ficava nunca 
J~zel-os, sendo para 1sso bastante que não se orga· 
msassem permanentemente, poden.uo assim mante1· 
a !ti os alliados,, e ob~ignnJo-os a fazer sacrificios 
qxtranrdinarios, á espera que fosse da vontade dos 
parag,<ayos o celebrar es.ses tratados. 

O SR. Z,\C,\1\l.\S :-;-Ninguem negou isto. 

O SR. MINJSTRO n.1 )1.\RJNJJ.\ :-Então V. Ex. não 
leu os documentos; elles estão no re!Jtorio. 

.O SR. Z.\C,\1\JAS d1í um aparte. 
O .S~. !JJ~IsTno D,\ Jt.lliJNU.I :-Mas o ~ne cí exacto 

fi qne desses documentos n~o consta qno o governo 
argentino concordasse em que se fizessem os preli
minares de pnz com o goveroo provisorio. O hon
rado senador equil•ocn-se; foi desta opinião, não o 
plonipotenciario nrgentino, mas o oriental, o a prova 
de que o primeiro nisto não concordou <i que no ue
corda de 2 d~ .T1mho de l8.1!J a questão não está cln· 
rnmente decidida. O nccnrdo de 2 de Junho deixava 
a questão em ab8rto; sómente o de 20 de .T>Jnhc é 
que a resolveu. Conl'nndiu, portanto, o honrado se
nador ...•. 

O Sn. · z.,c.uu.\5:- Não confúndi; cu o mos
tra~ei. 

O 8R. mNJSTRO n.1 !L\RINit.\ : - Confundiu a opi
nião do ple~ipotenciario oriental com a do argen· 
tino. 
o SR. Z.IC.\RJ.\S : -São identicn> no fundo. 
O SR. !I!NISTRO DA !I,UUNJJ.I : - Puis então esttí 

tão fundo, que nãose enxerga. Portanto, Sr. presi
dente, a que vem para esta questão o fazer-se ou não 
o tratado definitivo com o governo provisono, se é 
assumpto actualmenlo uxtrunho tí discussão? 

O sccordo preliminar de paz de 20 de .I unho do 
currante nono lambam não exclue que, dadas certas 
circumstnncias, se possa fazer o definitivo. Leiam os 
nobres senadores com atlençào o accordo, e reconhe· 
ccriio que o govenw argentino não ó de opinião con. 
traria a que, dadas certas circumstnncius, so possa ce
lebrar o tratado definitivo com o governo provisorio. 
Por conseguinte, se l'ictoria houvesse (gnoentendoqne 
não, pois que quando se truta entre alhndos todos 

.. são inspirados do mesmo sentimento) se victoriu hou-
vesse, seria do nosso plqnipotcncinrio, que insistia 
cm IJUO o tratado ,fosse feito com o governo provi
sorio, e conseguiu que ficasse suspensa u questão até 
fazer· se a paz. · · 

O art. 6" do accordo de 20 de Junho do eo!l'onte 
anno diz " Os trntndos, a que so refere o do 1 do 
Maio do 1805, sorno colebmdos, logo depois de 
o leito o governo permnnento da Republica do Pnru
guuy. O governo provisorio prometto que esta old
çfw se voriflcnr1Í o mais tardar no praso do Ires mo
zos, contados da dnta do presento accordo, segnndo 
as disposiçõei jú docrotadus. ll 

Portanto, vê-se tla leitura que acabo de fazm· i dés 
commentarios que lhe a.ccrescentm, que os plenipo· 
t~nciarios alliudos estão no J1mdo e na fórma de ac
cordo com !1 opinião sustent1da pelo. govemo, e is~o 
me parece Jncontroverso. 
. l~or occasião de ter n~sto mome~to o accoruo pre· 

hmmar de paz, de 20 de Junho, foi que rne recordei 
de responder· a nm argumento do nobre senador, 
que trazia o protopollo desta Mgociaç!io para sus. 
ttmtar a suu opinifw a respeito da integridade do Pa
rag1~ay. O protocollo não diz mais do que dizem as 
no~1s do general ~Wre e do Sr.· Varolla, em rela
çiw ao Chaco; porisso passarei adianto. 

Consit!erarei ar;ora a argumentação do honmdo se
nador pela provinda do Hio de Janeiro, negociador 
do tratado da triplica alliançt,, quando no seu elo
qnentissimo, muito moderado e florido discurso, disse 
que o governo provisorio, tal e qual tinha nascidn, 
nilo lhe parecia filho I agi timo do tmlado da tríplice 
alliança, mas que elle não o reprovava; expondo-nos 
S. Ex. os motil•os.quo levaram os aUiados n.redigil·o 
tratado como so acha. . 

Sr. presidente, .eu acato sumniamente a opinião 
do honrado senador pela provincia do, Uio ·de Ja
neiro, e adherolia á mterpretacão que·dá ao tratado, 
sn porventum os governos respcctivosnão,o tivessem 
inlt•rpretldo de modo coutrmo, 

Já aqui demonstrei que os goYernos argentino e 
oriental concordando comnosco, deram· lhe uma in· . 
terpret~ção diversa; mas, ·seja ou não oxactn a .inter
pretação do nobre son~dor, .o certo é, .senhores, que 
isto nada adianta á questão. 

O nobre senador· confessou quo o traindo resen
te-se de certas lacunas originadas das idóas inexactas 
que havia a rr.s~eito da duracão da guerra; portanto, 
o tratado da alhançn niio podia contar ,todas as h)IPO
thcscs que nasceriam do esta o dn guerra. Aos 
governos alliados cumpria adoptarem as medidas 
neccssnrias pura ir nceudindo n essas emorgencias. 
Ou o governo provisorio ostoja nas ontranhns do 
trntndo dn tJir,lice allinnça, ou nüo esteja, a questiio 
niio tem importa ncin, porque uns governos alliados 
cabia o direito de tomar um 11ccordo interprotando 
amplnmonto o u·ntncto, ou mo~mo ro1•ognndo-o 
om certos pontos. Aos qno celcbrnrnm o tratado 
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Qra, som duvida, livre interpretai-o, e a intorpretnçito 
do que se trata é a que julgo ma,s conformo no· 
sontido do mesmo tratadu. . 

Nem ó isto uma novidade, pot·que o tmtndo, sup
pondo que a guel'l·a tel'ia pouca dur~ção, não cogitou 
qlle u commando cm chefe do exewto podasse pas
sar do prnso constitucional da presidencit: do general 
l\litre; entretanto, tendo-se prolongHdo a guerra 
alóm daquelle praso, cnreceu o tratado do interprc
tacão, e mister .foi que os allindos concordassem no 
m\ldo'porque de então cm diante deveriam ser did
gídos os·ixercitos. A questão, pois, 1epito, não tem 
importnncia; seja ou não 1llha da nllianca, o que se 
pergunta ó se os nlliudos estavam em seu dirdlo, 
reconhecendo aquelle governo ~se pro'cederam IJ~OJ. 

Tambem disse o honrado senador qne .a questão de 
limites foi inse1·ida :no tratado, para que cada um 
d.os contratantes soubesse o qne havia de pe.dir, c se 
obrigasse de alguma fórma a não pedir mais. Eu j1l 
mostrei como, pela opinião o os argentinos, o trata do 
não teve só este fim; teve tamhem, fundando-se no 
nrt. 16, o de obrigar as partes contratantes a sus
tentar taes limites. 
M~s. accrescentou o nobre senador: "Em todo o 

caso, o tratado não obrigava o Pnragnay, porque n[lo 
foi parte nelle., Oh! senhores! eu não afiancei, nem 
podm dizer que o tratado obl'lga v a .dosdo lngo ao l'a· 
ragnay. J)o corto qne o Paraguay .nito foi parto no 
tratado; o que eu disso foi que os nlliados estavam 
compromettidos a exigir do Paraguuy aqnil!o que 
pelo tratado haviam ajustado. 

Eis, Sr. presidente, o que cu tinha de mai> n di1-er. 
a respeito das nossas relacõos exteriores. Não sei se 
por ser estrangeira, devo "tnmbem incluir na pnrto 
desta respo>ta o que se.refet2a uma personagem de 
que fallou o honrado senador pela província da Bnhia, 
no seu segundo discurso. Posto que essa pnrt11 h0u
vesso sido comprehendida nas nossas questiJcs i:t 
tornas, todavia, em _uma ou eín 011tra parte, a res
posta é sempre cabida, e dai-a- hei desde já, porque 
trata-se do l'arnguay. . 

O honrado sFnador, com uma vehemencia de lin
guagem, que me sorprendeu, perguntou a razão por 
qu~ o governo havia inhibido que saltasse uo porto 
do Hio de Janeiro uma estrangeira, vinda do Parn
~u~y; o nnt~rnlmente fez esta pergunta, niio. porqt~o 
qmzesse dar Jmportanc~n a que essn estrangoCJra VIS!· 
lasse ou deix1 sse do visitar a côrte do Hio ~e Ja
neiro, mas simpara faze.r notar a contradic~iio que 
havia entre a rectificacão mandada fazer pelo go
verno no Dia rio O/)ic1âl, o o que a policia havia 
dito em um nnnnncio lJUe foi publir,ndo em uma das 
folhas da oppcsicão. S. Ex. exclamou. " Quem men
tiu? A po!icw, oÍ1 o go~erno? " 

O Sn. ZACARIAS :-Ou a folha. 

O SJI. MINISTno 11.1 !IARINUI:-« A pol:cil, ou a 
folha? n ndmit.to a roctificaçiio. 

.O Sn. Z.\C.\111.\S:-Nito ó rectificaçito; foi o que eu 
disse. 
· O Sn. mNIS'tno DA li.IIIINII.I :-O nobJ·e senador 
lon no ])ia rio D/)icial, que ó do governo, o que se ti
nha mandado publi~ar, e leu o (j\10 th\h.11 .,dito a fo·· 
lha da opposição; portanto, n mentira parec~ria sor 
Oll.~a.:alllrmaçiJo dn folha... · 
. 0 sn, ZAC.\IIIAS :-Existiu, ou niio, a portada d~ 

polídrl ~ 

O Sn. MI:'IISIIIO DA !I.IIIINUA :-Se V. Ex., Sr. presi· 
dento, adnptn u palavra " mentim '' pnru as discus
sões, eu tnmbem a adoptaroi. 

O Sn .. lonm: -Mentira não se escrol'e. 
O Sn.l•ImSlDRNTE: - Acho que niio é parlamen· , 

tu r. 
O Sn. !IINISTIIO 11.1 !IAIIINIIA: - Diz o Sr. presi

donto que a pul<ma " mentira ,. não ó pnrlamentn,r. 
O Sn. Z,ICARI.IS :-Eu não a nppliqnei a pessoa 

alguma : um dos dons oocumentos fnl\n IÍ verdade. 
0 Sn. MINISIRO D.l !IAIIINIL\:-Sr. presidente, .npe· 

z:n· de qt~o u luneta do hon~ndo senador seja de me
lhores l'lÚros do quo a mwha, S. Ex. não leu bem 
aquil!o que estan escripto, aliiís nilo faria essa .accu
sação. ;\.policia foi exacta,. a folha nfficial foi ex~c
ta; cron nlio haver menttra da parte de um~, mim 
da outra. A folhu da opposição e o nobre senador 
interpretaram 11101 o que leram. · 

O senado agm·a l'er.i como tudo se concilia, e que 
não h•t esse fncto escandaloso, quo possa ser quali· 
fiendo com o epitheto, .que não quero pronunciar, 
porque niio é parlamentar. J):u vou ler o que se 
disse. ' 

O JJiario 0{/icial disse o seguinte; 
" O Anglo Brnsilimt :rimes de 6 do correole, DO· 

tieiando que a Sra. Lynch aqui chegara, vinda de 
Duenos-Ayres no vapor City o( Lr.merick, e seguira 
no mesmo vapor pata Inglaterra, accrescentn : 

" As nntoritlndes do Rio de ~uciro não consen
tiram que olla desembarcasse,prot•at:elmen/e receJan
d•' qne pndwse {a:e•· nvelluçoes,se outivesse u~1a au
dlenâa do lmpemdor. n 

Agora, a rectific<ção por parte do governo, (Li!): 
"E' inexncta esta suppnsiçao: o que houve Íoi 

mnnilar a Sra. Lyn•'h podir n Su• Mngestade o Im
perador uma audiencia, que lhe foi immediataiJlente 
recusada. " · . 

SuppMictio de que? De não consentir que saltasse 
para nfio fazer revellacõos. 

·Ora, daqui póde alguem concluir que nn folha 
official se dissesse que não se tinha prohibido o 
saltar aquella senhora no porto do Rio de Jane;ro? 
Não. O qne nos era de alguma fórma injurioso, 
e1·n suppt\r que tinha mos medo de que fosse :fazer 
revellações a Sua Mngestade, de netos desairosos 

nos ministros ou ao ministerio; e então disse-se: 
<t E' inexacto. " Mas acaso se disse que oão se 
havia prohibido o desembat·que·? Do certo que não. 
Portanto, o tlocumento da policia é exacto. Houve 
(lÍ'ohibiçâo, assim como não houve a supposição 
dJ não consentir que olla saltasse, para oito fazor 
1evellaçõcs. Conseguintemente nem a policia foi 
inor,1ctn, nem o governo; e a folha da opposiçüo ú 
qno f,·,j induzida em erro .suppondo negada a ordem 
qtw ~e tiórn, para que não desemhurcasse. 

Aecrescontarei quo·ossa ordem jlt tinha sido ex~ 
pedida para o 1\io dn Prata: disso-se para a IIi que 
essa estrangeira niw podia saltar no Ilio de Janeiro. 
Ag ra, se approvam: ou repro1·nm esso acto, silo 
mndos do vtlr as c;onsas. o ou . nito t·ato de 'jnstifl 
cal·o. Entwdomos quo fazíamos bem •.. · 

O Sn. Zo~c.tRIAS d1í um aparte. 
O Sn. mxisrno D.l mniNII.I: -·Passo. agom. 

Sr. prosidentc, n trntnr dns questões internas, J{: 
mn um meio, ou om nm qunrto de discurso, nr. 
flm de uma das sessüt!s, llvo do rospouder n vn 
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rias proposírõos tlo honrado sonndor chefe da op
pusícüo, c porq11e prestei-me nessa occusião u ros
ponáor deodo logo ao nobre senador, para deixar 
mais cspaeo n algum outro membro da opposição, 
fui, entrotnnto, porísso mesmo arguido. Completarei 
a resposta ao nobro senador, para o que pouco falta: 
falta somente o que diz respeito ao elemento servil, 
e nesto ponto ·comprehcnderei a todos quantos toem 
falindo sobre o mesmo nssumpto. Passarei depois a 
considorar .ns proposições emitlidas por outros se· 
nhorcs cm 'refPrcncia no que tenho aqui dito. 
Antes, porém, senho;es, dwmo u 11ttençào !lo oo· 

?ado, apozor da ceusura que se me fez, de querer 
mdagar da vida da opposiçiw, pum a falta de llar
monia que ha nas opmiões dos llonradns spnndores 
que aliús aqui se nos apresentam como unidos em 
11m s<l pensamento, c aptos pura roalisarcm um fim 
dado. 

O illustrc chefr. da opposiçito, lagar que lho com· 
oete pelas >uas luzes, pelo sou talento, e pelos seus 
serviços, em uma peromcfío oloquentissima a que eu 
tive de responder no mesmo ::.ia, invocou o poder 
moderador, para que fizesse as reformas do qno o 
Brasil não podia prescindir, e que na opinião delle 
orador, uiio podiam ser feitas nem pelos conserva
dores, nem pelos Iiberaes. Veio após o honrado se
nador pela prodnr.ia da llahin, (nito sei "e o cha
marei sub-chefe, ou leaácr, porque o nobre sénadot· 
é u lei! der da'opposicão, embora o outro seja o chefe), 
o tendo de exphcar êste pensamento, disse: "O CJIIL' 
o meu nobre amigo, senador pela província da 
Uahia, pretendeu dizer, não é isso, nüo é como in
U1rpretnes, purque nós não queremos ouwrgns, 
queremos as reformas feitas do conformidade com 
os princípios constitucionaes. » 

tan!(·, estes dons, que são chefes, nito se entendem 
sobro o modo de ro,,:í~ar as reformas. 

o, Sn. C.\:;S.\NSlo OE Sr:mmu•: -Jistú enganado 
V. Ex. 

O Sn. Z,ICA!lt.IS :-Entendemo-nos perfeitamente. 

O Sn. m:;rsrno D.l !t,\tllNIIA: - Um recorro no 
meio de outorga •.. 
.o Sn. ZACAiliAS:- Não, sonhúr. 
O Sn. lllNIS'I'IlO DA liAiliNHA: - ••• o outro não 

o quer. 
o Sn. z,\CAil!.\": -- v. Ex. foi que enteudenlogo 

que era outorgn, porque faz-lhe conta. · 
O Sn. l!INISTIIO !lo\ !IARI:-IUA: -O honmdo se

nador, (o Sr. Sarnívn) que tambem fez commen
taríos a este ponto, nbundou mais ou menos na 
opinião do primeiro commentador. 

O Sn. Z.ICARIAS: -JI[as nouhum é tobão. 

O Sn. MINJSTno DAliAHI!'IIIA :-Sení outro commen
tndor, Cuvarruvias. Mas, o nobre senador esqucccn
so de quo em um celebre discurso que gira por todo 
o Imperio, porque foi publicado em todas as folhas 
desta Côrte, tambem S. Ex. recorreu ao poder do 
monarchn, como meio de realisar as rc1formas •.•. 

O Sn. S.IRA!VA :- Está 1do accordo com nquillo 
que cu dissr.. Eu disse que a linguagem purlamentar 
obrigara a faltará verdade; que não sepcde á cren
tura, quando se púde pedir ao Crendor. 

O.Sr1. !U~ISTIIU D.\ MARI:'IIIA:-Está so vendo que 
o nobre senador está do accordn com o Sr. Nabuco ... 

O Sn. S.\RA!VA:-Mais ou menos. 
O Sn. Z,\CAliiAS; -E ê o que e\le queria dizer. 

O Sn. S.\RAIVA:- Ha de demonstrar depois. 
O Sn. ll!Ntsrno D.\ 11.\lllNII.\:- V Jio outro nobre 

O S11. mNISTitO n.1 !I.III!Nil.\: -Esse mais ou mo
nos ó que·ninguem sabe ató onde vae. Eu vou 1111toS 
para o honrado senúdor, que não quer outorga. 

senador pela província da lluhia, e faz novo com
mcntario, diz: "Não é por esse meio que queremos 
reformas; essa não é n interpretação que se deve 
dar. » Alas, 11IÓ agom ainda não ouvi o propr:o que 
proferiu a phrose explical·a. Ora,.elle tem ainda uma 

·vez de fallar, hà de naturnlmente exJ.Iicnr o seu pen
samento : porque, pois, essa pressa dos nobres sena· 
dores em fazcl·o? 

O Sn. ZAC,\IllAS: -Era a minha ultima voz do fal
Iar sobre o voto de graças: fiz o meu progrnmma ... 

O Sn. l!l:ltsrno DA !UIIINII.\ :-Eis ahi "fazer o seu 
programma. " 

O Sn. ZACAIIIAS :- ... que está do conformidade 
com o do meu rhcfe,.no qual nito fa\lou cm potlor 
modera .. or; fali ou em monm·cha. 

O Sn. MI:-Itsrno Jl.\ !UIIINIIA:- Em munnrcha .... 

O Sn. Z.\C,\1\lAS:-Nito é synonimo, 
O Sn. !ll)IISTIIO DA !tA utNIIA :-Veio logo. e o mo se 

eostuma dizer cm phraso rnsteira, sangrar se na veia 
dn satídc. ,c Nito, esta opiniito não ó u minha: cu 
d'nhí nada esporo, nem quero ... " 

O Sn, ZACAIUAS:-Outorgu, uito quero. 

O Sn. IIINISTIIO nA JIAilt:liiA:- .... "havemos do 
JliOCIIrnr outr0s meios do fuzet· as reformas.'' l'or 

O Sn. Su.vEIR.\ n.1 MoTT,\ :-,Nem eu. 

•O Sn. Z.lc.\UI,\s:-V. Ex. já se declarou meu uc
fensor perpetuo ... 

O Sn. !!INJsrno nA !!Atlllitu :-Eu não disse "per
peLUo. " 

O Sr1. Z,\CARL\S :-Eu accrescenteí o " perpetuo. • 

O· Stt. !!IXISTno n.~ !!Alli~IIA :-1\las, cstarido de 
nccordo cm qno estas outorgas são más; são peri
goms, quo seriam a prova da maior degradação do 
caracter nacional. •. , 

O Sn. Z.1C.I!UAS :-Apoiado. 

O Sn. mNtSTilO DA lt.lll!NHA:- ••• devo fazer uma 
rcctillcacilo sobr~ um facto historico, porque ella é 
muito cónvonientc no credito do nossas instituições: 
o relntivn <Í constituição do Imperio. 

O honl'ildo sanador, contrariando a historia, aliás 
tão fresca do nosso paiz, declarou que a constituição 
do fmpcríu fura uma outor~n do Jll'Ímoíro reinado, 
Ha, Sr. presidente, neste ponto, gruudo inexactidão. 

O Sn. ZACAtUAs:- Vamos a isto. 

O Sn. !ll~tSTIIO n1 MAII!NIIA:- O que é outor~n? 
Foi eonccdida a constituição por direito proprw.? 
Foi mundudd executar sem que os povos fossom OUVI· 
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dos ou n npprovnssom? NiLO, sonhorcs. D. Pedro I 
nüo nos deu a constitui~iw, como tendo n direito de 
fazei-o. Deu um proJeéto, que sn~.eitou 1Í appro
vnçiio dos poVt1s, o todos as cnmnms,requereram qne 
esse proJecto, livre como ern, fosso logo reconhe
cido como constituicão do Imperio, o assim se pt·oco
deu, jurando-a todÓs. Se esta constituição niLo tPvo 
origem em uma constilllinto nomeada pelo povo, 
tevg origem mais immediutn c mais anthentica qu~ 
foi o mesmo povo. 

O Sn. SILVEI!IA Lona :-Não apoiado. O unico 
mgio é a constituinte ; isto lambem não ó privilegio 
de V. Ex.; todo o mundo entendo desse riscado. 

O Sn. MINIST!IO n.\ !UIIIIiiiA :-Que riscado? 
O Sn. Su.vEuu Lono:-Nosso direito pnbiico. 

O Sn. m~tsmo nA l!AntNnA:-Não digo que V. Ex. 
não entenda mais do que eu; mas sabe que so
bre pontos de direito publico, 11ssim como outros, 
ha diver~encias no modo de os encarar, sobretudo um 
facto historico : posso encarai-o por um modo, e o 
nobro senador por outro. Eu encaro csli• pela fórma 
que acabo de enunciar, tanto mais quanto t\ perigoso 
sustentar n doutrina do nobre seiwdor. 

Qualquer qne fosso a origem da constitniçiw qne 
nos rege, nfto ha, Sr. presidente, lei que tenha por 
si maior apoio da opinião, maior apoio do puiz. 
(Apoiados.) Fosse qual fosse a sua oJ'ig0m, é nossa 
loi, está por todos reconhecida como uma das mais. 
perfeitas, que existem no mundo; por sua antJgui
dede, creio quo é a terceira (Apoiados) Ora, uma 
constitui\;ão quo tem sido qunsi pormoio seculo aceita, 
elo~inda por todos, nfLO so deve ncçusar de tel' uma 
origem im pur11, por que será mais um meio de con
tribuir pnrn o seu desrespeito. 

O Sn. SILVEIILA Louo: -A YerJade sobretudo. 
O Sn. Z1CARIAS : - Tambem o acto addiciona[ 

foi illcgnl, mas merece os nossos respeitos. 
O Sn. IIINISTno D.\ 11.\RI:íA :-O acto addicional 

foi illegal ? I ' 
O Sn. Z.\CAI\1.\S: -Foi sempre atacado por osso 

lado. 
O Sn. IIINIST!IO D.\ 11.\IIINIU:- E na sua opinião? 

. O Sn. z,~c,~m,~s : - Tambem. Melhor .f<lra que 
a constituição tivesse sido feita pela constituinte. 

O Sn. lliNISTnO D,\ !IARI~II.\ : -Por mais que o 
nobro senador queira ser liberal, nunca ha de ser. 
( Apoiados ) . · 

O Su. ZAC.\1\IAS: -'Nem V. Ex. conserl'ador, 
porqu~ ostlt sempre concordando comigo. 

O Su. lliNISTILO M 11.\1\INIIA :-Dizer que o acto 
nddiciunnl foi illegnl nüo é o prü:cipio dos liberaes, 
pelo contrario, foi principio liberaltssimo cntonder
se que, para a reforma, n cnmaru dos doput11dos 
Linha poderes constituintes, quo súmente elln, e não 
o senado, podia ter parto nessa roformn; e o sr.nudo 
concordou. Sou mais libornl. 

O Sn. n.mÃo no nOl! mmno :-E' nossa Jurispru 
dencia constitucionül. 

U11 Sn. SENADOR :-V. Ex. esttí mal collocado 
entre os conservadoras ... 

O Sn. III:I'ISTUO DA !!AI\INIIA :-Então tambem o !lo 
está mal collocndo entre os liboraes.,, 

·Entremos nos detalhes. O homado senador pela 
Bnhin, e outros entendem quo n uctual ministel'io 
nün póde do modo algum reali>ur us pi'Dmessas, que 
tem foi to no paiz, · chogando o nobre se nadar pelo 
Piliuhy ao ,ponto do dizer que u opposição não pre
r;isn empregar meios pnru denibnr o ministerio, por
que o ministerio cst;í coudnmnado pela opiniiLO 
publica. 

Sr. prcsid(:nte, é 1empn do deixarmos estes cha
vões; não sei qual é o funuumonto da pretençiLO, 
que possn ter o nobre senador ou outros de serem 
representantes da opinião pnlllica, e nós nãà. · 

O Sn. SARAtVA:-Veremos, so verificar-se a re· 
forml eloitornl. 

O Sn. lltlítSTno DA ll.\lttlítiA :-1.lus cmquauto nã~ 
se verificu digam ao monos: " Supponho que o mi
ni~tcrio está condcmnado" ; porqu~ a resposta a uma 
tal proposição nüo é outra se não: « A opposiciio 
estiÍ coildemnada pela opiniúo publica. ll· • 

FR!izmr;nto o nobre senador pela lluhia; quo é um 
tatico mds experiente doseou a algumus demonstra
~ões, se:;undo as qunes no seu conceito o ministerio 
não podia cumprir as promnssus que havia fetto; 1 o por 
que ora um mmisterio fracc, e sna frnqucsn nascia 
de ter soffrido n;odificaçõcs, da üccumulação de 
pastas entre alguns nnnistros, da continuação ~~a es
tada do ministro dos negocies estrangeiros no Para
gnay, e do nf10 haYer· urna direcção esper:ial, uma 

s1í c~beça pura dirigit· a politica, mas duns; a 2•, foi 
11 scLsfto que apparecou nu camarn dos deputados 
ent.re os proprios conservadores. 

Senhores, nuuca ouvi dizer que a modificação de 
qualquer ministcrio o to•·nava fraco. Desde que um 
ministerio qualquer srgue a mesma politica, desde 
que o chel'e director dessa politica existe no gabinete, 
qunlquer modifl:açiio não pó~e trazer ao ministerio 
fraqueza, só por esse simples fnct.o. l'od,~rÍL trazer 
fraqueza sim, se os ministms que substituem esti
verem abaixo dos substituídos. Eu me recordo de 
que o proprio honratlo sen~dor a quo:u respondo, 
fallando aqui, disse que o minislerio, qualquer que 
seja n modifi~ar:fLn que sofi'ra, existindo o seu chefe 
continua (1 ser "o mesmo ministerio. . 

O Sn .. Zo~cAI\1.\S:- Dando porém explicações pe
remptonns . 

O Sn. ll!liiSTI\O IJA MA RINIIA: -0 nobre senador 
citou-nos o exemplo do Jnglaterrn ... 

O S11. Z.\C.\Rt.\S:- .Ltí as sabidas ficam claris
.simas. 

O Sn. ltiNt~Tno DA ltARINAA :-... onde ató n sn
lnda dos ministros era rosolvidn antes que a rainha 
til•esse disso conhecimento .. Não disse isto? 

O Sn. Z,lCARIAs:-NfLo. 
O Sn. mNisTno DA 'liAIUNUA :-Citou até aqui um 

ou dous exemplos. 
O Sn. ZAC.LHI.LS :-Sem a rRinhn ser ouvida, não. 
0 Sn. IIINISTRO nA l!,\1\INIIA :-Sem ser ouvidà 

antes. 

O Sn. ZAC,\RIAS :-Nõo, sonhor. 
Q Sn. IIINISTILO DA liAIIINlt.\ :-Portanto a modifi

car,fLO do um gabinete pôde ser antes um meio de 
forlaleccl-o, do que uma fraqueza. E' o caso que 
justnmonte se dá. O minislorio tinha em sou seio 
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11ntagonismr, pelo qunl niio podiam certas medidas 1 tas; que "todo o seu tempo c occupado com isso; mas 
iet' lov~das a elfoit.o; or11, remoi' ido esse antagonismo, utó agora não trutou o no~m senador a e demonstrar 
o estando os mitnistros ncl\1 nos no muis pe1·fcito ern como os nogocios não oram oxan1inadus com o 
accordo ~obre os principaos pontos da politica (digo. devido cuidado. O quo fez, sim, confor·me sou costu- • 
'(lrincipaes porque Oi.\1 um ou outro detalhe ó impus- me, foi vexar-mo com certas nnulyses pessoaes. 
sivol que haja sempre uccordo) níw gunha furçu o " Pm·a mostrur que os negoeios não podem 
rninistcrio om roz do perdei-a? Vê-se pois CJiiC essa andar bastu vilr" o que faz o ministro da murinha e 
l'aziio dnda pelo nobre senador não tom a menor pro· interino dos negocias estrangeiros: vem ao senado, 
cadencia. · vne á camnra, vae no arsenul de mnlinhu, vae ú so-

Mas na Inglaterra c out:·os paiz,~s são sempre cretaria do estrangeiros, vne a l'eLropolis, convive 
explicada~ ns_m~~ificn~õcs. Creio, sen.lion·s, .~JIIO com os diplomutus, etc." 
essas explrcagoes Jü fot\llll dada~, o. suiTicwn_tcs. Em- 0 Sn. z.1cAnr,1s: - nlas 0 etc. ni"io tinha mulicia 
boro uma ou outra ctrcnmstancw ~uco~l'cnwutu ar: nenhuma. 
parecosso, o quo rcsultmt das explw;:r.oes datlus 101 , . . • 
que havia incompatibilidade entre algiÍus ministros; O Sn .. n.11~1smo ~.1. MAIII~nA :-E eu disse qno \t-
osta qnestãn ó que foi osscucial; quanto :í incouvc- nh~ m~hcm '?A mahcta está aln agora nesse aparte. · 
niencia de nlguuws das explicacües caiba a respon· (litlitl"tdadc.) 
:;;abil1d::de a quem do uireitu. · ' ~· um daqucllesscgredos que o nobr~ senador pó de 

A accumuluçüe do pastas é outra provado frarJuczn. mmto bem penetrar, o saber como c. qne eii posso 
Senhores, a pista da justiça nll.imamonto, a c~rgo dar conta, do tantos tra!Jalhos .•. Qnol'la o nob~e se-
do meu hont·a,lo ~oli~"a minist,·o da •nc·rra o tom nadar ~iW andasse proclamando as homs que tu·o ao 

o o ' . d t d' estudo pela mesma mziw porque cstoi'C a do cstran- somno, e qne aprovmto quan o os Olll'OS so l· 
geir.9s, durante o ministorio do honrado senador, vm·!em, ute ... etc.? . . . 
isto é, por moles lia de um dos ministt·cs; é um dos hu bem so1 que nao posso, son o p;nnmro a con-
casos do for(;a maior a que nito so i'úde dnr remedia; fessal·o, d~r conta do tudo quanto cstn a meu cat·go; 
e eu penso qiW se ·o honrado 'enadorostivcsso ú tosta espero ancwso o ll!omento d · eheg~da do meu coi-
do g-overno proceild'ia pela mesma f1írma porque l~ga, afi.m de npplwnr;me com ma.is alguma atten-
tPmos procedido. Eu nilo t!igo que o sorl'iço·publico çao aqmllo que e~peerulmentc me mc~mhe. O q~e 
não perca. . . . peço c que exnmmem mous actos, pOiS elles estao 

O S Z , . F' ·
5
, , .· d"· · . . sujeitos à censura; a minha pessoa porém niio está. 

ll. ~ACARLI> ·- ~ 1 "o 0 que 011 qucna IZCL Eu, quando o nobre senaJor era ministro, ni10 per-
O SR. l\hNrsTno D.l ~LiillXU.\:- ... eom a accu- guntrva se esti!Ya em Catumby, ou na rmi dos Felizes 

muliiÇÍLo de pnslas; se eu assim nilo pensa.1se pediria cm Santa Thereza, se passeava ou nit~; nada inda-
que alguma fn,se suppri<nida; mas entendo que gava :1hsolutameAle; é aqui rJUO cu procurava o nobre 
lnh·l·z !i10 seja suffieienl'J o ir:llmlho de um sôhomurn sen:Jr!Oi', e peco-lhe qno do mesmo modo oroceóa. 
parn algumas das pnstas. . Qnal ,, outra" prova de quo o minisleriô se acha 

Qudnto 1Í dos negodos est.rangoiros Clljitrcconheci fraco? E' a scis<to que'diz u nobre senador existir 
e por mais de nm:1 vo!. f[iiO !ta :llgmn inconw~ient.o na camara dos deputados. lntcrpollae, disse olle, 
ne,su nccnmuln0il0, pon;m entendo tamhem que o aos vossos ~.o-roligionarios, c não vos dirijaes :í cp-
que s~ Jl.eriln por nm. i ado lnr:rn-sc Pill' outro .. Se a posir;ii~ para saber dos. motivos po.rq_uo clla póde 
jlOSir;ao interna do n11msteno poilc ser Jli'eJUdica1a ser mms ou menos admntada em 1dcns pollllcas; 
peJa falta muito feasivr>J do nosso collega ministro eit é que vos peco qne me dignes o que vae pela 
. ns nogocw' estran~eiros. JlOi' outra parlo a posi0iw ca mura dos deputados, e o que lia com os quarenta 
IJI!e elle oc,:upa no soio do govct·no torna a sua mis- dissidentes? 
sno no 11,io da .Pr;d.it i:lais f:~cil, d[t·lhc ~una for0a 0 Sn. z.~c.111 us :-Niio lenho certez,1 do numero; 
mor~lmm!o mai_or, 1; evililllllllliiS chtncuLadc~, qi~e sú tomei uot\dascxpressõos. 
o mm1slorro aqm tona de ro.;o!ver so acaso nao .ti· . . 
V€sse :dli uma poss:lil intciiada do sei! pensamento, O. Sn. nuNr~Tno 11.1 l!,~lliNH.I: ~ ~enhorcs1 nuo m-
t•eve>tida do toda u sua coufinn!;u, c de cujos actos vcrll os ~npo1~ qun~do mt_erpollm a orr.o~rçno sobre 
somos tambom responsavois. c.crtos (H'lllClpws. l·.n. considPro a oppostçao ur~ pnr-

s , . lido, que usp1ra subir ao poder, que deve aspirar, c 
. O .n .. Z.~C.IRLIS :-:-l .~du.1 ,ter to~a :1 con.llnn~a s~m ·Deus nos livre de estar cm um systhema de governo 
sor mm~~tl? d? :s~ia~ ,on?~: o ~.llo h~v~a.de ~~',·1 : quo niw ndmitt:sso uma opposi!;ão que pud~~so 
com ma1s hbeid.ldon,liJroce.mdo compromotto1 seu, aspirar ao poder. Indagando, portanto, dos prm-
collc::as. cipios o das divor~encias da r.pp<lsicão, parecia-me 

O Sn. nHi\"ISTno ilA lt.l Hli\"ii.I:-As nossas rolncilos estar uo meu direito, da mesma fl>rina fJiLC os hon
com dili'erentes paizos esliio cm tiJO bom pé, "que rados senadores estão no sou, indagando dos prin
nào ha necessidade dessa grande applica<:lJO, dnsso cipios do partido consurvador, ]JOrqne, querer se-
,grande trabalho para a soiH(;iio dos negocíos; basta parar iun ministerio, que rcpros@la um partido, do. 
tii'Ur se a outros alfazoros um pouco do tempo. mesmo partido, nito ó admissivel. ' 
Todavia um moio ha de so provar que é isso ineon- As censuras, pois, que se fazem ao ministcrio ntó 
venionto; o nobre senador aprosontoll um do que cot·to pont~ síw censuras feitas ao rw·tido; c ns cen
'logo fallarci, que ó a dconça do ministro ; mas o sums quo se fazem no partido siío feit.ns ao ministe
mcio a quo a Iludo er·a mostrar o nohresen:1dorde quo rio. O dirmlo ó pois reciproco, o cu pretendo usar 
modo tüm sido n~gligenciados os ne~;ocios, quacs os dello, assim como os honrados senadores continuam 
que deviam sct· attor.didos, e niw o fornm. Nom so a usar do que lhes compoto. Estar no ministorio 
diga quo o nobró scnndor não pódo entrar nesta nüo f(iiOI' dizer quo so esteja sómt111'le na dofcnsivn, 
questiio, porque jll nos dednroil que tem um resportdcndu pelos netos como um ré o; nüo, aqui 
't.rubalho ~norme em ser fiscal de todas as solo pus-· discutimos os negocias, cada um diz quacs são as 
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suas opiniÕes, qunos as suus aspirações, e ostnmos 
assim cm nosso di mito: nno sou réo para 1 osponder 
sómanto ao quase r,orguutnr. . 

o· Sn, ZAC.IRIAS:-Nüo ha nccusndores. 
O S11, ~IINJs;rno n.1 lU aJNIU :-Consm·a-rno a op

posirüo, com quo direito? lnvorLcis. n~ posições, ,disso 
o nobre sonildor; om voz de sor munstro quoro1s 'er 
opposiçiw! s~nhores, sou ministro mas tum bom 
tenho direito de dirigir perguntas d opposiçüo: e, 
Sr, presidente, scriu com oli'eiLo 'uma exccHonte po
sição se houvesse quum a tu casse sem terra ;mo de 
ser offendido; assim niw hu niuguom que nito soja 
valente. 

O Sn. ZAC.\JUAS :-Ofl'ondido não, consurudo. 
O Sn. Ml:'lJS1'1lO uA ~L\IliNJL\ :-Atacado ou uggre · 

dido. Dosúe que sei que meu contrario niio faz seniw 
defender-se, não pt\ile me dar um boto; immeJiatu
mente mo torno mais uuduz, e perianto quem fica 
veueido? Aquolle que só mente so .ICfeudo. Eu, pois, 
hei do ~ontinulr u dar do tempos em tempos alguns 
botes por ltí. 

Vou responder a sd,ão dos quarenta. 
O Sn. ZAcAI\1.\S:- Nilo tomei nota do numero, 

espero que eres~a. 
O Sn. !mJsTI\tl ·o.\ !I.\1\INIL\:-Segunrlo se diz 

nas pnhlicat)Ões, estamos guard:mr.o a casa dos no
hi'CS scn:tdoros, c, portnnto, so crescer o numcr·u 
VV. EEx. estão mal. . 

O Sn, ZACARIAS· -Tambcm não disso que sympa
thisaru com essa opposiçiw. 

O Sn. Sn.vEII\.1 DA l\IOTTA : -Estou com medo 
que venha cousa peor. 

O Sn. mx1smo 0.1 !L\III:'iiL\:- Até hoj0, S1'. pre
sidr.nte, nilD tem upparoddo na ll'ibnuu da camara 
dos Srs. dcpul:Jdos üssa dlvorgonda de prindpios, 
essa no\·a politica, que pódc autuí·isa1· urna seisào no 
partido; <t'.nda nito vi sc!IÜO uma cc; ta insi>tcncia 
para se tmtar da tJUOs\Uo 1lo clemonlo serviL 

O S1t. SAII.\1\'A:-Sur;i e~so o motivo real'? 
O S11. Z.IC,\Jtl.\S :-ll refomns tnmbem; a opposi 

çito nflllrepello as reformas, c pur isso JÍl appat'OêOU 
a reforma uloitoruL 

O Sn. SAilAIVA :-Jit obteve alguma couso. 

O Sn. Su.vmnA nA MoTTA :-Reformas dessas são 
peorcs do que nada. 

O Sn. mNJsmo nA ;~,uu~ll.l :-Não lanho rcmodio 
senão responder üque!!e aparto do meu lwnr:tdo coi
lega e umig:J, Seu juiw nesto ponto é do rad1caL 

O Sn. Sn.VRIIIA 11.1 ThloTT.\ :-Agradeço mtlilo quo 
me faça j usti0:', mas creio que por essa ludo não ha 
de agradar. 

O S1t. S.uwv.1:- Com amputações o ampliaçôos 
púdo ser. 

(:) Sn. m~mno n.1 ~IAIIII'íll.l :-Embora; o quo 
queremos ó ir dtl at:coJ·do; qnrro um<t ·~ofOl'lllll ~lo!
tor,\1 quo cslcja do accordo eom \'V. EEx.; adnnLli
romos cmundus, l1í chegaremos. 

Senhoras, n lei do 1846 foi feita pelos libm·aos, o 
bem combino tia; hojo jà niw presta nbsolnt:llll~l!lO· 
N(" havemos de fazer umadeaceordo com VV. llllx., 
o Dons queira que da!Jili n tros ou quatro annos eUa 

pl'Csto, porque qualquor quo sejn o S\'sthorriu hão d 
reeonhoeor que u opinião publica ostà de nosso ladr 

O Sn. Z.ICAI\1.\S : - E' prasumpçito. 
O Sn. !IINIS'fllO DA l!ARINII.\: - Havemos de v• 

rificor isso pelas eleições livres como ellas hão de so 
O Sn. CANSANSÃo DE SJNmnu': -E' o que n( 

quen:mos. 
O Sn. MINIS1'1\0 DA MARINIIA: - Mos com es· 

opisndio deixni do parto n questão dos quarenta. D 
z1n cu quo na tribuna da camarn dos deputados nil 
tem apparecido motivos do divor~encín senão a rc 
peito do elemento servil. 

0 

O S11. Z.ICARIAS: - Perdoo-mo, e róformas. 
O Sn. 1'1\F.SlDRNTE:- Atlençiio I 
O Sn. SAilAJV.\: -Ellos querem a .liberdade d 

voto. 
O Sn. PllESlDRNTE:- Poço que niio dem apartes 

os ap~1'les porttu·lmm mm to 11 discussão. 
O Sn. SARAIVA: ·- V. Ex. so engana. 
O Stt. J•nr.stDENTE: - Se querem dar aparte 

interromperei a s~ssão, pura continuai-a d~pois r 
se entenderem. Smto dtzor que tulvrz seJa obr 
gado a fazer isto. 

O Sn. ~UNISTI\O n.1 ~1\RI:'ill.\ :-Creio qu~ esta i; 
sinungno do V, Ex. é um grande pensamonlo; se nt 
nos entendossemos antes do virmos parn aqui, tp 
Vt!Z quo muitas destas questões nbo tivessem ioga, 
mas qnrm cstiÍ cm opposiçiio colloca·se logo tf10 lo 
gt•, tilo longe, e sempre a ferir, sempre a ferir, qt 
até a ~enlo tem m•Jdo de olhal' pa·a um sennd• 
daquolles. (Tlila1'idadc). Cheguem-se, meus senhore 

O Sn. Z.ICARJ.IS:- Venha. 
O Sn, MINISTno DA ~L\RJ~IIA - Irei lambem. 

rnspeilo de eleições havemos do chegar a um acco 
do, sú senilo quizerem. · . 

Vamos aos quarenta. -
O demento sen·il não ó programma do partir 

nenhum, nem dove St•r·. Ha muita gonle do nos: 
lado t)IIO vae além dos liberaes ; ha dn parte d· 
libera&s muitos qne .vão além dos 'nussos, e outn 
que são mais emperrados do que os mais ernpcw 
dos conservadores. Assim é que esta questão IIi 
púdc ser, não devo s~r. niio é uma· quostüo do pa 
tido. (Apoiados.) Sendo assim, a aspira~itó do u 
gmp0 qualquer na cnmurJ dos depnt,dos ou noS< 
nado niw ptído sor r.tmtmria ao governo, porque 
goremo aindd nfw disse que havia do so oppôr u 1111a 
qne1' melhor;unonto quase quizesse fazer, n qualqu• 
m~didn quo so pudesse tomar sobro eslo assumptt 

Quanto nos escriptos qno Iom apparecido n,o /o; 
nal do Commercin, que se attribueullÍ amigos, qt 
se eonsidorHm dcssidcnlos, olles são nnonymos;assi; 
como ptídem partir de um ou de outro dellos, podei 
pnrtirde algum da opposicão (quem sabn?) Ha ind 
viduos que se descompõem 1t si proprios para vir·o 
elogiar depois (riso) hn quarn, estando osquocidt 
faz un1 nrtiguinho, censtu·nndo·so a si proprio e 
vem dopttJS desonvoil'enJo seus serviços, respo1 
dondo 1t si mesmo. Que muito é, pois, quo lll!UI• 
desses artigos tenham snhido desses c.innos? 

Ulr Sn. ~~~:unon:-Quo sejam mesmo do govem 
-. 0 Sn, IIINISTI\0 DA M,\1\IXII< :-Juslameuto; h 
pethcsos, todas so podem formar. 
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Mns n resposta peromptorin quo vou dnr ú per
gunta 'ií a seguinte: " IJo que se pussn nos corro
dores, na libcrdndo dn conversa nüo curei, nem 
curo. Aqucllo ministro quo so puzer inl'antilmcnto 
a indagar o quo dizem cm suas casas os amigos, e o 
que se passa nos clubs, nas reuniões, ostiÍ perdido. 
(Apnia.dos.) Eu declaro que 'nito tenho tempo para 
tacs avr.riguncõos; só acho importnncin no que a 

·tribuna diz, c 'i10s motivos que <Í tribuna so c~nliam. 
(Muitos apoindos.) " Sabem de quem é isto? 

havor~ ;1ma opposiçiw, nito opposiçiio liberal, ma~ 
oppos1~no convorvadom, pnrlumcntar, ou com qual
quer· nome qno se lho du. Esta divergcncia, porum, 
não cnfraquocor(t o mmisterio, esteja disto muito 
certo o nobre senador ; onfrnqueceriÍ, so tomar 
Ines propor\:ões, quo o govot~no não possa marchar. 

O honmdo senador, que ontonde que• isto é uma 
fraqueza pura o ministor10, tem om si o exemplo de 

· qno conseguiu Iodas as medidas gue propuz no sou 
ministerio, Lendo contra si a opposicüo liberal, o a 

O Sn. ZAco~nr.ls:-E' meu. 
O Sn. !I!NlsTilO Do\ l!Allli'111A :-Ah! é seu? (RI:su) • . 

Pois eu asseguro, upprovo, subscrevo complclamenlO 
1t estas razões; aqui está porque não dou noticias do 
negocio ... 

opposição conservadora nn camnra dos deputados, o 
ambas as fracqõos compostas de pessoas importantes, 
t~!ontMa~ c experientes; teve uma opposiçito fortis
Sima aqm no senado, o no entanto marchou dosem~ 
bnraçndamento; sú deixando o poder quando quiz, 
por cansaço. 

O S11. Z,\CAl\TAS :-~las deste se trat~ nos corre· 
~~? . / 

0 .. ~11. M!NlSTi\0 0.\.!IAi\lNIIA :-Nos c[ubs OU nas 
reumues. 

O Sn. ZAC,\RlAS :-:Ww, menos isto. 
O Sn. mNISTIIO n.1 MAlllNHA :-Estava esmorecido ... 
O Sn. ZAC.tiUAS :-Não, não estava. 

O Sn. Z.\C.\1\lAS :-Mas esse está na tribuna. 
O Sn. li!Nrsmo 0.1 lU!U:"ill.\ :-A' tribuna ainda 

não foi. •. 
O S11 .. SAMJn:-EstiÍ atrasado, já est<Í na tri· 

huna. 

O Sn. Z.ICAl\lAS :-:'{a imprensa j<l se disse quem 
presidiu á reunião. 
' O Sn. mxrs-rno o,\ !!AnrNH.\ :-~fas demos por hy
pothesc, que aind<t não ostava. So não lhe satisfaz a 
resp0sLa que pensei que o satisfazia ..... . 

O Srt. S.tn,un:-Satisl~nia dous dias antes ... 
( 11 a ainda onll'o apatte. J 

O Sn. mxisTno ll.\ lL\l\IXII.\: -:Quando me foz a 
pergunta ni10 havia ainda s·do profericto esse dis
curso; disso portantu que nf10 sabia. Vejo que nüo 
satisfaz a rcsposrc; mas Otl não podia dcixa1· tlc 
suhscrevel-a. 

O Sii. SAilAlVA :-V cio tardo. 

O Sa .. ll!Nrsrno Il.\ lr.tnrXIL\:-Acha V. Ex. rgw 
veio tarde? Bem. hras suppouhamos (digo I(UO SUfl" 
ponhamos, porque ni10 sei, não vi ür:::anisada na tri· 
bunu opposição uo governo.) . 

O Sn. Sn.vr,m,~ Il.t }loT'CA:- Isto <Í verdade; estll 
muito mascarada." 

O. Sn. Z,\CAlliAS d;\ um aparto. 
O Sn. mNrsrno D.\ liAiliNIIA ·-V. Ex. disse cm 

sou diseurso " eu os acompanho contra o governo; 
nós sem mascnras o ollcs mascawlos "; fnlluva 
com o espirita picante que lho é peculiar, tratava os · 
outros de mascara:/os, como se se àésso uma espccie 
de carnaval. 

O Sn. Su.vEIIU DA 1\loTTA:- Qui?. dizer rp1o 
·:ostavam encobertos. 

O Sn. ll!);iBTRo nA !LÍlllNIL\:- ~Ins supponlw
mos quo nrpnreça essa scisiío no partido ; qual a 
consequoncra ? Nús veremos quaos são os motivos 
que esta opposiçiio apro~onla: olln ploilcariÍ sua 
•:ausn pomnt.o a opinião publicn, pnrnnto o corpo le
gislativo, quo dal'iÍ mzào a qnem a tivor. Emproga
romrs todos os meios, seJam quncs forem, pum con· 
>crvar a unnuimidndo rruc ó ímpossívol cm quasi 
tudo, o mui to monos nos corpos dclihcrnntos ? Não; 

O Sn. mNr.~·rno ú.t JI.tiUNi!.t :-llem, ni\o ont,mmos 
nisto, estou que procurou pretexto para largar a 
cm·ga . .. 

O Sa. Sn.VElll.t DA ~lonA :-'{iw, senhor, o obri-
garão a largar. , 

O Sn. lll~isrno D.\ l!.\ll!NiL\ :-Niio faca uma in-
jnria no nohro sr.nndor no que disse. " 

O Sn. ZAc.uu.ls :- Hude permíttir um ap:trle: 
doro protestar. 

O Si\. ~llXIsmo 0.1 lLil\iNIIA ;-Púde protestar. 
O Sn. Z,tc,u:w :-Protosto CQnt.ra o cnnsar,o, con

tra o esmurcdmonto. 
O Sit. m:;1s'rno nA OIAHlli'IL\: - Sr. presidentn, 

como uma das pcrgunl<IS rruc me fez o nobre sena
dor refere-se antes no ministl'rio uo qno a mim 
proprin, eu tl'atarei de satisfazei-a desde logo. Não 
estranhe o smwdo que cu faça esta difi'erençn de 
nrgumontos dirigidos ao minisLcrio, ue rirgumcntos 
dirigidos a mim.proprio; a differcnça tÍ grande; cm 
uns sou accnsado eomo ministro, cm outros vem á 
tela as mir,has opiniões lfUer como senador om oppo
siçiio, quer como min1stro, em diversos diseursos. 

A pergunta qno fez o honrado senador (o int.i
mou.me para que não mo esquecesse do rcspoll
dor-lho, visto que nito o haYm fnito á um nobre 
deputado na respectiva camara) foi qual era a sub
venção qne se dava ao /Jiario do Rio para publicação 
do certos trahallws. 

O 811. Z.ICAllJAS :-Para o ostrnng~iro. 
O Sn. mxrs-rno DA arAH!NllA :-Sim, para o ostran

gob·o. i'\iio respondi na occasiiio cm qne mo foi feita 
esta pergunta, porque entendi que não mereda a 
r.ena s~r rospondida; agora, em consido~~çlio tí in
S!Stcncm do nobro senador, não posso detxttr de dar 
a oxpliciiÇfto pedida. 

O honrado smmdor aqui disso, o portanto posso 
dizei-o· tambom, ;,no cllo dava uma subvençào do 
thesouro na irnportancia do 14:000# ti uma folha'es
trangcü:a, qno tratava do certos asstimptos, que in
torossavnm ao Brasil, sobretudo a respeito do colc
nisaçiw; o quo esse jornal nüo stl agredia muitas 
vozes aos nossos empregados, aos nossos generaos 
na guerra, como uto no proprio governo: que era 
complctnmentc intlepondcnto na aprocin\)ilo dos 
factos, nas suas idóas. Eu porgnnwmi se wmbom 
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·~ra independente, no modo porque expunha ns ques
tões em ·relacão á colonisacilo; se em vez.· de pro mo· 
vel-a procurâsse ntrastal·n; ainda assim mero.;eria a 
subvenção por este servico, além do de censurar o 
governo, os nossos genôraeti em chefe, etc. 'Mas 
creio que ao menos a respeito de colonisnção esse 
jornal preencheria os flus que o governo tinha em 
vista, isto é1 qu~. trataria do (.remover n colonisn•;ito 
para o Bras1l. 

Não quero ta.rnbem, Sr. presidente, fazer sentir a 
inconvcmenciu que havia em set· subvencio .ado pelo 
governo, uiudn que para um fim especiul, um JOI'nat 
que trntuva dos negocias da guerra de um medo que 
era prejudicialissimo não só aos interesses do lmp.e
rio como ao cr~dito das nosFas autondades. ~ao 
quem entrur nisto, mas o fado é quo dava o governo 
a esta jornal uma subvenção de 14:000~000. . . 

Alem dest~ subvenção, r.nguva·se maiS pelo ml~IS· 
t,erio 11U agr1~ulturn, se nao me engano, uma certa 
quantia, que não exceder1a de 4:000H, á uma outra 
publicação que se de~ominnvu Jlcflector. Vmh~, 
portanto, a ocr a qunnua de 18:000~ que despendm 
o ministol'io da·ngricultura paw os fins d~ colom
MÇão. 

O gabinete actual fez cessar a subvenção dada á 
essa folha estrangPira, assim como a subvenção 
supplementar concedida á outra folha (Rcfiector), 
passando estes tmbnlhos a ser feitos pulo Diario 
por 14:000$, com a economia portanto d~ 4:000$. 
·E' u quo hn, c está V. Ex. satisfeito para fazer sobre 
isto a~ retrexões llUe quizer. :~ 

Eu não quero fazer a defesa neste ponto do gJ\'cmo,'· 
porque estou antorisndo pelo prece ente do honrado 
senador, visto que nada mais fazemos do que so 
fazia. Hoje o trabalho tpte estnvn incumbida ils duas 
mencionadas folhas e feito por uma só, póde sor que 
nãn seja tiio bom, mas u certo é quo o uusso fim foi 
fazer o mesmo serriço e com.menos despendia. 

Parecia. que so queria dizer que nós procuravn
mos esto meio pum proteger uma imprensa, que 
fosse do partido, etc. Em primeiro lagar. não julgo 
que hdja nisto nada de ilhcitu ; e quando fosse pre
ciso procurar· algum apoio na opinião do nobre sena
dor, lembrurin aquelln qu~ emettiu aqui,dizendo qne 
o governo havia de despender pela sua dcfeza' nas fo. 
lhas pu hlicas. Eu nuncn censurei o nobre senador por 
isso ; ape7..tr de que alguns o censurassem ]1ela de
clara cão de que despendia qu;mtias em defesa do 
governo. Nunca o estranhei; acho que procedia 
muito bem, porque o governo deve tratar de de
fe nder·se, assim como cumpre que cada nm se de
fenda de qua I quer aggressão physica, pois que neste 
systhemn o moml equivale ao physicn. 
· Ia-me escapando tnmbem fazer menção do urnu 

das causas da fmqucztt do ministerio, a que, tanto o 
nobre senador, como o meu ii lustre collega que lhe 
lica uu Indo, se referiram. Fui eu o \'roprioa de
clarH, a expor que o ministerio se ar.wvn doente, 
aconselhando na miitha ca1ta no mou colleg~ o 
::;r. Paranhos, tJUO não viesse uniNe á um corpo 
doente. 

Ora, na realidade, Sr. prcstdente, a consnrn reio, 
como absorvei na explicação <JUe ha pouco d~i, 11m 
pouco tarde. Se a ceusum tn·esse appnrcctdo no 
wmpo ·em que o ministerio estava constituído do 
modo que me levava a jul~nl-o doonto, bem; mas 
depois que o ministorio. restnbcleceu-so. . . 

O Sa. Su.nmA Louo: - Fez 3S amputações. 
O Sn. lllXISTno DA llAili~ILI:-.,, veio um pouco 

tarde. Na opinião do honrudo senador quem adoece 
nunea mais se resta!Jeleue; pelo contrario, ris veze~ 
um tratamento racional traz uma snude mais forte 
do que nquella de quo fC gosavn untes. E' o que se 

. dácomnosco; hoje estamos muito fortes; sou lam
bem o rroprio que declr.ro que o ministcrio não está 
doente. 

O Sn. SI L VEIO.\ Lo no: -0 Sr. Antão que lhe agra-
deça. · · 

O Sn. A;o;rÃo: -Não snhi por doente. 
O Sn. )it:o~IsTno 11.1 ll.l lliNIIA :-Todos sabem no 

que me refiro; não hu1•ia segredo nas divcrgPncias 
que existiam no seio do ministerio; para que pai~ 
procurar esses nr:;(umentosmhos, quando hn outros 
com que se póde atucar o governo? Por cunsequen
cia, não póde pussur esta nccusução, que se nos faz 
como uma seita a mim dirigida. 

Porque apresentou aqueiln carta? Para tirar o 
proveito que estão tirando della; se não upresen · 
tusse a carta, ~s nobres senadores não tinhum t.'to 
bdlo motivo do argumento para mostrar que o mi
nislerio estava fmco; como dpsejo estar sempre de 
accordo nítquillo que é compatível o.om os nobres 
s.onadores, dou-lhes de quando ern qu,mdo este meio 
de se occupnn•m comigo. · 

Orn, Sr. presidente, ctlli a carta, porque fui con
testado que houvesse pedido a minha demissão; is lO 
era muito grave pau qualquer homem de bi'IO, Di
zia-se que t~l demissão niw tinha pedido, e, pois, 
corria-me o dever de mostrar que não so pudia dyvi· 
dar tia minha palaYI'a; e aquelte documento o com
provava. Se houve alguma indiscrtcão nessa pulili· 
cPção, 9s nobres senadores me perdÓcm, Httenden-o 
no mottvo porque a fiz. 

O Sn. So~n.IIVA :-A indiscricão não nos fez mal 
oon~m. • 

O SR. ~IINISTRo DA ~!Aili;';II.\:- Não lhes fez mal; 
porém, p .. r ahi não acreditem VV. EEx. que o mi
nisterio esteja doente; esteye realmente doente, mas 
hoje está bom; se me acreditaram nnquoda~Jccnsiiio, . 
peço que me acreditem nesta igualmente. 
. O Sn. SAnAIVA:-A moleslia era da ngricullnra c 

da justiça sómcnte. 
O Sn. SIL\'EIRA T.onn:-As operações cirurgicas 

o salvaram. 
O Sn: MINISTIIO uA· ll.lRINlll: -Não foi preciso o 

soccorro da cirurgia, mas só o da medicina. 
Sr. presidente, nito posso deixar neste momento 

de tratar novamente da questão do poder pesso.11, 
que occupou grande Jlnrte do'discmso do horirado 
senador pelu llnhia, o qual com rclari10 a minlta 
pOSSllll, [Jl'Or.UI'llll lambem mostrar pelo meu discurso 
profundo <·m 1867 que me achava cm completo con
lrndicçáo ~·1m aquilto que ho.ie affirmnvlt. 

Sr. presidente, o honrado senador leu esse meu 
discurso; fez-me a honra immcrecida do inserir no 
seu alguns to picos delle; só por esta fórmn poderei 
appareecr na posteridado 11 p1u· do nohre senador. 
1\u lhe a~radeço a leitura quu fez... ' 

O Sn. ZAr.mi.IS dú um aparte. 
O Sn. mxisTno DA MAIII~IIA:- Nno ha iroma da 

minha parto, não se porsnadn disto; se nquillo quo 
68 
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digo p6do de qualquer fnrmn tomar como não sondo 
sincero, nilo direi mais Di dn, 

Mns, em que é que o nohre senador achou em mim 
eoutrndíccào? Tornei a ii· vor esse discurso de qno 
Jd me. nãÔ recordHt'n lw .mnitu, e dcclnro n V. Ex. 
que nito vi nudn tlo q11c d1sse o nobre senador, que 
nu da tinhn a retirar dn. <1pinião qtw então emitli: 

posso fallat•, segundo· a opiniito rrutorisadn do nobre 
ministro, ~orque ~os n~h,res ll!inistros são nor ~lles 
res,~onsnvcis, ostno SUJeitos n censur~; poriSso, 
rJuando fnllo do poder modcmdor, estDIJ muito longe 
do procumr att:ng:r·a nlta personagem que o exerce, 
sei respeuor n constituicilo, e quundc niio soubesse 
re.speitnr a constituição, ·snh~:ri.n respeitar o ho~cm; 
Nao sou da oscoln dnqucllos que procuram dopnrnir 
as pessons; nno qur.ro dúsncJ·edi~•r as nossas insti
IUiçõcs; ao. contrario, Sr. presidente, q1tand9 pro· 
lh·o expres~o0s que podem parecer olfensivas, o para 
resguurrlnr a puroza dessas mesmas instituicões. » 

. penso hoje dn mesma f<lrmn que pens1Vn nnquell~ . 
tempo. 

1.1 nobre senador, enxerg;mdo nns minltns expres
sões uma nllusào, nfw um nLi;que directo ao apre· 
g-ondl' poder pessoal, d_csntio~-~le, fc~-mrJ um rapto, 
pnr11 que fosso claro, VIesse a dt>r:ussao, q11e elle me 
rJIWrin eombater, queria mostrar qn~ eu nenhuma 
rnziw tinha. Eu. Sr·. presidente, immodintnmonto 
recuei; n<ío aceitei o desafio: dei algumas explica· 
eões a respeito dos netos que mo po:Jinm indm.ir n 
1nllnr, como tinhn feito, sem dizer nada de pessoal. 
O nobre senador diz que snhiu triumphanle, mos
trando qno tanto não havia poder pessoal, que elle 
tinha desafiado a mün, membro dn opposição, o qne 
eu tinha sahido corrido da discussão ... O corrido é 
mmt; S. Ex. não disse isto: cu é que confesso qne 
tinha saltido corrido da disi·ussão, não tinha querido 
·tomar a dorezn. 

Oru, daqul o que se conr:lne 'l Que o honrado se
nndol' é um defensor muito competente, def1msor 
importantíssimo du parle dnquclles que ~cgav~m 
essa accusacão: nunca o nobre senador qmz adm!l
t.ir, nem p:r mommlo, que se podesse suppôr que 
havia o1Hro poder, além do pod•ir ministerial. !1' isto 
que est1í patente, esta ó que foi n sna opinião. Mas, 
hoje fur-me·hil O fuvur t!O dizer, hn 011 não potlel' 
po.>soni? Eu desejava que V. Ex. dicosso. sim ou não. 

O Sn. Z.\CAHIAS :-Ora esta! Eu qne fiz a pergun
ta n V. Ex., lancei o repto que V. Ex. não uceeituu. 

O .Sn. l!l~Ismo 1\.\ 11.1 ni~IL\ :-Mas Jt,Jjl) faço tnm
. bem a pergunta: hn poder pessoal? Parece qne e11, 
que não nr•eilei o repto, r\ que venho defender o 
pod& moderador contra atnqnos do nobre senador, 
quo hoje niio quer dizer sim nem não. 

O SR. Zo~c.\1\1.\S :-Não ataquei nenhum mimstro 
a titulo de goYerno pessoal. 

O SR. !!lNISTIIO DA ll.\lllNIIA :-Não deu palavra 
ainda, mas no fundo tem atacado. . 

O Sn. Z,ICARIAS :-V. Ex. foi no fundo, porque 
tocou em abusos do poder moderador. 

O Sn. !IINis·rno 11.1 nwuxu.l :-Tambem me servo 
o dizer o nobre sonndor <JUO nunca at.1cou minisle
rios po1· isso. 

O Sn. ZACAI!IAS :-V Ex., fugindo ao repto, disso, 
entretanto, que havia dons n busos, pelo menos, do 
poder modorndor. 

O Sn. mNJSTno D.\ JrAlll~ll.\ :-Isto não quer di
zer tlllfJ ha pod~r pessoal. Mus cmlim tomo uotn do 
apurto do nobre senador; nunca nccusou ministerio 
por isso ; entre. os membros. d~ ~pposiçito, .Jostn
ca-se o nobre senador deste pnnCipJO: nfw concor
da com as accttsnr·õcs rJIIe se fuzem no poder pes
soal. Isto me sert·~ muito, porque a nutoridndn cto 
nobre sennd.or é para mim unportnntissimn. 

Sr. presidente, cu rlis~o nnquo!ln occns.liJO o se
::;ninte, quo ni1o soi se fo1 lrnuscnplo no d1scmso do 
nobre senador; mas quero fJIIO rlt tnmhem no meu: 
11 Limito-me a netos do podei' moderador dos quaes 

Eu fulluva em opposiçfto e o senado esÍâ vendo 
como tem rnnrchndo os perigos que eu temia então. 
(Contiwia a ler.) 

"Noto que viio se infil~mndo no animo da popu-
lnçiw idóas pel'igosissimas. Se os Srs. ministros os 
uào percebem, é pot·qtw gyram em uma região mttito 
altn, mas quando descerem da·posição em que. st• 
acham no seio da sociedade ... , qlinndo descerem 
dessa região em que gyrnm ri uma esphr.ra mais bai
xa, hão de r0conhecer· que é este nm dos perigos da 
situacão,» · 

Eu ·nito órn propheta, previ apenas um pouco. Di
zia eu mais 11 este respmto: (Lendo) rc Senhores, en 
reconheço quanto respeito tlevo á alta personagem, 
que ri chefe· do podor executivo; poróm, Sr. prosi· 
dente. sei tnrit!Jem avaliur o que extgo do uús a con
stituição. A constitui0ão, collocando o cheft\ dr. Es
tado na 11ltum em que o coilocou, suppõo. que ello 
não pmf.icn senão o bem, o mal é sú dos m'oistros. 
O che:e do Estado, pois, não púde praticar um acto 

.quo tenha inf11:oncia politiea senão debaixo úa res
ponsubilidnde dos Srs. ministros. Muitas. vezes o 
chefe do Estado pr'ÍVil·So do uma visita, de umn de, 
monslração do civilidade, pm·a não :compromeltep a 
politica rlos ministl·os. " 

Eis-aqui o que eu dizia, eis-aqui o que cu sustentei 
sempre. Para que, portanto, trazerem os meus dis
cursos afim de me ·collo~arem em contradiccão, 
quando não estou ? · · • 

Accrescentou o outro nobre senador que eu n~o 
perca de vista a caixil. de rapé; é o vicio de taba-
quista. · 

O Sn. ZACAlllAR : -Note que não suu tabaquista. 
. O SR·. !!lNISTllf o,\ !!A RI NU,\:- Não sei, então foi 

outro que não se p6~e esquecer da caixa de rape. 
Ora, o que di;se mt 1 ' · . 

O S11. ZACAIUAS: -·Vnmos a essa pitada. , 
O Sn. !!INISTRO n.\ l!ARIXllA :-Debaixo destes prin

cipias dizia au .•• Dava-se um neto significath·o da 
parte de uma ordem; houve por outra um presente 
como signul do satisfação intima dnqunlle acto; en 
disse. 1r l\sso presente foi aconselhado pelo ministe· 
rio. n Estnroi em o!'l'o1 mas ainda hoje ponso que 
esse acto devia ser mintsterial e então dizia cu {Lê). 

11 Um elo~io partid.o llo Ioga r· mais elevado, nco11· 
solha do sem d11vida pelos Srs. ministros, um presente 
honroso o uma cnrtn do louvor. l> 

Quando ou repet.ia ao Sr. conselheiro Zncarins, 
qno então me Jnn~nvn em rosto o que eu havia, pro· 
forido, respondi ,j que ji\ li: " Eu entendo. que tudo 
são netos do ministerio, os ministi'Os são por .olles 
I'CS~JOnSIIYOiS? lJ . 

Us aqui (f'l:ll foi o menataquo no governo pessQ,11 
da Corôa. O senado j(t v li que JHrn so mo nccusar." 
111ister ir procurar om minhas proposiçõe.s uma on 
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outrn illncüo, o fazer combinar.õos para nsseverur: 
« .EIIe qui7. dizer isto": mas, senhores, quem quer 
accusnr um abuso flagrante eomo t).do podet• pessoal 
com preterir.ito das nttribuic11es dos ministros, ou 
por outra, tÍm podar quasí 'uusol~to, que nüo tem 
outra regra senão sun·vontndo, nao se sJccorrc de 
um meio indirecto pnra pronttndnr-·so: prununcin-so 
como outros nobres· SIJOadores: u Tomos ,,.absolu
tismo, os ministros são meros ngentcs, us· ministros 
estão olhattdo para .o rosto do chefo do poder exo
eutivo para ver qual ó a sua vontade n: diz bto 
francamente. Pódo ser que ou tivesse uma ou outra 
razão para apreciar certos netos, mas nc1m por iss~ 
podia n•forir-mo a um po !m· eomo esse. Ap,mtm 
mesmo alguns actos, runs attribuía-os sempre nos 
minisu·us, facam os nollres senadores outro tanto; 
peçu-lhes que a·nós nttribunm todos. os noto~ quo 
cl·nsumm.econdemnam; mas como fnzol-o, se mten
eionalmenw o não querem, mas, sim; tornar res
ponsavel por elles n Corõa para. quem. estamos . 
olha~do, allm do sabermos o que deseja? 

O Sn. SmAtVA :-Não nos comprehendcn. 
O Sn. mNtSTI\O DA MA!llNILI :-Pare1:e-me. 
O Sn. SARAIVA :-Eu não disse que V. Ex. olhava 

para, o rosto da Corôa. 
0 Sn. MINISTRO• D.\ llARINllA :-Disse que. OS mi· 

nistros olltovam; .•..• 
O Sn. SARAIVA :-Eu não disso que os ministros 

olhavam para· a Corua afim· de faze:em o que e \la 
quizesse. · 

O Sn. mNtsrno riA !IARIXIL\ :-Para saberem qual 
ern.n sua vontade. Tenho aqui úm apontamento quo 
tomei quando !aliava o honrado senador; olham 
para o rosto '1fim de advinha rem sua vontade. 

O Sn. S.ll\.\11',1 :-:Ião fullei do ministerio actual. 
O Sn. MI:I'lSTRO nl !UlliNII.I:-·Aceito.aexplicação, 

mas a que ministros se referia o ntaque? O nobre 
senador vô que isto é um pouco desairoso aos mi: 
nistros, quem quer quo elles sejam. 

Eu· tinha tnmbem tomado ttm apontamento du dis· 
curso do honrado senador,. em que parC\cia que clle 
a~cusava o pbderpessoal, porqtiO dizia que ambos os 
partidos ernm flngellndos mutuamente segundo as 
conveniencias: Ora; senhores,, quando ambos os par· 
tidos são flagellados, quem se deve suppór que os 
flngella 1 . , . 

No discu:·so M·nohm senador, porem, yem 1sso 
um· ponr,o modificaJo e eu acceito untos o que vem 
no d'·scurso, do que a nota que eu havia tomado. No 
discurso vem a expressão de que os partidos_ se fla
gellam mnt.u;tmento. Este estado de cousas tao pre
judicial, isto é, os · partidos flagellnrom-so mut.nn
mente o retirarem se do poder sem n.udi~ terem !01~0, 
~u supr.~z que o nobre senador attnbuta no poaot· 
pessoa . . . . · 

O outro honrado senndorpelA ~alua exphccu m~
lhrr o sou pensnme~\o. S. Ex. d1sse qn~ acontecia 
isvem consequerrcta do estado das clOt~ucs, que o~1 
quanto.não houvesse voto ltvre dur-se-lua a rcpott· 
ç~ry dos mesmos actos, e não censurou um~ nem 
nu'tra politicv: disse que ambos os pm·tidos ·to~n pra
ticado· n mesma cousa, embora, na compJr~cao que 
fez depois, pretendesse rnostranrue o .parl!do ctll.l· 
sorvndor tinharequintndo. nos netos de que so h:mu 
;iccusado o ininistorio passado. 

. O Sn. Su.vmtu Lo no :-Ató porque som isstJ nã!l 
pode nada, 

O Sn. ~llNts·rno n.1 u.llltNnA :-'-Isso ó presumpr.ão 
do V. Ex., meu collegn. • 

O Sn. SlLVi!lRA Lono .-Inulilmonto não havia de 
fazer tanta cousa. 

. O Sn. !llNtSTno 11.\ !L\RlNHA :--'0 nohre senador 
pela llnhia quo !aliou por ultiJilo, Sr. presidente; foi 
mnis longe; pintou o nosso õstliilo politico de tal 
!1\l'mn que ~ont'esso a Y. E~. oxtranhoi o· meu· hon; 
railo collega. Elle quo sempre se' mostra tão mode
rado nus suas nprecinçàcs, ou no menos no modo 
p01·que us· expõe, no discurso a que me refiro juntou 
a f6rmn ao fundo, foi summamen te aggressivo nos 
factos do que accusou o governo. A· mim tocou não 
pequeno ~uinhão das censuras· do· nobre senn~or, e 
digo não pequeno quinhão, apezar de que elle hâja 
citado somente um facto, o qual,· porém, foi muito 
grave. S. Ex. disso que nem mesmo o governo ntten
dia á morulidarlc de seus netos; e citDndo o t'ncto a 
quo a !ludo, uccusou-me de o ter praticado. 

O Sn. S.\1\.\IV.I:-Quem citou e· accusou foi' u 
Sr. Alencar. 

O Sn. ZAc.mus:- Eu Lambem mneferi n isso. 
O S11. lliNISTno DA M.IIÚNH:I:-11' inais uma fineza 

que devo a V. Ex. 
O Sn. Z.ICAnus:- Vamos ver a defezn~ 
O Sn. !l!NtSTno tl.\ l11RiliHA :-Já expliquei esse 

facto c outros: se o nobre seáadnr tivrsse'lido o dis
curso qno proferi na cumarn dôsSrs. deputados vcriu 
que os fuctos que o· meu ex-collega. articulou para 
expli~ar a divergencia que havia entre nós, não foram 
exnctumente por elle expostos. llepetirei no sena,do 
o que dissG na outra· cnmnra· porque muitas vózes 
nito se leem os discursos. 

O Sti. ZAcAmAs.:- Eu li. 

O Sn. JUNISTI\u n.1 lt.IRI~n,\:-E' preciso. ter 
tempo. 

O Stt. Z1CARI.\S:- Sem duYida. 

o, Sn. lii~ISTI\O nA'!!ARlNHA·:- V. Ex.' diz· quo 
não tem. 

Referiu-me o Sr. conselheiro Alencar que. o juiz 
de direito da·comnrca do llio 'do Contas, o Dr; Mt· 
dureil'D: havia pedido sua remoção. Cnusando·mP isto 
cxtranh~za, per,;untei ao meu collega se 'na ren)idnde 
havia stdo pedida a remoção e ello respondeu-me 
que até tinha um reqiJCrimento. Nilo doi imp<irta'~,7. 
c ia a isso, e meu coll!ga ,re~oyeu o Sr. Dr. M,adu
reira para a comarca do fetxetrn, nn l'arahy~a do 
Nort~. Depo's do fe!t;! a romoçiio, nQparecet! ~qtii 
uma reclamnçf1n · asstgnndu pelo Sr. IJr. Justtmano; 
Madmeira. Deu isto motivo n que se mandasse prq
cedcr ús inlingaçÕ?s precisas, e. eheg9u ·se no con!te-. 
cinwnto de que o Jttiz n.u,o lulVI~ ped1?o a re~~ç~~
Mas nesse moia t\~mpo,yt depo1s do JUIZ. de direito 
~star removitJo, tmha stdo •wmoado para n comarca 
do llio de Contas um outro juiz, que huvm tomado 
posse' o estava em·exercicio• juiz a quem 'uliás' ou'só 
coulwr.o do nome, mas nito de pessoa. Quando appn
rocou á reclumar.ilo, n Sr. Alencarcom efi'eita fn -
lou-me cm reintegrar o juiz naquelle logar. 

O Sn. Z\C.ItliAS i-E' o que se dovin ter feito. 
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O Sn. lll:'liSTRO n.\ JIARJ:\'11.\ :-Pódo dizer-se "Nilo 
fez bem, devia ter Jogara reintogmçüo" miiS nito ta-
xar o neto de immoml. . . 

O Sn. Z.IC.lRIAS :-Conhecida a falsidade do docn· 
mento, mio havia outra suhiàa senãu reintegrar o 
juiz 

O Sn. mNISTRO DA liARINIIA :-Deixo-me conti~ 
nuar; depois verá o que se fez. · 

Estava nomeado outro juiz e já no exer~icio do 
11gar, quando o Sr. Alencar fnllou-mo em reinte
grar o Sr. Dr. Madureira, havendo ou então recebido 
uma carta do Sr. Bernardino de Senna i\ladut·r.ira, 
que, como sabe o nobre senador, é tio, quasi pae da
guelle juiz, dizendo que seu sobrinho não reelamnvn 
contra a remoção que apenas queria qu~ lhe dessem 

. uma melhor comarca, porque não deseJiJ.Vil llcat' na 
do Rio de Contas. Já vê V. Ex. que aqui niw houve 
intenção. 

O Sn. ZACARIAS: - Salvo a intenção, fallo do 
acto: conhecida a falsificação do documento uno 
devia produzir eiTeito nenhum. 

O Sn. IIINISTRO DA ~IARJNIIA:- Disse eu então 
ao men collcga que, desde que o juiz de direito es
tava de accoru.,, parecia-me conveniente dar-se-lhe 
uma boa comarca com que elto ficasse satisfeito. 
Procurei hoje a carta do Sr. Madureira, e não a 
achei, mas achei uma outra que elle me dirigiu de
pois do acto. Dizia elle em 30 de Outubro de 18611 
(lê) : 

" Acabo de ve• a remocão de meu sobrinho da 
comarca do Teixoirn para Sérgipe ; e não tendo eu 
pedido essa melhora a outra pessoa seniw a V. Ex., 
nem tendo elle a quem pedir, corre-me o dever de 
agradecer a V. Ex. mais este favor. 

Deve elle estar bem s~tisfeito, e eu cad:1 vez estou 
mais agradecido á bondade de V. Ex. etc. n 

Esta ao menos mostra a existeneia da primeirn 
carta e que o juiz lle11ra satisfeito com a comarca. 
~las vamos agora a outro ponto. 

Disse-se "Sua intenção es~í salva, o juiz não sof
freu, mas o acto devia ser desfeito "· 

O Sn. Z,lCAnus : - Minha censura é propriamen
te ao Sr. Alencar i nesse <tia é que elle devia deixar 
o ministerio. 

O Sn. !IINJSTRO n1 MARINIIA :-fsto tem sido trazido 
eomo motivo de divergencia i mas eu digo que não 
foi por isso que o meu collega ficou divergente 
comigo: se elle tivesse dito, não, eu de certo con~OI'• 
daria. E ainda 11ouve outru causa que creio que in
fluiu no animo de meu collegl e foi: nos Lencoes ti· 
nhn havido uma sedição, o governo estava 'no seu 
direito em remover nquelle juiz até sem ouvi!. o. A 
remtegraçiio, pois, seria méra formalidadé. 

Eis aqui, senhores, o facto tal qual se passou; 
este facto creio que ainda que possa merecer cen-
suras por não ter se desfeito • . . · 

O Sn. CÀ:'ISANSÃO DE SINII!IIU' : - E' corno se 
devia ter fCltO 

O Sn. MINISTI\0 n.1 !IARINIIA i- ... não ó imrnoral. 

O Sn. J,lGUAIIIIIE.-No nnno anterior deu-se no 
Cenril um facto indentico, o não houvo rointegraçflo. 

O Sn. Cns.INSÃO nE S1:mmu' : - Isso ni10 jus
tifica. 

0 Sii. MINIS'I'I\0 D,\ !IARI~IIA: -Sei que l!UO justi
fica, mas é para ver que o facto, explicado como eu 
acabo de explicar, não tem o álcunce que se lhe 
quer dar. 
o Sn. ZACAIII.lS:- Explicado assim, ficou compli

cado. 
O Sn. !IJNISTno DA !IARINIIA: -Já dei a explica

ção i façam o juizo que quizerem. 
O Sn. CANS.\NSÃO DE :SJNB!IIU' :-Foqlunido o au-

tor da fr~ude? · 
. O Sn. ZACARIAS: -Quem quer que fosse tirou pro-
veito. 

O Sn. mNISTIIO M M,lniNIIA :-0 juiz nomea~o 
hal'ia da subir, o outro havia de ser laintegrado e 
depms mudado? Podia-se resolver o questao leste 
modo, mas o que digo IÍ que não houve immora
lidade. 

· O Sn. ZAc.mus :-Devia pôr-se as cousas no statu 
quo ante fraudem. 

0 Sn. MINISTRO O,\ MARINII.\ :-Está dada a expli· 
cação; não tenho outra a dar. 

O Sn. SAIIAJV,\ :-Não ha out~a sahida. 

O Sn. mNJSTRO DA !UIIINIIA:-Contp com o coração 
nas mãos a quíllo que se passou. O que quero mos-. 
Irar a V. Ex. é que fiz a penns observacões e não 
insisti. Se o acto do mimsterio não foi· bom, cada 
um faca o seu juizo i só quero mostrar ao nobre se
nador· pela Jluhiu, meu collega, que eu não tive in· 
teresse Jndtvidual nisso. Dada est» explica cão vamos 
a outro ponto do discurso do honrauo senador . a 
quem por ultimo es.tou respondendo ... por ultimo 
uão, ainda faltam outros, mas a hora está muito 
adiani.ada. 

Sr. presidente, foi-me ctifficil apanhar o pema
mento do illustre senador pela Bahia ao lêr o resu
mo de seu discurso, porque infehzmente não foi ello 
ainda publicado em sud integra; foi· me custoso, 
digo, aeanhar O pensamentO do honradO SIJUador, 
porque ::;, Ex. fallou em tantCJs assumptos e deu-lhes 
tão pouco desenvolvimento u certos respeitos que 
dilfidlmente posso responder-lhe. Ha muitas propo
sicões geraes e poucas proposições applicaveis, 

'Assim ti que o hourado senador principiou o seu 
discurso dizendo que estavamonem garunti' algu· 
ma e que apenas nos restava a imp1·ensu, e que ost.1 
era sulficiente para a reconquista ~e todas ~sJiber· 
· dades, e em outru Jogar de seu dtscurso d1z1a que 
nada disso bastava, que não havia esperanças de me
lhoramentos. 

Dirigindo·se ao ministcrio, S. Ex. ~intou ... não 
sei que expressão empregue ..• S. Ex. pintou· nos 
como entes inuteis absolutamente, incapazes de fazer 
qualquer cousa a bem do pniz; não viu mesmo o 
quo fazíamos pura uccupurmos estas cadeira~; e a 
nossa inulllidade niio data de hoje, data' do dm em 
que entramos para· o ministerio. Para quo houvo 
mudança? O que veio fazer o ministeriu de l6 de 
Julho"? O que tom· feito'l Nndu; foi a resposta que, 
ús suas proprius perguntas, deu o nobre ~cnuctor. 
Ora, nu ve~dude, Sr. presidente, é mister que us 
nossas. prevenções pohticus, não direi prevon~õcs, 
mus qnu nossas prerorencias politicas nos tornem 
summnmpnto parciaes pura que profiramos pro~o
siçôos desta ordem. 
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Eu poderia dizer do nobre scnndor, de qualquer 
administracito de que ellc fizcsso parte, que havia 
]ll'OCr.dido mnJ, que cortas medidas não tinh11m sido 
Jwm pensadas, bem calculadas; mas qualquer cousa 
que houvesse do bom 011 confr.ssaria de bo:J monto. 
O nobre senador entende o ,contra riu; nada fazemos .. 
de bom absolutamente, de mal n'mito, tudo; o nudn 
poderemos fazer para o futuro, nom de bom nem 
de mal\\ 

mandastes. » E qual a convcnitmcia, Sr. presidente, 
do mandarmos tanta gonto, quando se estava e
conclusão tia gual'l'o1? Porque havíamos do quera, 
seguir os nobres senadoras, ou os da sua politicar 
que haviam mandado g1'1mde numero de contingen
tes pam a guerra, se i•iiO havia disto necessidade? 
Porque huvinmos'assim de sobrecarrc"ar inutilmente 
o paiz com o duplo imposto, de dinheiro o do sana 
gue? !lias se niw entramos pura mandar maior nu· 
mero. do forças, todavia mandámos tanta quanta foi 
~ulfictent~ pamlevm~ a guerra no termo; esta é qne 
e a questao. 

Senhores, responderei aos quesitos do nobre sena
dor: " que veio fazer o miriistorio do Hi ue.lulho '))) 
((A pnz? perguntou clle; não, porque fez a guerra, 
tendo entretanto assumido o poder para fazer a paz.u 
Nunca, Sr, presidente, os membros do ministol'io do 
16 de .lulho apregoaram em 0pposiçiío quo queri11m 
o puder para fazer a paz, o muito menos o declara
rum depois quo assumiram o poder; o ministel'io de 
16 de .lulho sabia perfeitamente que nas cireumstnn· 
cias em quo nós achavumos nüo era possível fazer 
a ~nz. 

Eu sei que o nobre senador alluue, talvez, <is opi· 
niões de um uos ministros, que, mdividualmento, 
tinha-se pronunciaoo no sentido de se niio sustentar 
uma guerra a tq_do o trvnse. 

O Sn. ZACARIAS: - Quem era o ministro? 
Ü Sn. MINISTJIO D,\ !IAIIINIIA: -/,las não foi essa 

idéa que o levou ao ministcrio, nem jamais o ruinis
terio oxhibiu essa CIIJUO um dos pontos de seu prn
gramma. Por conseguinte, o ministerio nf1n assumiu 
o poder pnm f:tzer a paz, fazendo depois a gucrrl'il; 
assumiu o poder para continuur a guerra com o vigor 
nocessari? c acubal ~~um a maior .hrevidarlo po~si
vel; o ermo quo os mnnstros cumpmam sua m1ssao. 
(Ap?indoR,) . . . . 

D1zer que omnusteno que assmmu o poder naqnel
las circumsu··' ncias, com uma guerra aindn úquem do 
seu me i(), com as unancas no estado cm que se ncha
vatll, com nmn dest:rcncn quasi {.;Oral, c acabou-a com 
honra e gloria, nada (ez no paiz, ó negar a luz do 
sol. (Apoiados.) . . 

Ntís niio mandamos apregoar elog1~s pelas prov1~ 
uent'ias qno tomamos; mas a posteridade nos fura 
justíca, isto ó, hu de reconhecer que o ministerio de 
16 d'o Julho recebeu o paiz c•m circumstaucias do 
cujas conso~uoncias muita gonte duvidavh, e acabou 
a guerm com honra. )Apowdos.) 

O Sn. So~RAIV.I:- E' preciso notar que nunca mo 
mandei elogiar. . 

O Sn. mNI~Tno nA !IARINII.l :-Se nunca so man
dou louvar, fez mal, assim como Clt faço, porque 
JJO,je o úmericanis.mo tem l!luitn yoga; ó preciso fazer 
repetidos annuncws; sem 1sto nao so consegue nada. 

O Sn. Zo~c,\RIAS:-Se so refere a mim .•.. 
o Sn. nnNIS'rRO (),\ MAIIJNIIA:-Não me refiro n 

nin~uem. fa I\ o em geral, nem vejo a V. Ex. apre-
goado pelas com bocas.. . ' 

O Sn. S.lR.IIVA :-Não tenho o defeito do apre- · 
goar-me. 

O Sn. !llXISTnu nA !UIIINIL\ :-Nilo faço applicnção, 
repito; niw digo quo V. Ex. o tem, nem nenhum ou-
tro; falia cm gorai. · 

" Porquo assumiu o poder? " .l!i mostrei que 
fizemos um grande serviço, que não nos hiw de negar. 
«Para enviar mais gon.tc purn a guort·a? Niw porqun 
nós outros mandamos m1úto maior nmnoro do que 

· Eu nunca fiz comparação entro os sorvtcos do mi· 
nisterios pnssndos e do presente om relaciiÓ ú guerra; 
nunca disso que prest1Ímos mais serviel1S do que este 
ou .1qnnllc; pelo contmrio, sempre a1ircciei todos os 
ministel'ios debaixo deste ponto de VISta. Nunca ·se 
me ouviunma palavra do eensarn ao govemo; apenas 
apresentei algumas considcmcões sobre o modo tle 
obter-se n força. Pur eonsequencin, niio mo póde 
caber censura nrst11 parto. Todos contribniram; niío 
estabeleci cornparnçâo de sc1·viços. Mas se os nobres 
senadores forem comparai-os, verão que o ministe
rio de 16 do Julho nãu foi dnqnollcs que tevr mono~ 
n fazer: dô-se, pois, n cada um o que lhe tocar. · 

" O qno veio fazer mais o ministerio ? ••••• " 
O Su. Su,vEIR.l Lono:-A derrubada. 
O S11. !II~ISTIIO DA J!.lHINIU:-Lít iremos ú rlerrn

bnda; não me esquecerei disto. - " O que v,.io fazer 
mais a· ministerio? rest•urnr ns finanens? Nilo, 
porque o Sr, presidente do conselho, ministro ua fa
zenda, não lançou mão de outros recursos, n.lém 
dnqucl\cs a que recorria o seu antecessor: papel 
mood1 c emprestimos.n 1 

Sr. presidente, não sou o proprio, nem tenho as 
habiiitaç?o.s p1rcisas, emltora JÚ houvesse sido po1· · 
mçzcs mmtstro da fazenda, para comparur as situa
frÕOs finunr:cims d1: um e outro pcriodo. Mas ha uma 
eircumstnneia que se dcstáca· á vista do todos, e ti 
que, depois da entruda do ministei'Ío de lü de Julho, 
a situação financeira do Imporia. tem molhoí·ado 
notavelmente; Jsto ó um facto real, incontestavcl. 

O Sn. S.ui,un :-Devido ao calor. e á humidade· 

O Sn. MINIS'rno n,\ !L\RINII.\ :-0 que mostra quo 
ato a l'rovidcncia nos favorece. 

O Sn. SILVEm,\ Lono :-Os Messias são predesti-
nados. . 

O Sn. SILVEIRA D.\ !IO'r'IA :-Noto que agora ha 
muita geada lri por S. Paulo. 

Ó Sn. liiNISTno D,\ liAlliNIJ.\ :-Talvez nos queiram 
lambem culpnr por essa gouda de S. Paulo. Mas1 Sr. 
presidente, o que ó verdade ó que, logo que o mmis
terio de lu do J nlho ussumil1 o poder, a confiança 
publica foi sendo maior. 

O Sn. SAMIV.l :-Graças á guerra terminada. 
O Sn. !IINISTno nA !lARINIIA :-0 melhor thermo

metro .para·sn avaliar do conceito de qualquer mi
nisterio1 ó a Pruc~, porque olla ó milindrosa como 
11 sensit1va; muiTas vozos o commorcio presente os 
males futuros com uma previsão oxtraordinaria. Ora, 
o conceito, n confiança qnB teve o commcrcio no 
ministorio foi patente. 

O Sn. SARAIV.l :-Quem matou Lopez foi então o 
molhar financeiro. 
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O :Sn. mNIR·i·no DA !J,\niNUA:-Antes desse facto, 
iÍ que a Ilude, o honrado sonudor, peço que examine, 
e vedHcaní que o nosso estado financeiro foi scm-
lpro' melhorando... . 

O S11. SARAIVA :-A morte de Lopez ó.que nos foz 
perder muito dinheiro; a subida do cambio foi d'ahi. 

O -Sn. !IINISTRO DA !!AIU:'iU,\ : -Quando o nobre 
senador quizer comparar os actos financeiros do mi
nisterio actual com os dos outros, então terá a com· 
petonte rospostu sobro esse ponto. Por ·esto la'do, 
pois, o ministorio lambem veiu fazer alguma cousa. · 
. " Se não veiu fazer n paz, o que fez '/ se não veih 

·cstabolecer as;llnanças, o quo rostaboleceu? se não 
romettou contmgentos para a guer:·a, o quo remet-
101,1? o que veiu, ·emfim, fazer osto ministcrio ? De- . 
.beflare supcrbos.)) Faltou-lhe a uutrn parto do !,exto: 
Et exaltare humiles. E' a Escripturn que o diz ... 

O Su. SAllo\!VA: - Supprimi de proposito Psta 
parte. 

O Su. l!IXISTno nA liAHINII.I :-So V. EX' entende 
. que o ministerio 1•eiu delwlaJ·e snpel·lm.l, eu pedirei 
Jicencn para accr0scentare1. e:valtarc hmmlcs. porque 
assmi estamos mais de accordo .com a nossa reli
"ião. ~I11s, cu sei on lo 1'<1C ter o nobre sanador; não 
quero dar-lhe estn resposta. O ministerio veio de-. 
.!mllar os so]Jerhos, mas quncs são estes soberbos 
que o ministerio veiu deheltar? · · 

Nesta oxprcssiio do nobre senado~· pa~eceu-me en
chCtgür uma accu,ar.ão de suhservwncia, pela qual 
se da m n entendér q1Íe quem .prcte:Jdin debellar ns 
. soberbos chamou-nos como instrumentos •.. 

O Sn. :,AIWVA: -· EstiÍ entrando nas minhas m- . 
tencões. 
0 .Sn. MIXISTRO D.l llAlliNIIA: -E' preciso CSCO· . 

Jher ... 
·O S11. SILVE!I\A DA MoT'L\:- Vá por nhi que Iião 

vac mal. 
O Sn. !IINISTIIO o,( l!.IIH~UA:- Mas V. llx. não · 

mclama? 
·O Sn. SARAIVA :-Nãe; não explico agot·a. 
O Sn. SrLVE!IIA D,\ MOTTA :-Acho que vne muito 1 

bem por ahi. 
·O Sn. nnNisTno n,1 liAIIlNIIA :-A unica mis<ào do 

m!úíste~io, P?rtonto, na opinião d9 hom·ndo senndor 
fm servir do mstrumento a uma vmgança. Mas, se
nhores quem não vil que isto so póde dizer cm um · 
jorn;JI,~pôde se dizer mesmo .em uma co~1ersação, 

. mas niio se pôde dizer da tribuna_ e .muHo monos 

,' r···:·· 

'tem sido íntoloranto. n Bom; ·póde ser qne·este tenha 
sido o resultado de nossos •actos, mas não se 'diga 
que assumimos o poder para praticar tnes actos. 
1JaNe como motivo da acoitaçiw do •poder por seto 
homens, collocu i os nu nossa posição; o gosto de pra
'ticar actos do pprseguição, de íntolerancíu, é na 
t·calidude procurar uma c·nusu ostmnha'!! 

Quaes SilO, porém, OS factos de intoiernncía, tle 
perseguicão, que tom praticado o ministerio? Com

·parou o "honrado senador o que tinha occonido no 
ministerio passado com o que ·acontece no pre;ente, 

·O tlisso que c• m o ministerio anterior, ·pôde a elei
·çiio mandará cnmura dos deputados ·inemhros per-
tencentes a outro partido; e·qne hoje não ·ha 1Im 
só membro pertenconlo lt opposição; que no outro 
ministil!'io as sinecuras, e certos empregos eram 
dados IÍ conservadores; e que hoje nenhum emprego 
se dava <Í quem não fosse conservador; que no outro 
miuisterio vwha um ou outro senadot· do partido 
opposto tomar assento no senado; mas agora, quan
do alguns voem, são lançados fóra. 

S1·. presillcnte, os ·honrados senadores repetem 
som pre a mesm:.· cou>a, aindu que tenham a mesma 
resposta, até que cansamos de responder, e assim 

· vae passnnda o que ei11;S dizem eomo uma verdade · 
iuconcussa, como um facto. E' na politica uma 
grande qualidade perse1•ernr-se em afirmar e insistir 
soilre n verdade de um facto, porque por fim vae etle 
passando como exacto. E' dnhi que nasce essa con
vicção em que está. o nobre senador .... 

O Sn. SAnAIVA: -E que V. Ex. já vuí .parti
lhando . 

·o Sn. Ml~ISTilO /DA l!AilU!I!.\. - ..•. á respeito 
dos actos eleitoraes, c da unnnimidado da camura. 
Tem-se explicado ~ responaido repetidas vezes ; mas 
sempre os nobres senadores a insistirem: houve 
persPguiçiio ! hom•e perseguição! 

O Sn. Z,\C,\RLIS: -0 Sr. Pau!ino ainda h ontem, 
quando apresentou .o projecto de reforma oleilorcil, 
na sua exp0sição o confessou. . . 

O SJt. So~IurvA :-Sim, o Sr. ·Paulino confirmou 
o que se {em dito. 

O Sn. 'MrNISTI\O n1 ~Lmi~IIA. -Não ·se lembrem 
agGI'a d1J·trazer cousas, que não vem ao caso; Mia
remos disso, qunndo fôr tempo; estou tratando do 
que disse o nobre senador, isto é, quomas eleições os 
seus correligionurios foram perseguidos. ·· 

Sr. presidente, a oproS:Cão declnrou url1i ct orbi 
que todos os seus, pai'tiilariôs se retirassem daelejcii?; 
isto está documentado; co~sta do manifesto pubh
ca.do aqm na Côrte e mandado para todas as províncias. 

O Sn. CANSANSÃO ·DE Snmmu' :-Porque as elei
ções do Setembró tinham dado o panno da amostra. 

provar7 O nobre senador fiUe ó tao JUSto, .porque 
'h'ade ·o creditar que, collocados ·na posição om que . 
·nos aclwmos,já no ullimoqn~rlol duvida, livres ~<IS 1 

illnsões d'cste mundo, nos havwmos de prestar u VIn- , 
'·"anca 'ião mosquinha ·contra nossos proprlos col·[ 
I~ . ? I egas.... . 

O Slt. SAliAIVA:_;Est<i fazendo seu castelio para [ 

·O Sn. MINISTRO n.\ 'MkRINHA:- Não comparece
ram pois os da opposição ás urnas ..... 

·debellar. . 
o Sn. ·MINISTRO DA MAii!NH,\: -·so não tem esto j 

·~!canto, não 'sei quc·nJcance pódc ter a expressão do 
·nobre senador. . . I 

O Slt.·SAn·AIVA :-Esquecou-so da toleracia o ínto
lerandu. · 

0 5Jt, •MINISTI\0 Jl,\ MAI\!NIIA :- "0 mínistorio VOIO 
conquistar us eleições; tem porsognido a população; 

O Sn. SILVEI nA Louo :-Compareceram em mui-
tas partes, e foram repellidos. . 

0 Sn. MINISTRO DA Mo\RIRIIA :- , ... OXCCJl{O na
!JIICtles 'Jogares cm que podiam vor,cor; porque ahi 
compu reccram, .... 

10 Sn. SILVEI nA Lo no:- Mas· fo~am repellidos. 

O ·sn. IU)IISTno JY,\ ·~rmrN'uo~ :-Eis aqui o 'facto 
· dn unanimidade· explicado. 



Mas, ·em 'Sotombro virnm, ·dizem os nobrcs·sena-
1doros, o panno da amostra. Jlu lambem vi o •panno 
•tlo amostra nesta •COrte. . . . o que ·Vi 'fohjuo •o ·par-
I Lido liberal abandonou as igrejas..... , 

O Sn. Ál!TÃO: - E era nleição directa .. : •.• 
O Sn. ·IIINISTRO DA ~~~RINIIA: -Por!ltnto, essas tito 

avrogondus violencias da eloiç,i'io, llÜO podiam ter 
stdo gmndes, desd~ que nüo hnv1a con tm quem exer

·cel-us. Se os liberaos r· tiraram se, que nessidade 
havia de fazer víolencias? Cumpria quo viessem dcs
putar, csso·era o dever da opposíçüo .... 

O Sn. SttVEinA Lo no:- Sacrificar gente atôa .... 
O Sn. m~tsrno llA·~IAI\IXII.I· .. mas não cornraro

cerem, pura depois dizerem cruo foram ropellidos, é 
uma qontradicçiio ... 

O Sn. S!LVEIR.\ Lo no:- Comparecoram cm :muita 
parte. 

O Sn. l!I.~IsTno n.1 !IoiRir>IIA: -Eu tenho aqui a 
confissão; dizia o honrado scn.,dor que nos accusava· 
dessas violencius, (Lmtd"): "O p~rtido liberal além 
do todos os serviços quo prestou, praticou um grande 
acto de abnegação deixando livre o campo das lutas 
.eleitomes sem reagir contra os excessos do po
·der, etc. " Referindo-se á guerl'a, foi essr noDro se
nador o proprio que disse havei sido um grande ,cto 
de ahneg"çlio o terem os libemes d9ixado livre o 

·campo d ,s.lutas ehiLoraes, o qur. ello aconsol!uíra a 
seus amigus para nãó perturbar as questões exte
riores com os moviruenlOs interiores. 

O SR. C.1li'SAXS~O DE Sixmnu' :-Não comparece
ram para evitar a luta. 

O Sn. ~uNtsrno oA !I.Int:.nA :----'Logo; nflo houve 
violencia. 1\ecciavam-se violencias, isto pode-se di
zer, mus que as houve, não. 

O Sn. l'OI!PRU :-Tinhà havido a elei~fto de ca· 
muras. · • 

o Sn. CA:lSAli'SlO OE sm~mu' :-As eleições de 7 
·de Sotom~ro já tinham mostrado o que haviam de 
;sor 11s outras. 

O Sr. presidente tmge á campainha.' 
O Sn. mxtsTRO•D.IlUIIINII.I:-Senhores, lodos nós 

cm opposir.ão nos queixamos da accão, que tem o po
der sobre ás eloir.ões; ísto foi o qué disse o meu col

. loga na outm cainarn: nenhum de nós. affirma que 
não possa .haver abusos, que as leis nilo se prestem a 
.elles, e tanto que .queremos reformai-as, conforme o 
.que melhor parecer; todos nós temos esse dosidcra
tum, rmas vir nccusar o governo nctiiiil do um rosul
.tndo, que os·nobres senadores confessam quo proveio 
daabstencão .. < . · 

·O Sn. ·Í,;c,IRIAS: -Ninguom confessou isso. 
·0 Sn, MINISTI\0 DI !I.IRINIIA:- ... , que aconselha· 

.. ram ·e realmente inadmissível i.. . ' 
.Se me fosse permittido dar um conselho aos 

.nobros senadores e a :todo o partido •ltberal, cu diria 
que o partido que se abstem abdica ; n abstenção na 
eleição ó o maior crime quo um partiilo pódo co
.mottor (apoiados), 

O 'Sn. SN!lATVA: -Conformo. 
O Sn. 'MINISTI\o nA !J,\RINHA: -Não ha con

'formc: um partido nunca .devo abste~·SO: vá as 
igrejas, c se 'fdr rcpellido, ,protesto c rottre-so. 

O Su. CuNHA FtoUEII\EDO: - Assim·flzemos nós. 
' ' O Sn. SILVEIRA DA Mor·ro~: - ·E para evilllr 

a luta. . . 
O Sn. an~IsTno u~ ;IARJNI!.\ :-As violcncms de. 

que se nos accusa são 1ís vezes exageradas de propo
sito, c principclmentc quando trazidas {I discussão 
depois do dons nonos, indicam que nu da ha de data 
mais modenn. l'olo que dizem os honrados senndo
t·os, os membros do partido conservador, eleitos para 
·o senado, o foram·por consentimento do:governo de 
então ... 

O S11. S.lliAJVA:-Não empregaram a víolencia. 
·o Sn. m~IsTI\O n.1 MAnl:lJIA;- Ora, Sr. ·presi

dente, nunca tal eousa se disse, e cu estou conven
cido de quo 'vieram eleitos sem a protecção, sem a 
menor boncvolenr:ia do . governo daquclla época. 
rrftlas ô porque não empregámos entãu as mesmas 
violcncias que v6s empregastes agora >> que respon
der-se a isto? O·IJtJbrc senadon'rm de nossa proviu- . 
ciil. e viu que a opposição niio·quiz podá ploilear R •. 
oloição de senador;, não sei que culpa possa ter o go
verno sobro este ponto. 

fiepete-so que foram expellidos os liberaes eleitos 
senadores. O que hcide dizer m1is, se tenho já ex
plicado um milhão de vezes n razão porque votamos 
contm essa eleição? Devemos ju!ga1: u.ma eleiJ~O 
valida srm exame desde que o ele1to·o hboral? 11 o 
que que~·cm os 11obres senadores[ é a conscquencía 
quo cu tiro. 1 

" Davumos as sinêcurns ,Jiplomatica,, c orn, 
pregos do conselheiro d0 Estado n conservadores; 
hoje não nos dão nem queremos, rejeitaremos qual
quer emprego qno nos vier deste governo? >• 

A esta respeito occorr~m-me. duas refic~õ~s. fi. 
primeira é qne as nomeaçocs, fmtas pelo muusteriO 
transacto, ue ··onsrlheiro de Estado nas pessoas de· 
a\•1ms conservadores, não ó, nunc& ·roí um faror 
pn~tknlat'; mJs _sim, attençiio ao mcrito ~css~s ci·ia· 
dãos e á convemencia que de sua nomeaça,o vmha no 
serviço public~. O qu~ ~hum~ o hor~rado senador 
uma siuecura e uma nnssao d1plomatwa, que sem
pre foi preenchida ,por. homens notavois, e em rela· 
ção ao extenor, e!LcreiO quemmca ~n.tro ~ós hou~e 
distinc~ão do parttdos, nunca .os nnmster!Os cons1· 
dcruraiir as missões no extedor como sujeitas iis 
oscillações da politica interna . 
o Sn. s,\R.IIVA:....:nras hoje considera-se. 
0 Sn. MINISTRO DA !URINUA:-'Não, senhor; nem 

nós temos nomeado ninguem para o exterior. . 
A se•nnda reflexão 6 que o honrado senador coi

locou ~s conservadores que receberam ,essas no
meações em uma ·pos'ção um tanto·equil'oca, qua.ndo 
disso que o govcmo niio só Jifio tem. nomeado llbo
.raes, como que não:hão r de estes·acmtar, se forem 
nomeados. Se os consorvadorcs·que o foram para o 
conselho do Estado tivessem conhecimento de que 
o Sr, ,presidente do conselho que os propoz p~rn. 

·taos empre~os, entendia que com essas nomen~oes; 
rebaixava do quulquer fórma o seu caracter, segu
·ramento não teriam ncaitudn a nomeação. 

Acoitnram 'porqt!'o ontor~derom qu~ ·ora_ um em
: prego cm que podtam semr, sem 'abrlr'mao de seus 
·princípios, no que osliio·do·nccil~âo com o nobre ex-
· presidente du conselho ; m~s o d1to dos hortrndos sa
nadores de que hilo de rcgettal' .... (Peç? nes.to p~nto 
a attonção do Sr. ·conselhou·o Zncanus, e contra 
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V. Ex. a queixa quo vou fazer n respeito da nomeação 
d1~ consolhoiros de Estndo. ) Eu ost:wn dizendo quo 
os eonsrrvadoros haviam roccbid0 n nomeaçiio do 
V. Ex. porque com ~llu. o~ tendiam quo nito soffl'inJ!l . 
qnobra nos srus prmc1pJOs, o V. b. nunca eunsl· 
dcrou Jogar do confiança o Jogar do consoiheiro do 
Estado. 

Sr. prosidontc, muito tinha ainda que eons1dorar 
no discurso do honrado senador pela llahín, quo 
!'aliou cm ultimo logn1·; uindn tinha tambem que 
dizer alguma eOJISil sobro outro discurso. Hn um 
ponto cssôueial do que pt•ometti tmtnr, que foi o 
elemento servil; mas receio tomlll' tanto tempo no 
senado: üU mesmo sint.o-me fatigado. Depois, esta 
discussão ó tüo emaranhada, o não·s6 emaranhada, 
tão sem interessq no modo de expc!-a, porque se 
está respondendo u proposições de muit1.'s, quo na 
realidade r:usln mo o estar incummodando o senado 
em hora tão udiantudn; mas direi sem pro alguma· 
cousa sobro o elemento servil ( que queria deixar 
para outra occa>iiio), porque considero necessnrio 
aventurar ct.,sde já alg1unns observações. 

O Sn. Z,ICAHIAS :-Não sei o quo seja eonsülheiro 
de confiança; ,ó o secretario do Gil llrnz. 

O Sn. lllNJSTnO n,1 ll,\1\J)!JLI :-Chamando n attrn
cão do V. Ex. o ouvindo de V. Ex. estas expressões, 
ienho respondido ao honraJ!o .srnndor pela llnhia. 

Agora diga-me V. Ex. so pensa como o Sr. con
selheiro Zacarias. 

O Sn. S.IHAIVA: - Elle disse tambem que não 
aceita. 

O Sn. MINISTRO ll.l lÍ.IJU:>JLI: -Quando V. Ex. · 
orava diSSo c(lo lambem: " i\'ilo- queremos cousa 
nenhuma, não havemos de aceitar nnda ... » 

O Sn. ZAC.Il\1.\S:- Nilo aceito do governo actua I 
-nada. 

O SR. lliNISTilà JH Jl\Rl)!JLI:- ... " por~uo o go· 
verno tem feito contra os liberaes o que sr sabe.>> 

/ . 

O Sn. ZAC,\RI.IS:- Porque ni10 trm mJtr•'> chavão 
senão minha pessoa; pngo-:ho na mesm~ moeda. 

O Sn. Jil:'IJSTI\0 nA JI.II\INILI:- V. Ex. ac: bn do 
declarar rfUO ht muth·o pessoal; uad;1 tcniJO rruo res
ponder a isso. Mas uizer-so om nome de um I'''J'tÍllo 
que sons membros não n~eitam consa nonhumn. 
dessas que não são do eonfiall\;a e que so •levem no 
~erviço publico, ó collocar os outros. em mil posiçiw, 
c que ror dizet· que temos menos brw <lo que os no
bres senadores. Se qualqueJ' dos consen•adores, que 
foram nomnados, ;oube>sem l!llC hoje os nobres se
nadores se oxprimi1·inm ~ssim, teriam tanto brio 
como os nobres senadores para re:~eit;Jr da mesma 
fúrma. · 

O Sn. S.IHAIVA:-Nüo é isto. 

O Sn. m:>JsTno DA lJ.II\IXII.\ :-Se algum conser
vador soubesse que um ministerio qua l~uer enten
dia que n.ilo podia ~coitar do nós urjuill<> quo nos 
dava, tona ta do Imo como os nobres scnndorcs para 
regcitar, como os nobres senadores rogeitam. 

. O Sn. S.AIUIV.I : - Dcsloc.o~ a q~ostào; uiw que
remos nce1tar nada do um munsteno que põe nossos 
co-religionarios fúra dn.lei. 

O Sn. !IIXISTRO DA liA nii'illA : -Se j;l lemos tanto 
motivo ~o desgosto para que mais este? 

O Sn. SARAIVA :-Deve-o <Í intolernncin que tem 
havido para com os nossos. 

O Sn. ~ll:\'JSTI\0 n.1 !J.IIliNiu :-Nito hn tnl intole
l'anciu; neste ponto façam-nos justiça. 

O Sn. SAJUIVA :-Quem trata os uossos aminos 
com timta dosconsidorução, nüo pódo esperar do ~ós 
.outro comportamento. · 

O Sn. m:>Jsrno nA !J.IIliNIIA :-Seja corno ftlr: 
posso nffiauçar aos nobres senadores que no nosso 
·espírito não dominam as idóus quo ollcs suppocm; 
os uobros sennJores farito o quo lhes purocor; o quo 
IJllero consignar 1í que nosso procedimento sorin dit'
feronte, caso soubossomos o qno cllcs dizem ugoJII. 
Se lia motivo possoul, ho111; callo-mo. 

Sr. p1·esidento, doen·me quando entro as nccusa
ções on observações feitas pelo honrndo senador, n 
quem ora mo refiro, lhr. ouvi que o ministerio n1dil. 
faria a respeito de~ta questão tão seria, tilo impor
tante, o a pl'imcim que se agita no paiz, por<tue no 
seu sdo havia dons esclavoera ta> l 

O Sn. S.lluJV.I :-E' o ~uo corre. 

O Sn. lllNJSTHO nA lJAill)!ll..\ :-"E' o que corre», 
nccrcscentn o honrauo senador. Sc,lhores, a expres
rüu doeu-mo, porque ella foi-mo atirada como um 
sl.ygma; doeu-me, porque e lia é inexacta.; doeu me, 
porque o nobre scnndor se podia fncilmente inteirar 
rio contl'ilrio. Eu, Sr. presidente, niw faço Fmça de 
philnntropo, do amigo da humanid;Jdc, niío faço pra
ça do sentimentos do cidadão universal. .. 

O Sn. Z,IC,\1\I.IS :-Nem do americanismo. 

·O S1t. ~Jl)!ISTno DA !1.11\INIIA : - .•. mas tenho 
conscienci:l do !'Ospeitar osp!'ineipíos da uos~a santa 
religiiw, de ter um cor;Jção humano (a.poind••s).,. 
de ac'ompanhar o progi'Cssc, a civili>nçüo. (Apoiados.) 

O Sn. 8.11\AJV.I :-Já vê que lhe fiz um serviço 
com essa declaração. 

O SR. M!NIS'I'RO 0.1 M.IIUNHA:- As minlws opi
niões nesto rccintQ não se toem limitado a conversar 
nos lwncos; som pro tomei parlo na dtscussüo rela
tiva a este importante ussumpto. Como, pois, di
zer-se, o com o ar quo empregou o nobre SHnadcr 
« naila so fará, porque ha dous esclavocrutas, um o 
ministro da marinha, e não soi qual o outro? >> 

Senhores, ou nunca fui amigJ da ercravidão; mas 
o quu não sou é propagnndista que queira atear uma 
revolução no meu paiz, (apoiadas), fazer com que _a 
parle monos i! lustrada predomino sobre a parte ma1s 
lllnstrada, a menos civilisada sobro a mais civilisnda, 
(apoiados) por outra qno sncrifiea o Brasil iÍs idéas 

· hurnanitarias. Esta roi em erro, mas istn decidida
monto nito quero: o quo desejo ó que so empreguem 
meios convenientes para ncnbnr com a m.Jicstia, que 
se estudem r.sse·s meios, que não sirvam do pretexto 
1Í propaganda, que niio sirviio do bande:ra de par
tido. (Apoiadas,) O quo niio quero ó que sq lance 
sobro o governu a culpa do nada fazer, quundo a 
mnior parto dos que lho fazem esta accusuçüo niio 
~nl em nindn o quo hi1o do fnzer. (Apoia.dos.) D1z-se 
quo o ~ovorno que ni10 tem iniciativa nesta mntoira 
- abchcn, o o honrado senudor poJa minha provín
cia necro>conton ir nisto fomos mais previdentes, . 
parque tomlimos desde logo a iniciativa; privimos 
que a qnestiio so havia de suscitar; fomos logo 
avisando. >> Sr. prcsincntc, ó vordndo que om ma-
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terias poliLicns os governos teom n iniciativa das 1 
idéas que os levaram no poder, d()s partidos que re. 
JJreseotam: os ministorios dovem ter a inicwtivu. 
Mas eomo querer q11o o ministerio tenha a iniciativa 
om uma questão que n .• nobres sonad res confessam 
não estar suficientemente estudada, em uma ques
tão que ainda está sendo, discutida, em uma questão 
cm que todos diverg6m mais ou menos? (.fpoiados.) 

Uma das minhas queixas contra o honrado se
nador p~la Bnhia, foi o ter elle ujinntado-se á opi· 
niiio nacional. Sr. presidente, os que tanto se quei· 
xnm de que o poder seja tudo no nosso puiz, quo utó 
decido da fortuna (los cidadãos, são os que querem 
que o povo não tenha n principal parte em uma 
questiio, qu~ ó toda soda!, que lhe pertenc8. 
Apoiados.) Eu não tenho medo ·da iniciativa in
dlVldual; quero sim que • onda venha deb ixo 
para cima; não quero que desça de .cima po;a 
baixo; não quero que o governo fuça a opinião, 
que é o que os senhorr s •Juerem. Já decl"rei 
aqui, quando em opposição, qua me queixava do 
honrado senador pela Halna, rorque a nação sou~e 
que ia decidir-se do seu doslino pelo que d1sse 
uma das folhas da Europa; de modo que primeiro 
soube a Frnnr.a que depois da guerra se ia tratnr no 
lmperio dest<Í questão, e nós brns:Joiros só o sou
bemos qunnéo da Europa nol•o rnanduram dizei'. 
Isto, segundo me parece, é que é tratur-nos com des
prezo. não ter em atl~nção a opinião publica, n~o 
considerar os nossos mtcresses. 

O Sn. loiiNisrno DA nARINliA .-Já esttí me amea
çando I Não foi V. Ex, que emp1·egon aqui a ex. 
pressão ligeirP-za? ... 

O Sn. ZAGA RIAS :-Foi o ·sr. Sayão Lobato . quo 
chamou ligeira uma apreciação. .· 

O SR. !liNtSTRo DA MAJuNuA :__;Eston discutindo 
uma questão, que não tom nada de pessoal como 
nobre s.enador ; se so dá pot nggrnvado cqm a pala
vra, reuro-a. 

Mas q1wl foi a iniciativa que teve o nobre senador 
nesta questão? Apenas a inserção na falia do tln:onn 
de um período, no qual se dJdnrava·rJue era preciso 
cui·lar desse nssumpto, que elle estava se eBtudando, 
que devia ser objecto de estudo c da attenção do par
lamento. 

Mas disse o nobre s•m;;dor rr quando sahi, j<i dei
xei trabalho prompto.n Porque não o apresentou? 

O Sn. ZACARI.IS: -Depois da guerr1 se aprcsen
lilrin. 

O Sn. !IINISTRO DA !L\RINI!A :-Mas se não con
cordamos com esse trnbaiho, como querem que o 
apresentemos'? 

O SR. ZACAl\IAS: -Que VV. EExs. não concordam, 
sei cu. 

O Sn. !IINISTRO nA !!ARIXIIA :- Qunes >ào as ac
cuções, t[Ue se fazem ao governo nesta parte? 

O Sn. ZAC,\RIAS :-São gravíssimas. 
Q, Sn. MINISTRO DA MARINHA :-Isto é um pé de 

cantiglt ; acham que por ahi.explorum ... 
O Sn. ZACARIAS dá um aparte. 
0 Sn. IIINISTRO DA l!ARI:'l!L\ :-Affinnco ao nobro 

senador qne não Lenho tanto amor a esta cadeira, 
que motevc a fazer aquillo que fôr contra a minha 
opinião ; hei de proceder conformo entender : não 
tenho interesse nonlmm nisto, venho aqui só de
fender os interessPs publicas .•. 

O SR. ZAC,\R!AS :-E' o que todos lambem veem 
aqui Jazer.; está Jazendo arguições sem nocessidntlo. 

,Q S11. MINISTRO 'DA MARINIIA:-Qunndo SO trata de 
quostiio desta ordem, .o vejo que se quor tratar della 
cóm certa ligeireza, não posso deixar de indignar-me. 

O SR. Z~CARI:IS :-Quando lho responder, fnllor01 
nessa ligeireza. 

O Sn. SARAIVA: - Como deve re~irar a de exage-
rados em relação a outros. ' 

O Sn. MiliisTno DA !fARINHA; -Quando S. Ex. 
chamüu-me osclavocrata, eu não o chamei á ordem .. 

O SR. SAIIAtVA . -Empreguei a polavril r.o sen
tido de ~ignificar o homem que resiste a todos as mo·· 
didas a tal respeito. · · 

O Sn. !I!NIS'f!IO nA IIA!IIhii!A : - Sr. presidente, eu 
não quero ler o que disso neste recinto sobro esta · 
questão ; aqui estão os meus discursos proferidos 
em 1867; pura não incommodar o sendo não lerei 
paginas e paginas. . 

Eu dizia que não lwvia mais quem deixasse de ser 
a favor da liberdade, desde que eramos christãos; 
ruas que soiTriamos uma enfermida~e que durava ha 
tres seculos, que a escravidão fazia parte da nossa 
sociodarle, em tudo se enr:ontrava, na familia, cm 
twlo; quo era a base do trabalho do Brasil, portanto 
nilo podin ser substituida assim de chofro; e nccres
ceut~va que, quando se tratasse de tomar providen
cias a respeito desta gr;' nde questi1o, quem qu,er que 
fosse del'lO apparecer logo com as medidas conveni
entes; que não StJ devia levantar semelhante ques
tão, senão quando se estivesse! prompto para resol
vei-a incontinenti. 

Eis aqui o que disse. Estou cm contradicção. n_est~ 
ponto? Sou esr:lnvucratu? acho quê a escraVIdno e 
uma instiluicão, como m11itos diziam nos Estados
lJnidos, que nasçe da escripturn; que a diiTorença . 
das racas veem d~ sdo o principio do mundo'! Algul)l 
dia poÍ· ventura sustentei Ines princípios? 

(lia apartes d•!S Srs. Saraiva e Zacarias) 

O que sustento é que esta quesüío não deve ser 
oncilrada stlmento pelo lodo dn humanidade, mas 
tambt me muito attenlamente pelo Indo economico, 
assim como pelo que interessa á t'ranquillidnde 
publica. . 

Mas, di7.·se-nos: se .não quereis. tomar pt·evtden
cias, » onda ha de subir; so não abrirdes os rcgvs 
para a onda se escoar, as aguas hão .de in~ndn~ n 
planicio; se nãc qbiierdes scflrer as consequenmas 

· economicns das Antilhas ingleza e fruncezn, · soffre
reis os horrores de S. Domingos. Eis, _senh_ores, o · 
que receil); (Apoiados;) são.es~as.expressoes, sao taes 
predicas I Nenhum dos mn1s adiantados, !leste as
sumpto tem ido até ho,je nMm dn literd~de do ven
tre, graças ri mo~eração, e. no conhec1n:.ento · qtlO 
temos de nossas cucumstnnCias ! 

OSn. SARAIVA: -Então já sabem o .que hão ~~ 
fazer? 

O Sn. MINISTRO n.1. !tA !I INflA: - Não sei ; esto.u 
dizendo .nquillo q~e o mais ,adianlad? quer fazer; o!le 
não vae nlom da liberdade do rontrc;: para que, pms, 
e1.sa ameaça dos b.orro~os de S. Domingos ? l~ara que, 
essa nmaaça da onda que ha de romper os d1quos e 
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inundar as planícies ?.Estão ainda por nascer aquol· 
los' que hi10 do prodnztr taes horrores.. · . 

UIIA voz:- Os horrores de S. Domingos vieram 
depois dos decretos de Hberdne\e promulgados pela 
Franca. 

0 ~R. !!,IXISTRO DA MARlNII,\ :-São OS pres~ntes 
que pJdem produzir os allud1dos horrores ; são os 
de que tratou o nobre senador, de ~uo tratamos n6s 
todos ; e entretanto não yêdes que ha grande perigo 
em dar-lhes esperanças, que nem vtls nem nós que
remo' renlisnr? Para que, Sr. presidente, esta ques
tão todos os dias ? 

O Sn. ZAc.\mAs :-'-Porque olln é de todos os dias. 
O SR. SAR,\TV,\: -E' a primeira vez que falia 

nisso. 
O Sr. !!INISTRO DA ·~lAR! NUA . -Todos dizem que 

se deve q1wnto antes fazer alguma cousa ; acontece 
justamente com c~ la questão n mesmo que com a 
medicina: desde que ha um doente, todos são medi
cas, 'ninguam deixn de dar a s11a receita ; mas todos 
os medicos politicas querem que o governo tamhem 

. receite. 
O governo não pódo ser indifferente a uma questão 

des:a ordem, estuda e hade dar sua üpintüo om 
tempo competent~: e ~ão quer pr?vocar esperanças 
infundadas, nem 1r adiante daqmlliJ que raz.lnvol
mente se dere fazer. Na camam dos deputados 
uma commissão está cn :a nega la de apresentar pa
recer sob; o este assumpto, e se o nobre senador vir 
que. o governo não toma p 1rte na discussão que se 
suscitar a respeito do trabalho que essa com missão 
affereccr, então diga que o governo abandona a 
qucs~'io ... 

Mas por ora não pódcmos inhibirque ella se agite 
na população, o que aliris como já disse, não me 
'inqni.Jta, com tanto que ella se agite do modo 
pacifiw porque tem sido. Até ho.ie ainda não houve 
ninguem que tentasse provocai' nma insurreição de 
escravos ou outro qualquer meio' violento; ~elo 
càntmrio, cada um vae forrr.ndo aquelles qne tem; 
outros vão formando sociedades; outros indicando as 
medidas, que lhes paro:em m:lis apropriadas. A 
meu vêr é isto o que convém. N0sta questão não se 
podem tomar medidas immediatns e só pnrtidns do 
governo; o governo não p6do fazer nada sem ser 
apoiado na opiniilo do paiz. 

O Sn. ZACARIAS:- Esta elle já tem. 
O Sn. !IIN!STRO DA !IAR!NilA.: -Se tem, o fructo 

está maduro. 
O SR. ÚcARIAS ·: - E' colher. 
O Sn. SILVEIRA DA Morn:.- E' não deixai-o apo

.. drocer. 
O SR. lii!I'ISTno DA !!AnrNnA;- Eu acho que nfw · 

o governo, só .tem a opinião, quando cll:i se apre; 
senta. 

O SR. ZACAli!AS:- V. Ex. está respondendo aos 
, qun rentn; vae por tabolln. 

O ~n. mNISTRO DA !IARINIIA :. - Eu, Sr. presi. 
dente, nesta questão estou om peior condicão do 
que o honrado sena.dor pela minha provinéia que 
fallou om ultimo Jogar. Disso-nos S. Ex. que recla
mava como mterossndo por si e sua fnmilia cortas 
l]lOdjjas om um bom sentido. Parecerá a alguem 

que a opposiçiio quo fa~o á precipitação. da soluçã~ 
desta questão nasce do Interesse contrano. 

O S11. SARAIVA:- Está sempre entrando nas mi-
nhas intencões. · 

O SR. MI~ISTRO DA 11,\RJNIIA·:-Digo que parecerá a 
alguem. Mas, Sr. presidente, se abandonasse uma 
questão desta ordem sem enunciar minha opinião, 
conformo n tenho, sómenle pelo receio de que alguem 
me podesso lançar em rmto ou. o interesse que possa 
ter na solução de lia, ou mesmo o titulo de esclavo
crata, eu seria indigno de occupar o lagar que oc
cupo nesta casa •. 

O SR. SAI\AIVA:- Todos lhe fazem justiça. 
(Apoiados). 

0 SR. MINISTRO. ll.l MARINIU :-Chamem-me em • 
hora csclavocratn, chamem·me retogrndo, chámem
me o que quizerem, mas hei de enunciar aqUJ minha 
opiniiio com toda a fl'llnquezn; e, quando não poder 
enuncit1l. a como ministro, hei de fai:el-o como 
senador. . 

Eu olho talvez est~ qurstão por um prisma diver
so do dos nobres sonad ros; eu vejo tantas conse
quencins, tantos males imminentes de um erro que 
se possa commetter, qnu, confesso a V. Ex., desejo 
que nquelles que tem a consciencia trnnquilla a tal 
respeito , venhão reulisar esta felicidade do paiz. 
Encarr •gnr-se al~uem de promovei' a adopção de 
qualquer providencia só por ir atl'nz da onda, sem. 
conviccão do que a prov doncia será util, é o mnior 
acto dé cobardia que póde commetter um homem 
politico; eu nilo o farei (ApoiadoR). 

Perdoe-mo \1• Ex. a exaltacão que tomei neste as
snmpto, porque na realidade é muito important~. 
Per.o k1mbem desculpa ao senado. O ma1s que eu 
pt·o'tendia dizer, nan tem Jogar depois distJ. (JJlúito 
bem/ m1!ito bem I O orador é comp1•ilnentado). 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. presidente deu a ord"m do dia. para 28: 
2• discussão da propiJsi~ão da c"mara dos Srs. de

pu~1dos, com o parecer da commissã~ de _instrucção 
puhlicn, sobre a concessão para matriCulal"Se no 3• 
anno medico a Felipe Basilio Cardoso Pires-' 

Discussão do voto de grnços. · · 
Requerimento do Sr. visconde de ltaborahy, com 

o parecer da mesa n. 228, augmentando as horas da 
sessão. . 

Levantou-se a sessúo ás 3 horas e 35 minutos da 
tarde. 

38• sessão. 
E~! 28 DE JULHO DE 1870. 

l'RES!DE~Cio\ Dil SR. VISCONDE DE ABAETE'. 
Sulll!ARTO. -Expediente: -Officio ~o- minisleri~ do 

Imperio remetle.ndo actas de ~letçoes pnro,;htaes 
nn província de Minas·Gernes. - Redacçoes.
Pareeer da commissilo de instmcção puhlica e 
voto separado do Sr. P.omreu.-Ordcm ao dia:
Discus,iio do uma prop~siçilo dn cumara dos Srs. 
deputados sobre a matricula de .um estudante.
Discussito do voto de grnçns.-Dts~ursos dos Srs. 
Leitiio da Cunha e Pompeu. -.Officios do minis
terio do lmporio.-Observnções do Sr. presidente. 
A's 11 horas da manhã fcz-so a chamada, e acha-

ram-se p~cscntos trinta e, quatro. Srs. senadoras a 
saber: ·visconde no Ahaoto, Almmda ~·Albuquerque, 
Jobim, bariio dn ~[nmanguape, Carno1ro de Campos, 
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Antão, visconde de Sapucnhl, Cunha Figueiredo, 
TeixeirD de Souza, Jaguaribe, Leitão da Cunha,barito 
de Muritibo, Saraiva, visconde de Camamgibe, Parn
naguã, .barão do Ui o Grnnde, Pompeu, Silveira da 
Motta, Fernandes Braga. Sayito Lobato,. barão de 
S. Lourenco, barão de Pirapamu, barão de Cotegipe, 
Firmiuo, lÍarão do Bom !,Jletiro, Dius de Carvalho, 
Torres Homem, visconde de Itaborahy, duque de 
Caxias, Figueira de Mello. Nunes Gonçalves, barão 
das Tns Burras, Ribeiro da Luz e Zacarias. 

Comparece. um depois da chamaria os Srs Souza 
Franco, visconde de S. Vicente, Sinimbú, Silveira 
Lobo~ F. Octaviano. 

Deixaram de comparecer co:l'l causa participada os 
Srs. lliniz, Chichorro, barão dt' Antonim~ bariio de 
ltaúna, barão de Maruim, !'aula l'rssoa, Aiendes dos 
Santos, Fonseca, Dias Vieira, Paranhos e Mafra. 

Deixaram de comparecer sem causa pnrlieipadn os 
Srs. conde da Bô:~ Vista, Souza Queiróz, Yisconde de 
Sunssuna e .Nabuco. · 

O Sr. presidente abriu a scs,ão. 
Lêu-se a acta dn sessão a nteccdente, e, niio ha

vendo quem sobre ella fizesse obser1•ações, foi ap· 
provaria. 

O Sr. 1' secretario deu conta do seguinte 
, EXI'EDIENTE: 

Officio de 21 do corrente do mínisterio do Imperio, 
em additamento ao de 30 de Maio, romcttendo au

. thenticils da elriçiio de eleito1·es especiaos das paro
chias do município do Prata, do 4" districto eleitoral 
de Minas.-A' commissão do constituição. 

O Sr. 2' secretario len as seguintes 
RedacÇões 

" Emenda do senado ao projecto de rcsel nção da 
cnm~ra dos Srs. deputados, upprovando a pensão 
concedid~ pelo poder. executivo a !!._Maria franccli~a 
da Silve1m Cruz, vmva do cap1tuo de mfant• na, 
Franciseo Ribeiro ua Cruz. 

No fim do iii' I. 1•, accrescente-se·« sem prejuízo do 
meio soldo, a que pllssa ter direito. " 

Paco do senado1 28 de Julho de Hno.- Visconde 
de Sâ:;ucahy.-VIsconde dé S. Vicente. '' 

« Emendàs approvadas pelo senado á proposta do 
poder executivo fixando as fnrÇilS de tem, conver
tida em projecto de lei pela camara dos Srs. depu-. 
tados e ás emendas a ella feitas pela mesma cam~ru. 

Supprima-se o ~ 4' do art. Jo, e consequente
mente a emenda respoctiva da camara dos· Srs. depu
tados. 

O art. 2• adàitivo soja substituído pelo seguinte: 
" A disposição do art. 3' da lei de 20 de Julho 

de 186<1, que a lei de 28 de Junho de 1865 declarou 
perm. nente, se observará de conformid~-.de com 
a lei n. 1471 de 25 de Setembro de 1867, art. 3." 

o nrt. 3.' ndditivo seja substituído pelo sogninte: 
" Scrito consideradJs desde já, como so gradtudos 
f{)ssem, os officiaes do exercito e prnças de pret que 
W!rnm commission.1das pelos goneraes em chefe du· 
ranto a guerra, o quo se acham actualmente con· 
son·ados nestas commissõos. " 

Supprima-so o nrt. 4' ad1itivo. 
O art. 5' additivo passa a ser 4•. 
Paco do senado, em 28 do Julho de 1870- Vis

conde' de Sapucahy.-Firnuno llod1·igue.1 Silva. '' 
Submettidas succos~ivamente 1Í volaçüo foram ap

provadas para serem didgii.lns 1Í outra camara. 

Leu mais o seguinte 
Parecer da commissáo de instrucção publica. 

cc A commissão de instrucciio JlUblica examinou a 
rroposição, vinda da camara "dos Srs. deputados, em 
vutude da qual ccserá conferido o gráo de bacharel . 
em sciencias mathomaticas e physicas aos alumnos 
da escola central que tiverem approvação nas duu· 
trinas das cadeiras mencionadas no' art. 181 do tit. 5 
cap. 1' de regulamento de·28 de Abril de 1863, fi. 
cando em inteiro vir;or todas as condicões exigidas 
na 2• parte do mesmo artigo. " • 

·o art. 181 do citado regulamento é assim conce
bido: cc Obterão o gráo de bacharel em sciencias 
mathemo1ticas c physicus, os alumnos que tiverem 
approvuçõcs plenas nas doutrinas de todas as c.dei· 
ras dos Ires primeiros annos da escola militar ou 
central, no 4' anno e na 2• cadeira do 5• desta ulti
ma escola; o que estando habilit~>dos nas aulas de 
desenho daquellcs quatro annos se mosh·arem appro
vados cm todos os preparatol'ios exigidos pnru a 
matricul;l nos cursos jurídicos. " 

A de1·ogar.ão do urt. 181 supra-transcripto, contida 
·no projecto 'sujeito ao exame da commissão, foi so
licitada pelos estudantes da escola central desta Côrte 
em nm r•Jquerimento queacomP,unhou a-prop_osição, 
e no qual apen.1s allegam o segmnte: "As razoes que 
imperam n> animo dos supplicantes, são as mais 
plnusivl'ÍS, desde que se cousiderar que nas outras 
escolas de ensino supQrior as up~rovações sirnplices . 
não se oppõum á recepr.ão do grao de bacharel. " 

A commis;ão pensa que a restricção .do art 181 do 
regulamento de 28 de Abril ~e.l81l3, teve, por fim 
não conceder com summa facthdade o grao de ba
charel nas scicncias mathematicas o physil'ns, no 

rrcsupposto de que, aliás, cessariam todos os estimu
JS para o estudo aprofundado de sciencias tão tran

sccnden tes, eomo as scieneias exactas c de que não cun
vi.lhu permiuir a intelligencias acanhadas a c1·nse
cuciw de um titulo que se'devo reputar o premio dos 
talÍm'os mais uistinctos, disposição tanto mas ra
zou•el, quanto ó certo que pelo nrt. 2Hi do IHesmo 
regiilamento tem o alumno, que foi approvado sim
plesmento e acha-se com fo1 çasde desfazer essa nota, 
e rec1u·so de passar por novo exame. 

O oxem pio das outras escolas de ensino superior, 
invocado pelos alumnos da escola central, niio lhes 
approveita; porquanto nas faculdades de direito s~
ru• duro que o gráo de bacharel, sem o qual se nao 
póde exercer o ol)lciode magisti'Udo ou de_ advogado, 
dependesse invawvelmente de. appro!n.çoes plenas1• 
nssim como que nas faculdades de mediCma, onde so 
ha o g1·áo de doutor, dependesse isto de approvaçõcs 
unammes. 

Nilo é asstm, poróm, no plano de estudos do regu
lamento de 28 de Abnl do 1863: ahi a carta de en
gen'lCiro militar, ou o titulo de engenheiro civil, a. 
saber: o documento que habilita o alumno para.. 
exercer a sua profi;são e viver dellu, não dilpende dr<. 
nptll"ovaçüo plena. E, pois, o ~~·úo de b~chnrel comi} 
dJstincç~o para os dlumnos mn1s notavms, tPm tpdo I} 
cabimento. · 

A commissüo de instrucção publica, portanto1 o~tcnde que o art. 181 do regulamento de 28 do. A br1l 
do 1863 convóm so1· integralmr.l)te mantido. Entre
tanto como o senado pôde pensar do outro modo, e 
cump;·o dar á propos_içii~ da cn~am dos .S1~. dopu
taJos a solução consttlllcwnal, o a commtssao de pa· 
rccer: 
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·Que a proposição dove entrar cm discussão. 
Sala das commissões do s01ndo, 28 de Julho do 

1870.-Z. de Gôes c Vasconccllos.-J. P. Dia.1 de 
Ca!'valhr•.-Thoma= Pompeu deSou:a Brasil-Von· 
cido, com voto separado.» 

" Díscordantlo do parecer de meus illustrudos GOI· 
Iogas d11 commissão de instru~ção publica, 1ícerca 
da proposição da ·camnrn dos Srs. dop~tados, ,do 26 

· de Agosto do 18G9, mnndando confenr o grao de 
bacharel em sciencias mathomaticus e phys~ens aos 
alumnos dn escola contrul, quo tiverem approvaçõos 
ms doutrinas das cadeiras mJnciomd.•s no art. 181 
do tit. 5 cap." I do regulamento Je 28 do Abril de 
l86'J, ficando em intetro vigor todas as condições 
exigidas na 2• parto do mesmo a1·tigo. julgo de meu 
1lever fundamentar o meu voto discordante. 

Serviu de base a essa resolltt:iío uma peticão dos 
alunmos da escula central, cm·· v;sln da quaf, e de
pois de. ouvido o govemo e n ccngregação da dita 
escola, a commisião de marinlld e guert·J da cmnaru 
dos Srs. dcputildos, apresentou a nu so,süo Ue 25 lo 
.Junho de 1869, e sendo approvada foi onl'iada ao 
senado no fim da sessilo passada. · 

Ouanto a mim esta :·esolucão assenta em justas 
razÕes, e restabelece um dÍreito, que, sem motifo 
justificado, fôrJ tir.tdo nos alumnos daquella ?scolu 
peln ultimo regulamento de 28 de Abr!l de 1853. 

Do faeto, o primeiro regulamento dado áquulle es
tabelee:mento, de \J do Marco de 183~. determinavn 
no at·t. ü3 ttl. 9", que os <ilumnos que tivessem o 
curso mathematí.;o da csco.a mihtar, eu tão de qua
tro annos, e os mesmos prepJratorius dos cursos 
juridic11s, obteriam os mesmos :;:ráus, cm a da!ogas 
cireumstancías, que os alumnos desses curso$. 

Ora, o ro:;(ularnent" do 7 do ~l'lombro do 18:31 
para OS cursos juridicos nilo exigia npprOVilÇÕes piO· 
nas pura o gráo do bacharel. 

O st•gundo regulam8nto des~1 escola cunl'orindo cs 
títulos scientilicos, que é o 'do 1" de ,\larço tio 1845, 
·no art. 17 determinava que se cunfel'isse o gJ'iÍO de 
baclwel a quem fizesse o curso complet • do 7 an-
nos; mas não exigiu npprovações plonas. . • 

O lPrceirll regulamento do 1' tio Março de 1858, 
Lambem exigindo no art. 149 o cut·so corr.pleto par~ 
o gráo dA bacharel, ainda não recommendou nppro
vacõe~ plenas. 

() regulamento especial o disr:iplinar oxpiicativo 
do quarto regulamento, de 21 do Abril do 1860, no 
art. 71 exigia para o gráo de •achare.! approvaçõos 
de todas as malerias da I • e 2• cndeHas do curso 
normal; mas ainda então o logUador não se lem
brou do approvncões planas. 

Em quatro rêgulamentos, pois, que desde 1832 
toem sido alterados, reformados os estudos da escola 
militar ou contrul, nem um exigia para o gráo do 
·budwrel upprovações. plen~s; .só u ,regulamento de 
28 de Abril de ltlü:3 fez tal ex1gencw, bem como n 
carta do bnchu.rel em letrus, ou estudos equivalentes 
;para o grito de doutor. 

Semelhante exigoncin para o gr1lo de bacharel 
não assenta, em minha opinião, em t•azão plan
sivel, principalmente qunndo se att.onde, que para 
o ~r!Ío do en"onheiro civil, a !JUOm aluís se confiam 
co~missões t~chnicas d'n ltn importaucin, o quo po
dem trazer ~rnvissimos rosulludos para o Estado, 
niio so oxig~m approvnções plenas, e cnlt•otnnto 
confere nn curta ou titulo cm-.·espondcn to a sen 
curso. 

Ao passo que o bnchnrolando, que tombem faz um 
curso, que por sua natureza não se presta a maiorils 
difllculdatles qno o curso de engenheiro civil, requer 
a essa innovnciio de approvações plonns; e quando, 
por nenso o esi'udante nilo obtenha, Ilca privado do 
seu titulo que não é mais que o certificado de haver 
completado um curso; o que até então nenhum re
gulamento exigiu e nunca pretendeu-se para os mais 
cm·sos superiores do Imporio. . 

Por essa nova exigencia póde dar-so ató o caso de 
um estndantc distincto, mesmo distinctissimo, que 
reunir aos estllllos proparatorios dos cnrsos juridicos 
duns cartas, do engenheiro geographo e engenheiro 
civil, tendo noss~s dous cursos mais sommn de co
nhecimentos ti1eoricos, de que a exigida para o gráo 
do bacharel, ficar inhibido deste gt•lio, se por qual
quer incídtnle vier ter uma approvacão simples, 
mesmo om ma teria do menor importancfa. 

Parece-mo qno nesle ca~o a carta de bacharel não 
ó um objecto do luxo, ou prova de talento snporior 
e estudo· tmusceudente, que por isso se deva exigir 
tamani1o rigur; mas simplesmente as expressões ou 
certificatlo de um curso especial ditTerenlo do dg en
genheit•o civil o dn de engenheiro geographo, e que 
porisso pela mesma rn1.ão e em identicns circnms
tnneías ten: direitos a titulos correspondentes. 

Se hunvcsso convemencia em difficultnr a carta 
de bacharel, se t:tl fosso o espírito da lei, ou a mente 
do lngislador na decreliiÇÍlll dos novos títulos do 
eu.,enlloirr, civil. engenheiro geographo, então é fóra 
do duvirl' que essa nova lei de 1858, creando os novos 
titnlos, deveria ler esta tnido bssa condição do appro
var.ões pieuns, o que aliás não fez. 

Isto posto, entendo que a resolução propMn na 
camara dos ~rs. deputados, pela illuslrc cummissão · 
do marinha o guerra, o que meroceu_adopç~~ daquel-
1• c,rmara, por estas ou outra~ r11zoes, esta no caso 
de se1· adoptada, salvo a uclibernçilo do senado, a 
quem competo apreciar o decidir em sua sab0doria~ 

Sala das commissões, em 28 de Julho de 1870,....: 
Thnmn: Pon1pen .ic Sousa /Jrasil. " . _ 

Ficou sobr.1 a mesa pat•a entrar em d1scussao com 
a proposição a que se refere~ 

OHDE:H D'l DIA. 
!l.\Tl\ICU!,A DE EStUD.Il!TZS. 

J~nlrou em 2• dis1mssão, com o parecer da corn
missiw de instruccilo publica, a proposição da camara 
dos Srs. deputados sobro .a r:onc~s.são da mntrí~ula 
no 3' nnno med190 a ~ehpe Bnstlio Çu_rdoso Pue~. 

Post<ta votos fot regmtadu a propostçao. 
VOTO DE GR.IÇAS, 

Continuou n discussão llo vuto de graças. 

O Sr. Leitüo du Cunhu:-Eu niio 
pretendia, Sr. presidente, tomar parle na discussão 
do ~rojeclo do resposta . d fali~ do u:rono; porqu~. 
naturalmente avesso ás d1scussoes poht cas, nao tena 
n leviandade do tomar ao senado o tempo de. que 
uocessita para ouvir os distinctos ~radares que Jto.n
rum ostu tribuna em semelhantes discussões. ln:eh~
monlo, porém; o illustr~úo sen?dor pe!~ provmcta 
do Mnrnnhiw, . mou anu~o a~ugo, obl'l~ou-mo _a 
romper o siloncw que me tmha 1!11P!JS~O! nhm ~e .nao 
consentil· IJIW ulgutuas dns propos1çoos cmtttidas 
por :3. Ex. ficassem consiguadas nos annaes do parla· 
monto. som o protesto que lhos venho .opplir. . 

Se o discurso do honrado senador dtssosso unwn-
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lnente ~ospoito ú politic~ intorn~ da sn~t província, 
nenhum reparo lhe faria ou ~or corto; mas desde 
que algumas das pi'Oposir;ões do homndo membro se 
referem IÍ politica geral iln gabinete do lü do .Tnlho, 
e lÍ maneira porque esse gnbinoto o sons delegados 
uns províncias a praticaram dnrnnto as nltimas ek•i
ções, ó_ mau dever, rcpi•.o, ·não consentir que essas 
proposições pas~em se_m o pro tosto que lhos opporci 
em breves considoraçuos. 

Sr. presidente, hri do esforçar-mo por guardar nu 
discussão a maior calma o acatamento á p11ssoa do 
meu hon1·ado colloga; mesmo p:lrqno vejo sentados 
nas. cadcitus da oppcsição, a quo .i. Ex. pertence, 
am1gos meus, que desde os baneos da ocallcmia mo 
teem sempre honrado com provas do mnito signin
cativa estima o considornçiio; o seria eu, por certo, 
o menos proprio pal'il vir arrui levantar rrnestõcs in
c~ndcsccutes que podessem ferir a susccptibilidado 
de tão distinctos cavalheiros. E por esta occnsiiio, 
Sr. presidente, accroscentarei, rrue, no meu humilde 
conceito, essas questões irritantes do reciprocas re
criminações e do odios pcssoaes em ~uo vivemos, 
não tem explicação plausirel nas critiCas circum
st~ncius em que se acha o pniz. Por m! nhn parlo 
protesto ao sonado que a minha palavra, ou o meu 
voto nunca concorreram para rrno scmolhantc poli
tica se mantenha; e antes ronsiilerarei sempre que 
sobro as convcnioncias elo meu partido o as oxig•mcias 
dos meus amigos estão os altos interesses do nosso 
pniz, que exigem imperiosamente o mais perfeito 
accordo dos homens do bem de ambos os purt.idos, 
para arredarem do nosso horisonlo politico as nuvens 
que o enegrossom. . 

do _Imporia o do gabinete actual, o tem sua base, in
fol!zmonto, om um facto, como disse, dos mais gra
vas rruo occorrcram durunle as ultimas eleieõos. 

Para tornar bem pn toutes us inoxactidõo:,, certa· 
menta geradas polus idormaçõcs que o nobre sena
do~ teve, longo dos _nco~tecimontos, do amigos sus
pOltos e pouco cousclonctosns, o senado me pormit
tirá que lei" algumas das proposições omittidas pelo 
homado senador, o lhes o~ponhu cm contradicta 
os documentos que aqui tontio, nfim de destruil-as 
cabalmente, como cspt!ro quo serão dosti'Uldas. 

Disse o honrado senador (Lendo). 
" Eu mo acho summamcnte 'acanhado, Sr. presi

dente, neste pQnlo cm que tenho de tratar do proce
dimento policial na villa de S. Vicontu Jlerrer; o.ma
~istrudo que então occupava o cargo do chrfe de po
licia nn minha provinda moroco-mo muito, pelas re
lações com quu rno honra o pelas linozas de q11e lho 
sou devedor. 

Feli1.mcnto pura mim faltam-mo infoJ·macõos mi
n~teiosns. que m.o habilitem a entrar na anal)·so .das 
dtltgcncms rn·atic,1das por S. Ex., a fim de descobrir 
os verdadeiro' criminosos, e pois, aceitando o facto 
consumado, isto ú, o processo instaumdo contra o 
tcnenle-cor.mcl Fonseca e seus amigos, sou forcado, 
para salvar o caracter tio magi.;trado ll Pm ahmio do 
seu espirita do justiça a ndmittir qt1o o chefe de po
licia apresonttlu-sc em S. Vicente Forrar, debaixo C.o 
más impressões, scn cspi1·ito já prcvinido pelo acto 
precipüado da pri~~o do le1Jenlc-coroncl Lourenco 
.h.:sliniann da JlmJ.Icca, decretada pelo presidente, 
sem outra base mais do que as cntMmmicc.çõcs sus
pdlas c apaixrmadas das aulondadc.l locaes vit:a
mcnle intm·e.1sadas cm wlwr a. sua responsabilida
de; ia já formada no seu espirita a convierão do que 
o lcnontc-coroncl ora o mttor desses tristes acontc
cimonlos. " 

Como V. Ex, ve Sr. presidente o honrndo senndor 
quorrmrJo, aliás, comjusti~a arredar do procedimento 
do chefe do policia da sua provinda quaesqner sus
peitas, onlondon conveniente ln.nçal~as sobre o pre
sidenta da província. Folizmento vou mostrar quanto 
injusto foi S. Ex., talvez sem o querer. ' 

Tomoi conta. du admiuistra~ão, da província do· 
Maranhão no dw 4 de Setembro a 1 hora da tarde; 
os nconlecimontos u quo allutliu o nobre senador, 
dorum-so na villa rle S. Yiccnte Fcrrer no dia 6 á 
nouto; jti por r.quive o senado que foram actos quasi 
simultanoos, o da minha posse o o desses tristes 
acontecimentos, 

Vou responder no nobra senador. Quem' lesse, Sr. 
presidente, o discurso proferido nesta casa, nn ·ses
são tlo anno passado, por S. Ex., o ao qual alludin, 
quando ha dias aqui o ouvimos com toda n attcn
cão a que tem indispntnvcl direito por son notaria 
merecimento, supporia que as sconas do sunguo que 
se deram na t'reguczia de S. Vicente Ferrer da pro
víncia du honrado senador, sem duvida um dos fac
tos mais graves, dos que occorrernni no Jmpcrio 
durante hs ultimas elei~õcs, tinlwm sitlo resultado 
de uma lut1 do morte travada entro o partido libe
ral a que S. Ex. pertence actualmente o o r.crtido 
conservador, apoiado pelos agentes da autoridade; 
supporia aindn, Sr. prcsUento, que depois do haver 
sido o mni~o do nobre senador a quem S. Ex. alln
diu, o tenente-coronel Fonsoc~, victima das violon
cias das mitorirlados locnos do S. Viconto Ferrcr, o 
fôra do delegado do governo imperial a ponto do on
sinuar este como disse o honrado senador ou de pro
vinir o animo do digno magistrado, qno fora áqttelle 
logur syndicur dos fact:..s occorridos o rnnir os cri
minosos, contra oquollo tenente corone I Entretanto 
o senado hn do roconhcc~r, ouvindo o que vou oxpm·, 
provado com documentos, a improcodoncin c a injus
tiça da accusaçiw feita poJo honrado membro; n qua I 
no entretanto veio cm auxilio dessas p~oposiçõos 

.vagas quo abundam actualmente, quer na lmpt·onsn, 
quer no parlamento, contra a siluar.iiO actual o seus 
representantes. E'justo,sonhorosquo·nos neautolomos 
quando ns ouvirmos e .esporemos que o parto necu
sada cxhibn os argumentos quo tiver om sua dofoza, 
como vou agora fazer. . 

Já vê V. Ex. Sr. presidont.o, quo o assumpto, longo 
do tor um caract.or particntar 1t provincia do no h r~ 
senador, roforo-sc incontostaYolmonto ti politico gemi 

No dia 8 ou ü rocobi communicação ollidal desses 
succossos; imrncdintamonte mande'i chamar o chefe 
de policia, sem duvida nenhuma, nm dos nossos mais 
dignos magistrad,Js, como muito bem asseverou o 
honrado senador, o conferenciando com olle acerca 
das providencias quo seria nocossario tomar, resolvi 
fnzol-o partir som domara para o t.heatro dos acon
tecimentos. Declaro que nem instrucções dei ao 
chefe de policia, porque o Sr. desembargador An
tonio Francisco do Snllos estava de tal modo identi
ficado comigo, qno não podia ignorar qua 1 ora o meu 
~on~amonto a respeito da cloiçiio o do lamontavol 
tacto quo o chamava a S. Vicente Forrar. E, pois, 
disso ou simplcsmonto no chefo do policia: « Vú e 
fa~n o qno cntontlcr ser convonicnto." O chefe de 
po1icin part.in no rlia 10 parn S. Vi conte Fonor o o 
tenon to-coronel Fonccca, do quom depois trata roi 

mais rlotitlamont.o, retirou-se daquolla frognozin logo 
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depois dos acont.ecinlontos o homision-so na capital 
da província. Sabendo o delegado do policia en
carregado do cxpodiont.o cm ausoncia dtl seu chefe 
qne esse tcncnte-coroiwl alli so achava e qnc recaia 
sobro cllo principalmente a a.ccnsncito das auto
ridades Ior.acs, porque outras não podiam ser cn
cn!'l'ogadas das commnnica~iies offidacs, dou-me 
'[l1ll'tO do occorrido, isto é da lircsonca do tencnte-co
rtincl na ~apitai o cu disso-! 10: '' t11mpra o sou de-

- vor, fnoa recolho!' o indiciado autor do morticínio do 
S. Viconto, á disposiçfto do chofo de policia que cstlt 
ausento. » O tencnto-coronol foi recolhido a um dos 
quarteis dos corpos óa guarnicão; mns quando se
nhores'? Trinta e seis horas dÍJpoís que o chefe do 
policia sahira da capital. 
'Como, pois, assoveron o honrudo senador que essa 

autoridade dalli pnrt.irn rlohaixo da impressilo que lho 
causara a prisiio precipitnda do·tenonto-eoronel. or
denada pelo pre~idonte, se essa pt'isão foi, como 
acabo do dizer o é notorio no Mar.lllhilo, mui UI pos
terior á sahida do chcti1 de policia dn capital'! 

Preso o tenente-coronel, e chegando o desembar
gador Slllcs a S. Vkcnte FJtT0lo, continuou o nobre 
senador (W) : 
. " Chegando ;Í vil la de S. Vicente Ferrar, devo eror 

q,ue o chefe do polieia achou-u compldamente aban
donada do todos os opposieio;1istas que não tinham a 
meuor garantia para as suas pessoas depois dos factos 
acontectJos no dia G: as umcas fontes de informa
ções que teve foram as dos proJ'l'ios a.migos do go
·verno c nali:i\<lmonte a verdade lho foi occultada e os 
factos dcsflgurad•JS p;~ra se fazr,r recahir sobre as 
1•ictimas toda culpa do horroroso plano que su pôz em 
pratica. · 

E que outra cousa se podia esperar, quando o de
poimento mais importante que se diz tomado no 
vrocesso é o do Dr. Mannel Al11es da Costa Ferrei
ra., gm·cmcnte compromcttido como um dos auto· 
res ou provocadores das scenas occorridas " 

Ora, meus senhores, eu admiro como o nobre sa
nador incorreu em una cqntradicçrw que elle mesmo 
devia reconhecer immedinlament.o ·? Pois S. Ex po
dia· ignorar quo o D1·. Costa Forreim é liberal; e Ji. 
beral de todos os tempos, rlesr.endento do mna fa
miJia,libcra!, como tal rcconhoeída, nfw só no i\Iara· 
nhiio, como em todo o Imperio? 

O S11. NuNES GoN~ALVEs.-Apoiou a administra· 
ç,ão de V. Ex. 

O Sn. LEITÃO DA Cu :I' I I.\ :-Qual de vós ignorará 
que o Sr. barão de Pindaró e todos os seus parentes 
foram e são Jiberaos sem mescla? Como pms o 
Sr. ·costa Fet'l'Oira pódc ser chamado amigo do mm 
situar.ão conservadora? Para quo então so dissoh•ou 
o partido progressista cm lG do .Julho do anno pas 
sado? Nüo foi para quo os dous p .rtidos quo so cha 
mavam naturaes se extremassem completamente? 

Não é exacto senhores que o chefe do policm che
gando a S. Vicente Ferrer ouvisse unicnmontc 
os amigos da situação; não: o chofo dcJ policia com 
a maior imparcialidade, com a maior circlllnspcc
ção ató comoço11 por ouvir aos proprios homens que 
tinham nccompauhndo o tonont.c coronel Fonsocu, 
cssn .victima !amontada pelo nobre senador. O ~ena
do mo permittirü que ou provo isto com um doeu
monto irroc;usavnl; Tenho aquj o auto do pe1·guntas, 
do induguçõcs, foitns poJo eh~ftl do policia rruo me
roce todns a> at.Lonoõos o cons1doracous do honrado 
senador com muita" ju?tiçn. Qual fo! sonhorcs o pri' 

I 

me iro interrogado ? Foi Loaudt·o Antonio Pereira, 
que, uliús o honrado senador creio que disse aqui 
tor monido no conflicto havido ~m S. Vicente For
ror I Entretanto cinco ou seis dias depois ó Leandro, 
vi v~ _o srw, ouvido pelo chefe c depõe pela fórma que 
o senado vao vor,.como um dos que faziam parte do 
grupo do tenente coronel que entrou na villn de S, 
l'iconte Ferror. 

Oucnmos no Sr. Leandro Antonio Poroira. (U.) 
« Pergnn ta do qual dos grupos se achava postado 

na porta da igreja o qnal chegou depois? Respondeu 
que estava pustado na jJorta da igro.ia o SfUJlQ con
servador capitaneado pe os capitão Firmino Marvão 
c o subdelegado, cm exercício, alferes Durindo, e 
que depois chegou o grupo capoeiro, de que elle res
J!Dndente fa=ia. parte, capitaneado pelo St. tenente
coronel L,onrenço Jnstiniano da Fonseca, que sn
bendü que aqucllo pretendia lomor posse' da igreja, 
foi por este atacado. ~fl!ll de tomar a posição, que o 
grupo conservador JU tmhn tomado. 
• Perguntado mais, se o grupo capoei1·o .~stava 
armado ? Respondeu que es1a1Ja armado de cace
tes, facões e nrm.a.s de espoletas, estando lambem o 
grupo consen'ador armado de cacetes e grannlloir~s, 
e baionetas na boca dns granadeiras, e que a!;art.can
diJ logo o grnpo capoeiro contra o conservado!'; foi 
logo ás vias d~ (acto, respondido pelo gmpo conser
vador que depois abandonou completamente a 
igreja.n i 

Nesta conform\dade foi o chefe de policia ouvindo 
os outros companheiros do tenente-coronel Fonseca, 
c todos depozeram cnmpridamento no sentido que o 
primeiro depoz; tenho aqui os depoimentos de todos 
elles, que não lerei para não cAnçar a attenção do 
senado. 

Mas, senhores, disse eu a principio que quem 
tivesse ouvido o honrado senador, supporia que n luta 
que se travou em S. Vicente Ferrcr se tinha dado 
entro o partillo conservador.o o partido li hera!, send·o 
aqnello apoiado nas eutoridades Jocaes. Com quánto 
eu· creia que o senado daria inteiro crellito ás mi
nhas assevorecões, prescindo disso : quero que o 
senado tenha 'uma prova irrecusavel de ~uo a luta 
do S. Vicente Ferror nenhum caracter pohtico teve, 
quo foi infelizmente o resultado de odios pessoas 
inveterados; travada·, ó pnciso notar, entre pes
soas do partido conserwdor, colligadas com as do 
liberal da localidade, o outras do partido progressista, 
creado pelo honrado senador e por mais algumn na 
comarca do Alcantnra. Qunro, senhores, que se 
ouca, repito, niio a mim; mas ao proprio tenente· 
coronol•.lustininno dn Fonseca, a victima lamontnda 
pelo honrada senador. Essa cidadão soudo eresu, 
~ntondeu· que tlovia· fazer um manifesto an pnlilico o 
imprimil-o; tenho nqui em um jornal (Pn/Jlicad01' 
Jllaranhense n. 213 dn Hl de Setembro de 1868' osso 
manifrsto assignndo _pelo Sr. Lourenço Justiniano 
da Fonseca. Dopois de historiar sua posicão e sell 
modo de vida em S._Yice~to Fe~rer diz ~llé (U): 

" Em consoquencm, p01s; d11 mflnenc1a que todos 
alli sem pro mo rJconhocornm, ~enho sido 011 o chefe 
legitimo do partido, do antiga data, denominado 
"cnpuoiro" o acompanhando os movimentos o ai- · 
ternativas do paiz, om matm,ia pnliticn, coadjuvado 
pelos meus hons am1gos a.ccm.f.ei os di1;cr·ws pro
ara.mma.s emanados do ff01lC1'no· sendo sempre um 
do.1 scu.s interp!·et.ns e mais fieis c:tccutores. 

Ullimnmonto, Ycmlo sor o Sr. Firmino ~{arvito, 
consultado úcorcn dos destinos da localidado, o cho-
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gando no meu conhecimento que ollo, insuflado por 
pessoas minhas inimigas, como sejam o Sr. Dr. Mn
nocl Alves da Costa Fct-roiru e outros liberaes histo
?"icos, m.emb1·os da (amilia Costa Fc1•rcira, ten
cionava impedir-mo a todo o transe de tomar parto 
no pleito oloitor«l, ainda que mtster fnsso t·e~ort·cr 
a meios torpes,. violentos o immoraes, dirigi-mo, 
repetidas Yozes, no Sr. M.arvão, afim de evitar as 
scenns que hoje deploramos, como era voz ·/,ulilicu. 
propnndo-Jhe um convenio cru;; de sot·tc ,1 guma o 
preJudicava em suas ambicões fuLttrns, visto que a 
ininl\a proposta era a mais' r.onsrmtunca possirol." 

Vê, portanto, o senado que o Sr. tenente-coronel 
Jlonsecn poderin set• qnnlificarlo orn politic~, como 
q!lizerem, menos como liberal o ainda menos como 
conservador; porque clle é o pt·oprio que eonfessa 
que pertencia a esse terceiro parLido, denominJdo na 
provincin capoeiro, que ncoitnvit todos os program · 
mas do governo: e que seu maior inimigo, o homem 
com quem lutava na localidade, ·ora liberal histm·ico, 
membro da familia Costa Ferreira. 

Tenho, pois, demonstrado, cm i o en, que alui ;o mo 
eu dizia de S Vicente Forrei', n,fw teve carac1 ,. poli-
tico, niio podia ter, Sr. presidente, porque o que está 
provado, niío só pelos depoimentos das tc>trmunhas 
oul'idas pelo cholo do polic·ia, como pela propria de
claração impressa do tenente-eoronol Fon.seca, é rrn.e 
na luta acha w-se de· um lado o parlido h!Jernl colh· 
ga,do· com· o partido conservador o do outro o seu 
partido chamado na localidade capoci1·o. 

1\líts peço ao s.;uado que 9uça.' mais uma conOssiw 
do proprio tenente coronel, que o nobre senador 
figurou como uma das victimas das autoridades lo
caos c do delegado do governe imperial, no confiicto 
JiaviJo em S. Vicente Fcrrcr! Admira que S. Ex .. 
quando fez seu discurso r.o senado não lho occorres · 
se a confissão· impressa do seu amigo, do que ftlt-a 
ello o chefe de um dos gmpos crimmosos de S. Vi
cento Ferrer; não quero d•zer, não assevero que os 
chamados capoéiros, uu amigos do honrado sonaúor 
fossem os unicos criminosos, como autores ou cnm
plices dos tristes acontecimentos de S. Vicente Fór
rer, longe de mim tal asscveracão: antes estou per
suadido do que conservadores, 'liberaes c capoeiros, 
todos foram criminosos, e Jogo hei de provar ao se
nado, que esta foi sempre minha convicção; mns ó 
realmente admirava! que o honrado membro qumra 
innocentar um homem que se confessa criminoso I 
Aqui esta ainrln a defeza do Sr. tenente ·coronel. 
Fonseca, diZ ellrr: (lê)" 

" Fiquei bastante contrafeito com a r~soluçiw do 
Sr. 1\lllrvão, p~la certeza do que clle, baldo absoluta
mente cto' elementos que o constituíssem no c.1so do 
fazer uma oosiciio eleitoral propriamente dita, trans
tornasse ns cousas·. tr,zenrlo serias desgostos, porque 
o:Sr. 1\farvüodotnd'o, como tÍ, diJ perigosos inslinctos, 
não tropodaria cm·praticar todos os actos ~no lhe 
suggorissem n escaldada imaginaçiío, per si só 
quanto mais ncoroçoado como era, p.ur a queiJes que 
não queriam atrrontar a. opiniiw pu!Jlicn, commot.
tendiJ.um reprovadb cscandalo, com tudo não aban~o
nci o pleito, o sem aO'astar-me' da norma ~rndenmal 
com que procedo em todos os actos· do mm lia vida, 
'(lllb'li_ca o P,nrticular,, renni. os mens compartig~rios·c 
no dta6; a tard'r!, ~=a mmha entrada. politiCa em 
s: Vicente Ferrm·; indo abaletur-me com o men gru
po; p1·oxi~10 á iyrcja matri:::, onde no seguinte;. 7, 

. 
pretendia contesta.r a impruvisad:t inflnencia do Sr. 
Marvão.» 

Ora, senhores, nós todos que sabemos o que signi
ficam neste paiz essas entradas politicas tl'iumphaes 

. na localirlnde em que se vag fazer a olciçilo, havemos 
do. convir cm que o Sr. Fonseca era deúidtdnmente, 

: pelo monos corresponsavcl dos acontecimentos 'de 
: S. Vicente Fcrrcr. (Apoiados) Mas, isto não basta; 

Yojamos ainda o complemento da confissão do Sr. 
tenente-coronel Fonseca. (Conlimía a ler.1 

"Niio posso, nem devo negar que o grupo capoeiro 
· fizesse opposicfte· :í proYocar.iw do supposto conserva-. ' 
. dm·, fazendo 'contra este alguns tiros qne occasio-

11aHSem. ferimentos 011 morte, mas este pro~edimento 
foi em defeza propria, que o direito de conservação, 
natural, incumbo á todo o cidadão, isto depois de 
aggroJido o de ver seus amigos mortos; o nfto tormi~ 
na rei esta, sern esclarecer ao governo e ao publico~ 
quem seja Firmino Ferreira Marvão, e os titules que 
o rccommendam á estima e consideração publica., 

Querem-a mais clarn, meus senhores? 
O Sn. Cu~ liA FwuEmEuo : - Apoinao. 
O Sn. LmTÃo DA CuNn.l :-Aqui tem pàis o senado 

confessados pelo proprio tenente coronel Fonsoca,tres 
poNtos cnrdcaes: enlrnda delle á testa de seu grupo 
na frcguczia de S. Vicente Ferrer ... 

O Sn. NUNES GoNç.u.vEs :-E''um grande crime. 

O Stt. Lmr.io DA CuNnA:-.... e que;entraram ar-
mados... · 

O Stt. NuNES GoNÇALVEs:- Onde estiÍ essa con
fissão. 

O Sn. LmTÃn nA CUNII.\:- Pois diw-se tiros e 
facadas sem armas? E que entraram armados, 
quando não havia conflirto, na vespem da eJe.çiio, 
no din 6 á nonte; e ainda m~is que tiveram depois 
pnrtit:ipar.íto no confiicto, cansando ferimentos c 
morles I "Senhores se esta confissão do proprio te
nente coronel corroborada pelo depoimento de seus · 
companhdros nüo hasta para provar qne elle era·cti· 
minoso, não sei que outra prova quererá o lionrado 
senador para qu~ as autoridades considet·nssem 
como tal eEse individuo. 

Mas,, disse. o honrado senado,r: cc O presid~n~e 
prevenm o ammo do chefe·de pohr;w, com n pr1sao 
precipitada do tencnt~·coronel Fonseca antempou o 
juizo que a polici:1 devia formar no theat~o dqs ~con· 
tccimontos. " .Ta mostret que tal se· nao podtn ter 
dado, desde que o chefe de policia sahim_da. capital 
antes da prisão do tenent~·coronel, addnztret agora 
outras provas cm con trano do aperto. do hon~·n~~ 
senador. Aqui está o offi:1o reservado que eu dmg1 
ao chefe de policia depois de ter sabido da capilal 
paro sou destino. Como já disse,partin clle co~ t<~nta 
prccipit.açi10, obrigado pelos successos qne.na,J ttve. 
mos tempo do convc:snr plennmen\e: Depms du ~ar
tida do chofc do rohcia c das p.n·l.lptpaçoos offictaes 
que mo vieram ds mãos das auto \'Idades locn~s de. 
S. V.ieentc, recebi tambem uma mprescQtnr,no .do 
toncnlo-coroncl Fonseca e dn cnmnra sua parttdann. 
Úomcttenrlo-as ou ao chcfo rio policia, dizia-lho: (IB). 

" Pnlacin do ~ovcrno do Mamnhito, 12 do Sctom, 
bro do lSfiS.-llcmottcndo a V. S. ,as cúpins. ~nclu
sas dos officios quo ncah~ de !'A;,eber do J• Jll!Z' ~e 
paz da frc~nczin de S. V1conto hrrcr, o do vtgarto 
da mosma "rrognezi~. pnrn qne tnn:to cm considoraçiio 
tudo qtmuto se oxpoo nossos officws, durnnto ns avo-

" 
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l'igunçõos a qno osLí procedendo, confio qno V. S., 
• com o critorio o ospirito do justicn qtto o cnrnclo· 

1·isam, proenrnt·:í dWgQ:' no conhocimonlo tln ror
da'do, dando as nccossarius providoncius pnra qno 
sejam procossnt!os, e vonham n ser punidos, todos os 
nntoros o cumphccs dos graves nllcnlitdos conlm n 

. sogurnnc~ intlil'idnul quo ahi so pruticuram no tliu ii 
dú ~orroitlo •. sem dislincção do cures polilicns, o qt~o 
tem por mntlo recommondado no dologudo llo polt
cia do Lermo, quo deveril instaurnr o rcspoclivo sum
mnrio, se o não puder V. S. f:tzer nus dins om que 
ahi su demorar. 

Hecommcnuo em pa1·Licular a V, S. qno pror;urom
fnrmnr-se pelo modo mais minueioso uo compo rlnmcn
toquc teve nntcs, dtmwto, o depois do conllicto Jo 
dia 6, o subdelegado supplente em exercicio IJorindo 
Alcinio Soares, paro~ do tudo inteirar-me, bem como 
que ortlcnc ao sabdelegndo ?!lanool !lnrcellino do 
Souza Smlré quo assuma imnwdiatnmentc a juris-
prudoncia do cargo. · 

Uceordu finnlmenle a V. S. que o capitão Firmino 
José Ferreira ''ianitO é accnsado gran·monlo nas 
participações qne lhe rometlo; enmprindo, por isso, 
quo V. S. Dxo suns vistas sobre o comporlnmcnlo 
que uaqucllo gravo confiicto houver tino o dito 
Marvão, Deus guanle, etc. n 

Eis, senhores, o oJTicio rcsorvauo que dirigi ao 
chefe de policia, mas não mo contentei com isso: a 
esse ofncio acompanhou osl:t carta particular rpw 
ainda lerei para convencer no henrado senador das 
intenções com que procedia com rcla(;iw iupoulles 
graves succcssos. (Lê.) 

"S. Luiz, 12 de Setembro de 18G8.-Illm. collc;;a 
o amigo.-Heccbi suu cnrla do l10ntem, IJ senti faher 
que ia levando viagem incommoda. 

Estou como púdo fazer ide a: li mito-me por ifso 
a •1izet·-lhc qno convém attcuiler muito para os pc
nodrJs !lo reservado jnnt0, relativos ao snbdologado 
supploule c ao ~Iarvão. Subo que a autoridnd<J eleve 
estar mnilo :\cima das exa'gcrar,õcs parlidaria~, o é 
forçoso convir cm qnc,. sendo exacto qno os capor.i· 
ras d'ahi são criminosos, com reh1rüo aos tristes 
succe,sos do dia G, ó lambem vordndc rJne nito po
derá ter havido súmenle innoccncia da parte dos 
nossos a 1\iados politicas; c am 11ssumpt>Js til o graves, 
como silo os qnc tratamos, nito ha alliados, nom 
adversarias: caia a espada da justiça sobro crncm 
devo esta ferir. Momliscmos os partidos poi:Lir:os 
com netos até do severidade, so tanto l'ot· nceessnrio. 

Se cu não soubesse quo escrevia a um magis
trado, como folgo de reconhecer" que ,j o meu coi
Jef(a, niw teria a liberdauo de fullar·lhe com tanta 
franqueza. 

crivei que ou mo dirigisse por esta f•írmn n um ma-· 
gistrudo semelhnnto som que toda n minha intonçilo, 
todo meu proposito fosse proscrulur a verdade no 
meio daquollo Ia!Jyrinto duqnellus scenns do >an
guo? Ningnam o crerá. ( ·lpoiadns,) 

O honrado sonauor lambam declarou que por ser 
o commnndanto da força que assistiu aos successos 
d~loro~os ~o S. Vicenlo ferrar, seu parou to proximo, 
nu o do1xartn de uecusal o, se e \I c o merecesse: creio-o 
pia monto; mas querendo S. Ex. tirar de sobre a·quelle 
ollicial qualquer 1mputuçiio que lhe podesse provir 
do facto do não ter ovitut!o que aqucllas sconas do 
sangue se dessem, o que poderia ler feito, se tivesse 
alguma energia, (ello niio linha n~nhuma) affirmou: 
" O presidenta disso talvez ao officinl, vá o obro de 
conformidade com o subdele~ndo do lagar. " 

Senhores, para quo <1 senado conheça a ínexnclidão 
do juizo do nobre ~onudor, bástani qno attenda ao 
quo j:í ha pouco expandi; isto é, que tomei conta da 
presidonciu do 1\lumnhão qnasi simullancamonlo 
com os s:1ccessos de S. Vicente Fener. 

Quando cheguei ao ~Iaranh1to nitO·sabiu quem era 
o eommandanfo do destacJmonto, nem o subdele
gado do S. Vicente Forrr:r: c o nobre stmador qno 
conhece melhor sua província do qno on, apeza!r de 
a ter al\minislrado por duas vezes, sabe perfeita
mente que se hana alguma localidade que rodesso 
inspirnr reerio 1Í ndn:inistmção, em ma teria do elei
Çiles, não em por corto S Vicente Ferrer, sorin al· 
gum' \r.g'l,r de alguma imporlnncia; não aquo\le. 
Ninp;uem c:uidava om S. Vicente Fcn,cr na occasião 
da eleição; foi um faclo o que alli se deu que sor~ 
prchendmr 11 lodo mundo. . 

Ainda por css8 motive, pois, não podia ou dar ao 
commandanle da pequena forca destacada alli as 
ínstrnccções qne o noiH'O senador suppôz. 

o Sn. NuNES GoNÇALvEs:- V. Ex. cst:í levan
tando nm cnstcllo. 

.O Sn. Lm-r:io 01 CuNt1,1 :-Est1í aqui no discurso 
do nobre senador, ott então o Dia rio errou, o V, Ex. 
devo reclamar. 

O Sn. NuNES GONI:AtVES :-En fa!Jei dn entidade 
presidente. " 

O Sn. LmT:io DA CuNHA ·-Então bem, mas o 
presidente cm cu. 

O Sn. Z,\C,\Rl.IS: - V. Ex. jd disse que não cm 
entiio. 

O Sn. Lmúo n.1 Cu:m.1 :-Como o honrado se· 
nador so referiu n mim cm outro Jogar, en suppunhn 
qno ainda neste se referia. 

O Sn. Nu:vEs Go~ç,u.vr.s :-Niw, senhor. O lcncnlc co1·onPl Lm/.rcn"a foi r'·onf.r.m. Jli'C,<O por 
:minha ordem 'fiCSf.a cidade, r aguardo H SI/fi. 'l'lll/.(1.,11 

Eis aqui rJunnilo o conto soubo o clwfo de policia 
da prisão do tonm;to coronel Fonseca, 

. Qno mais, sonhares, poderia, _eu fnmr? Tenha .o 
nobre sonatlor a !Jondntlo do ützcr-mo; rJno wats 
Jloderia ou fazer ~n que aqnillo de qno acabo rio dar 
notícia ao senado? 

O Stl. LmT:io D.\ CuNIIA :-Como rpter quo sejn, é 
exacto qnc, rJU~osqner qno fossem as mstrnc~ües qno 
o commandantc dn forra tivesse recebido da ndmi· 
nístrnrão, um pouco do' energia dn .sua rmrlc, teria 
evila1lÔ os succossos qne so deram cm S. Vicente 
Feno r. 

f, noto V, Ex., St·. presiilonlc, rJue cn niw osncvi 
a um simples do\ogudo ou snbllolrgnrlo do nltlêa, 
om cujo caso so potlel'in dizu: <r Escrovosli!s para 
constar"; não, ou me dit·igitt a um homem tiw I[ lia· 
lificado, corno i\ um elwlo do policia, c tlo uma pro
vinda, eomo a do !llamnltüo; a mn magistrado das 
qualidades úo Sr. dcsem!J,Jrgnúor Su!los. l'ois 1í 

E para que o scnndo Yr.ja qno pelo monos cm 
S. Vicente Forrar nitü so podiam dar as sconas de 
compressito por put·to do goYcrno, quo a opposiçilo 
uprogtla todos os dias nu imprensa o no purlnmento, 
dtrei quo n força quo ltuvin uuqnolla freguozin, ernm 
oito ou do7. rr:tc1ts r!a ~:unrdn nucionnl portenecntos 
no proprio IJaLitlh:,o dn tclllmto-coronel amigo do 
nobro sonndor. Om, ir fnzor comprcssito do voto por 

.. 
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meio das armas, provocando um morticinio com oito 
prnçns da guordt nacional. pertencentes no propr:o 
hrtolhiw do to11onto corouelque s" diz victirrin desses 
succossos,. ~cria roa lrncnt•• ~xtraordinnrio I 

Sr. presidente, não gosto de desperdiça: pnlul'ras 
o muito menos do tornl'r tempo no senudo. Teuho 
dito qunnto me pnreco sulnciontc plira demonstrai 
que u honrudo senador foi summamente injusto para 

· eomigo, o tanto mais injJHto quanto S. Ex. dispõe 
de bastantes dados para saber que so ha alguem 
incnpnz de, como presidenlll do p10vincia, constitui'~'· 
se cabo politico, algoz da libcJ·dade de voto, sou cu. 
O h'Onrudo senador deve estur tão certo disto, comu 
eu estou de quo S. Ex. seria incapaz de representar 
tão ignobil papel, porque conhece me pcrfoitomente 
o! do muito tempo. · 

Já que ostou com a palavra. oceup:1!'0i a nHenl'ilo 
do senudo com ligeiras consill~rnções a respeito' de 
outros nssnmptos, e não poderei deixar de emittir 
minha opinião :obre n mdem do dia politica,' as re· 
formas. . ' 

O SR. NuNES GoNÇALVES : - Desejamos ouvi:-J 
a esse respeitO. 

O SR. LF.rrÃo DA Cu:;HA: -Vou dizer todo o meti 
pensamento. 

Sinto que o honrado ministro da marinha e inte
rino dos negocias estrangeiros, discutindo hontrm, 
Jlzoss~ a declaração que foz á ooposiçiio a respeito 
de suas reformas, porque n declarncão do S. Ex., reio 
de alguma fórma desvirtnar n hypotheca qne von 
fazer do meu voto perante a il!ustro opposiçiio desta 
casa, ás reformas que apresentar, desde qne não 
affoctnrem as nossas instituições politicas. 

Entendo q•1c essa missão nilo pt>de deixai' de ser 
do partido liberal; e darei a raziw. Estando por>ua
dido, como estou, de quo o moi que lm·auta esse 
prurido de reformas nãu vem das leis, mas dos seus 
tlxecutores, e duvidando, por isso, do bom resullado 
das reformas que se fizerem, prevejo que as queixas 
hão de continuar; sendo, portanto, couveuiente l[Ue 
semelhantes reformas saiam escoimadas de qunes
quer sus~eitas que poderão suscitnr, se forem reali- · 
sndas pelo partido conservado1r. Dir-se-llia então, 
" nada melhoramos porque ns reformas obtidas de
ram-nos os conservadores" : e, poi~, hei de votar 
pelas que nos offerecer o partido Jibernl emlJOra para 
1sso tenha eu de affiH ta r-me dos meus amigos c do 
governo. Entendo que não nos devPmos expôr a uma 
1'ã tentativa: digo-o com franqueza, embora wlvez 
erronen. 

O Sn. s.~RAIVA:- Pois votem pelas nossas 
emenrlas. 

O SR. LEITÃO DA CuNIL\: -A fazerem-se r.s refor
mas, façam-se como as queremos honrados senadores, 
isto é, como ns quer o purtido liberal. 

O Sn. SILVEIRA 0.1 ~loTn:- Muito bem, acoilo a 
promess<~. 

O Sn. LEITÃO 0.1 CuNHA:- Fique V. Ex. certo de 
t[llO hei <lc cum~ril-a. 

O Sn. vrscoNIJ!1 DE S. V!cJ1:1''L'E. -Com tanto que 
sejam uteis as reformas. 

O Sn. LEITÃO nA CuNJI.I:- Es!ií subentendido. Eu 
que não faço do meus advcrsorios o juiJ.o que niio 
quero quo fuçam do mim, isto ó1.um ,iuizo dos favo 
ruvol, eom relaçiJO 1i causa pub!Jen, on que niw os 

1 julgo menos patriotas· do que eu e mous amigos 
entenun que os rol'nrmas quo ::iS. EEx. trouxernm no 
pnrl~mentn te1:nu o cunho do utilidade. publica: foi 
por 1ssu quo na o me pnrccon noccssarw acrescentar 
esta condição que lombm muito bem o nobre sena
dor por S. Paulo: " contanto q\1e sejam de utilidade 
publica. " 

O Sn. S!tvmn.l DA MorrA :-Está entendido. 
O S11. Lmorio D;\ Cu~1L1 :-llcpito, senhores, hei de 

vota1· pelas reform~s que a opposição apresentar, 
emboril neste partiCular tenha de atrastnr-me dos 

· meus umigos políticos. 
Mas, Sr. presidente, ou~o faliU r em reforma da lei 

da guarda nnciounl. da lei cleitoml, du lei de 3 de lle
zeml>ro (que é a lei mais fl•líz que conheço, porque 
clamnnilo-1e contra elln n 29 annos, ainda nrnhum 
partido lho tocou i) dnrefo1·mn da insti'Uecão publica 
e, 11~n ouço l'iillar na reforma dus nos:as ndminis
traçoes provinciaes qur no meu conceito ó a principal 
reforma de quo carecemos. A este respeito penso 
quas~ c?mo um !ihern.l, entendo que,, emquanto ns 
prov111cws tJVeJcm ii V1d1acnnhada obngadn e sujeita 
ao centro, como toem, ·nüo podem progredir. 

.o .Sn. S1LVE1R.1 DA Morr.1 :-Apoiado; esta é a 
pl'!mapal. 

O Sn. LmTÃO D.l CuNHA :-Que quer dizer se
nhores, dependerem ns províncias do gnverno 'cen
tJ:a.I nas meu_ores pretenções, utó em afsumptos quo 
d1zem respe1to propriamente ao mumcip'o? Ui ti· 
mamente deu-se este facto na minlw provincia: 
tentou-se estatelccer 11m trilho urbano ;i vnpor· 
os emprr.znrios eram anwicanos; foram obligados 
nquell•~s yanks que nno conhecem, nem Mbem o 
quL' é centrali,nção administrntil'a, forillll ~bri~ados 
d;go, a adiar u seu projecta de incorporarão d~ 
respectil'n companhi~ por terem do esperar' que o 
governo imperial considerasse, ·oxnminasse e uppro- · 
vasse os rcspectívos estatutos, cumprindo que para 
isso fosse ouvido o conselho de Esta:!o. · 

Uu Sn. ·SE~.1DOR :-E' da lei. 
O SR. L1~1T:io 11.1 Cu~JLI:-Não duvido: mas nem 

por isso devo deixar do queixu-me da nossa centra
lisnçíw administn1tira qne, como V. Ex. sabe, nos, 
definha e mata-nos. Ni1o ó passivei que as nossas 
provincins tenham vida proprin, vida florescente com 
semelhante systhomn do centrnlisacão. 

(lia 1111t a1ia.rte.) • 
Queixo-me da entidade governo do meu pn:z sem 

referencia a este, ou áquello : porque certos actos 
que tendessem á descentrnlisar n administração pro
vinciul, podiam mesmo r.artir do poder éxecutil'O, me 
pnreco que por meio do decretos poderia o governo 
dcleg.,r algumns do suas attribuieõos em seus pri· 
mci1·os agentes nns provindas; pÓdia f~zer isto ou 
independente dr acto da assc•mtilén geml1 ou pedir
lhe autorisngüo para tflo ntil fim, so a JU!gosse no· 
Cfl'SUJ'iD. I 

O Sn. SAR.IIVA :-Eu já mo tonho queixudo disso. 
Mas se o governJ niw p•)do fn7.er nada disto, po.t 

quo não se incluo no numero dus refurmas pro.iecta· 
das m11is esta?. 

O Sn. Su.vmu D.\ MoTTA:- Est:í inclnidn; eu 
quem ntó mais do IJIIO isto. 

O Sn. LEITÃO 11.1 Cu~11.1 :-Estimo mnito. 
72 
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Sr. presidente, quando o honrado senador JlOiu lln
hiu·qnc ora estú ausento (o ~r . .\'a huco) tratou nqni dns 
nossns rcln~õos com as llopuhlicns nossas coutorrn· 
neas, lá peÍu Amazonas, roferin-se a uma memoria 
cscripta ua Bolívia, c deli a tirou ar!iumonto pnru pro
vnt·nnegligoneia, ou pouco caso que o ~abineto uctunl 
tinha pelns tJOssas 'olaçücs oxteriuros. Acho, Sr. pre
sidente, IJIIC o honrado senador tem ruúw até ct,rlo 
ponto, sendo aliiís injusto cm aLtribuir o mnl que 
apont:m nnicnmentcn descuidos do ministcrio actual, 
porr1uo os seus antecessores tecm t11mbem culpas 
grnri•s com relação :ís H e pu blieas limitrophes ii nossa 
província do Amazonas. 

Mas qno o honrado senador li~nsse a importaneia 
que ligou ao folheto a qno a Iludiu para da h i deanzir 
argnmrntos contra o ministerio,ó no qtw não lhe dou 
razão alguma, porque folheto por folheto temos mais 
de um somc!hnnte que não primam pela exactidão 
. do qne avançam. A~orn mesmo tenho enent,.o 1pã?s 
um intitulado " Apontamentos sobro a pro\'lnCJa 
littornl do I.OJ·eto " por Antonio llnimondy, al11is 
per.a officia!, porque foi manrlillln cscrerer e publi
Ca!: pelo gurcrno peruano, no rrnal se dizem vcr,ln
deirn~ heresias com relação no nosso paiz. Quando 
mo coubo a honra de ·administrar a provincin do 
l'nní, disse ~~~ 1Í respectiva assemblr:'a, no relatorio 
eom f['le abri a scssúo nnnnal, que nos cumpria ani · 
mar, quanto fossn possiYc! a então nascente n'Yegn
cão a vapor que tínhamos pal'il o l'ot·ú, ptJlo Amnzo. 
Íws: c atldnzi as cifras da imporlnção e exportação 
em visiYol progresso ul'pois daqnolla naregação. 
Pois !~cm : o autor do opnsculo quo llllUi tenho, c 
que fdra commissionado pela goremo peruano para 
estudar a provinein do Loroto, depms d~ fazer-me a 
honra de transcrcvt1r no seu relatol'io os to picos do 
meu ;í assembléa prol'incinl do Pnrrí, cxprnssa-sr! 
assim. (Lê:) 

" Pelo paragrnpho (do rr.eu rolntorio) que acrba· 
mos do ttanscrercr, se vê o :ntcressr. rrue toma o 
Brasil par.1 que a província litora!Jo Loreto se abas
tr:ra dos arti~ns do que necessita pelos mercados bra
sileiros. Porém s~ assim succcder, s~ tanto a cxpor
tnefto con'o a irnportaçilo da província litol'il I do 
LÕrêto, se cfl'uctuar por intermcdin do Brnsil, que 
virá a ser desta provinda ·1 ~ii o tendo relacões com 
as mais do Pcní, podení considerar-se éomo um 
estado aparte, ou como uma co!onin do Brasil. IJmn 
medida parn comhalt.•r cMe pmgn, scrú abrirmos es
tradas que decm onu·o ingresso a esta província o 
que a ponha em contacto immetlii\lo com as outras 
da Ropi!blica. 11 

O Sn. mxJsTno 0.1 !l.IRI~IIA :-De que data ó o 
folheto? · 

O Sn. LEITÃO nA CuN11.1 (lendo) :-Lima, 18ü2; o 
tem por titulo, Apuenfcç ROIJI'e la. prrJiliucia lit.oral 
de Lorelo pnr A 11tonio Raimondy. De modo qtte u 
il!u~trado cotr.missario du gorcrno peruano, acon
selhava-o quo procurasse conseguir que n província 

O honrndo senador a Iludiu tnmhcm nos descuidos 
e á nogligeudn tia nossa diplomacia. Nisso acho que 
S. Fx. te1•e rnzao: porque realmente é a nossa di-, 
plomacia em geral a entidade mais descuidada, o 
muitas vezes ató ignorante dos factos occorridos nos 
pniws em que cst<Í acreditada, que ou conhece. 

Citarei dous factos que comprovam este asserto. 
A um dos ministorios transactos communicou 

nossa legação em Lima quo se prepar.Jva um exer
cito perna no para mvadir o Amnwnas pela pruvincia 
do Lorcto O govemo, como lhe cumpria, dou.so 
pressa cm preparar e eqmpar uma esquadra aqui o 
mandai-a para o AmazonitS, sob as ordens de um dos 
nossos :;encrues do armadn; foi a esquadra, e ainda 
até hoje estamo.s iL espera do tal exercito invasor! 
Se, porém, o no~so mmistro em Lima tivesse idéa 
do que ri a província de Loreto, diria ao governo im
p~rial: r< espome o exercito do inva~ão que vue pelo 
Loreto ú provincia do Amazonas n? De certo que não . 

n~staria que o ministro br1lsileiro que então exis-· 
tw na capital do Pertl soubesse que a província de 
Loreto é uma região intransilavel, até parl simples 
viajantes, que a nito podem atravessar, senão como 
se rossem carga, amarrados 1ís costas de animaes, 
sem encontrarem recursos de espeeie alguma dos 
necessarws ao viajante: que aquella provincia rí 
maior qnc todas as otllras reuuidiiS do Perú; bas
tava isto, digo, p:tra conhecer quo era impossível 
a invasão da provmt:ia do Amawnas pela do Loreto 
por um exercito pernano. ·Entretanto elle o disso, o 
gol'erno acreditou, e a esquadra lá foi para ú PariÍ 
com grandes dcspozas em pura pordr .. 

Ultimamente no relatorio do consul inglez Hnnt, 
que esteve om uma diis nossas províncias do Norte, 
creio quo em Pcrnamlmco, se disse a respeito do 
nosso paiz o que .de peior se póde dir.er. Falia do 
Brasil de uma maneira a muis desanimadora que é 
possível pl'incipalmentr, para a colonisação; entJ·e
tanto ainda se espera por uma refutação, por um 
protesto ao mencs da nossa legação perante quem se 
disse taes cousas! Pois, senhores, havemos de con
sentir em que, quem quer que seja se levante na 
Europa, principalmente no caracter official desse 
consul inglez, e diga do Imporio o que se póde dizer 
de peior, sem que hn,ia um protesto, uma reclama
ção da parte .de nos~u legn0ão no paiz onde se es
crevem taes mexnctJdtics? 

Por isso disse eu quo era obrigado pela forca.d~s 
factos a ~creditar que o honrado sena·dor pela llahw 
ora exacto, quando deplorava o estado de nossas re
lnt;õcs oxledores por aq,wllo !~do. . ... 

Peco licenca agora, Sr. pros1dento, para me dJriJlr 
especln!tucnte aci men nobre amigo, o dislincto 
Sr. ministro da nwrinhn e interino de estrangeiros a 
t'espcitn ainda do questões relativas ás Repnblic~s 
boltvinna e peruana; essas q~ostões, além do su.a 
grande Hnportancia nnt 'ral, Interessam-mo parti· 
c~Jia.rmonte polas relações commerciao.s q.ue cresce"! 
dwrtamenlo ontro ollns o as duus provmcJUs do Para 
o do A lll117.0nns: uma onde nasci o a outra que me 
honroueom esta cndoit·a. 

uo Lo roto, abrmdo. miw das relnçúcs commorciaos 
com 0 mundo, por intcrmcdio dD pt·aca do l':lfií, pelo 
Amnzonas,ns fosse pror.urarpolo Pacifico atmvcs dos 
Andos: o isto pelo perigo de vir a ser uma colonia 
do Brasil! Depois disto creio podot· julgar-mo auto
risada para concluir qnc nem o illust.rado senador 
pela Balu~. nem eu, tlei'Cmosconr:luireonsa alguma 
das broehums buliria nas o porunnns que nos vieram 
1ís mitos con tm o govorn o de nosso pair.. 

Sr. presidente, croon-se a provinein do Amazonas, 
estabelecou->o a navegnrito a vapor na grande arte
ria r! e ;nas nguas, ahl'in:se o grnndo rio n. t.odas a~ 
handeii'Us mm umn festa pomposa; e tudo 1sso som 
que os prcpnratorios nntmnos se tivessem cstndr.do 
doridnmente, som qno eonhccessemos plonnmonte 
os grandes tributarins do Amazonas! 
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Det~rminou-so no decreto quo abriu o Amazonas 
ú n.avogar.ito estrangeira, quo ro~u\amoutos flscacs 
devwm ser cxpenidos, para qno a uavegar.üo so pli· 
desse realizai'; ,. tti hojo·e~poramos por esses rugu· 
lamentos I 

(Ha um aparte). 
Abriu-se o Amazonas SFm so conhecer seus allu

entes; nunca se fez nlli uma cxplornçito em tormos, 
em regra. 

Mas se disto resultasse unicamente o ineonvcnionto 
da impossibilarlo 110 governo expedir os regulamen
tos fiscaes, a que alludiuuo decreto da abertura du 
Amawnas, tra-nseat; mas uão ; estumos alem disso, 
senhores, fazendo u este respeito um triste papel pe· 
rante o estrJngeiro! Peço !icm11ja ao senado. parn lo I' 
um poriodo do ro!atol'io de umu commis;ào que o ~o
vorno francez mandou aos confiuontes do Amazon:ls 
para fazer exploracõos : leitura que já fi7. na enmar;t 
dos deputados quando alli tive assento, sem resultado 
algum (lê). · 

c1 A no.;sa expedição do Paue~rtnmbo tinhu por 
fim abl'ir pelo interior do paiz uma via uiJ conunn· 
nicaçào extensa, fadl e panca cara, entre o Amazo· 
nas, o Brasil, o l'erú c a Boliviu, evitando assim aos 
viajantes que se internam naquelles paize,, o <ts 
mercadorias que para ;1\Ii importnm, a cirenmna· 
vegação da Amerit:u ~Ieridional pelo Cabo do Horu. 
A Yla de communicacão projeetaúa daquelli:s paizcs 
para a Europa seria o" rio Aiadre de .Deu.1, cujo curso 
c foz, ainda desconhecidos, t•Jm dado Jogar a mil 
hypothcses. 

Explorar uste rio, determinar seu CUI'SO, apreciar 
sua naveg• bilidade, estudar as prodtwções de mas 
margens e de suas aguas, e esclarecer assim a sr:ion· 
CJa, subslilumdo o certo pelo duvido;g, tal fui o pro 
jecto que concebemos, a tarefa que nos impuwmos 
e o fim qne julgamos digne do nossos esforços. 

A sci,ncia geographica tinha nis1o um grande in· 
teresse. Com e!Teito cinco caudclnsos rios se Juncam 
no AmazonJs entre o Ucayali e o Madeira, e ncnlium 
delles foi amda explora ao, ignot·iindo-so qunl destes 
aftluentes do Amazonas é o que so conhece pelo nome 
de .Madre de Dctts o até mesmo se este rio éalllncnte 
do Amazonas, como querom uns, se do Páraguay, 
como pretendem outros. 

Tinhamos, pois, o roposito. de dis.~ipar essas 
duvidas e levar a l1t: a.qnlllla.s trevas. " 

Permitiam-me V. J~x. Sr. presidente o o senado 
que chamo sua attencão para .o to pico final do rola
torio da commissão frnnceza: 11Tinhamos, pois, o Rro
posito de diss1par us duvidas, lovnr a luz ;íquellas 
trevas "· 

U!! SR. StiN',\Don.-E' francesismo. 

O Sn. LmrÃo D\ Cu~nA :-Nilo é tanto fl'ance
sismo, como diz V. Ex. 

O liESI!O Sn. :-Qnaes são os rios que não so co· 
nhecem? 

O Sn. LRtT:ío nA Cuinu :-Não so conhece no· 
nhum, como se deve conhecer, o isto poln ruziLO 
muito simples de que nunca so fo1. a \li umJ oxpliJ
raçiio cm te1·mos; a uniea explora(:ün que se 1.0111 
feito nos confinou tos do Amltzouas IJ a qno I11111Hin~ 
fazer o Sr. llantns, ex-ministro dn agricultura, ]IUf<JS 
irmilosKollors, oossa mesma 0111 p.1rtc do Mad~ira sô. 

U1r Sn. SE~.\ DOn :-E onl'ilo ni\o era conhecido? 

O SR. bn:io u.\ Cuxn.1 :-0 que quer dizer, era 
con!tecido'? Todo o mundo sabe IJUO nesses 1·ios se 
r?cto na vogar; mas,: quost.i1o n:w o ostu; quaude st' 
dtz que 11111 l'io ú conhecido, rJnet• dizer que olle foi 
~xplor~d~ do tu! maneira, quo a navcgaQilD so póde 
lnwr lamlme:ttü, sem inconvenie~tc, quo so tem 
esuuJado dcl'ldamento ~s producçocs de suas mar- , 
gens, aguas; etc.. . 

Uu Sn. SIIN.\DOn ·-0 .\lat!eir~ era navegavel. 
O S11. LEITÃO nA CuNII.\ :-Sem duvida que era 

nuveguvol, mas oram 1ão dosconhecidas suas pro· 
ducçoos que, apenas hn dons ou tres annos se soubo 
qno eontinh~ e !lo tau ta, cópia de gomm~ elastica, 
corno a provmcw do Para; 1sto pi'Ova que o rio. niio 
estava oxplorado c:omo devia. 

;\las, ~~·. !!residente, ainda não cl~cguei no podido 
que querm lazer ao meu nobre am1go Sr. m111istro 
de ostra ngeiros: vou fazei-o já. Pe!11 tratado de l8ô7 · · 
leito com u llolivia, cst.tbeleceram-so os limites du 
lmperio, emnma linhu ti·arada do Bcny até o Javary. 
Pcl.iO au nobre mimstru 'quo mande co!locur um 
rnurco, quando não um posto militar, um si~nal cm 
fim de nossu posse cm uma ilha que lica na Dboca 'do 
Ueny. · 

(fln u.m aparte.) 
Não sei se agora ó opportuna occasião do o f.tzer; 

o que ti eertn ó que não podemos fi cu r com o que está 
. ape.111S no tratado, mesmo para evitar cssns questões, 

csocs attenta_dns tle qne !.a dias nos fallou aqui o 
honrado m1mstro. · 

O mell pr.didu, Sr. presidente, se completará, ro 
~ando a S. Ex. que di\ .1 Bolivia, na parle quo está 
mnis em conlncto comnoseo, e cujo commercio aug
menta diariamente, nm eonsul bra~ileíro. Tomnrei 
ainda n liberdade de lembrar a S. Ex. que existe a !li 
o Sr. Anlonio de Barros Cardoso, brasileiro labo
rioso, qlle foi o prime1re que fez passar dos campos 
dl Ilolivia p.tra o nosso territorio gudopara fornecer 
ao Amawms. E' Ul'asil·'iro tão dislincto, que n seu' 
os forros se deve terem os Srs. Kellers concluido sua 
oxp!o'rução no Madeira, porque, como consta do re
!Jtorio desses distinctos engenheiros, elles se !liram 
completamente abandonados pela adminisrração do 
A ma:onas nessa tarefa, de móde que tiveram de re
correr cm 1_1d111eiro lagar nté o consul baliviauo qu~' 
existia om ~!nn:íos, e depois a esse distincto cidndiio 
que ali;ís não tem outi'O interess~. senão o de verdn-· 
doiro IJrasileiro, do que lem úado pro1·as. Consta-mo 
atô que cllo deseja; o não sei se po:liu a nomençiio de 
consul do Brasil na Bo!ivin. Porque !ião se lho tem 
dado? Assevero uo governo imperial que du falta de 
um c0nsu! brnsileit·o que lega!ise os documcnlos que 
acompanh:1m as mercadorias que trnnsitnmda Bolivia 
pnra o Amn >nas r. l'nr;í, resultam mil embaraços 
Os1:ncs, nleal'allns, que ao goYerno eumpr·e remover, 
IJU>H' um Manilos, qttor no Pari, por caus~ da fal
ta do um vi~f•1 do consul brnsilmro na 1\opuh!ica 
visinhn. Compt·eltende-se, senhores, que um com· 
mel'cio IJLW comr.ça, que p1·ometto tornar-se vantnjo· 
sissimn cm pouco lcmpo, eommorcio que nos con
vém pot· n:otiros muito elev:tdos animar, púdo es
l.<r sugnilos a esses ornharaços pela simples falta do 
um consnl brasileiro na Uoliviu? Poderia, cu, pois, 
ao nob1·e ministro qno con.lidernsse rstr~ assnmpto, qno 
tivessu o bondade do ll'lmOitr, fazer aqueiln nomoaciio 
quant.n nnles, on soja o Sr. Cardnso, ou outro o no
meado, o qno 1i indispensavcl, ó quo som~lhant" 
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nomca610 so laca quanto ant.ns. Tonho aqui sonhoros 
uma n1ita da osÚltisticn pnblical!a ultunamcute pelo 
honrado Sr. viseondo de Jtn!Jurahy, ministro dn 
t'nzonda, com u qual se prova que a provinda do 
Parú WJcorro actualmente para a receita geral dt' 
lmpo1·iu, tanto na importu~iiO ·cor:no na ~xportnçito 
d~ modo ta I. que demonstra pl'lllllt fac te o pro .. 
:;:rl'~~n cm q11e. vae nqu~lla pl'JVIIJCI~, prog't'll>Sn 
dev1tlu sem ctumla em parte, ás rel11r.oes commoi'
cines qne j;i ma~temos com as duas lhÍpublicns nos
sas visinhas pelo Arn~zonas, l1erú e Bolivin. 

ouvido poJo pniz; ú, portanto, ao pniz que nos 
dirigimos. (Apoindos). 

E' tu!, St·. presidente, 11 inilisposiçiw do governo 
acerca das medidas que a opposicitO apresenta, 
mesmo secundarias, tendontos ao servico publico, o 
do cuja convonionda elle parece convencido, 'que 
s6 por r.artirem de membros da op(losicão se regei
Iam. Na Inglaterra, pniz tantas vez~s citado entre 
uôs e tão pouco se~tJído, não procedem assim os 
estadistas: lá, homens eminentes no poder comba
tem as opiniões e idéas de seus advet'sarios; mas 
muitas vozes co.tvenctdos da utilidade· do alguma 
dessas idóas, acoit<tm-n francamente, e fazem mais, 
rendem homenagem a seu autor. 

O Sn. CuNII.\ FrGUEIREilO :- Apoiado. 
O Sn. LmT.\o u.l c~~n.l: -Sr. pt·esidcnte. tendo 

dado como me pareceu necessario a resposta que 
pretendia dar ao meu honmrlo amigo c collcga se
nador pelo !\l;u·anhiio, o qne mo obrigou pl'indpal
mente, como disse n principio, a tomar hoje a pa
lavra: tendo occnpado a attonriio do senado com 
as considerncões que acabou de'ouvir' qner cm t·e
lacão as refo'rmas emque se falia diariamente, quer 
pe1o que diz respeito ás nossas relações exteriores: 
ponho termo ao men discmso pedindo uc'·eulpa it 
V. Ex. e ao senado pelo tempo quo lhes tirei, e 
agradecendo a atteuçào que mo prestaram. 

OS r. Pompeu:- Sr. pmsidente, é ainda 
eom o coracao choio de dõr pela perda de um dos 
no~sos mnts" distinctos nmi!;OS, <~rrebnlarlo hn ponro 
de entre nós pelo anjo da morte, qqe venho hejc a 
esta tt·ibuna I · 

Um a um vae-se rareando o pequenJ grnpo da quei
Jes que neste recinto tomam a defcza dos OJlprimi
dos! Como os cyrios mysticos, que no olncio de trevas 
da semana. santa symbol:sam os prophetas da ant.ígn 
lei, aos quaes mna invisível mão vae succcssivn
mente extinguindo, á proporção _qne n• levitas roei· 
tam os psalmos e prophecms, nsstm os representantes 
da idó;t liberal nesta casa vão 'SO snmindo snccessiva 
c acceleradamente pela mão da morte I 

Tall'ez nitO esteja longe, Sr. presidente, o dia em 
(JllP. elllndccam por uma vez as raras vozes quo ainda 
hoje nesta êasn levantam-se cm prol das liberdades 
patt·ias! 

Cltristão e catholico, não mnrmnro, nito me quei" 
-io; resigno-me aos decretos da Divina Providencia· 

Antes, porém, quo chegu~ n minha ve·t., ou. o 
mais humiUo do circttlo de meus ami~"s (ndo apoia
dos), venho trazer o tributo que me impõe o dover 
da consciencia. (Mmto bem.) 
. Sr. presidente, en não pretendia voltar a csto de

bate, por'ltie. como disse a primeira vez 'lne fallei, 
entrei nolle desanimado, descrente da ntíliliadc de 
nossos es'fo1·cos para fazer o gol'et·no tomar ns me
didas reclamadas pelas necosstdados publicas. 

E se ainda houvesse cm meu ospi,rito alguma 
duvi'da a este respoito, u nobre senador pela pro-

. vincin da llahia, e presidente dclla, a teria dl!SI'a
necido: S. Ex., com a voz autorisadn com qno 
r·ostum~ ernitti1· francamente sua opiniiw, o mesmo 
éomo orgão do governo, nos decla.ro~t, que ~ito pr~· 
eisamos de reformas, porquo.o pntz ,t~ t9m msttllll
J]Õos superiores ;i sua cnpnctdndo. 1\s!a, eol tanto, 
dita a ultima palavra do governo; o patz nao I!Spora 
rcf(Jrmas; clle já ns tem ,de sobn1; convem tal voz 
rutro•radnrl · 
Ta~ bom senhoras. nito é mais para G ]lOdot· nom 

pam o se~ndo quo n opposição clirigo suas obser
vações: olla dingc daqui um protesto que Yac sct· 

:\ssim. sir Robert Poel em 1829 acmtou a idóa da 
emancipação dos catholicos, o rendeu homenagem 
am; autores dclln, seus adversarias. Assim, em 1846 
fez ainda o mesmo a respeito do bill dos ccroaes, 
Nossos grnndes homens niio procedem deste modo; 
não aceitam nem ns medidas, cuja utilidade e reco
nhecida por ellcs, se ella tem o vi;io de origem. 
Ainda h a poucos dias vimos o governo repellir in 
l11mnc, só porque procediam de origem liberal, as 
emendas que o nobre senador pela prov1ncia do 
l'iauhy apresentou á lei de llxn~ão de. forças para 
auxiliar o governo no serviço publico. 

Senhores, chega a tal 'ponto a ostentação do go• 
vorno no desrespeito ás leis oá constitnicão do paiz, 
que mesmo cm negocias monos importun'tes, ·em que 
lhe não ha necessidade de protPrir as leis, elle as 
despreza. Por exemplo, lá está na ndministrncão da 

. província dP Pernambuco um deputado ao mesmo 
tempo que funcciona a assembléa geral, " sem que 
o governo tenha ntó hoje procurado obter da c~marn 
a neeessaria licença, como teria. feito e facilmente 
conseguido se rendesse homenagem aos preceitos 
c o n s ti tuciona cs. 

E' só para contrariara opinião publir.a, para des
altcnder no sorvico publico, quo·o governo consentAl 
nas 3dministrnçõâs de diversas províncias do Bt·asil 
interinidades por muitos mezes. Assim vr.mos -as 
pronncias do Pará, Pernambuco, Maranhão, Bahia 
e Minas-Geraes governadas hn mnitos mezes pdr 
vicc.presidentes quando aliás ~cria facil nomeat ad
ministradores etroctivos que curassem dos negocies 
ctaquellas províncias com muis ·solicitude, o res
pons?bilidade, do qne ordinarínmcntc fnzem essos 
mtermos. 

Não espero, rorUlnto, mais nada do governo ac
tual; estou mesmo con1·enctdo de que ns observações 
que fiz,, opp0siçã~ do senado, longe de chamar ·O 
governo ao cumprtmento de seus deveres, servem 
srímcnto de irritai o, de tornai-o mais despeitado 
contra o partido liberal. (Apoiai/os.) 

Eu julgava justillcndo o voto qno tenho de dar 
contra o projecto do rosposta Íl falln do throno, por· 
~uanto outro din o fundamentei como o senado ouviu • 
Entretanto, um nobre senador por minha província 
entendeu túmar a si a delezn do governo, o qne nilo 
lho !ovo a mal, mas de nmn maneira tüo aggrcssiva 
tí opposiçiio. !! especialmente n mim, que me ob~igeu 
a voltar 11 tl'lbunn. 

Nilo o ncompauharci em suas divn,saçõcs emdita·s ; 
limitnr-mc.hCI aos pontos referentes ao meu disem·so 
e 1Ís asset·ções que mo nttrihuin. 

Sr. presidente, o no!Jro senador n que a.cabo de 
refcl'ir-mtJ principiou conlustnndo umn pt·oposiçi!O 
<pll' nvance1, de que o governo houvesse feito pro-
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messns ile reformas politicas e administrativas, por 
diversas vezes. 

O Sn." FIGUEllU QH 1\IELLD:-Politicils. 
O Sn. l'OMI'EU:-Chogou mesmo a dizer qno so· 

·querem reformas politicas nquel\es que ptetendem' 
modificar o poder moderador, e acabar com a vita
licidnt!e. do· sunndo; ontt"Otanto o mesmo nobre se-
. nador leu, não só a topico do disetu·so da Cui·t!n, om 
. •111e se fazem promessas do reforma eleitoral e outras, 
senão tambem um projeNo de lei npresentado ú 
outra camnra na st•ssilo do 1808, pelo actual Sr. mi
uistro do lmperio, e put' alguus S1s. deputados, em 
que se tratava da reforma eleitoral. Com etTeito, o 
discurso tia Corôa diz o seg11inte : ( Lc'). 

''Confio que prestareis desvelada ntt,enção nestes 
assumptos, e bem assim á reforma eleit.oral, ao me
lhoramento <III, adminislraçiw da justiç11; á organisa
ção municipal e da gunrrla nacional, á duCJ'l'taçãn do 
meios para levar-se a efl'oito o recenseamento de 
lj)da a população do lmporio, á lei rle recrutamento 
~ ao codig:' penal e de processo militar. » · 

Vil-se, pomnto, que o disc,u·so da Curôa promette 
mais uma vez a reforma eleitol'lll, como já lizera em 
outros anteriores. 

O Sn. FlGUEIR.\ DE IIIELLO :-Essa não é rcform.1 
politica. · 

O Sa. I'Ol!PEI!: - Se esL1 promessa fosse feita 
para ser realisada, nada mais conveniente, mostra· 
ria que o poder não desconheco as necessidades do 
paiz; mas, em me11 conceito, e no de muitos, tem 
dia o eiTeito de uma miragem, !'lli'a a o~iniilo pu
blica vêl-a, mas não tocai-a. 
. Não é os>a. purém, a quostão; mas sim se real

mente ho11ve 11rornessa de wformas ou do medidas 
politicas e adtuinistro~tivas, eomo acabo .do demous· 
trai' pela leitura do ~1pieo da f·tlla do lhrono, visto 
c.omo a reforma elclitoraJ te111 por fim l!eterminar u 
Dl<lntlira de r.onstituir-se 011 de eleger-se a representa
"ão nacional, um dos ramos nwis importantes dos 
f•Odercs politicas; c se mrtlidns referentes n Ines 
objectos são p•.litieas, não sei tl que mereça tal 
nom~. Nem para que uma reforma seja chamada 
politica, ou uma meu ida teu ha esle c:ara~ler, é mis
ter que e li;, entenda r!oi)J o poder moder.1dor, ou te
nha por fim tornar o senado tempurariCl; nem vejo 
t.ambem im !Ossib,!idndc 011 inconvenicncia de que .n 
1·eforma eleitoral se estenda 1Í eonstiluiçito do senado, 
precedida do~ tramites constitucionaes, para tornai-o 
hereditario como quer o nobre senador. 

Q Sn. FIGUEIU DF.. MEI.J.o: - Nunen qut?. 1sso; 
nunca cmitti essa opinião, nem em oscriplos, nem 
em discursos; reclamo. 

O Sn. Po!!rEII:- Foi dito outro dia, pelo nobre 
~enadot· o Sr. Saraiva, ~ V. Ex. niio reclamou. 

O Sn. FtliUElllA DE 1\l HLO :-Não reclamei, por 
<1ue oãu ouvi; tão embevecido estava eom a patenle 
de primeiro consorvador do senado, que niw 11uvi tal 
proposição. 

O Sr. pmi<lente tange a campainh•l~ 

O Sn. l'om•Jm :-Nilo vom, porém, no caso enlrnr 
no desenvolvimento deslli ma teria: cn sómentc q11oro 
provar quo a falia tlo tlirono i'a?.ia n promessa da 
reforma eleitornl, e quo esta rofol'!nn, l.ondo po1· fim 
a maneim do constituir a reprcsonlnçiJU nncionnl, é 
uma modida politica por sua nnlurow; o quo nem 

· os.ln, nem as outras ignn:mcnte promcllidas tCt!m se 
fmto. 

Qnanto ús ontt·ns reformns ndministrativns, cons
tam do mesmo topi1:o do tlbctu·su dn Corô~; constnm 
dos divet•sos rolnlorios rios Srs. ministros, c dos dis
enrsos proferidos por el!es nqui, o na ontrn camara; 
especialmente, ou me rGfiro ltquellns de que fallotl 
aqui o nobre ministro da marinha cm 18U7 qunndo 
não linha assento nos conselhos da Col'l~a • 

Portanto, pel'glull.o eu• lendo-nos sido promettidn, 
em mais de uma vez, pr.lo governo, a reforma do 
Sl',thoma ('\eiloral, e dirmns entras administra
tiras ... 

O~~~~. FJr.UEJn,\ r'" ME I. LO :-Então ê conformo a 
mancim de entender u palavra "politiea: " 

O Sn. PonPEU: - • . . tcom sido ellas cumpridas 
ató ltoj ? Do cer~1 CjllC não. Logo, eu era induzidn 
u crer, e comigo mutt:t gente, que taes prnmr.ssns 
não são mais do qne nliJ ns de govcmo; que não oe 
se tr.m.por fim 1yalisnl-~s, mns sim dar nma espe-
rança a espectaçao p11bhca... . 

O Sn. JAr.uAR!nl(:- Comn leum feito os anl<!ccs
sore.". 

O Sn. Ftr.uEIRI DE MI(LJ.o:- O nobre senndot· c 
in'Cconciliavel com lodos os gov.n·uos. 

O Sn. PolJI'EC:-Antes isso1 do que subservienÍe. 
Sr. presidente, nitu é sú a tlppo.<ieão liberai que descnl 
do actual governo, ó.tumbcm Úma ~;rande parte do;; 
seus co-religionurios. Nessa carnar:1 unnn,me. wja 
eleição o nobre ministro dn lmperio acaba de asse
gurar que foi a mais regular, a mais pum que se 
tem feito; nossa camar:1 de ,1migo.'1 acaba de surdr 
uma nuva opposirão compost·• do um. grupo nume
roso de distutc~Ís parlamenlares. por4uo dttvidnm 
ou desereram da >inceridadn elo governo, qunnto :is 
reformas promett.idas, e o querem compellir ou ~ 
cumpl'ir sua i'romes>a, ou a que se retiro do poder. 

V. Ex. petmittirá qne eu leia alguns topicos elo 
manifesto com que a oppo>Jção pnrbmcn~1r surgiu 
na outra camara ... 

O Sn. FJG'u;mu fiE MELJ.o :-Isso é anonymo. 

O Sn. Pol!rEu :-Não, senhor ; é de uma reiniião 
de varios deputados. · 

O Sn. FIGUEIIlA DE MELr.o:- Mostre a nssigna· 
tura. 

O Sn. p,nrrEu:- O S1·, lk .Toito Mendes de AI· 
moida, distincto deputado por S. Paulo1 publicista da 
opposiçiiopnrlamentar,~omo quo uutortsou·mo a que 
dissesse qnc os artigos silo delle, asslm como o jornal · 
Opin1ri.~ (.'onRetl.•adoJ"a ·lo S.l'n11!o, qno.os roproduz. 

o Sn. F!Gmmu DE 1\IELJ.o: - E' artigo, não ó 
manifesto. 

O Sn. Po!!rEU: -Importa o mesmo, porque é a 
dcclurncito de mntil·os porque um g'fl'nde numero do 
amigos 'resolveu dedam-se em opposiçãn a um go
vern.o do co·religionnrios, que ato ontão npoia1•am. 
(Li!). 

" Op1:nirio ConscnJadoJ·a.-]:3 de .lulho.-Poreco 
que ergueu-~o na cnmnrn dos Srs. depu ln dos uma nu· 
morosa opposiçi10 diJ·igida pelo Sr. Fel'llandes da 
Cunha, deputado peln llllh~1. 

Nos jornnos da CMte, nlém do c1ue expõe o Jornal 
da Tarde do n, confirmando n oxtstenrlfl dn ,oppos1-
~ito, o is o que temos no Jornal do Co111mcrcio de lO, 
. 7~ 
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sob o tiLulo O milli,;/crio c a opposiváo parla·mcntar. 
" !'lo dia !i hom·o 11llll10rosa reunião de deputados 

geraes n~ casa dü resídnnr:ia do dupulado 1• Ioda no 
du (io!loy, para deliberarem sobre a ntlitude que lhes 
eonvíria' assumir auto o ~nbíneto do 10 de .Iutho. 

assombrosos pel'igos, so for deixado aos nossos ud
vorsarios, só o ministel'io poderiÍ Iisongoar-se de 
seus osJ'orços do inncç~o; o partido niío os o applau
de, porque são a negação de sua missão unto o pro
grnmma dn escola contraria, c si\ servirão para pre
parar dr.plor;,veis e horrorosas oxplosõp,s, que cm- · 
pobrocerão o paiz." 

« A reuníilo foi presidida pelo díslíneto pat'llimon
lar da província da Jlaltía, o dt1putaf!o Fomandes da 
Cunlw. Ouvidos os Srs. João l\lendes, Araujo Lima, 
Teixeira Junior, Duarlo de Azevedo, Jmu~uoim e 
outros. foi convi·laoo o Sr. Fernandes da Cunha a 
cXJWndor sua opil:iflo, que niw podia deixar de ser 
deeísíva, como de facto o foi. 

O Sn . .T.!Gu.tnwE :- O Sr. ministl'o da marinha 
respondeu a isso hontem com as pnlavms do Sr. con
selheiro Zacuríns. 

O $!'· ~.\CAII!AS :-Os meus ostuvam occu\tos, o 
esstlS JU esta o claros. · . ".\ ses>ão do hontem 8 revelou a impotonría do 

gabinete. Requerendo o deputado·Fioríano do Godoy 
que fosse dada para ordem do dia de soguuua·feira 
proxima a discussfto do requerimento da eommíssão 
especial, solicitando os pareeeres c tmbalhos do con
selho de Estado sobro a emancípaçilO do 1·lcmento 
servil, rliscussilo adinda pnr haver podido a palavra, 
ha oito ou dez dws, o nunislro da agricullnra, o ga
binete aoena~ obtere 43 votos, entre os quaes o:; dt.s 
tlous ministros deputados c os de Ires opposicio
nistas, qno neSSL' ponto unico estilO do accordn cnm 
o rr.inisterio, cont1·a 3(i qne concediam a urgcncia. 

"Hoje, a. lula existe no pruprio partido eonsrrva
dor; e quanto mais tempo dmat· esta ordem de cousas 
que não juslifica·se, m:tís accenlu:Hia sení a dívísiw. 
Ainda ó tempo; mais tardo o poder irú :ís miios dos 
homens·"-qnilih:'ios o indefinidos, como d"-ve so espo
rar do ín!clir. systl!r·m~ ín~ugllt'ado nntre nús. O par
tido conservador não deve dar raúto a taes evolu
cões myslificadoras. 
• u Subam embora os adrcrstrios; é isso pre!erivel 
ás humi!hacõns de síluaccrcs inertes ou iÍ deploravel 
especulnçãô de situações transitorí.us. Antes nenhum 
pod;or do que ;rs meras apparencws rlelle; antes a 
nulliOcação pelo massacre, glorificando o marlyrio 
politico Q congraçando 'IS vietim~s, do que a nul!ifi
cação pelo servilismo, desairando os caracteres e 
dissolvendo o partido., 

Vejam se é anonymo .... 
O Sn. Su.vF.InA n.1 MoTT.I:-E e\lc não rer:lamou. 
O Sn. Fwumu DE l\IRLLO:-Niio é manifesto 

~inda. 

O Sll. PoJIPEU:-lsso é questiLO do nome ; já ox
plíquei em que sentido dara osse nome ( ContmiÍ.a. a 
ler.) 

" E'; em taos condições que o partido conservo
dor rlevcr;í continuar a apoiar o gabinete, ou mes
mo, so o quizerem, a assumir a responsabtlidade do 
poder? Além do desCOfllCntnmcnto geral dos parti· 
darias, não é manifesto que a opinião o abnndonat'iÍ, 
essa pujauto.opiniiio que tanto o auxiliou nos múos 
tempos, e que tinha c tem o direito do ser s:tli>frJita? 

(~ ?n. l'O!ll'Ell :-Em outro artigo diz a novu op
posteao dessa camara, pelo orgüo do seu distincto 
publl9ísta t:o Jornal de ~5 (Lê). " O que :í vista de 
tudo !Stn, pretoudt~ o gabinete ? Acaso a missão 
dos governos é resistir e não dirigir a opinião ? 
Pois quando tudo agita-se em redor do ministério, 
só elle pretenrl~r;í conserrar-se immovel, sem con
scieueia de si mesmo, quasi extatico ante um pas
~ado que lhe foge ? Adormecido, por vr.ntul'il, na 
uumonilidado, não veem os ministros que d opinião 
abandonará o partido eonservador, porque niio·quQ
rt•r:í deix;1r-se ligar u um corpo inerte? 

E' verd•de que o minislerio dlega haver feito 
con~;essões ao espirita liberal om diversas reformas 
quo nunca chegam a ser remettídas ao senado. Mas 
sem verificar a eertoza de taes concessões, o minis
terio faz máo jogo com ellns. 

. O ;.egi~e~ ~on;lítl;cio~al." de. ta i arte, é·i~tei;a. 
m0n te falseado: não h a partidos regulares ; a vaidade 
dos guvemantes afoga as mais JUstas ambi~ões; só, 
emnm, os caracteres fracos secundam pela subser
viencía uma tão detestavol ordem de cousas. " 

Estes artigos não anonymos, repito, como dizem os 
nobres senadores, e qniz insinuar o Sr. ministro da 
marinha, que chegou a attt·!bui!-os á opposíção Iiboral, 
são da ponna do i Ilustrado Sr. João Mendes, depu
tado por S. Paulo: t1·az~m além disso a asserção, não 
contestada, da reunião opposicionista parlamentar. 
em que so acharam homens tão respeita veis, como 
os Srs. depntados João Mendes, Araujo L1ma, Tei
xeira J um o r, Duarte de Azevedo, Junqueira e outros 
sob a presidoncin do Sr. Fernandes da Cunha. Cha
mar-se ano~yma umn publicação ~est~s condições, 
sob a garanttu de nomes tão notavms, c tentar nma 
mistific~çf1o impossível. 

Portanto, fica provndo que, :i vista de tal pronun · 
ciumento partido do seio dos prorrios amigos do go· 
verno, sobeja razão tính~ para descrer do governo. 
pal'U declnrar que niio satisfaz seus compromissos, e 
nem inspira confiança ;í opposição Jíberul, quando 
não inspira á cantara ununime, que ainda outro dia 
apoiava com tanto cntltusí;lsmo, e· o julga hoje cqm 
t;mtn sovoridade. 

Agot·n decida o seriado quém tom razão: so en, 
dizendo que o governo não eumpro suas promessas, 
se o nohro senado: apre>cntando a palavra do go
verno, como prova de que o mosmo governo tem sa
tisfeito com solicitude todos os sous compromissos. 

O Sn. FtGUEIHA !ll\ ~hr.r.o:-E ossos projectoR 
quo ollo tem apresentado nu cnmara dos deputados 
nito domonstram nada? llosponda a isto. 

O Sr. presidente tange a campainha. 

" A defer.a do mínísterio est:í, enlrotantu, em des
nccordo com os factos. O partido conservador, mr.s
mo durante a opposí0iio, nunca desconheceu a coa
venienda de medidas prepnrittorias da emancipação; 
o que condomnou foi que o gabinete de 8 do Agosto 
anuunciasso em dnus discursos da Cor1la, sem haver 
estudado e orgnnisado um plano para medida de La
manha gravidade, que envolvia todos os intorosscs 
nacíonaos. O gabinete actual tem mantido a convo
mencia do silencio da Corôa sobro ossn fJIIOst.iío, mas 
não tem pt·ocurnllo preparar n sua soluçfío, ta I :o mo 
estaria nas tendcncirts conservadoras, e tal como o 
pniz a deseja. Acerca desse assumpto, pojado de 

O Sn. Pom•Im :-Não ncrodito mesmo que ossos 
projectos, nllimamouto apresentados ú camara como 
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um calmante 1Í excita~üo de seus amigos descrentes, 
tenham por fim uma siuceru realisaeilo, e ntó por
que se o nobm ministro do Imporia· achasse mú•l e 
pretendesse seriamente reformar o actual systhema 
eleitoral, não lhe fariu u n pologia que su viu, de
clarando que u eleicão ultima de Janeiro de l8ü0 
fill'll a muis rognlat• ii pura que tomos tido. Ora, quem 
!tlln um meio tão legal do fazer eleições tão boas, 
razoavelmente não pôde querer trocal·o por outro de 
duvidoso ou incerto efl'eito. 

a ·1 tmosphera, restabelecem o equilíbrio dos fluido~ 
e rolompernm ns fowus l'ivus da nu turczu, removen
do .os oustaeulos q·ue empeciam seu curso ordi
nuno. 

O S1t. FtGUElll.\. DE MRLLO:-Boo theoriapamjus!i
flear as revoluçoes 1 Comparações não .silO argu
m•Jutos. 

Sr. presidente, n allusiíu que fiz aqui de dous 
factos histol'icos, contempomneos da Frat.lÇa o da 
Hespanha, onde dnus monurr:htas foram fendas pelos 
golpes da rovoluçiw, po1·que seus governos se ob
stinavam em não querer ouvir e dar satisfação á . 
opinião publica, foi tomada pelo nobre senador como 
uma ameaça que a opposição liberal dil'igia ao go
verno. 

O . SR. Pmu:E~: -O nobre senador eSI)IICceu ui é 
que c dos benelwws deumagloriosarevolurlioque nós 
to~os tlevcmos o est~r nosto casa o n que· o Brasil {• 
hOJe uma grand~ nuçao. Fullo ria revolução de 7 d~ 
Setcn:hro de 1822. O nobre senador esqueceu as J'e
voht~oes recentes quo conslituiram as colonias da 
Americ~, om grandes, poderosas e prosperas nn~ões; 
rov,;luçoes que são o pndriw de gloria desses páizcs. 

Negar hoje, Sr: presidente, os grandes resultados 
da rovolucão francoza, é negar as hilhantcs con
quistas da' civilisar.ão, da libr.rdade, do dileitn, da 
u1dem e da pr:spêridade,. de que s~ glorificam a 
Frunça, os paiziJs da Europa e ,da America. onde 
tem penetrado os princípios _que esta rel'tJlucõo fez 
tríumphar. Permitia-me V. Ex. que eu appÍlliJ da 
sentença condemnatoria do nobre sJnador, parn o 
Juizo de uma aútoridade muito respeilnvel, de um 
grande oslddista, que foi cm toda a sua vida chefe 
conscrvadm·, e que como ministro foi victima de 
uma revolução quo nüo soube prever. Diz Guisot, 
na. hisl.oJ•in drJ Carlos I, prefacio, pag. 6·' (lê). 

S. Ex. disso o soguinle : (Lê). " O nobre senador 
pela minha nrovincia disse : fazei as reformas, ou 
e~ tão talvez vereis entro nós o que aconteceu u'ti
mamenle em França e na !-Iespanha; a queda do 
throno dos Ol'leans e dos Bourbons. " 

Senhores. o nobre senador interpretou mal minhas 
palavras, não foi justo nem leal nest:t interpretação; 
a opposição não quer amear,ar, nem ameaça com re
volucão; a opposição, porti11, lC os factos ccntem· 
poraneos e lhes applica a logica; vil que taes causas 
produzimm taes elfcilos, e tome que cau~as igu"es 
produzam resultados semolhantes. Póde ser que 
nossas apprehensôes não sejam fundadas; nem 
sempre em moral as mesmas causas dão os mesmos 
elfeitos; o povo do Bt•asil niw é talvez corno o povo 
da Europa, e o nobre senador pela Bahia, presidente 
daquellu província, iá nos dis>e que eswmos mnito 
áquem das institui~oes que nos foram dadas. i\Ias, 
se ha erro de aprol:lnção de nossa parle, se não hn 
nada que recmar das cons~quencias que so deram 
nossos paizes, deixem-nos ao menos esse receio, qne 
níío póde, com justiça o lealda1le, ser traduzido um 
sinistras mtenções da parte da opposição. (Apoiados.) 
Se tudo vae bem, so tudo corre em mar de rosas, 
tanto melhor para o governo. . 

O nobre senador a quem mo refiro aprovCiton a 
occasião para· litzer a sua profissão de ultra conser
vador; manifestando o horror que tem pelas revo
luções: condemnou in liminc as revoluções pas
sadas, presontes e futuras, assegurando que nenhum~ 
cousa haviam ellas feito e edificado em bem dos 
povos e da humanidade. Nem mesmo a revoluçao 
franceza, que pareCJa Já absolvida pola historia, 
escapou ao sou anathoma. 

O Sn. FIGuimiA DE 1\lELI.O :-No llrasil as rovo· 
Juções não teem razão do sor, ;l vist<t do constituição. 

O Sn. Polti'EU :-Senhores, não sou revolncionnrio, 
mas porisso mesmo que tomo as revoluç~~s no meu 
pniz,. é que desejo que so ~lio doem occnswo ~ ellus; 
porem, entendo, Sr. prestdoute, que, sem !altar 11 
JUstica e â vordad~ · historica, ni'io so pó de lm:~i\r 
uma· condemnacito illtmitnda a todas as rovolnçoos, 
cúmo flngellos da humunidndo, que nada toom pro
duzido, que nada toem edificado om bem dos povos, 
ou du humanidade. 

Soas revolucões politic.ns sito na ordcmmot•;.tl o 
qlte a tempostádo Ó na Or~em physica, bom ljllO O 
r;lio ás vozes prefira as emtnencms, o causu ~lguns 
e~tragos, o todavia certo que HS trovoailus Jllll'lllcum 

" E' tompo de dar de mão á essas mentirosas, e. 
p·.:eris declamações. 

Longe de haver rompido o cm·so na tnral dos 
successos na Europa, nem a revolução da Ingla
terra, nem a Fmnça nada disseram, quizeram, 011 
fizeram que já não houvesse sido dito, desejado. 
f11ito, 011 tentado cem vezes antes de sua explosão .. 
Elias proclamarc~m a illegitimidade do poder abso
lut.o: o livre consenso em m!.terh1 de leis e de im· 
postos e o dÍl'OJto de rosistoncia armada já eram do 
nnmero dos p1•incipios constitutivos do regímen 
feudal: e a Igreja muitas vezes ha ropetido esta~ 
pnlavras de S. Izidro que se leem na c:mone · do 
quarto concilio de Toledo: <~E' só Rei aquell~ que 
rege seu povo com justicn ; se rege de outro modo, 
não poder.í sel-o mais. 11' • 

Elias atacaram o privilegio, procuraram introdu
zir a igualdade na ordem soCial; exigiram que as 
fuucciies pu~licas fossem'accessiveis a todos os cida
dãos; e d1stribuidas segundo o morito de cada um, e 
que o poder se désse u concurso: ó este lambem o 
poder fundamental da constituicão interior da Igreja 
que tem não só posto em vigor 'como altamente pro
fessado. 

- o 1 • I 1 o o I o o" O o o 

" Que se cesso, porl<lnto, de pintar como appari
cões monstruosas na historia da Europa: niio se 
iallo mais do suas pretenções inauditas, do snns in
Yençfws. Mas impelliram a ~ivilisnçilo na estrada que 
ha seguido desde o suculo XIV; professaram as ma
xiJ;nns, deram impulso a obras á que os homens 
dovom em todo o tempo o desenvolvimento de sua 
nnl.ureza, e o melhoramento de sun sorto; fizeram() 
quo alternativamente ha feito o merito e gloria d() 
clero, dn no brcza e dos Reis. ll 

'' Todas as revoluções (dizia o conde tle Mole na 
camnra dos pares em Franca om 182',), om face do~ 
Jlourbons), tod:<s as revohwÓes silo sempre violenta~ 
o otliosas; mns sou fim· é quasi sempre legitimo; 
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eum monos prCJil!ZOS e mais luzes, nqunlles qtW 
;;ovf.rnam podiam sempre p~·evinil-us. llllns se 
<'mpwhundem por existencias novas que su tom 
formado no so1o da sociedade, o que 11 societlado 
tarda demasiado om rcconhecrr; ellas so cmpro
hendrm pura pôr cada um e onda cottsa em sou 
lo~ar; ellus so emprehendem pum substituir por 
toda parte o reul ao ficticio, para quo 11 virtude, o 
trabalho, a indust.ria occupern na natureza o Jogar 
']Ue lhes compete: cmfim. ellas se cmprohcndem 
vam rJUC as lois srjnm, como diz Montcsquir.u, a 
1mprossão llcl dns relacões dos hornrns entre ~i. 
E' assim quetodasas revÔJuções se assemelham e que 
procedem todas do mesmo fim, desde Athenas ll 
Homu Htó lnglatrrra, Jlranen e Hcspanha. " 

Entretant(l, o illustre par foi sempre monarchista, 
Jegitimisl<t e conservador; mas era um e~piritu muito 
elevado, 

Fallando «inda M. t.:uisot da revolurão da Ame-
rica, diz o ~nguinte: ( Lé). " 

"Evidentemente esse dia era chegado, em que 
nasce para os rovos o direito dú proteger-se pelu 
força; dia tenivel e desconhecido, que nenhuma 
scieucia humana púde prever, que nenhuma consti· 
tuição póde rllgulm, mas que, não obstante, surge, i1s 
vezes, designado pela mão de Deus, sendo certo que 
se do ponto mystc doso onde residr ~ssc grande direi tn 
social niio pesasse sobre a cabeça dos poder~s mesmo 
quo o negam, o gencro humano, de ha mmto tempo 
subjugado, tel'ia perdido toda a dignidade, assim 
1~omo toda a Yr.ntura. » 
. O illnstrndoSr. conselhoiro José Bonifacio disse nu 

camara: " Negar em these o direito de revolu~iiO, é 
negar a historia inteira; é negar o progresso que no 
mundo nada mais tem >ido do que o trh,mpho paci
fico, ou tumultuaria da idéa sobre o fLcto. " 

Vu, portanto, o nobre senador qno sua sentenca 
cond~mnatoria niio seria confirmada na lnglaterrâ, 
nem na França .... 

O Sn. Fwmm.\ DE ME!.LO:-Accordãv condemna
torio. Olhe que sou desembargador. 

O S11. Pom&u:-Sr. presidente, trazendo esta ci
tação historiou, para não deixar passar sem protesto 

-a condemnur.ão illimitada do nobr·e SOIIildOi' contra 
todas as revoluçÕes, CuRIO fduloras de maios, que 
nada edificaram em bem da humanidade, cu declaro 
que meu purt.ido est1i bem longe do dcsejur que as 
reformas, pelas quaes pugnamos, se realisem por 
outros meios que não sejam os constitucionacs e 
ordmarios. 

Perguntou o nobre senndor, quacs eram a!i refor
mas que o ptirtido libcr3l desejava. Senhores, teem
se dito muitas vezes, que. não é .ao pa~tido da. oppo
sição que pertence apresentar progrummas, projectos 
ou medidas nns camaras, porque elle não tem meio~ 
nem o direito de fazel:ns prevalecer·; o hoje, niw sJ 

no; osso nobre senador por S. Paulo apresentou o 
nnno pnssado divorsns p!OJectos de reforma oleitorai; 
'IIW ató 1ojo não tiverum as honras da discussão. 
Porque? Porque s1í se discute e npprova-sc aquillo 
que o govcrnn quer. f:e, pois, nem a esse distincto 
ami.;·o c o govorno é licito fazer discutir e adoptar 
suas idéaf, como o seria á opposição? 

Entrot.anto, Sr. presidente, n opposicão tem idéas 
formuladas a respeito de suas reformas; ~ue constam 
de prugramma apresentado pelo centro h bem!. 

l\stas idóas so nclwm aqui, e tenho-as ne~te escrip- · 
tu a>signado polos dislinctos senadoros que formam 
o centro libornl, e foram geralmente abraçadas. 

O Sn. FIGUEIRHF. MEL LO: -Queremos isso em 
pratos limpos. 

O Su. Po!tPEU : .,... Eis aqui 'o que o partído liberal 
quer tendente á reforma eleitoral, por cxempio, de 
que ora se trata. (Lê) : • . 

" RllFOil~!.\S URGENTES.;-flegeneração do systema 
rcprescntal!t•o.-1.• Abolição do recrutamento. 

Emq11anto não houver ordenanca militar promet
tida pela constituição, o exercito ·e a armada serão 
suppl'idos pelos engajamentos voluntarios. 

2." Abolição da guarda nacional. 
Sendo substimida por nmn guarda cívica munici

pal, qualificada annunlmente na parochia, pa1·a ~er
vir na pa!'Oenia, auxiliando a policia nos casos ur
gentes c nas faltas dos respectivos destacamentos, 
não tendo org<,nisação militar, e com .~hefcs no!l'ea- · 
dos pela cnmnrn municipal . 

:3.• Reforma eleitoml e parlamentar sobre as se
guinte; bases: 

,1/ o do da. eleição :-1.• Eleição directa na Corte, · 
ca pita os de províncias e cidades que tiverem mais de 
dez mil almas, as quaes constituirão districtos elei
toraes por si sós e com as freguezias que dentro dei
las se comprehendem. 

Os distnctos cleitoraes que tiverem mais de 
dez mil almas da tão urn deputado; os que contiverem 
trinta mil almas, dous deputados; os que tiverem 
sessenta mil, Ires depullldos, e dahi por diaute um 
deputado' por cada crncoonta mil almas. 

O numero de der utados que accrescer em virtude 
desta disposição não prejudica o numero actual dos 
represenwntes das rrovincias. 

2." A base da eleição directa será a renda exigida 
pela constituição para ser eleitor .. 

Presume-se esta renda, possuindo o cidadão ou 
habir.nndo uma casa cujo aluguel mensal for de 
2' $ para cima, na Côrte, n de lOS nas outras 
cidades. . 

li! orando o cidadão nos esfubelecimentos em que ó 
empregado ou morando .com outro, presume-se ,, 
rouda lega\ em razão da profissão que exerce, como 
o~ guarda livros, primeiros caixeiros, empregados pu. 
h li cus, clerigos de ordens sacras, olllciaes mili-
tares, etc. · 

··a opposicito, como até mesmo os mcmbras da maio· 
ria, não Íoem mais o di~mto do iniciativa, como born 
disso na outra camarn um i Ilustro deputado. 

O Sn. Fwur.mA uE MEr.J.o:-Porquc não o querem 
oxorcer. · 

O Sn. PomEu: -Citarõi um exemplo ao nohre 
senador: o senado conhece muito bem qne um dos 
seus m:lis rospoituvois membros, qualificado por sua 
~osiç_i10 o illustraçiio, ti sem duvida algmna, r! lltlhre 
!:ir. vtseondo de S. Viconto um dos dwfos om~r~c:.t,•s 
!lo partido consct·varlor·, amigo c defensor do ~:ovl'r-

3.• A qunli!Jca~ão para qualquer das eleições di
rcl'ta ou indiri!Cta será permanente c organisadn 
p0lo juiz municipal, 7· vereador da comara e 4: juiz 
dn pnz, eom recurso pura uma junta com~osta do 
JUiz rio d!mito, presidente da cumnrn mumcipnl c 
]· juic de p z, o tr.ndo ror base ns listas remettid1s 
pulo juiz de paz, vigario e tlelegado do policia. 

A rcvisilo annnal siÍ terá por fim a inclusão dos 
'fllll ti vnrcm adquirido capacidade, on.a oxclnsuo dos 

qur• n.r11'!'rrcm on se mudaram. 



SESSAO IlM ~·S D~ JULIIO UE U70 

~euhuma oucra exclusiw tcn\ lognr senão por 
.~onten~n judicial. 

~.·I) praso 1para os prcparctorios e org5nisa~il0 
da primmra qualificação, foi tu em virtude desta foi, 
~erá .de seis mozesi us recl!tmuçõe~ durarão qua.tro 
mezes, c os recursos para a JUnta sms mezos. 

5. • A ~loição sorá presidida pelo j ui,z ,de paz m~i.s 
I'Otado, amdn que ni10 esteja ·em exerctcto, qualquer 
que seja a incompatibilidade .superveniente, c salva 
sómente a impossibilidade por molcstia ou prisiio cm 
vfrtude de sentonca. · 

6.• Aonde houver eleição directa, seu numero dos 
eleitores fór excessivo, n eleição se fal'iÍ simultancil
mente em diversos· collegios, marcando a lei o IIII· 
mero de eleitores que cndn collegoio deve ter. 

P?ol~m ser nnnulladns por so~tonça dos juizos uo 
dtr91to, eon~rmndns po,lns rola!;oes do disll·Jclo, r:or 
melO d~ acçoos propos)ns pelas tJnrtcs interessnrlas 

14, l1mquanto se niJO estabelece, por 'falt~ ·dÓ 
~Jo~onto~_, a etoiçiio directa em ~do o Imporia, 
C?ntmuuiUo os senadores a ser clettos por provin
cws, pc!n. fórma indircew, app:icando· se, porém, a 
o~~u elmçuo ns. garnnttus que se ,adoptam p.ara a 
duer.ta e C[UC nno .dependam puramente dcsso novo 
molhado ue eleição.. · · 

, Repr•ese1~taçào 'das minorias,-15. Todos os dis
tnctos elettorocs do Imporia, onde provisoriamenre 
toem de continuar a elotção indrectn, terão tres de
putouos, augmenwndo-se, pot• consocjuencia o nu· 
moro actual. ' Todos os edíficios em que se fizer a cleicão, terão 

duas divisões, uma para a mesa e outra pára os ''O· 
tantes; só entratá na divisão da mesa o votante que 
fôr chamado e os candidatos ou seus procuradores, 
sem prejuizo do princípio de publicidade e liscaJi. 

lo. ;\las nenhum eleitor poderá votar senão .em ' 
dous nomes. 

-~~ ' i.• A mesa ,parochial, nas eleições directos, será 
presidida peln JUiz do p11z mais votado .e composta 
de um secre.tarioe um escrutador.que ser,\o cid~diws 
jurados, residentes na froguezía, sorteados um mez 
antes da eleição pelo 'juiz de· direito, polo mesmo 
mooo porque silo sorteados os jurados para servirem 
nas sessões o r~ i narias. 

8.• Das decisões das mosas purochiacs, admittindo 
il votar ou excluindo de votur os cidadiios cuja í:!en
t!dade fôr con'testadn, haverá recurso para a junta 
;teima indicada. . 

Se a junL1 decidir quo o votante devo ser oxcluido, 
o seu voto, que sempre deve ser tomado. em separado, 
não.será .apurado pelo collegio.ou. pela camara mu-

niCJS·pal.. d "d' 'd d- d · 1 'd e. a.JUilta, cc1 1r,que o c1 a ao cve ser me ll: o, 
o .seu.voto será tomado por,um dos tallelliãos, em o 
livro.de,notnS, na prçsença do juiz de dir.eito, '.e re

. me.tlidn certidão á'c.amara,!llunícipal ou collegio elei
tor,a\.para.ser o voto contemplado na,apuracão. 
· Esta votação será ena dtn e hora previamente an-
nunciados pela junta. . 

9.~ A eleicão de vereadores . e juízes de paz ser1í 
fe\ta pe!a.mé~ma· fqrma,quo .a eletção de deputados 
nos dístríctos,aitnde ha eleicão directa. 
: ~0. São. n~l!as,. de. plen~ direito! as ele!çõGS prc

Stdtdas pelO.JUlZ de.paz que não SOJllO ll)UJs.votado, 
o! celebradas em logar não designado 30 dias antes 
da eleição. · 

11. As listas da qualiücar,ão, aonde houver elei
ção directa, serão em duplicata, mas diversas, a 
saber: 

Uma nominal e alphabeticn pela fórma nctunl c 
contendo de mais a morada de cada votante, desig
nada pelo. numero da casa cm que habitar. 

Outra, das casas da freguezia pela numeração dB 
cada rpa,.sompro seguida, o r:ilo interrompida, ainda 
q~o emalgumn casa nilO ha,1a yotnntc, dcstgnando
se. a par de cadn casa o nome do rotante que nclla 
habita. · 

Incompatibilidades. -17. Nenhum deputado ou 
sc~odor podorlt aproveitar de qtralqu9r beneficio de 
\e1 .que ,ter:h~ votado, exce.r~o em nssumpto de "n-
rantws md!Vldnaes ou polztJCas. 0 

18. O funcciallllt:io publió deputado .não poderá 
ter nccesso durante o quotriennio legislativo, ·ex

.cepto o _que lhe couber por nntiguidnde. 
19. Suo nullns os votos para deputado ou seita

dor que recahirom em contr::tadorcs on administro
dores de obras publzcas e em preza rios ou uircctores 
de. serri$.os subsidiados pelo 1\studo. · 

20. Nenhum deputado ou senndor p~derá aceitar 
cnr~os de ??meaçào do govcrn?, excepto os de con
fiança poht:ca1 a ~aber: _presH~cntes,de provincín, 
chefes d,e m1ssno d!plomnttca, directores gerncs das 
sccretarras de Estado e directo!· geral dos correios 
chefes de policia o seus delegados. ' · ' 

Nesta inhiNr.ão não ficam incluídos os comman. 
dos militares. ' 

21. São in~ompntiveis com os c~rgos de elcir.iio 
popular os lagares de ministros do sttpromo Íri

"buna.J,. desembargadores, juiz~s do direito, juize.s 
mumctpaes e promotnres pubhcqs. " · 
o Sn. S!LVELll.\ DA ~lOT1'.\ :-Isso e que eiles não 

querem. 
O Sn .. Po~lrF.U : -Aqui estão as bases sobro as 

quaes o partido liberal entende ou deseja .que so 
façam ,as rplormas. 9 pnrtido liberal, porém, não 
presummdo·mnervancm de sua parte; niio duviua 
aceitar .alvitros que porventura provem múis utili
dade ou conveniencia. 

O que n oposição não quer aceitar, é o principio 
restrictivo do projecto do nobre ministro do Impel'io 
sobre o senso'eleitornl, principio pelo qual vae ser 
eliminado do direito de votar uma grande parte da 
população, menos favorecida pela fàrtun·a, e a quem 
so tinha ao· menos promettido esse direito, Íla cqil
stitu çüo, posto quo não tenha sido ntó hnje execu
tado, porque, como V. Ex. sahe, nilo hn eleicilo em 
nosso paiz. · • · · 

O Sn. FtGUElR.\ UE Mw.o:- Pelo contrario: o 
projecto niio tira o.direito do votar a mnguem que o 
tenha ,pelas leis .nctunes. . 12. Se sobrevio1· elciciío antes do ostar org-nnisnda 

a qualiflçação pelo modo est.1bclecído por esta lei, 
sondo a cloiciio directa, será feita pela lista dos cida
dãos jurados; relntiva no nnno nntorior da lei, accres
ccntando-sc os. ,nomes .dos cidaditos que por incom· 
patibilidndc não pod~m.ser juro dos. . 

13. As old~õos ,das camorns o juizes do paz, só 

O Sn. l'O!IPEU:- O quo, portanto1 parece não 
aceitavel poJa opposi$ilo, ó esse princtpio pelo qual 
o nobre 111inistro do unperio quor restringir o di
reito eleitoral de uma grande classe de Cidadiios b~n
sileiros; isto ó coartar aquillo que o .lr.gislador con
stituinte nos concedeu hn 50 nnnos. 
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E' tah•ez isto, uo SCJÚI!n cm quo nos fallou o no
lnc scnadot· prosidontc da Jl;thia, quando disso quo o 
llrasil tinha mstituu~õos superiores 1Í sua capacidade, 
e que, por cnnscquÔIJCia, devemos voltnt• ntraz: mas 
é notavel, quo ao tempo om ,que na Europa, o cm 
outros paizes so alar~a cada voz mais o circulo da 
capncidndo ~lritoral, entr~ nós. s~ pt·ocm·~ restringir 
c limitar nqmllo quo nos tmllastdo'f;oncedtdo ou por· 
mittido ha 50 annos pelo legisladot· constituinte! 

() ~n. Ftr.UEII\1 nE MEr.Lo :-])iz o contrarw o 
projecto do Sr. ministro do lmpcrio. 

() Sn. Pom•1m :-Por isso lambem não é para 
ailmilm. que o nobre senador pela provincia da Ba
hia, a quem me refiro, fizesse aqui a npolo~ia do 
poder pessoal. apresentando como t.ypu de Rei libe
ral a .Jorge JII, ao mesmo tempo qtte os authoct·atns 
da Europa procmam volunttriamento despegar-se 
desse poder tllscricionario, e quando um illustre 
esta disto, que tum bem não púde ser tachado dr. revo· 
lncionario, o Sr. Thicrs, dizia lia pouco cm França: 
(lê) ... " Os governos escu.>am de se illudir por 
mais terr:po. Acabou o poder pt~ssoul. Os povos da 
Europa já o não querem. Qnandu se é fiei. tom-se 
obri"acão de passar o cstrr.Jto, c tmzer para cá as 
insti'tui"ções constituicionaes da lnglnterra. Se os 
Heis não quizercm atravessar a Mancha, otrarcssa
rão os povos o A tlantico I » 

Mas Sr. presidente, qualquer que seja a reforma 
eleitoral quo se projecto, c eu desejo que elld venha 
ao senado, porque se f<lr sinceramente aprosenlada 
c se fJr certo que o governo estiÍ disposto a acoitar 
emendas da oppusição liberal, hei de acoitai-a de 
todo o corncão, hei d8 promover quanto estiver em 
mim a sua "adopção; mas dizta eu qualquer que seja 
a reforma eleitoral que se projecta, se não for a com· 
panhadn de medidas accessorias, que garantam a li
berdade do voto, se não forem abolidas essas leis 
de occ11s:ão, as leis de recrutamento, :cta guarda na
cional, da policia, entendo que debalde se fará a 
reforma: porque não é tanto da lei, tenho dito mais 
de uma vez, mas sim de sua fillta do execução que 
não temos eleição. 

O SR. FIGUEJR.\ DE MEu.o :-A má execucão vem 
do longe. • 

O Sn. Pomv.u :-E direi mais, Sr. presidente, 
não basta mesmo a reforma ou :ibolicão das leis de 
occ.1sião, que comprimem n liberdade do povo: é 
preciso que a eleição tenha juizes independentes f6ra 
do poder para julgnl-a, o esse tribunal se a nossa 
magistratura for eleYad.t ao gnío de intlopendecia, 
como todos nós desejamos, a ella compete necessa
riamente:Eu, portanto, faço votos, para que dada n 
reforma eleitoral nos devi'.'os termos, a exccucão 
dessa lei seja conferida a juizes e autoridades inae
pcndentes do poder: c,omo me parece que.scrito os 
magistrados, se atungn·cm a esso gráo do mdepQn· 
dcncia que todos nós desejamos. 

O Si1. SILVEI!\.\ D.\ ~IoTTA :-Som dul'ida: clles o 
que desojam·é ju)z~s de dir~ito para votarem nn ca· 
marn o que os muustros qmzercm. · 

O Sn. Ftr.UE!Il.\ DE MEI.r.o:-llepois quo snhirnm 
da eamara, as camaras tomaram·so subservientes. 

O Sn. Sn.VE!IIA D.\ MoTTA :-So olles nunca do lá 
sahiram: a camara cslil choia de magistr1tdos. 

O Sn. l'o!!I'EU :- i\'iw me occupnrei, St•, presi
dente, das cxplicncõos que deu o nobre senador por 
minha província ár;orcn do movimento da secreturia 
da jnstica com rolacüo ao grande nnmoro de nomea
ções e demissões tÍo juizes o olficiaes da guarda na
cional. S. Ex. explicou isso dizendo que era simples 
movimento c rdinal'io do serl'ico, mas por este modo 
explic"m-se todas as reacções: 

O Sn. FtGUF.IRA nE MELr.o :-E portanto a ssumodn 
se fazem todas as accusações. 

O Sn. PoltPF.u: - O nobre senador censurou-mu 
por ter l'indo fazer accusacõos sem provas, o disstt 
que ia tirar as somhras quô e11 tinha lançado sobre 
o earncter e moralidade dos cearenses. l'rotestJ 
contra estas expressões. Primeiramente eu não fiz 
accusuçücs, nem creio que para provar as assercões, 
que um membro dGSLl casa traz ú tribuna, sejã ne· 
cossario produzir testemunhas ou documentos comn 
so fallasse perante um tribunal accusando ou defen· 
dendo. 

O Sn. Fu:umn.\ DE i\Itu.Lo: - Sem duvida, se são 
contestadas. · 

O Sn. J,\GU,\RIDE :-Quando ferem. 
O Sn. PomEu:-Eu não fiz accusarües, fiz obser-

vações. • 
O Sn. FIGUEIRA DE MELr.o :-Não parece. 
O Sn. l'Ol!PEU :-Trazendo no conhecimento do 

senado os attentados praticados em minhn provincia, 
na reacção passnda, eu não tire por fim infamar a 
provincia, mas sim m)strar um grande mal que a!li 
existia, c pedir no governo o remedia para curai-o. 

O Sn. J,\GUAtunF. :-Não está nas intenções, mas 
é facto. 

O Sn. Pal!PEU: - Entendo servir melhor o meu 
paiz denunciando os males, que nelle existem para 
que sejam curados prornptamente, do que occultan
do -os ou negando-os afim de não prejudicar o cre
dito do governo, ou a situação que se tem identifi· 
curto com elles. 

Que provas pede e quer o nobre senador a este 
respeito? As provas. que posso adduzir e tem sido 
trazidas á tribuna, resultam das publicacões diaria> 
que fazem as folhas do nosso paiz: é dessas pnbli
cações que tiro as notas e de\las sirvo· me para de· 
nunciar ao senado os ltltentados que refiro. 

O SR. SILVEIRA Lono ; -E dos clamores dns vicli· 
mas chegados aJs nossos ouvidos por testemuuhos 
com potentes. 

O Sn. FIGUEIRA ndlEtLO: -E' pena que V. Ex. 
não tenha tomado o mesmo papel para a sua provin· 
cia no Min;~s, ond3 ha tnmbem muitos assassinatos. 

O Sn. SILVEIRA Lona: -Eu não mo refiro aos 
defuntos I.(UO gritam. 

O Sn. l'OliPEu: - O nobre senador disse que cu 
havia tirado de publicacües que o presidente da pro· 
vincia fez de grande nu moro do criminosos apprehen
didos durante a sua administração prova para o nu
moro de homicidios, quo citoi aqui. Agradeço ao 
nobre senador esta invenção, mas ou nüo a uceito ... 

O Sn. FI Gil EIRA DE MELI.O: ..,..}~· o que me pareceu. 
O Sn. l'om•uu :-... porque scri. incpcia da mi

nha parte se quizosso ti!* do numero do preeos a 
prova do r.orto numero de homicidios. 
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listo o!omonto sorvo com ofToito pnra provar o os· 

tudo da policia o de scgnnmçn individual n:~ minha 
provinda porque em vcrdnde li hu pouco tempo na 
folha olficinl do Crnrá uma rclnçõo que o prcsidontc 
da provincin mandou publicJr de 2U8 criminosos ..• 

O 'sn. FrGIJEII\A DE nmr.r.o: -De todos os crimes. 
o' Sn. Pom•Eu:-· .. npprohondidus em doz me

zes pelas autoridades po!idnes. 
O Sn. ]liGuEmo\ DE JIIEr.Lo :-CrimosnlfiunçaYois, e 

ni10 atnançaYeis, commcttidos dentro o fm·a da pro
vinda. 

·O Sn. PoniPEU :-Lembro-me mesmo qno o anuo 
passado baixnu um aviso do ministorio da justg;n, 
rocommen~ando a captura os 119 scoloruto>, que 
andavam infestando os limites do Ceará e Pomam
buco; c pergunto ou: seria lambem para desacredi
tar o Coará que os governos geral e provincial man
daram publicar essas relações? Sei'IÍ tamhom pa;·a 
des,~rcdito da provincia que o presidente do Coará 
manda publicar constlntemente os roQs dos culpa
dos dos diversos curtorios, da provincia, c que an
dam por muitas centenas ? 

O Sn. FIGUEIM DE ~IELLO :-Isso demonstra are
pressão que cllo emprega. 

O Sn. l'o!rPEU :-TodaYia não é por Ines meios 
indirectos que eu colligi as notas dos homicidios do 
que fn!lei no senado; já disse que as tiroi das pu
blicacões diarias dos jornaes, e mesmo das publica
ções Ófficiacs. 

O Sn. FrcuErnA DE MELLO:- Tirou-as do seu 
Cearense. 

O Sn. Po!IPEU: -Não só do Cea1'e11se . . 
O Sn. FtGUEIR,\ DE 1\lEtw :-0 anno passado na 

camara dos deputados foram muitn contestadas as 
asserções Jo nobre senador. 

O Sn. PoliPEU:- Entretanto é dessas notas que 
consta, e eu tenho aqui registrados nome por nome, 
lagar .por Jogar, que, desde Agosto de 18ü8 a Maio 
de 1860, durante 10 mezes praticaram-se no Ceará 
60 homicidios ... 

O Sn. FIGUEIRA DE !\lEr. to:- Não é isso o que 
diz a presidencia. 
·o Sn. Pmn•Eu :- •... e de Junho de 18ü0 nté 

Fevereiro do 1870 r.incoenta e um, de sorte que em 
onze mezes houveram ccn to p desenove homicídios. 

O Sn. FtGUE!IIA DE MEr.Lo: - O nobre senadot· 
despreza o relatorio do presidunte da prov.incia, que 
é um documento officinl, e ''DC no seu Cearense, por
que r.ntende que 1'alo mais. 

O Sn~ PonPEU :-Em resposta no ap(rtc do nobre 
senador, direi que os dados officiaes em nosso pniz 
>ão os mais duvidosos que é passivo!. 

O Sn. Srr.n:mA Louo:-Apoiado; escrevem a his
toria como lhos convém. 

O Sn. FrcuEHu DE llltn.r.o:-E' por ellcs que nos 
devemos guiar. 

O Sn. S!!.VEIIIA DA MoTTA:~Est~ramos bem ser· 
vidos. 

O Sn. FIGUEIIU llE llh:Lr.o:- Os antros dados siio 
pnrtidarios: hiw de mentir, presidc11tos, chefes de 
.policiQ, c todos os delegados; só o Cearonsc é que 
hn de falia r a vordado. 

O Sn. Pom•Eu :-0 nobre senador nprovoitou a 
estntisticn· olllciol dos crimt'S do Cearú muito contes
tuvol, como tudo que so diz estatistica olficial em 
nosso paiz, pura fazer comparacão com a cstatistica 
criminnl da Côrto, o outras prôvincins, e dahi con
cluir em favor dtt moralidade da provincia do Cearri. 

Não ó ostn u questão. Eu nilo digo que 011 Ctlrte, 
e em muitas provincius do lmperio, se commettom 
menos crimes ou ha mais mora lidado, do que 011 
Ceará: eu creio que todas se acham no mesmo es
tadc. 

O Sn. FIGUEIRA DE · Mnr.o :-Uma cousa pela 
outm. · 

O Sn. PontrEu:- D;rei mesmo q~e concordo com 
o nobre senador a rospeito da moralidade do Cear;i · 
comparada com a Ct)rte, porque lá ainda não so deu 
esse facto inaudito e escandaloso quo, segundo dizem 
as folhas da capital, tivera Jogar em uma das salas 
da serrotaria da pohci11. No Ceará, felizmente, ainda 
não se dou facto semelhante., 

Mas, Sr. presidente, não é comparando a estn
tisticn criminal da provincia do Ceara com a da Côrte 
e de outras províncias, que se deve decidir do gráo 
de se:;uranca individual e da moralidade, mas sim 
combinandÓ a estatística criminal do Ceará de huje 
com a dos nnnos anteriores e com a dos pnizes civi· 
lisados do mundo. 

O Sn. FIGUE!Lu UE 1\IELLO:-Traga-nos documen- · 
tos officiacs. 

O Sn. Po!!PEu:-Nos annos anteriores, segundo 
d••cumontos otnciaes, cuja nuthenticidado não ga
!ar.to do mimcira alguma, dcram-so no Cear<\ os 
sc..;uintcs homicidios (Lê): 
Em 1853 • 31 

» WM. ~ 
" ' 1855 . l:l 
» 1~. ~ 
• 1~. ro 
» ~8. ~ 
)) 1860 . 31 
)) lSül . 29 
Módi\1 annual de 9 annos 24,5, ou 1 por 17,865 

hal:!lantcs, admittido o computo de 500,000 almas 
par·' 1quolln província. 

Nito tenho aq•li a nota dos crimes commottidos 
no~ :.ttnOi de 1862 a 1865; mas quant~ l dos anno> 
seguintes foi esta: 

Em 1806 . • . • . • 19 
Em 1867 (deJanen·o n Julho) 7 ou 14 por anno. 
Em 1868 (de .~bril a Julho). 8 em 4 mezes. 
Agora de Agosto de 18ü8, quando começou a éra 

da regeneração, ató Junhu·de 1869: 
Homicidios . • • . 60 em 10 mezes. 
Tentativas o ferimentos 170 

Tot~l desses crimes . 230 
o que r9gu[Q 300 attontados contra a vida em 1 anno. 

De Junho de 18ün a Fevereiro de 18i0, 51 homi
cidws. 

Total dos homicidios em ln mczes, 111. 
Portanto, vê o senn~• que, comparada a ostatistica 

criminal do Coará, nos annos ontorioros, com a du 
ultimo per:odo, ha nma enorme dilferenga;.. · 
O Sn. FIGULmtA UE MEr.r.o:-Sogundo smts dados. 
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. o Sn. Pom•Eu: -Que são muÍS·exnctos que os om
maes ... se comparar-se com a estatística criminal de 
outros puí~es, hnverú ai.nd~ maior díl)'erençn, o por 
conseqnencm que a provmcw do Cearu infelizmente 
não. est1i nas cóndíções de·moralídadc que ora para 
deSeJar. 

·O Sn. POMI•r.u:- Di.sse IJIIO nttribuin .em .parte, 
ou em uma hypothese; e a mesma cousa. l\is aqui o 
documento •.. 

O Sn. J.wu.ln!IIE: -Já o senado conhece. 
O Sn PoJU'EU :-0 senado vae ouvir de nov.J. (Lé'. :· 

O Sn. FIGUEIRA DE MELLO: - O que contesto süo 
seus documentos. 

. ~ Sn. _Po~n·Eu :-Mas não poderá provar a íncxac
l!duo; nao basta contestar. Segundo Morea!l de 
Jonn9s, autor du est11tistíca olncial da Frnu~a e de 
varias outros pa!ze_s, CO!Jl~ da Inglaterra, llespanha 
e outros, a es~atiSIICa cr1mmal desses paizes regula
va com rel~cao á populacão do modo se•uintc (lê) : 
"Estatística cdminal da Êuropa (no tomo

0

2" da esta
tisca do lngla tcrr~). 

cc Rela.t.orio apresentado no dia 26 de Julho do· cor. 
t•cnte Qnno pelo Exm. Sr. 2" .lnec-presidente; co
ronel Joaqu1m da Cunha Freire, ao passar a 
admmistração desta província ao Exm. Sr. dcs
C!llbar,ga dor João A ntoniô de A t·aujo -Freitas II cn-
tzques, . 
Tranquilidade publica e segurança.individual. 

Franca •...•• 
llscor.ia ..... 
Grà·Bretanha 
llrussia ....• 
Austria ...• 
Austria ..•.. 
Russia· ..... 
Wurtcmilerg 

1,334 86 1 por 390,000 homens 
1,835 9 270,000 (( 

·Sinto a mais viYa satisfação em annunciar·lhe 
quet dnrnnte o breve período de minha admi.nis. 
tr~ç~o, nenhum. facto deu-se que perturbasse a tran
qmhdnde . pubhca, e que nem mesmo nenhum · 
.symptoma nota-se que fuça presumir um semelhante 
funes.to ac?ntecimento; ·registrando esta circum
stanc!a satisfaço tambem um sentimento de. amor 1,835 94 178,000 (( 

1,824 112 110,000 {{ 
1,809 483 57,000 " 
1,833 422 55,000 (( 
1,824 1,5:~0 30,000 (( 
1,827 65 22,000 (( 

Suecía ..... . 
Hespanha .. . 

· ·Napoles ... . 

1,8'23 199 14,000 « 
1,826 3,006 4;113 (( 
1,788 1,500 2,750 (( 

O .S1~. J.\GGAiU~E :-:0 Cearensrj<í publicou esta 
cstallsh~a; mas na o VOJO que tenha apphcaçüo alguma 
ao Brasil. 

O Sn. Po1rPEU:- Como entende applicarão? E' 
uma b:~s~ P,ara .comparação: .é assim que se "aprecia 
em estall!IICa _os. factos soc1aes? Ag01:a, combinan
do-se esta estattst1ca com.o que .se .passa no Ceará 
o_ndc dmant';_ um nn?O houve, termo médio, 70 assas: 
;mato~ .e 22u tentall~as, e ferimentos, ou regulamm 
.300 cnmes contr~ a VIda dur~~~~ o anno, sPgue-sc 
:que deu·se .um.cnme de homicidio para 7,143 habí
.~Jntes. Note-.se qu~ a estatística criminal que a rabo 
.de lêr de vano~ P.a~zes da Et!ropa não comprehende 
sómon!e·o homJCtdJ~, mas s1m.todos os crimes con
tra a v1da, c recapi!ulando todos os crimes deste 
genero no Ceaní, no período ultimo, dú·so Um para 

. 1_,666 habjtant~s. A vi~la.disto Ycrá o senado se eu 
tmha r~zao, nao de difamar a p~ovincia do Ceará, 
como d1ss~ o nobre senador, porem de accnsar estes 
males,. pedmdo ao governo, aos poderes competentes 

·remed10 para curai-os, afim de restabelecer na: 
quella _provincia as boas .condições do policia, de 
garantias ~e·Yida, e pr?pr1cdade de quejâ gozotl. 
. Sr. presidcnro, eu d1~so. ao senado qtto o vice·pre· 

s!d~nto daguell~ provincta, o Sr. coronel Cunha 
I·~.Circ, havia DflO su confes~nd? este incremento do 
cnmes no Ceara,, eomo _ ntnhma·o c.l_ll parte, 011 em 
uma I!rrothose, 11 oxp!osa? _do regoSIJO publico por 
occasm? da mudanç~ poht1ca. Os no~res senadores 
.pela mmha provmctn, contestaram 1sío; pwtestei 
trazer ao senado este d~cuf!!en.to para o tornar 1[ Jtlr, 
aíim de mostrar que nuo CIIOI de falso quo 0 vice
prosidcnte da provincin não só conrcsso~t esto n1{ •• 
monto de c:imes, mas ~ttribui~ em uma hypotheso~í 
I!Ssa explosao do rogosJJO pubhco. 

O Sn • .fAGU.\lllllF.: .:...Contestou-se a traducciío· nn
<JUol!a occasiilo V. Ex. nüo fallou om ·hypollics~. ' 

. propno, . reyendo-me na índole pacifica ,de .meus 
comprovmCJanos, que nito cessam de dr.r provas ele 
amor á ordem e respeito pelas instituições que feliz-

-menta nos regem. . 
Outro tanto lastimo não rorler dizer no que res

peita á seprança individua e de ,propriedade. 
O Cearú, que nada tinha que .rei:eiar ao parnl· 

leio so?re este assumpto com as. outras provincia~ 
tem ultimamente ofl"or~cído á . consíderaçãopublic~ 
uma _es~ranha nnomaha.: na comparaçiib dos dados 
cstattsllcos dos nonos 1mmediatamente anteriores 
· sobresne uma cifra grandemente desfavoravel ao~ 
ultimas 12 mezes. 

Ou sej~ ~estado de irrílllÇ_iio, .em .!Jue .aphavam
se os ~spll'ltos pe)a comprcssno.exercida no domínio 
da pohttca decahtda, e natural explosão de ,regosijJ 
resultante da mudança operada na administracilo do 
pai~, em contrapo~içiio d violencia àas paixões, que 
ordina,·Jamente ummnm aos que são despojados de 
posições vant.ajosas, de que gozavam desregrada
monto, ou seJa o ~stedo de esgotamento da provín
cia em relação ao serviço da guerra e consequente 
repugnancia d~ população em Sl~ieitar-se no· recru
tamento e designação, do que term .(csultado não 
poucos ~ sanguinolentos .conflictus, · /linda 'ex~gera

. dos pela 1mpr~nsa, ou se.1a outra a razão que o mo
tn·a, o certo u que o facto extste. 

E' uma verdade ingrata, mas cumpre registrai-a 
·para, est!1dur-lhe as causas e P,rocurar removel-as.n 

. DaqUI; se vê a vo.rdado da ~JOIIU u~serçilo cc que o 
VI:.:e,prestdentc haVhl denuncwdo o meromento dos 
crimes na provincia, e qne o attribuia em . parte 
ú e~r,Iosào do regosijo publico pela mudança da 
pr/zucu. 
· O nobre senador.disse l.ilmbem .quo eu havia ac
Cllsndo o governo da província do . Ceara ,por cu.usa 
dn absolvi~ii~l dos 1~ut?res do attcnt:1do pmt.icado na 
pessoa do JUIZ de dumtu do Icó. F01 outm mvenr.~o 
do nouro- senador, porqne nem no menos falloi (isto 
anno em somolhnn'.e facto •. Eu niio podia ignorar 
porque havia lido 1erontemento nas Julhas, que co~ 
ciTei to tinha tido !ogar o JI!lgamcnto dos réos .pronun
cwtlos cm tcntat.Jva do morto pelo attentado .. pmti
cndo na pessoa do Dr. Medeiros, ex-juiz de direito do 
lcó: sabia que o capitão Conrado, nx-subdclo~ndo 
de Lnvras ou do Vendas, que havia sido pronunciado 
eomo autor desta tPntativa, tinha sido condcmnado 
como autor do crime do ferimento leve ; por con-
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sequencia, não podia diznr o. contrario disto; nem 
trazer o facto ao senado. Sabia lambem que P.Or este 
mutivo o actual juiz de direito do lcó, o Sr. Dr. 
Amarico de Freitas Militão, alirls con~orvador, hon
rado inagistr.ado, havia sido bntido nn folhaofficilildo 
Ceará, como instigador ou causa dessa clocisãa do 
jury dalcó, nss1mcomo tinha sido fortemente batido 
o ex-chefe do poliria nnquellu província, o Í!r. Dr. 
Esmerina Gomes Parente, por oc~nsião dessa pro
nuncia, pelo que foi removida do Cenr1í. 

O Sa. J.\GUARIDE:- :'Ião apoiado; foi removido 
por outros motivos. 

ü' Sn. PourEu : - O nobre sanador accusou·mo de 
ter falindo do processo da eleiçii? de ~; Francíca, que 
se repetiu este anno em Fevereiro. 11 lambem ou
tra invencão; não fnll~i em S. Francisco. !\las como 
4 nobre sênador fnllou nessa eleição, pormlttn o 
senado qn~ eu leia aqui um documento relativo á 
mesma :eleição, firmado pelt' juiz de paz que a pre
sidiu, afim de que o se~ado conheça, co~o oe [nzO!JI 
eleições puras, v~rdade1ras no Çea~a. E um ofJ!clo 
dirig.idp. na presidente da provmc1a, que corre Im
presso: (~t!). 

" Cópia.-Villa de S. Francisco, 7 rle Fevereiro 
de 1870.-lllm, e Exm. Sr.-Hontem, pelas 9 horas 
110 dia, compareci IÍ igreja matriz desta villa, para 
exercer as funcçõas que. me comp~tia,m, ~~· como 
1. juiz do paz deste d1stncto, preSidir~ elc!çao da cq. 
mara e juizes de paz, que, por portarm de V. Ex., 
fôra determinada para o dia 6 do corrente. 

Procedendo á chamada dos eleitores, e depois dos 
supplen tes, e vetando cada turma cm ~idadiios acti
vos para membros da mesa, foram. elmtos Francisco 
de Paula Mendes, Carlos Antonio de Salles, Francis
•·o Joaquim T~lles de Meneze~ e Luiz Mesquita de 
Lom'eiro Maraos; ficando nss1m composta a mesa, 
declarei installadn e que ia pr: ce,de~. ii. ~ha~Dada dos 
votante~. · · · · 

A villn estava àe.serta ; nem uma· parcialidade nem 
outra c_onipareceu para !lisputar a eleição;. ~~~enas 
apreserltou-se o corpo eleitoral que se denomwa con
servad'or. Entretanto, precedendo eu á chamada dos 
votantes a policia desta villa, encarnada no 3' sup· 
plente d~ delegado, Manael Felisardo de Abreu, no 
supplente do subdelegado Joa'quirn Hnymundo Cn· 
valcanti e no 5' supplent~ Francisco Fel_ix da .Cnnha, 
encarrog?U·S~ de impt'OVISUt' vot~ntes; a.m'd\da quo 
erinun mdndao chamado por m1m, sah1am u rua e 
agarrarum,fosse lá quem fasse,·e arrastavam até á 
me.u dizendo: "E' este o homem. » Os quatro mem
bi'OS da mesa diziam: " E' elle ! Vota ! » Sem mais 
admittir renexãa; introduziam o voto na urna. Este 
escandalo ~r bJmo~alidude chegou ntó o ponto de ar
rastarem creanças e um pobre homem que passava 
de camisa e ceroula, poz,·r~m-lhe um par de oculos, 
e· debaixo do maior escnrnoo e zombaria, o trouxe-J . • • 
rum até a mesa, e vot m porque uss1m qmzer~m os 
mesarios! 

Ainda um só individuo, hantem mesmo, votou 
de7. o mais vozes, apparece11d0 .debaixo do difl'erentes 
formas l · 

Foram hnlrlados todos os meus esror~os pai'R 
fnzor chegar se.molhante~ policiues .an v~1·dadcira 
trillío da morahdndo; a nada att,ond111m, lnm para 
diante om sua carreil·a de oscnndalo, cynismo o pos
ter,;açilo da lei 1 

. Estavilln é testemunha de semelhante procedi
menlo dos mosarios e policiacs e ntó conservadores 
mais honestos se roürnram envergonhados do. tu
manha pNtervia. 

Nilo podendo por mais pacienciu e longanimi
dude de que mo revestisse snpportnr tumanbn hlta 
de respeito á lei, hoje communiquei ao. 2' juiz do 
paz que rasse presidir a elcicào, e que os motivos 
que d~lli mo retiravam ei'!I não poder snnccionar 
r:om mmha presença tunta Immoralidude c desres-, 
peitu; consta-mo que o 2' juiz de paz passlirn a 
mesma cammu ncação rw 3' o que este o mesmo 
fizera no 4' que sendo da mesma com munhüo dos 
musarios uceitou de bom grado. 

Levo o occorritle ao conhecimento de V. Ex. não só 
para explicar o motivo de minha retirada da presi
dencin dn eleição, como para rrotestor, perante a 
p~imeira autoridade da _)1rovincia contra tamanha 
fraudc.-neus guarde n V. Ex.-lllm. e Exm. Sr. 
desembargador João Antonio do Araujo Freitas Hen· 
l'iques.-Muito digno presidente do Ceará.>> 

O Sn. hcu1nmE :-E' gente de partido rJue nban· 
denn a eleição, e procura um pretexto. . 

O Sn. Po~rPEU :..-Por este modo não ha nada que 
não se explique. E um juiz de paz qne foi presidiN 
uma eleicão, e que em vista de tamanha immoJ·a
lidarte ni\Ó pôde resistir, retirou-se, e ~artir1pou do 

·occotTido ao Jlresidentc da província E' dacnn:ento 
official; mas nilo serve 1 

E' assim. Sr. presidente, que se fizeram as eleicões 
puras, verdadeiras do Cearli, de que rallou o nóbre 
ministro na camam das deputadas. 

O Sn. JÀcU.\RIDE: -Pergunta se o sou partido 
pleiteou a eleicão. 

O Sa. PolrrEu:- Se não plcitr.ou, mr.ilo demais 
para não so praticar estas immornlidndes. 

O nobre senador por minha pr01dncia tambrm 
nccusou do haver eu censurado ao governo pela nb· 
so!viçiio de dons delegndos de policia dos termos dn 
Barhn lha d de Missão-Velha, no Ceará. E' outro en. 
gano do nobre senador;' .em vez de accusar o presi
dente eu disse que elle havia c:1mprido seú dever. O 
nnno pass.1do, li no expediente do govemo que fôra 
preso cm Missão-Velha por um subdelegado, um cri· 
minoso. de crime inafinnçnvol; que os dons delegn
dos da Missão-Velha e Barbnlha, que aliá~ não esta
vam em exercício, saltaram este criminoso;. o presi· 
dente levou a mal este procedimento; demittm-os, 
e os mandou responsabilisar. Eis o facto e eu disse 
q~e o prcsiden te cumprira seu dever. Porém tro~xe 
este facto para mostrar como asinflntmcias lacaes, 
os potentados da nldua zombam das leis e das ordens 
do governo. · 

O Sn. 1AGUAR!BE :-,\lastrou que elles eram inno
centes cm vista da absolviciia dada por um juiz 
libei\11. ' · 

O Sn. Pom•Eu:- Ellús foram proceEsados, res
ponsabilisados, mns foram ubsoludos; conseguiram 
seu fim. Desde que so r.ntendc que o ,governo ó do 
partido o M quem melhor Silbe mvir seu partido, 
os potentados du ald1'a rntrndcm bem sorl'ir seu 
partido, resistindo 1Í lei, ris o: dons do governo supe
rior, com tanto quo sojn om bem po·pnrtirlo, certas da 
imprmidado, qualquer que seja 11 resisteucin, ou 
contrnricdndo rJne oppozorom. 
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Diz'a cu, porém, quo trouxe c~s~ faeto sómrnto 
y•ara mostrar o dosr~speito á Joi e autoridade que 
lavra por todo o p1t1z, qno os pequenos mnndoes 
d'nldl'\u zombam das ordens do governo. 

:ll~s o nobre sr._nndol' poJa· mjuha provincia nilo s.ú 
arm ... -. me que vwsse eu por tsso cemurnr o ·prest· 

:.;te, o que não fiz, r:omo «proveiton a occusiito do 
fazer a apologia de seus dtgnos correligionnrios, os 
Srs. tenente. corone1s Quesado u t\ldnoel do .lesns, 
como homens muito distinctos. · 

O Sn. JAGUAlllliE: -São homens honestos, sem 
contos~1ção; conheçn-os pess.mlmente. 

O Sn. l'oltPEU:-Nüo o contesto, mas rer.o Iiconr.a 
a V, J~x. para ler um J!OCJtmento otnciul, je autori
dade tanthom competente, qne o nobre senndor não 
contrstará, porque ó de seus co-religionnrios. E' uma 
t·opm~enta!JÜO da camara municipal da !\li,sftü Velha, 
toda de conservadores, dirigida ao presidente da 
província n rPspoito desses s~ns amigo,, cuja hones· 
tidade acaba de rer.lnmar, c não estú da minha parto 
contestar. Ets aqui o documento a que mo refiro.(U.) 

Có,oia.-lllm. Exm. Sr.- Esta camara, fiel inter· 
preto de seus munícipes, nfto pó .lo presdnd!r do 
soltur um brado de indignru;ão, e levar no alto cr
nhecimento de V. Ex, comtJ primeira autoridade da 
p1:ovincia, integro, justiceiro o fiel delegado de nm 
governo assrís de idéas livres e mornlisadas, pa1·a, 
tomando na devida consideração, dar as providencias 
necossarias relativanwnlo a cortas occurrencias, que 
se !Jão dado neste termo. 

Exm. Sr., faZfH' historiar minueiosumeute os factos, 
que se tem dado proxirnos J) depois da eleição do se· 
nadares, seria por demais rolnbar o preeioso tempo 
de V. Ex.; apenas tem esta munic,palidade, a hor.ra 
de levar ao alto conhecim~nto do V. Ex. como jiÍ 
.disse, os factos mais recentes, o de mais importan
cia, euja origem vem de data mais remnta. 

O corpo eteitnral desta fro~:uezia 7 homogoneo e 
firme em seus principias constituctonaes, havendo 
abraçado plenamente r>s candiaatums dos diversGs 
cidadãos que se apresentaram á eleição de dous sena
dores ultima, sendo um dolles o muito digno e illus· 
trado Dr. Tl'istão de Alencar Aruripe, teve logo a 
honra dP ser victima dos safcasmos, apodos e ca
lumnins dos tenentes cnroneis MiguP.l Xavier Henri
ques de Oliveira e .Toào Quesad~t Filgueiras, que, 
visando, como sempre, sómente n interesse parti· 
cular do fazerem pór a votnção cm hasta publica, 
encontraram obst~culos formaes a seus interesses, 
uma vez que o digno eorpll eleitoral, con!Jecendo 
perfei tu mente os seus de veres, ni1o se quiz prestar a 
manejos tão viz, o tão mdignos de homens que se 
presam: radiando a luz, qull lho faltuva outr'ora, 
deu provas de sua liberdade, de sua firmeza aos grun· 
úes principios conservadores, de sua energia, para 
reargir contra tito ignobois pretenciusos, que sn in· 
enleavam, se bom que Sllperficialmonto, vultos Lia 
idóa constitucional nós Lermos do Crato o llarbalha. 
Vendo estes dous individuas, qnaes zan~ões, qno cm 
tempo de pBilllria devoram as proprias abtilhas, 
eontrariudos por um modo tão honroso tJ decisivo, 
cnvidnrnm todos os meios afim do tomarem uma 
vingr•nçn rtos conservndores deste municipio. Para 
isso flzerttm jul!crão, corno actunlmouto se acham, 
com alguns ' lihcracs, adversados cncnl'lliçndos da 
situnçiw, c não tropidnram procurar todo o descre
dito o ruinn pam os nmigos do govumo actunl, que 

tão dignamente tem plantado a mora lidado no paiz 
As easas do Joito Quosado o Miguel Xavier, Exm: 

Sr., de então para cá tcem sido antros do crimi
nosos, rlcserlorcs o mnlfnzejos, constituindo se com 
SL'ml'lhunte apparato para fllzet·em atterrat• as auto· 
rtdndes e expo)·as á desmoralisnçiiu e motejo pu~ 
bhco! Vendo mndn' el!os frustrados os seus nefandos 
intentos, tentaram ultimamente contra a vida do 
1• jniz do paz, o honrado e prestimoso cidadão João 
José do Oliveira Cuvulcanli! Jloi um duquellos at.ten
~tdos, Exm. Sr., ~ue demonstrnm bem a malva
deza da espccie humana, quando possuidn dos sen
timentos de vingat;çn, de barba lidado o de despêito. 

. Esta ettmill'a deixa de mencionar circumstancinda
meJ•te o f!te!O, po1· já ter sciencin haver feito a y. Ex.: 
ayenas hnntn-se a dizer, que o t>ssassino Jo·J·ge de 
bá Barreto, nggrcgado e guarda costa de Mi~uel Xa
vier1 dia~ antes procumrn o juiz de pnr. ~o log~r 
Gempnpetro, onde teve Jogai: o fatal acontecimento, 
ru·o~ala.ndo que assim o fazia, porque assim lh'o 
hnvm atto o seu amo! . · · 

A prova mais robusta de que Miguel Xáv:er -~ 
·· Quesado foram conniventes na tentativa contra a 
vida do juiz de paz, púrque, despeitados, não po
diam de outro modo ronb;u-lhe a influencia e d~ 
seus am,igos no grande partido conservador deste 
termo, e que Jorge, o assassing, apenas commetteu 
o t:t·ime, tornou á casa daqunlle, e, dando-lhe pari(< 
da commissão, segundo tem confessado, entregou-lhe 
o clavinot~. que tomara do otncial de jnstic:J Fran
cisco Alvos Caboclo, que acompanhava o juiz, e seu 
(Imo mandou-o para a casa dn Quesado dar igual· 
mente parte do occorrido, e ambos disseram que 
ello nada sofTJ•eria, o executor, com quem teem convi
vido escandalosamente! -

Ainda hoje Miguel Xavier conserva em seu poder 
o roferhJo clarinote, como testemunha indelevel de 
tão nefanda em preza? 

Existem documentos dos proprios punhos desses 
dbus individuas, uma carta dingida ao juiz de paz, 
de Miguel Xavier, ameaçando-o, e uma outra de 
Quesado, confirmando taes ameacas, e dizendo qu~ 
JoJ·ge ô crenturn daquelle ! • 

Estn camara afirma a V. Ex. que viu e reconheceu 
os dttns documentos, e espera qne elles irão á alta 
presença do V. Ex. . 

Ainda ha pouc~. J oito Antonio de Jesus pnblicn
mente dissera que, de combinação com tnes indivi
duos, fôra IÍ prisão c arrancara, com a maior ostenta
ção, o criminoso Joaquim lgnaeio ~a Costa·! 

Exm. Sr .. para maior confirmação de que .Toão 
Quesado e Miguel Xavier protegem de r.ommum ac
eordo criminosos, dando clles asylo em suas proprias 
easns, bosta di1.er a v, Ex. quo ainda hn pouco·ha
vendn de sor capturado o criminoso Antonio Theo· 
dorieo, pelo digno delel(ado da Barba lha, tenente 
coronel Vinnna, escnpulindo-so o mrsmo da casa de 
Qucsadc, foi tor li casa de sen commen,al Miguel 
on·le foi preso. Entretanto silo Ines individuas ini· 
mi~os accessuri;;s do goYerno actual como propalam, 
o diw tt~swmunhos que esporam ser noiJ1eados juizes 
municipar.s deste tormo o du da llarbnlha l , 

Ainda h a pou~os dias, vindo á esta villa esses indi
víduos, fizoram umu rouniito com lihoraes com quem 
apenas teemreinr.ües, o declaraJ'nm que da capital 
lhos haviam oscrip'to1 quo ollos seriam infallivelmente 
nomeados p3ra os dllos logaiCsl 
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Exm. Sr., será a maior degradação pura este pobre 
Cariry; ó augmentnr .1 affiicção uo alllicto: dobrar
se-hão os dissabot·es da po~ulaçito; 'n> ptwsoguições 
serão inacabaveis o a rapncidudA em gr11ndo escala; 
assim como, será ainda mais escandalosa a proteeçüo 
no crime I 

Joiw Quesndo, Exm. Sr. além de ser homem rnn· 
coroso e odiento, é um desses homens que, na qua
lidade de nutoridàdc publica, servo-sedo seu prestigio 
para commetter crimes. 

Na secretaria dessa prcsidüncia h.1 do constat• que 
elle, já ha annos, reunm porção de homens nrrnad(ls 
e invadiu o termo do Jardim, para nssnssinar u seu 
cunhn·lo Monteiro. Quanto n Miguel Xavier.uló n do 
quo tem-se exposto, um mal chronteo. um mal inse
paravel o acompanha: vivo qunsi sempre na era pula 
r. nesse estado consta que commette factos indignos 
de menmonar·so. 

Esta camara, pois, jámais ncroditn que V. Ex., ii
lustrado e homem que só encara n lei, pensador e 
d3 caractet· independente, consentirá em tal. 

Ainda mais, como melhor sabe V. Ex .. a conti
nuaÇão de taes individttos nos commnndos de que 
se acham revestidos, é ~or demais perniciosa: e 
quandtl tocar lhe a vez será grande a rea~çiio!. 

João Quesutlo, F.xm. Sr., do tempos a esta parte, 
tem sido a caus't da deshurmonia que vae havendo 
no partido conservador dn termo ria Dnrbalha: ''• 
estando ulli bastante intrigndo e despeitado, quo•: 
estender esse mal por este termo, com os sons ius
tinctos do ferocidade; e assim Miguel Xavier, que, 
como aquelle tem adquirido desniTeicões 1•mi salien
tes de conservadores importantes ·do Crato, pela 
protecção que, dizem, protlignlisa a certos individuas, 
accusados de furto de cavai! os, quer plantar a 
mesma desharmonia aqui, onde pretende, como diz, 
fazer partido; mas esta camara tem toda a ct·ença de 
que jámnis eiles o conseguirão. Esta camara tem ll 

honra de pedir a V. Ex. que d!speuse·!he, qu:llquer 
expressão que não tenha stdo d1gna de tr a alta pro· 
sença de V. Ex. n qnom felicita pel~ honrosa e feliz 
ailministracão; que ha feito, pBt·sr.gni!lflo o e!'ime, e 
niornlísnndo o prmcipio c·institucionul, outr'ora tão 
'aba!ldo.-Deus guarde a V, Ex.-Camara munieipnl 
da vi lia de ~líssão Velha, em sessão ordinaria, 11 da 
Ja'neiro do 1870.-(Assignados.)· Joaq11iln Perei1·a 
d.e A::evedo.-P. Jose Ra11n,undr1 Cavalcanti.-Jna
quim .lfa.noel de Ass11mpcão, secr~tal'ÍO.- Paulino 
Correa de Araujn.-Joào Emygdio. Cap1:bnril1e,
J os c Gomes Pinto. >> 

Eis, Sr. presidente, um documento official de nmn 
autoridade, de uma camara puramente conservadora, 
com rela cão a esses cidudilos bencmeritos, elogiados 
pelos dignos senadores rle minhn pravincia. E~t não 
emittn juizó nenhum; sómente chamo a attençan do 
senado pam este documento. 

O Sa. J.\GUlR!BE:- Trocaram-se ·a~ papeis; nós 
não accus:lmos os co-roligionarios do n0bre senador 
e o juiz os condemnou. 

O Stt. l'olll'Eu:- Não sei que ,iuiz·foi; ou não 
accuso nem defendo; quero só mente mostrur 11 dos
murnlisação das leis e da autoridade que infeli~
monte lavra por minha 'proviucia, donde resulta oste 
estado que Jumento., 

O Sn. JAGUA!liBE :-Eu ~-ela minlm parto doft,nrlo 
n este o a outros. 

O Sit. l'oltPEu :- Eu tinha dito que não s6 a op. 
posiçito liberal, mats ainda a opposição parlam~ntar 
couservad01a da cnmnrn dos deputados, descna do 
govemo ~uunto á sua promessa do reformas. A este 
rospoitu ju citei os primeiros ortigos com quo a queiJa· 
opposição rnnnir~stou ao publico pela imprensa, 
dando os motivos de seu rompimento; outros que 
succossivarnento teem apparccido continuam ades
envolver esstls motivos u afundar mais o sulco qua 
ora j•i separa um grupo tão notavel do actual go· 
vornu. 

Dizia outro artigo da opposição parlamentn: da 
camurn dos Srs. deputados ... 

O Sn. NuNES GoN0ALVES:-Convêm que lt~'a. 

O Stt, JAGUARIBE :·-Ainda anonymo. 
O Sn. Po~!PKU :- Escripto pelo Sr. João Mondes 

de Almeida, que untorisou-me a isso declarar, e dt1 
:tecorrlo com seus rlistinctos amigos, que nito são 
homens do mascara. (Lê) : 

" E' tempo rle fazer constar no mundo qu~ ? 
Brasil não licará sósinho nessa luta entre a escrm· 
dão o a emnocipação. A Hespanha já inicia alguma 
cousa; e no emtanto o Brasil fica inactivo, á espern 
talve~ de uma revolnclio radie" I. Não: u partido 
conservador deve diri'git· o moderar a corrente, soh 
p ma de faltar á sua missão civilisadora. 

Ha, além disso, diversas reformas que· co~vém 
activar pura qne o partido conservador s~t:sraçn 
compmmissus assumtdos durante a oppostçao, e 
possa associar ao seu destino n opinino. Se o partido 
conservado!' não fizer cousa nbuma emqnn nto estiver 
no poder, não jnstifica-se a crise politica d~ 16 de 
Jnlho; foi um erro sua ascensão. Promassas sao pro
messas e essas sú se fnzem durante n opposicão ; o 
"Ovcrn~ não póde deixur de pruticar actos ; Ós inte
~asscs puhlieos exi~e!" factos o só factos. . . . · 

O clamor não é su de um ou de outro tndlVlduo, 
ó de todos os amigos ; as queixas vem de todos os 
anllulos do Imperio, e não ~penas de uma. ou de· 
outra província : o gov~rno e, para bem dtzP;r, o 
enuucho, ao qual foi confiado o harem progresstsl7, 
qne, mais tarde, melhor educado por temporana. 
~ubmissão,.o disp_ensar.IÍ. » . . • 

No segniute arttgo, nmda rela h v o~ _este ns~ump_to, 
exprimiu-se o orgão •laquelln oppostçao da man~tra 
seguinte (lê). · .. 

" O ministerio não olcvo continuar es~a.poh.hc~ 
que o isola do partido conservador: o mmtsteno o 
apenas o governo de ~e~e homens p;n·n sete homen_s; . 
assim o querem os .tmstros. O que faze~·se em tao 
extranha conjunct.ura? Deix.1r que o ~arlldo,cons~r
vadot• succumba dividido o tlesmoraltsado, a fetçao 
do enfermo gabinete, é condes~ea~m!cía.queo ~Huro, 
cmhorn m:1l afigurado a alguns, na o .Jnsllf!cnrú. a c~
rnarn dos deputo dos tom o deverdei~podtrque aopt
niito publica faça pesar sobro o partido .a ~ravo r~s
ponsahilidndo moral da inercia govcrnuttva e das~~
trigas tio reposteiro. A cnma!a do~ deputado~, cheut 
de vida e roplecta de intelhgenmas, nocossttn con· 
demnnr a estreita politica de cnmarndagom, quo vae 
fraccionando o purtitlo. 

Com quo direito o gnbi~ete quer amsta~ . com• 
cigo, em qttesliw que nitO o nem dove so~ po!thcn_. a 
samnra dos deputados? Q1!n! a !nzto J!ts.ttficnttva 
para ussociur 1l s~rlo do numstorto o pnrttdo CO,!l· 
sorvador quo nito quer essa doplnruvol abstonçun 
apregoada pelo gabinete como prngrnmmn seu ness~ 
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~00 S~SSlO E.IJ 28 DE JULIIO DE mo 
~rave nssumpto? Embora os ministros hnjam tid11 
força suffi.:ioute para impôr o siloncio e a· iuercia 
sobre essa questiio tiio momentosa, ha cerca de 40 
deputados que não tem-se prestado ao influxo, e !Jão 
protestado com seus votos. 
. Deslocada essa força, é cet·to que alguma cousa 
será feitn a bem da emancipàçiio e da propriedad~, 
eonciliados nssim todos os interessas. 

Se o gnhineto entende,. e ha sustentado, que a 
abstenção do governo é ainda essencial a uma solu
ção prudontc do mnis grave problema dl actuali
dade, quer ccusa.dlforeute do que quer a oppos;cito 
parlamentar, tanto mais quanto o gabinete niio tem 
ató hoje.cuidpdo de apparelhar o,q meios apropria
dos pnra ilque1la solução, como ?S proprios minis; 

. tros o tem .:ecl.ar;Jdo sem mysterw nlgum, o como e 
' publico e notol'io. Entre o vagar da prudencin e a 
. precipitacrin de medidas h a um mui o termo; so 

eonvilm niw acompanhar os adversarias em suas 
agi tacões, cumpre ao mesmo tempo tirnr-se pret.exto c 
motivo para estDs, fazendo-se' alguma cousa que affir
me o pens~mento geral da nação. A propriedade, a 
fainilia, a sociedade, sotrrem tanto com as ebulições 
de medidas precipitndas como com as duvidas do 
abandono: ambas es~as conductas abalam e poem 
rm questão os nossos maiores interesses, ameacando 
allnir mesmo as instituições... • 

Note-se bem; é o proprio orgão da ~pposição parla
mentar quem confessa que as medtdas do governo 
nunca chegam a vir ao senado. 

O Sn. JAGUARIBE: - A reforma do recrutamento 
já deve estar aqui. 

O Sn. Po!!PEU (Continuando a ler): 
cc Quanto ás 011tras reformas promettidas, o gabi

nete não justifica-se assás, como seria pam desejar-se. 
Bastam os actos e as discussões no corpo legislativo 
para demonstror que o gabinete segue sempre o 
mesmo caminho: não ha um pensamento uniforme, 
não ha um plano geral, não ha emfim um pro· 
granima com idéas 'definidas. A reforma policial, a 
reforma judiciaria, a reforma administractiva, a 
mesma reforma da guarda naeional são verdadeiras 
oscllacões quô' denunciam a· nullidade de vistas no 
goverôo. Tudo· para o ministerio .é conswnte emba
raco; os ministros variam de opinião de anno em 
anno, e porisso nada edificam, e a situarão vae cor
rendo esteril, excitada ap nas a curiosidade mais 
de uma vez por incomprehensiveis discussões de 
equilibl'io entre os grupos. do gabinete, que ora cst1í 
enfermo, ora convalesce e ostenta saud~ por ronven
cionadliharmonia entro os ministros dissidentes. 

O ·gabinete· actual não ~ontém, pois, elementos 
de duração, que possa assegurat· pdra a situação con
servadora uma ordem de cousas estavcl, rt•gulat· e 
sória. >> 

Vê, p~rtan to, o senado que s~o os propr_ios ~o-re
Ii"ionarws do governo que dundam da smcendado 
u~ suas promessas; são ellcs que, desenganados doss~s 
prome5sas procuram impellir o governo a aprgsenta1· 
essas reformas, oq a que se rotir~m do poder; são o!
les que o conciemnam peremptormmente como iusuf
ficiento par~~ situação. A opp~siçfio libet:tl est1í jus
tificada no JIIIZO de seus proprto advorsunus. 

Acredito, Sr. presidente, 'que não ó sem grundo 
sacrificio que Ps~os distinctos parla montares da outra 
c:a'mara so resolvr.rnm a dar osso passo contra o go
verno, qne ha puuco saudavam como trazendo a mt
rora da rogonuraçilo; nito pó de, portanto, ser acoimada 

1 a opposição, nom tiio pouco o o~ador qt,le se dirige 
no so:tado do accusar por despctto ou -mtoleraneia 
politicn o actual governo, quando seus propdos 
amigos, o~ mais dedicados, veem-se forcados. pela 
conscienda do dei'O.r a separa.rom.se dellê e protes
tarem contra sua inercia e fnlta de execução ·do. pro
messas. · 

Sr. presidente, a falia do throno com que se abriu 
a presente sessi10, diz o seguinte (lendo): 

"O desenvolvimento moral e material do Imporia 
deponde essenr.inlmonte de dif)'undir-se. a instruccão 
por todas as classes da soetedude, da facilidade Jas 
communicações, do auxilio de braços livres ú lavonra, 
priucipul fonte do nossa riqueza. , 

O :opico correspondente a este período, .diz (li): 
'' O progrçssivo crescimento das rendas public~s 

provam o muito que valem as forcas productivas do 
Brasil, c o facto de um orçamento; em que as despe
zas niio excedem (IS recursos ordinarios do thesouro, 
hu do seguramente nugmentar a conllancana expan-
são industrial do pniz. ' 

EstiÍ intimamente convencido o senado, que odes
envolvimento moral e material do Brasil dep~ndees
pocialmente de ditrundir-se a in'strucÇão por 'todás iis . 
classes da socie" ade, da facilidade das coinmuni
caçõe8, do auxilio dos braç~s livres á lavoura,· prin · 
cipal fonte da nossa riqueza. · 

Não será, prJt'tanto, i Iludida a confianra de Voss11 
Ma gesta de Imperial na desvelada attenciio que urge 
dedicar a estes assumptos, assim com'o á reform1 
eleitoral, no melhoramento da administração da jus
tiça, á organisação municipal e da g~arda nacional, 
á decretacão de meios para levar a etfetto o recen
seamento' do toda a população do lmperio, á lei do 
rccrut.1mcnto, e ao cod1go penal' e do jrrocesso mi· 
Iitar. >> • 

Este topico da falia do throno importa uma. grande 
promessa que até hoje o governo não tem procu
rado satisfazer, não só com relação ás mediilas de 
que já me occupei, como a respeito do outras posto 
secundarias, mas não menos tmporwntes, necessa
rias ao legislador, e ~o administrador, como ore
censeamento, e de outros objectos relativos ao des-
envolvimento da industria do paiz. · ' 

Por conseguinte, a resposta do senado, como a ffir
mativa de que o governo sé. prest!IÍ'á ao cumpri
mento,.á satisfação dessas promessas, nllo me parece 
justa, por isso que depois quasi Ires mezes de sessão 
essas medidas . não foram apresentadas no -parla
mento. 

O Sn. JAGtiAiliDE:-0 Sr. ministro do Imrerio.já 
apresentou um projecto relativo ú eswtistica. · 

O Sn. Po.IIPEU :-0 que me consta é.que o nobre 
ministro do Imperio apresentou um projecto ou pro
posta pedindo um cmdito para fazer o arrolamento 
da população. . 

O Sn. J,\GU.\1\IBE:-A respeito. do recenscamo:tto, 
nyrcscntou uma proposta pedindo 11m credito. par~ 
mandar levantar o recenseamento do Importo: e 
cumprimento da promessa. 

O Sn.' l'clJII'EU: -Esta medid.t apresentada no 
fim du sessfto, ni10 correspondo á promess~ que hn
vin J'oit.o o govel'IIO de tom~ r a peito esta modidn. 

O F. OcnmNo :-Apoindo. 

O Sn. Pom•1m:- So o• recenseamento que pre· 
tende mandnr fazer o governo em todo o ,Jmperio 
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terri li(! sor feito pelá m'OilO ~uo se executou na Côrte, havia mencionado, por outra o Diilrio Úfficiet! havia 
ondo·alids presumo qu11•o .fo1 melhor do quo se faria negado: masdesdo que o nobre senador nflan~a qu~ 
nas províncias por pessoas competentes, níio eor- vm e quo o repolliu, não duvidnrei: pi'Otesto, porém, 
rosponded ás intenções do go~erno ~ dal'!í talvez c 1ntrn a nccusaçâo decumplieidaliedopartido liborul. 
uma fulsa · idéa tf,t população do Imper10. O Sn. SrLVEIR,\ DA Mon.1: ""'O D1ario Officia! dos. 

O Sn. SrLvEilu u.\ Moi·u:- Eu não estou com· mentiu... · · 
prehendido nelle. O Sn. Pom•Eu:- Eu pcnsoi, Sr. presidente, quh 

O Sn. ZAC,\R!AS:- Nem eu. o nntigJ systhemn de especular com o. terror do 
0 ·Sn. PoMPEU: _Quando se der occasião de tratar par Lido liber11l pura tomar neces>ario·o,outro 11artido 

deste objecto eu terei tombem opportunidade de mos- no poder, .já tinha passado. A historia ha d~ con. 
trar ao senado que o recenseamento lev_antado na· signat· um dia r. os noss,.s vindouros quanto estu de-

I · d • ploravcl especulação de modo actuou nu segundo rapital do mperw não parece correspon er· a sua reinado pam tornar-se suspeito o pat'lido libóral nas. 
população. . ' 1 · • d · 

Os Sns. ZACARIAS E 'F, OCTAVIANO :-Apoiado. a tas re~1oes o poder. · 
· Não, Sr. pl'Csidente, o partido liberal não foi cum-. o' Stt. PiiiiPEU :...:.Não só nelle existem faltas capic plico nessa munifustação; niio quer esses meios; n~o 

taes, porliue consta-me que muitas fam~lias _não se lança mão delles. e e nem os 11pprova, (Apoiados.) 
dei'am nó arrolamento, como da combmaçao dos Por mim o digo, ·e creio que posso dizei o em 
algarismos totaes da-população, com relação. áquellos nome dos meus colleg.1s (apoiados), reproduzindo o· 
']UB demonstram os factos nuturnes ~ somaes pelo ·pensamento de um grande orador francez: sou 
movimento da população, quer de nascimentos, quer daquelles que dotest<1m a forçn e a viohincia, que 
do· ob1tos, quer de c~s~mentüs1 outras tlntas. bases :não auxili11m o direito; não creio que uma nação se 
pelas quu"~ a es~111~ttea mmtas .veze~ venfica o regenero pelo fungue ou pelos tumultos militares, 
computo· da po~ulaçao de um .Palz; d1g~ eu, quer : (apoiados) e gritos da pl'ilçn publica; se ella se 
I)Or aque!le, quer por esto mot1vo, e f:cJ! de reco· abandona 110 dcsp<>tismo, n.1o serão taes meios q,ue 
nhecer que o numero totul da populaçao nccqsada ,lho hão'ilo rruebi:aJ' as cnd~as;· os 'governo• perecem 
nesse documento de 235,000 alm~~' .não parece ser por ~uas proprias t'altns; o Deus, que c~'nta ns ho~ns 
o verdadeiro da cidade ou mumc!p!Ct do Rw de :dos govcr·nos, nos segre !os de sua mfimta sabedorw,. 
Janeiro. :sabe preparar para aqnelles que desconhecem suas" 

O Sn. Z.K~nrAs:-Nno é passivo!; é um improviso. !!eis eternas, cntastrophes muito mais. f"rmidnveis, 
OSn. ·SrLVEIM o.\ MoTTA:-Nao é nem metade; ;e inf;11liveis do que essc,s explosões dê colerae ,des-

J• sso· é um escandalo. · peito do nl:;uns militn~es offendidós, como dizem, 
pelo Sr. ministro da gucrru. ( illúito bem/ muito, 

o Su. z.~CAJU.~S :-0 governo nomr•on agentes dei· . bem I) 
toraes e o povo estava com medo; foi uma abstenção ' Orando o Sr. Pom?eu, o Sr. presidente pediti-lhe·· 
estatisticn. . 'permissão para ler os seguintes ufficios: 

O Sn. SiLVEi lu DA ·1\[orTA -Eu não estou no L" I · ! Datado de· hoje, do ministerio do ·lmperio,' o p1·i~ 
,arrolamento e assim aconwceu a mmta gente. :meirocómmunicnndoque Suu ~fugestude o Imperador i 

O· Sri. l'Ol!PEU:- 1lôrtanto, Sr: presidente, dizia se digna de receber, amanhã,.29 do corrente, á 1 
eu que; se'estn· grande médida,de reconhecida neces· j' bom da tnrde

1 
no paço da düade, a deputnç&o do se

ôidade pulilica e por cuja execução eu sinceramente nado incumbida du cumprimentar o mesmo augusto 
alm~jo, tem~ de'se.r,exccutàd~ pela maneira.tJOrque /se!lhor, pelo ~nniversario nntalicio 'da ser~·nissima 
o fo1 na C~rtc; ahas. pqr pessoas competentes, de· ·prmccza 1mpcrwl a Sra. D.lsabel. 
baixo das vistas immediatas do governo; no rednto i O· segundo communicando que Sua· Mages. 
de umâ cidudo mais· civi!isada do Brasi), de 'distnn· ! ta de o Iinpemdnr se· dignn de receber no· paço da 

' J!iiis.I!'miili,dn~; e de~ r.cs?ltano imtCceit•\vel, pe_l~~~ma ' :cidade no dm30, ri 1 horu da tarde, a·deplitação do 
deillc10ncra, e 'de presumu· que oste somço, praucado , senado que tem :de npreswtnr no mesmo augusto 
no ,interior ~o Bçasif', por autoridades de m~nos es· ; sonhor.o decreto da nsscmblóa geral fixando a fo~ç~ 
crnpulos, menos com~ete,ntos! I,onge d~s nstas ~o , naval para o anno fln~nco!ro de 1871 a·l872.-De 
govur~o, t.é!ll' de~ ser· amda ma1s 1mherlmto: todav10 i ambos ficou o senado mte1rado. . 
eu eStJmareJ~~Ui\O. gue, se empre endn, .no men?s ,· Dep' ois de orar 0 Sr. Pompeu, o Sr. preside!! te 
confo um ll_nsaw, po1~ e vergonha 9ue amda hOJ9. : disse: 
ignoremos a populaçao dó nosso pn1z, base de uma .' . . . . . 
boa administrucão. i " A dtscusssao d~. projecto de l~1 do or~~mcnto 

Sr! president.é; demasiado hei abusado dn attencão , para o anno llnancwo del871 u 1872 ~stá aOJ~ntada 
do' sen~dÍl (não apoiados) e de minhas proprias -f~r· i Dil somara dos ?rs. deputados, e O prOJeCtO nuo tnr• 
cas'; vou· cunclmr o meu discurso, mas antes de fa~ dara a .ser enytldo no sen.mfo. , 
zel~o permitiU v. Ex. que eu daqui lavre um P,ro- A uluma rO!OrJl!a ~o rcgrmento do ~ena~o manda . 
tOStO contra a UCCUSilCfiO mjusta' altamente offenSlVR,' clogeJ• Uma COmmJSSaO COm a ~enommaÇ~O·dO COr7. ' 
que nos ctirigiu,o nóbro sennddr pl!la·llahiu, prosi- missão de fazenda, para exnmmar o proJecto de ~I' 
dente daquo1In província,, quando accusou-nos do do or~nmento que a camnra dos Srs. deputados envia· 
cumplicidade por osse pisturoio ou gritaria da praça nu ~ena:io an~u~lmcnto. · d 
pubhcn contra o governo,. que elle·disse haver pre· lista comm1ssao dovc ser composta. e set~ mcm-
sencíado· c r·cpellido. . . . bros. . , 

Sr. ,presidente, ntó o~ tão eu tinha pon.noxacto ou l'EevJno n~1 senad.o do que· no primeiro ·~ia· de 
tinha duvida a rospo1to desse acontecm10nto do· sessuo dar01 pu~a ~1dem do dia. seguinte· a uomea-
10 de Julho, porque se por uma parto à imprensa o ção desta comcmssuo. '' 
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Tendo dado u hora ficou aàiuua a discussão ui) 
roto Jo gracns. 

O Sr. presiucnle deu n ordem do dia pum 30: 
2• tli.~cussíw do parecer du comnmsão de consti· 

tnição conco~ollllo a licença pedida pelu Sr. sonad0!' 
barão do Itnunn. 

Dila das proposiçõt·s da camúra dos deputados: 
Anlorisando a oneurporncão de companhia pura 

eonstruct:iiO de uma estrada do forro entre as proviu· 
das de 'Santn Catlwina e l\io Grundo do Sul, com 
o parecer tia commissão do em prezas priYilegindas. 

Determinando que seju conferido aos ulumnos 
da escola central o grúo 'de huehnrel em sciendus 
mathomat.icas e physicas, com o parecer da commis· 
>ii o de iustmcção publica e voto separado do Sr. 
Pompeu. . 

Continuação da discussão do voto de graças. 
Requerimento c parecer da mesa n. 228 sobre a 

prorogação das horas durante a discussilo do orça· 
.. mento. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas e 5 minutrrs da 
tarde. 

ACTA EM 30 DE JULHO DE 1870. 

P!\ESIDENCL\ l\0 Sll. VISCO~DE IJE .IDAETE'. 

A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, o 
acharam-se presentes 2\l Srs. senadores, a sabot· : 
visconde do Alm~té. Almeida e AlbuqtwJ·que, .J >bim, 
l.mrào de 1\Inrnangunpe, Leilão da Cunha, Chicharro, 
Femandes Braga, bnrão do Rom-Hetiro, bariio de 
Cotegipe. barão de S. Lourenço, barão do Hio
Graude, barão das Trcs llarrns, Jaguuribe, duque ul' 
Caxias, l<.Octavianc, ~ayão Lobato, Torres Homem, 
Sinimbú, Antão, Ribeiro da Luz, Su·aiv;t, Cunha 
Figueiredo, Teixeira de Souza, Figumra de Mello, 
Pompeu, visconde de Camaragibe, visconde de Sa
pucaby, barão de Muritiha, c Zacnrius. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Nabuco, 
NuncsGonQaives, Paranagu~, visconde de ltnborahy, 
Dias de Carvalho e Souza hanco. 

Deixaram de comparecer com causa paticipada os 
Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de ltuúna, 
Paranhos, barão de Maroim, Paula Pessoa, ~lendes 
d< s Santos. Dias Vieira, Fonseca e Mafra. 
· .Deixaram de comparecer sem causa participada os 

Srs. Carneiro de Campos, conrle da Boa-Vista, barão 
de Pirap.Jma, Firmino, Souza Quei10z, Silveircl Lobo, 
Silveira da 1\lotta, visconde de Suassuna, c visl'onde 
de S. Vicente. 

O Sr. pmsidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de quonon, mas quo ia ler-se o ex
pediente que se achai' a sobre a mesa. 

O Sr. 1" secretario deu conta do seguinte 
EX~EOIENTE, 

Officio de 20 do ministol'io do Imperio remottendo 
dons autographos de rosoluçoes sunccionadas que 
approvam pensões concedidas: ao Yigal'io .To se Maria 
de Azevedo; ao soldado Mano~l.Tulio l'oroiHt do Mo
nozes e outros.-Ao atcllÍI'o, communicando IÍ outra 
r:amarn. 

Dilo do 2.1, do minislel'io rla guerra, dcvllu·ando 
que nos dias 5 1is 4 horas da tardo, o ü ás 10 horns 
da manhit do soguinlo mez do Agosto, dcvom ler lo
"nr as excquias, na f'.apclla imperial, pelos ollicinos 
~ pra\:as, fullecidns na cumpnnha do l'aragu~ty,o que 

esta eommunicliçiio era Ilssim feita pnra que os 
Srs. sonaJorcs possam comparecer á dita solemni·. 
dndc. -Inteirado. 

Quatro offieios, senao um de 28 e tres de 29 do 
corrente, do i" secretario du camam dos Srs. depu
t•Jdos, romettcudo as seguintes proposicões: 

" A itssemblóu geral1osolve: • 
Arl. to E' o f.(Overno uutorisado para concederá 

companhia Itúana, org;misada nu provincia de S. 
Paulo, afim de construir uma estrada de fen·o de 
Jundinhy a Itú, os mesmos favores concedidos á 
companhia ingleza da estrada de ferro Je Santos u 
.Juudiahy, menos a gHrantia de juros. 

Art. 2." São r~vogadns its disposições e.m contrario. 
Pat;o da camara dos deputados, em 28 de Julho d0 

1870.- Conde de /Jaependy, presidente. - Jnaqltill! 
!'ires Machado Porlella. 1" secretario.-José Afal·ia 
da Siha P1tranhos Junior, 2" secretal'io.n-A' com-
missão de emprezas pl'iYilcgiadas • 

" A assombléa ~eralresolve: -
Art. 1." Fica o governo aulorisado para mandar 

desde jiÍ matricular no 1 o anno da faculliado direito 
do Hecifo o alurimo José Mnrin Leitão da Cunha, o 
qual ni10 poderá ser admittido a exame do anno 
lectivo sem mostrar-so habilitado no preparatorio de 
historia. . 

Art. 2 " Hevogam-sg r.s disposições em contrario. 
Pac.l da camara dos deputados, em 20 de Julho 

do lti70. - Conde de flaependy, presidente. -
Joa7niu1 Pires A/l .. chado Porlella, 1° secretario.

. Jose Jllaria da Silva Paranhos Junior, 2° secre
tano. " 

" A assemblóJ geral resoh•e : . 
Art. 1° E' o goremo nuturisado para mandar fazer 

exames do 1• anuo da faculdade de direito do Re· 
cife ao ulumno Lourenço de Sá e Albuquerque, de
pois de s~r, em tempo-competente, examinai! o e 
approrado no prcparatorio qno lhe falta. 

Art. 2• Revogam-soas disposições em contrario. 
l'aco da camara dos dt'putados, em 29 de Julho de 

1870.'-Condo do JJarpC1J.d!/ presidente. -Jnaquirn 
Pires Machado Prwtella, }o secretario.-José illariri 
da Silva Paranho:ç Junior1 2• secretario. 

cc A nssembléa geral resolve: · 
Art. 1. o São reputados válidos, para matricular-se 

na facnldado de medicina do Rio de Janeiro, os exa
mes de prApamtorios que o alumno Platino Soares, 
houver leito na escola militar da Cclrte. 

Ar!. 2. o Jlevogam-se as disposições em contrario. 
Paco da camara dos dt>putados, em 29 de Julho de 

181o.:...condr. de /Jaependy, presid~nte, -Jpaq11i'!" 
Nrr.s Ma•:h11do Portella, I• secret.ar10.-Joso Mana 
da. Sll!'n Pm·nnho.< Jnni•w, 2° secretario. n-A' com· 
missão de instrucção publica. 

Dito de igual data, do mesmo secretario, decla
rando que ,, dita r.amara adoptou a omenda dn 
sanado <i proposição que approva as ~ensões conce
did;ls a D. Umhelina i\dclaJdc da Silva a que vae 
dirigil-a á sanr.çiio imperial.-lnteirildo. 

Depois da lcitnta o St·. presidente, disse: 
"O senado acabou de ouvir lilr um officio do Sr. mi· 

nistt·o da :.:ur,rra, da ludo do dia 25, no qual me com
mnnicn, para o fazer constar no senado, que no dia 
5 do proximo futuro mcz de Agosto, ás 4 horas da 
tarde, e no diu (i 1Ís 10 da munhit, hfio de celebrar-se 
na ca polia impel'ial as exequius pelos officines o pra
ças que fnlleccram na campanha do Para~uuy. 
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Parece IÍ mesa _quo .devo propor, como propõe, no 
~enado a n~mon~ao d~ ~ma deputação parn assistit· 
nquellu ccrunon1a rohgwsu, participando-se no "O. 
vorno n nomoacão e pedindo-se a dosi:;naciw"do 
log1u' para nque1le fim que ost1i destinado á 'depu
tação. n 

Annuindo o senado foram sorteados para a l!opu
tacão os Srs. senndo;es : . . 

':isconds do .sa~uçnhy. ;o\ntiio, barão do Dom 
llettro, Pompeu, foi.XOl!a do Snuza, duque de Cuxins, 
Fernandes Draga, Ribmro da Luz, bai·ão de S. Lou
rençn, Cunha Figueiredo·, Torres Homem Para· 
naguá, Silveira· Lobo o :'llubuco. ' 

O Sr. 2' secretalio leu o seguinte pneeer da com· 
missão de em prezas privilegiadas : 

uA col_llmissão de em prezas prh·i!ogiadascxaminou 
eom mmta attençilo a proposição da carnal'.\ dos 
Srs. deputados ~ os documentos com que veio a com· 
pan.hada a respeito da subvenção de 40:000$000 con
cedida, por os paço de 30 nnnos, á navo"uciiu por, 
barcos a vapor'no rio At·Jguaya, entre o" ponto de 
llaeayú na província do Mutto-Grosso, e o de Santa 
1\[aria na tle Goyaz; ficando o governo autorisndo 
não só para conceder terras aos indivíduos, que se es· 
tabelecerem nas margens do Tocantins e Ar~"uaya 
c?m~ a manda: estu~ar a região obstruida por ca~ 
C•Joetras naquelles rws en.tro Santa Maria no Aru· 
guaya, e Arroios no Daixo Tocantins, em ordem a 
melhora! a communicação entre os ditos pontos por 
nare.(nçao ou por. estradas marginaes~ correndo a 
despeza por conta dos cofres publicos. 

Entende a commissão, _que a grande importancia 
de. ~I empreza. pode-~~ dtzer que é de primeira in
tuiçao, quer seja considerada em relação ao provei
!~, q~e púde resultar de wna. racil e rapida commu
mcaçao pelo c~ntro do Im?eno, . communienção que 
tem de aproveitar _a· quatro provmcias, que não pú· 
dem gozar cem•emontemento dos beneficios da ci· 
,~Jisação; quer se considere em relação ao incnlcn· 
lavei augmonlo de producção,o n grund~ diminuicão 
das actuaes . d_espezas de transporte, quo cvidcn'te
m~nte surgi~ao, desde que o ~erviço dos vapores 
ammar c excitar os trabalhos de mdustria oaricolu e 
cnmmerci 1!, que inrolizmento se acha dormindo na· 
qne\las paragens semi-se\vagens. 
· A necessidade e utilidade da cmprozn pois não 
prel:isam do drmonstração ante o bom sc~so e p'atrio· 
tismo do senado , e a commissão niio póde deixar 
de reconheçer o da camara dos Srs. deputados, 
que, concedendo a subvenção, soub9 muito sabia· 
mente consultar os ~er~adeiros int.eressos ~o paiz. 

Comtndo a commissao não se julga desobri"ada 
do fazer algumas consideracõo~. ora SU""eridas 

0

pela 
leitura drs documentos, qtio lhe fura!:t' pre;entos, 
afim d9 melhor racilitar a discussão da matel'ia, visto 
~o!D.o ~obro o o~jecto da st~bvonção existe jú alguma 
I meta lira em.m de. oxe.cuçao, que cumpro attonder. 

A assomblon lo;:p~lullva da província de G.1yaz 
concedeu a subvonçao do 12:0008 á navegação do 
Arag aya, e em data de 4 do Novembro de 18tiU di· 
rig\n _â assomblóa geral, o a~ Rovorno imporia! duas 
petiçoes do mesmo teor solicitando a subvencüo de 
40:0008 annnn~s, por espaço do 30 unnos, parâ esta· 
belocer uma lt!tha rogul.lr do navogaçiio a vapor, 
que désse 12 vmgens poranno nas 250 leguas,mais 
011 menos, quo o rio tom li nos, o a do ltncaylt em 
Mntto Grosso até ú primeira cachoeirnabaixo do SJntn 

~~aria, tocando nos intermedios do S. José o Loupol
dmn, ponto ondo chegam hoje boas estradas. 

Não ~o lil!li~~nr!o a isso sómonte, a mesma assem
bléa Pr9''incml, por intermodio de uma respeitava! 
commJssão, .reco!'l'Ol~ ao pr~sidonte do rdl'á em ,data 
do 8 do Abnl. do lSüD, pcdmdo o auxiho de 30:000$ 
para ·subvonewnar a navegacão n. vapor do rio 'Ara
gunya pelo Tocantins, por espaço de 30 nnnos. • 

O Dr. Co~to ,do Magalhães, Y~1!do por esse mesmo 
tempo an 1 ara, ? achando-se jn1 por um contrato 
[Cito em Goyaz_, ~ testa d;~ em preza. da. naYegação, 
lambem se ilmgm ao presulento do Pnl'ii instando 
p~lO aUXIliO dos 30:000fl, <jlle com OS 12:000$ COO· 
c~didos por Goyaz, servissem pura costear dons na. 
v10s á vapor de ~astanto força, prnprios para reboca
rem os botes alh usados, e para montai' uma officina 
em ponto pequeno. p:mt os seus reparos. 

I) presidente da provincia,componetrudo da grande 
vnnt~gem do se começar l?go a navegação, mas 
sentmdo ,quo eram necessarws recursos mais lur"os 
pum tão grande ompreza, animou o em prezo li~ a 
procurai-os no centro da praca do commer-cio 
sem todavia deixar do conccder:llw Jogo a subven: 
ção dol30:000S para começo da nuvcgaciio a vapor 
so.b as condições, . qne, cm vista do disposto ni 
lei goyona de 30 de Outubro do 1869, deviam s~r 
fixadas por contrato nas ristus de organisar-se uma 

·companhia ou socieda1ie que em atitude mui~ vania· 
'josa realisasse a navega cão in[erior desde Cametá no 
Tocantins até a cachoe1ra de ltaboca, e. a superior 
no Araguaya desde Santa Maria até Leopoldina em . 
Goyaz, e dahi até Itacayú nu província de Matto- ' 
Grosso. · · 

EtTcctuada a subvenção, celebrou-se o contrato 
entre o presidente do Pará, e o Dr. Couto de Maga-
lhães debaixo das seguintes bases: . 

Obrigou-se o emprezario por si, ou por uma cam
pa nhia ou associação que organisusse, a fazer .a na
Yegaçnp a :.-apor nos rios Tocantins e Aragtiayndesda 
Cnmeta ato ltilcayú de accordu com o contrato feito 
com o presidente da província de Goyaz, podendo 
dividir tod,l a navegacão om quatro linhas: I• de Ca· 
me tá ató fapaiuraqunra o Itaboca; 2• de ltaboca até 
Santa ]\[a ria; 3• de Santa Maria até J.eopoldin~: 
4• do Leopoldina até Itucayú: sendo a:·1•, 3•.c,4• 
navegados a vn por, e a 2• em botos chamados minei
ros, dando-so·IIIos !'eboque entre a 'cachoeira de 
Pariry no Tocantinsen cachoeira gran~enoAraguaya; 
d~vendo o contrato durar 30 annos, mediante a sub' 
vonr.ão de 30:0oonooo. 

FÔi tambem estipulado, que, emquanto o governo 
imperial ni\o concedosse a subvenção que se pedira, 
o servico do Snnta·l\laria ao Pará seria deixado aos 
botes niinoiros). rebocados gratuitamente no primet· 
l'O anno e,ntre :;anta Maria o Leopoldina, o dahi. por 
diante ató cem arrobas om cada viagem. . 

E', portanto, evidontissimo quo toda a base do 
conLra\o celebrado com a presidoncia do Pará, do 
harmonia com n que rilra celebrado com a dA Goyaz, 
llrmou-so om dons ructos e om duas ospornncas : 
nas duns subvonciJJS do antemão dadas. e rios ánxi· 
\io1s, nm presumido do governo imporia!, o outro d(), 
commorcto do l'nrit. que mui patriotica e generosa
monto se comprometton, por officio dirigido IÍ pre
sidoncia a Jqvantar n favor da omprozn. um capital 
dn ü00:000$000 logo que o governo imperial c U! 
duns provincins asso~urnssom uma snbvoncão do 
102:000$000. Foi esta a pedra angular do contrato: 
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c nem o emprezario· ou coiltl·atador commum so 
sngcitaría n condír.õe~ liio graves, se não fosse levado 
pela fó de quo taes auxílios lhes não faltariam. 

Foi 'com este nmmo que· a navcgacão comccou o 
váe continuando: o vapor Cli!·istovãó Colombo: co· 
dído ao emproz~rio pelo .~resid~nto do Pará transpuz 
Jodas as cachoetrnS do l'ocnntms, e Arnguaya, lun· 
deallllo em Leopoldina e seguidamente em ltacaytl, 
havendo assim rompido o mysterio dessa viu fluvial. 
que se julgava impossível de ser pmorridu. 

do Amazonas não teria por assim dízer' felicitado o 
Pará so não tivesse sido mui generosamente subron~ 
cíonadu. 

So, n commissão, pois,' contasse com' a rannuenciil 
do senado proporia um'l orrtenda•aligmentnnoo.até 
200:000$ a subvençilo, . mas faze rido-a se"?pre de.: 
pendente da encorporaçao de· uma compnnh1a sob as 
condições que o governo julgasse convenientes, ten· 
do em considorar,ão os contratos já celebrados pelos 
presidentes dos duns províncias com o Sr. Couto de 
Afagalhães, cuja perseverança e servíêos relevantes a 
respeito desse assumpto ni\o podem ser escureCidos, 

No entretanto, ptevil a commissüo cum pezor qnc, 
limitando-se n proposícão da camnra temporaria a 
conceder sómente 40:0ÔOS de subvenção para ex
pressamente ser applícada â nave~uçiw do Araguuyu 
entre o porto de Itucayú e Santa Maria, ficnrií deste 
modo truncada a linha de navegação, que foi contra
tada e comer.nda em presença dos i:on'tratc.s das anns 
prcsídenci<IR; e .consequentemente abalado o funda· 
men\o em quo o commercio, o a assembléa provin· 
dai haviam firmado o seu compromisso. 

A navega~ão assim bipartida ha de sem duvida 
nrrefecer o enthnsiasmo dos paraenses, o ·de todos 
•1uantos estão convencidos Je que só a navegação 
inteira poderá satisfazer completamente as necessi· 
tlades clnmot·osas de toda a região de Itacayú no 
Matto Grosso até Cametú no Tocantins. 

O presidente da provincín de Goyaz, informando. 
ao govrrno imperial, em data do 25 de Janeiro do 
.:orrente anno, depois de ennumernr miudamente 
todas as grandes vantagens dessa navegação, d,z 
mui convencido o seguinte. . 

" Começando os _perigos da navegação no Arroios, 
e terminando em ~anta Maria,1 ficam os negociantes 
stim auXílio exactamente nos passos difficeís, lutando 
a sós com todas as díffi'culdades;:vindo'encontrar um 
rebocador precisamente no togar onde nao ha peri
gos a ·vencer. Estabelecida a navegação corno esta, 
Rem que Re organise uma companhia que :a reli liso 
désde o Pará até Leopoldina, nnd~ se conseguirá. ,, 

A commissão niil) deixa de enchergar quo o art. 3• 
da' proposição conc@de ao governo a faculdade de 
mandar estudar a região dns cachoeiras do Tocan
tins e Araguaya :o que sem duvida olferece nl[:uma 

· ·vantagem ao prospecto da unvegucão integral. Mas, 
aléni·de'que esse trabalho deveríá correr por cont·1 
dà'compalihia que f()sse• regularmente organisndn c 
contra\'lda, é. obvio que·cJla s~ria mais pressu~osa 
em admnlnl~o em conseqnencHI de sou 1mmedtato 
interesse; sem excluir a justa intervencão do governo. 

o antes mui louvados e ap)lhiudides. 
Como, porém, receia a commissão:que o seu alvitre 

não seja acolhido, . o não quciraellit concorrer para· 
que por ventura caw em desalento essa mesma·na~ 
vegaçào em miniatura, que já. existe, vê-se na dura 
necl'ssiuade de pura e simplesmente pronunciar-se 
pela adopção da proposição da· camnra dos Srs. de· 
putados. 

E', portanto, de parecer: 
Que ella entre em discussão, e que ·pdsse tal como 

cstd e~crJpta, se.m prejuito dos contratos provin• 
Ciaes vtgentes ate que os poderes geraes provejãm 
melhor como entenderem em sua sabedoria. 

Paco da camara do· senado, 30 de Julho de .1870. 
-Cui~ha Figueiredo.-/. C. v; Cansanstio de Si
nimbib.-A. M. Nunes (fonçalves. 

Ficou sobr,J a mesa para entrar em discussão com 
a proposição .a quo se refere. 

O Sr. presidente deu para a ordem do dia de 1 dii 
Agosto: 

2• discussão do parecer da commíssão de constí• 
tuição conce~endo a licença pedida pelo ·Sr. senadc.r 
barão de Itauna. 

Dita das proposições da camnra dos Srs. depu· 
tarJes : 

AntoriS!Indo a encorporação de companhia para 
constrncçuo de nmn estrada ·de ferro ent1·e as Qrovin· 
'vincias de Santa Cathurina e· Rio Gxlinde do Sul1 
c~m o parecer da com missão de emprezas pril•ile· 
gmdM. _ . · 

Determinando que se.ia · conferido aos alumnos ·da 
escola central o gráo de .. bacharel em sciuncias ma· 
thematicos e physicas, com o :parecer da: commissão 
de ínstrnc~ito publica e voto separado do Sr. 
t~ompou. 

Autol'lSando o governo para subvencionar com. n 
quonth d~ 40:0008000 até 30 nnnos a navegação a 
vapor no rto Araguaya, com o parecer da: commtssiio 
de emprezas privilegiadas! 

Parece evidente a todas as luzes, quo, correndo a 
enipreza'por.conta e risco dü uma· companhia seria· 
mente: encorporada, com largos e convenientes re· 
cursos~' trabalhando com doligencia concreta sobre 
toda lllinhn de· navegucüo, a· obra seria mais com· 
pleta, mnis·certa, e mes'mo mais economica tio .que 
sendo cmprehendida nos bocadinhos, o com mes· 
quinhcis auxilies, que muitas vezes so inutilisam 
depois de muitos sacrificios c fadigas. A COf!!panhín 

Continuação· da discns>ão do roto de gracas. 
Requcrimen to· e parecer da mesa n. 228 sobre ,a 

prorogaçiio dns horas durante a discussão do or• 
çumento. 

Em seguida convídon os Srs. senadores presentes 
para so occnparem com trabalhos das commissões. 

'; 
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