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• Deis:aram. de comp&rér.er sem causa parlicipadP:~:-oi;Srl;,>:'<· ·::;. 

barll:o de ·cote~ijiê, Sôuu Qoeiroz, _Paulá, Pessoa, Paea:;_d,êi'~ \}.::L~: 
EH to DE.JULI~O DE 187i Mendonça e.v1sconde ,de Suassuna. . ·_ .. _ • .-·. . :· ':.,. \-." · 

. • . ~ , . • ' .. • ' l!il : •- ' ' • '- - ., . ' •: : >,,.,_' '• I 

PBBBIDENCit DO: SR,_ VISCONDE._DEIÁGUARY 0 Sa. PJÍESIDDNTE abriÍIB sessilo,·. .:· · : · \.~i·; · -
s~mmari;.:;Ex~k~;ENTE: .,, O~D~M rio »-;A::~ Voto de · .. Lea~se a acta d~ sessilo. antecedente~· e,'· Jilci :~venil~:': . :)> ·' 
, graéas.-Dil!curso do Sr. Visccnde de- Souza Franco._; quem. sobre ena· fizesse observações, :deu-se por apprci~_ .:;~:/ 
; l:'ensilea.;..:...Presidenciadojúry.~Discurso ueqaerimento. ·vada. ' : · · ,- ' -· · · '· ;.:<'-. ·•·· 

.. : •-do Sr.)'igaeirá, de ,Mello;-Discursos dos ·srs., visconde :o ·$i. ,to SEC~ET.&Jirojéu o seguiu~ - ' ,-~:::-:.· 
,;_;;.:.lle Abaeté, ·.Junqueira. e Figueira· de MeUo.-CcillegiCI _ '_-··_·· __ • __ , EXPEDI_ E_NTE__ ·- _· .-. _. ·. __ , ...... :._•_. __ ·,_··-,-.: : < eleitoral:..:...: Matricula de estudantes. • · . , _ --- .. _ __ -_ - - · _ - - - -

: , _ _ . · - . _ _ omcio de 26 de .Joliho: findo, •. ilo .minis~erio ,dô .)'m;, ~-
;_ _- · A~a. U- horas. da. 'mitnhil t8z,se .a- chamàda e ,acha..; ;perio, l'emettl!ndo, ·.cm_. satisfaça:~ :.aci desta camar'l<de:~9'>·~ 
· ram-:se. preseotes .. SO ~-rs.. senadores, a_ saber,: visco~ de _do.m~sino mez_, inforinaÇiles r~la~i;vasl .co~s~rac'çl~~à. ·a~/ . :: ,;.. 

de_ Jaguary, ·Almeida e· Albuquerque, .Barros. Barreto,D1as: ·eddlcJo,&.ar~ a faculdade de .dJreJto.~do.;Reclfe. -... ·. o .. :; 
·· · ... de Carvalho, bariio de· Mamaog_aape, barão d~_Laguna; ,-· Oatr~ de !6 do mesmo ,JD~Z, ·do .. meam~ :_ministerio~? _ .-.: _ 

.·,mpq~e~ de Sapuc~hy,bariio de Cam~rgos, UcM1 Ca':al•. }ecla_rando ~~~· . nilo tend~ · a1~da : s1d~ mtaJstradas.a_t ~,:;·;. ~ · _ 
... _ .•. __ .· caot1, :visconde de Souza Franco, teJtilo .da Cunha, conde .tnformaçi!es ,pedidas 6. prestdeacJa .de. Per11ambaco -rela ti'"· .. ~.- . 

·_ •::,:•-).d~;;)láep.en~y •. :~ern~Jides~Braga, Diniz, c.unba Figtie'íre~o, .. v_am_e~~e á penPiooista D. lsab~rMa!i~ Brrndão, ,aa':i~l~~:i .• : ·.: 
· -·· · · hg_~ar1be, .. 'l'ucoode'::de .. Caravellas, CbJchorro, duque, de .... cita ~~vamen_le da mesma pr_es1denc1a. - A. quem:; f~1.a 

... _.Cax,tas; bar!o.-doJ_\io ·Grande, visconde' de. Abaeté,' barilo :re~aJsJ~ilo. ' · :. - ·" ·" '· 
:, : d~ Maroiio, visco'óde de Cámaragibe, Godciy, Vieira da · ' · .ORDEM .DO DIA · -··· -· · : · 
.' · ._SJiva.; A_utilo,·. visc.~n.de :do Rio· Branc!!, Ribeiro da Luz,. voTo DE aucu - . 
. ·Nunes ·Gonçalve~, .visconde do Bom :Retiro. · .. · . ,. · . - · . • . . •. . . · · - · 

-, "Compareceram depois ol Sra •. ,Silveira .Lobo . barilo dé Pro5eguta a diSCUSBilo do projecto de resposta' ,-II.Jalla.: 
Piriípai!la; ,.Jóbirn, .Junqueira, cvisconde de Mutitiba ,Mendes. :do. throno~ · ' · · - , •. · · · · • - · ··· · ·· 
de•. Al.meida,- :Firmino,- Figueira .de Mello,. ma~quez de . O Sr; wt•eonde de ll~uza Pr.nêo,a:.:.:_, 
S. 'Vicente, visconde de lnbo!Jlirim, Saraiva, Parana~uâ, Nilo t~odo .tomado a palavra sobre .a resposta: á. fall& .. do· 
Sinimbú; Fernandes da Cunha, Silveira da _Moita e'Tei~ thcono, eu oil.o a tomaria boje, se n~o íosse'indi~pena&vel 
Xeira Jonior. . . . contestar alg~DS .d?s. argumentos, . priDCipaJmente · 08 ~ue,. 
- Deixaram -de comparecer coin causa participada' •os' Srs. com appareftCIIl jund1ea, o nobre senador por 'Minas Geraea 
barilo de Antonma, F. Octaviano, Nabaco, 1Pompeu, : Za- hontem ~presentou co,ot~a .o jnlgamento .dos .bii\Pos .e em 
c11rias e visconde· de Nitberoby. !. . .· . .,. . . . . ~esabono-,do St!premo ,tribunal :ae_jus~~a ,do Imperio. 
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,2. Sessão em 1 de Julho 

Se pqdesse pass&r como verrlade o qoe -o nobre senadt•r - niio. está _em ·circumstancias iguaes á dos desemba~gadores, 
disse; o. Brasil com um supremo tribunal d~ jut~tiça, qual diplomatas, etc., para terem igual privilegio de fõr.o • 

. elle o llgura, era a na~ao mais la~tima vel do mundo. O· Sã. MsNoEs DE .ALIIIBIDA. : .:...N4o s!IÓ r.uncciooarios 
(Apoiados.) · 
· Senhores, uma das garantias da paz e progressos ds civis.· 
qualquer paiz é a sua m<•gistratura ; é o tribunal su- O Sa. SILVEIRA. LoBO :.-.E· que o fossem? 
premo de justiça; .• que com seus julgamentos firma a. re· · · S " · · 1 O Sa. VISCONDE DB Souu FRANCO :- a:o ou DaO Cl-
gularidade dos processos e os direitos e execução das eis. dadlios brasileiros 'I Tanto basta para que se. lbes podes~e 
Um paiz de que s.e podesse dizer que o seu supremo tri- dar fóro privilegiado nos crimes commuos",le se lb'os deu fi-

.. buoal d~ juAtiça julga sem lei ou sem respeito a ellas; cand,o elles SDJ'eitos ao ·J'ulgameuto ·do supr~mo tribunal. 
julga sem processo anteriormente marcado ; julgtt. por im-
posição, ou Sfgundo apraz ao poder ; que se sabe-de· an- Se o· nobre senador nlio tem_os bi~pos como funccionHrJos, 
temão os seus julgamentos pela vontade manifestada da- o crime em. julgamento: é. commum .e competente o _su-
quelle ; -que oito tem emfim oenbuni respeito ás formulas, premo tribunal. · . · 

· ·este pai~ devia ser evitado por todos os habitantes do '0. Sa. SJLVEJIIA LOBO :-E' quanto basta. 
m~~ . . 

Ha, portanto, obrigação restricta de mostrarmos áquel
les que amam seu paiz e de~ejam seus creditas e· prospe
·ridade que o supremo tribunal de justiça oo julgamento 
que pro fé riu sobe o bispo de Olinda e qne está em· vias de 

· proferiro sobre o do Pará. funda-se· na coostiluiçiio e nas 
leis. PMé elle errar algumas vaz'és, porque o erro é par
tilha da namrrzà humana;· deploremos taes enganos; 
porém as cen~urõts nil~ses casos devem ser antes a exph
caçiio dàs razões jurídicas por· que )louve erro e sempre 
na convicçlio de que os provectos mBgistrados procuravam 
a verdade· e dosejnriam tel-a descoberto, llcaodo-oos <~té 
agradecidos, porque Jh'a indicamo~. lUas sem duvida al
guma uinguem tem o direito de nttribuir os erros do Jul
gamento á má fé, snbseniencía e proposilo, sem .que desde 
logo apresento provas ioconte.taveis. (Apoiados.) · 

O Sa. VIsCoNDB DE SouZA. FRANCO 1- A· respeito dos 
cidadãos em geral niio negara:o · os nobres senadores que 
a assembléa geral tenba .. o direito de. legi~lar. E pois 
não se lhes póde negar o direito de• os incluir nesta 011 
naquella classe, para ter esta ou &quella Jórma de julga~. 
mento e categoria. dll juizo. · · · 

o § 17• dú ai-t. 179, diz : " A.' excepção das causas 
que por sua nalnreza P"rteneem a ju1zos particulares, na 
COJ>formidade das leis, nil.o haverá fôro · privll .. gi~<do, nem 
commisBões especiaes nas cau.sas civeis ou crimes. · » Se, 
po•s, ba causas crimes, que pelas leis podem ter .Côro pri
vilegiado e juizos párliculares,. como negar qne, na coo,._ 
formidade das leis e por meio de uma nova lei, se sujeite 
uma classe de cidaditos brasileiros, ou fnucciooarios 
publicos, ao · juize do · supremo · tribunal.de justiça do 
lmperio 'l · 

O Sa. MENDES DE ALME_;DA. :-Secula~es, ci~is. , . Começarei por esta proposiçiio do nobre senador: cc O 
supremo tribunal niio é éompetente para julgar os bispos. ». 
A lei· de 18 de Agosto de 1'851, disse ainda o nobre seniL- O SR. VISCONDB DE Sotru FRANCO: ..:... Logo uma nova 
dor, é uma lei oulla, porque a constituição tinha designado lei podia incluir os bispos ·como_cidad!Ios e. como (uÍiccio..: 
expressamente . quaes os fanccionarios publicos que teem narios ·· publieos no·· numero daquelles que ·devessem_ ser 
juizo privilegiado perante o sopremo tribunal de justiça julgados pelo supremo tribunal de. justiça; a eonstituiçlio 

· (art. 164) e nestes· nlto estão incluídos os bispos. Eu res- o;•o limita ·sua acç~o legislativa aos sec_ulares ·ou leigos, 
ponderei que.deste mesmo art: t 64 se cocclue que foi esta- isentando della os ecdesiasticos. · 
belecido um fôro privilegi~do para certos funccionarios 0 SR. SJLVEia{ LoBo :-Nilo .. apoiado._ 
publicas ; porém que outras di>posições da constituiçlio · · . . 
autorislim' as legislaturas ordinarias para accrescentar á ·O SR. MsNnEs DE ALliiBIDA..:__:.E' cousa muilo dHlereute. .. 

.esta lista outros fuoccionarios·publicos. - o sn; ~ISCO;DE DE Sotru.' FRANCO ;.....;Ainda mais: diuide 
03 §§ 16-e-17 do art. _179. foram os que autorisaram :que· a lei estã promulgada, e promulgada. por aquelles que 

a prumulgaçi!o da lei de 18 de Agosto de 1851. Diz o teem o direito de legislar interpretandô a constiluição;·,e~sa 
§ 16:'uFicam abolidos todos os privilegios·que niio forem lei deve ser obedecida me~mo pelo supremo tr11iunal, qu_~ 
julgados essenciaes, e intejramenle ligados aos carg~s por não tem entre nós o diréito de declarar nnlla uma le1; 
ulilidadll publi~a.» Quem ó ·que julga quaes siio 9S'privi~ Esse princi,•io auai-chico (de que eu. tràtarei-ilepoiil) )118 

· l~gi~s essericiaes, e inteiramente ligados aos cargos? Quem ·nenhuma Jtii, neubum direito con'stitnido prevalece contra 
julga a utilidade publica? A assembléa geral, e se lbe não um supposto direito ·divino, deve ser r~pellido por"'todos 
fosse deixad·a. esta attribuiçiio, :se limitaria o'paragrapbo os bra~ileiros. · · · · 
da coustituiçiio á disposiçito prohibitiva dos privilegias. o' Sn. SJLVEIIIA LODO :,-Nilo co~tra o direito constitui:: 

A conbtituiçiio, tendo julgado que os cargos de mioietros do.: . na:o desloque a quesuio. · ·· 
de Estado, do supremo tribunal, de presidente de provincia, 
de desembargador e de diplomata; eram os que deviam ter' · O Sa. vl!icoNDE DE SouZA FRANCO :-Eu hei de. demons• 
privilegio de fOro, deixou á assembl.óa geral o direito d~ tra.r que é o maior dos abourdos esse silpposto· direito 
accrescentar outros funccionarios creados ou que no futuro divino. · 
tossem creados pelo poder legislativo. O Sn. Jom111 :-Apoiado. · 
· O Sn. SJLVE.JRA Lono :-N!to apoiado.. o Sn. SJL:viiJRA LoDo :-Do direito- constitucional, nii~ 

O· Sn. VISCONDE DE SouzA FnANCO :-Niio será o no~ fallei em 'direito divino, 
bre senador quem nos venha dizer que a classe dos bispos- o Sll. 1'1\ES!DENTJI:-Attençlio. 
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Sessão. em. 1 de ·Julho · - ;,3· 

. ·O Sn:'ftGDBIU DB MELÍ:.o-:-0 direito constitucional 
nlto pódé corromper o natural. .-

' •· ' 
o·sa .. vnéoi'IDB DB Souu'F•ANCO :....:.Estou.á 88pera 

que cessem os apartes para _continuar. · · 

; . 

. Sr. presidente, v~ Ex. mà mande a lei·'de. t8!..8;;,Querõ:; 
lér ao nobre senlldor os ·àrligos· respectivos .a esta q11est1Io •. 

O SÍI; S1Lvsm! Lan~ ::-Já. a ll muitas vezes. 
O Sn. v1sçol'IDB DE SouzA Fuilco :-Quero avivar-lhe 

a memoria. . 
O Sn. PIIBSIDBNTB:-Peço que nli:o se interrompa. o 0 S S . L · N 

1 
' · · · 

orador. · . . · a. ILVEJRA. ou o :-' esta e1 oito estã:o ·com:-· 
. . . ..· -. . .. · prehendidos Ós bispos. . . · . . . ·: ' · ' ·. 

O Sa. VISCOI'IDB _DB So.uu FnANco: -A~ lei d~ 18' de ·O Sa. VISCt>NnB DB ·souu FnNco':....:segundo o áparte, 
Agos~~ ~e18~1, que o leg1sl~dor promulgou na plenitude de do nobre seo11.dor, seria preciso que, para.cada classé,de; 
s~.u~Irelto, nwguem tem o due!_lo de.desobedecer, emenos o empregados, qué rosse cread~, so dissesse os.arligos tae.s; 
direitO. que- s_e· arrogou. o. biBpO do Parà. de. a ~eclarar do codigo, criminal _applicam-·se .tambem, a està._classe' ou_: . 
no lia e s~ltl _'l'}gor. Como le1. que é d~v,e• ser o_bedecJda, e o e~p~egado .singular. Far-se~hiam :. como,que no.vos.~ódfg~s., . 
supremo sr1bunal -n~o podia Jazer outra . cousa senlto cr1mtnaes para cada cr1111ca:o de emprt'gados~. · · · , 
obedecer-lhe e cumprJI-a. · · • . · · . · · . 

0 
S · S · · · i. A . d. O Sn. SILVEIRA. Loao:-a que V. E:r. d1z niio procede.; ,,., 

. a. ILVBIIIA. OBO:_. po!a 0
' . 0 Sa.;Fu1~B;RA. DE-'MBLL9 :-Queríamos rrue se_ se_ ·g. uisse 

O Sn. 'vJSCOIIDB DE SÓriz! Fai11co : - Esse venerando .. 
trihànal, e ·tenho moilo prazer em chamai-o .. venerando, a respeito dos-bispos. o mesmo que se sego~ à respeito. do 
(em falta de termo mais expressivo, que não me occorre processo leg~tl dos_ senadores. · 

. agora); tribunal venerando sobre.o qual nem. um processo o So. 'viSCONDE ·nB' SouzA Fà!l'ICO :-Silo osarts. l)ol_;._ . >f~ 
pesa "e nem sobre qualquer de se os membros. · . e 20• ·e· seguintes d~t lei de 18 de Setembro· de 1818,: os'; · · 

Se algum processo bdecidido. em sentido contrario a que mimam a competencia do tribunal sopremo de justiÇa: ,::;r.:."' 
qualquer de seus mem ~os o tivesse julgado criminoso, _e a Jórma do processo de to dós os empregados, que· teem' 
impor~me-hia: o. dever de não reconhecer ,a vencrabilid~de, de ser julgados perante elle . · ~ . . 
que até agora entendo que devo reconhecer-lhe, 'ao mesmo Diz o .. lir.t •. 5.• .(lendo): ·«,.!o tribunal. compete: . · · 
tempo que a nli:o. admitto nos condemnados por. senten~a e, § 2.• Conhecer dos delictos e erros: de. officio que com-· •.. 
po;s, criminosos. · metterem seus mfnietros, os das relaÇõe·a, us empregadós·' ,. 

Vamos adiante.. no corpo ·diplomatico, e os presidentes dàspr_ovincias:-- , ... 
O·nobre senàdor. disse ttque o·supremo trib'anal fez mais Com esta dilposição a. do art. tGl da conatituiçã.l:i tór-:

do qué executar uma lei, qoe elle diz que é aoticoostitu~ nou~aé· pratica, e por meio de lei regolado o julgameJi(()?; 
cional,, e portan.to,, nulla.» Eu, nli:o r~conheço no nob.re se- doa delictos.· (crimes communs) e dos er.ros. de officio'·· · 
na dor direito para declarar que .11ma lei .é anticonstitucio-. (crimes de responsabilidade) dos empregados privilegiados,-. · 
lial e nalla. · · · · · em cuja classe, outra lei regulamentar de .18 de:Agcisto: · 
. o Sa. SILV&III.l LOBO _:.-De d~cretu, nao; mas. de di

zer, tudo;_ · 

'·' 0 Sa. PREZIDB!iTB :-Âti8DÇIIO. . . 
O Sa. SJLVBJRA., 1oao : -Niiô ·dárei mais apartes.· 
O Sa. vucoNDB'IiÊ Soun FnAl'lco :.-Eu ·explico· as 

minhas piil'a'vras : De dizer com efficaeia, de· dizer:. para 
ser obedecido,. de dizer para ser· attendido pelo supremo 
tribunal de justiça. Pó de dizei-o, porque o direito .de. orar. 
o. tem o nobre senador .11. oito se pó de impedir a critica e. 
cen~ura, pois qne seria impedir a descoberta, dll 'v_erdade. 
E' depois de errar, e muhas veze~, que cb~gamos ao co
nbecioiento de moitas verd11des por novos. esforços pro-

. prios, ou. corrigidos por outros. O senado oito é Jogar 
proprio para ensaio de c·ensorils. · 
. o· nobre senador disse que a n!Io eó errou o sopre

mo tr•bunal executando a lei de. 1861, mas julgando os 
biHpos sem lei d6 processo, porque não h11 processo mar
cado por lei ·para julg&menlo dos arcebispos e bhpos. » 

. . ~·o··'Sa. SILVEIRA. Loao :·-Apoiado. 
' ·'' . . ·' ' 

O Sn; VISCOI'IDB os Snuz1 FnAl'ICO :-Eoganou,se o 
JIObre senador. Em boa fonte achou o supremo tribunal de 
justica, lhe direi eu, base ·para o julgamento dos bispos 
de o"linda e do Pará ; essa fonte éa lei de sua. creaçil.o o or
gauisaçito: a lei de 18 de Setembro de 1828. (Apoiados.) 
E' sua obrigaçiio odedecer á.s leis, e a lei de 18 de Se
tembro estabeleceu o processo com todas as suas formulas • 

de 18111 comprehendeu· os bispos. (Apoiado1.) .. · ,: · · 
« Art. 20. Quando o supremo . tribótial conhecer dos 

delictos e erros de olD.cio, cujo cooh~cimento lhe confere · 
a conslituiçao, o ministro,· a· quem tocar por distribui~ão, • 
ordenará o processo,· fazendo' !!Utoar pelo eecret~rio -as · . 
. peças instructivas; e· procedendo ás diligencias'· neees_. 
sarias o apresentará á mesa, onde por sorte:sé ·escolherão: 
tres ministros, ·os quaes, depois de instruidos dó processo 
e tendo. ouvido o indiciado, ó pronuncjarão ou·. não~.: 
segundo'' a prova. ·, · · . . •. · · · ·. · 

Os arts •. !t a 29.marcam o.andamento. do processo 1Úé'' 
final seote!lça. Como, pois, póde sustentar' o nobre· senador 
que oito ha proct~sso. legal para1\o julgamento' dos empre- · 
gados· privilegiados, incloidos os bisp·os; quando os· artigos 
transcrlptos 'marcam o processo. dos,mesmos.·.e.,os ~itados 
são explicitós ,sobre ·lodo seu, andamento? . . • . 

·E' certo qite · em julgamento que llíe compete em .vir-: 
tu de do art. l 7 da constituiclto o senado oito se serviu 
dalei de tli de Outubro· de: t8i7 : a razii.o 'é porque o 
art: 20 desta· lai diz : «Para julg~r estes crimes o senado . 
se converte . em· tribnoal de' justiçi\;Ít ·Estes crimes ·da lei · 
de 15 de Outubro silo de responsabilidade, e para áeô jul-' 
gamento. é que ella marcou. processo. O processo. da lei 
de 2! de Setembro de 1828 é, porém, para crimes indivi-. 
duaes (delictos) e de responsabilidade (erros de olD.cifl), e 
oiio podia suscitar-se igual duvida. Póde duvidar-se que 
processo para . crimes de respoosibilidade sirvam· para 
crimes · communs; porém oito · p9de suslentar;.se quo_ os 

•. i 
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··.·' 
marcados :para uns fooecionarios ou indivíduos com foro deixar . de ser respeitada e: estando em .· execuçilo legal, 
privilegiado deixem de ser applicaveis a ·lunccionarios, :que o. epilheto de attentado não passa de vll.o desaba(o. que: 
entram por lei para a classe dos privilegiados para que não tem a menor força. E que a . não tem como simples . 
o processo é fixado. (Adoiados.) opinião jurídica, eu julgo tel-"o demonstrado. (Apoiados.) 
: Sendo assim,. para que era necessario que nova lei de Não se ~de dizer, portanto, 'lU& não ha processo· para 

processo se fizesse,. ou mesmó lei para ·d~clarar somente o julgamento dos bispos, quando 11ma lei os manda incluir 
que tombem os bispos ficavam incluídos no numero daquelles na classe daquelles qoe sao julgados pelo supremo tri-:
que teem de ser. julgados · pelo processo especial que ao banal de justiça. (Apoiados.) · · 
supremo tribunal de justiça está·marcado para os in dicidos 
criminosos que julga 't Por ventura nllo ficam os bispoR pelo O SB: SILVEIRA Lo!Ío :-Leia 'V. Ex:. o arl. :1 o • desta 
facto de serem incluídos oo numero dos in.diciados que o lei, que o castello cae •. .. . , • ·. 
triLunal julga, lambem compreh'endidos no mesmo processo O Sn. 'VISCONDE DE Souu FaAN~o :_:_Eu leio. (L~) 

. determinado. para todos os outros? Que razão pode ter o 0 Sa. SILVEIRA LoBo ;-Que lhes estilo sujeit.os- pela 
nobre senador para dizer .o contrario ?' Mereciam maior constituição, veio ahi. · 
favor os bispos ? Nilo. Eu creio que elles não terito tal 
pretençio.. O Sn. 'VISCONDE DB Souu FnANco :-Os que estll.o su-

O Sa. MBNDIS DE ALliiEIDA :- Elles renunciam ao favor•. jeitos pela constituição são aquelles de .. que ella Caz ex

0 ·SR. VISCONDE DE SoUZA FIIANCO :-As mesmas ga
rantias que ha para os desembargadores, para os membros 

. d". supremo _tribunal, para os diplomatas e para os presi
dentes de província, parecem bastantes para os bispos, e 
lhes foram dadas. E' certo que a constituição nll.o os in• 
cluiu nesta classe superior. 

O Sa. StLVEIB.I. LoBo :-Ainda bem. 
O Sa.·MENDES DE ALIIlBIDA. :-Nem· em nenhama classe, 

porque nunca fallou em empregados religiosos. 
. :o SR. VIEIIIA DA SILVA :-E' uma casta. 
0 Sa: VISCONDE Dili Souu FRANCO :-L••go, a conclusil:o 

é a opposta á do nobre senador. Qaando de indivíduos ou 
classes nilo se .faz especial mepção, fica entendido que elles 
estilo eomprehendidas nas classes nllo especificadas, no 
geral dos i.ndividuos. 

0 'sa. MENDES DE· .\LIIlEIDA :-Nito apoiado. 
O-~~~. VJSCO!IDE DI Souu FRANCO : - Não se pó de 

supp6r que em um paiz indivíduos hajam isentoa da lei, 
sómente porque esta os não especifica. 

O. caracter das leis é nilo serem individuaes, e as de 
privilegio precisam ser explicitas, b leis criminae·s não 
de8ignam pessoas, e entre nós só temos uma, que é o 
lmperi!.dor, _exceptuado deli as e ,muito expressamente. 
Todas as ·outr~s, embora não mencionadas especialmente, 
esUI.o incluidas nas suas dispoeiciies. . 

E de mais, a ccinstituição, ~Íspondo sobre a nomeação 
. para os cargos ecelesiasticos, oito oa esqueceu, como 

_ clas8e da sociedade, sujeita ás leis. 

O Sa. SJLV&lRA LoBo :-.\ pena imposta ao bispo é o 
maior li.Uentado contrà. um dos preceitos da lei 'do pro
cesso. ' 

O 811. 'VISCONDE DR SouzA. FRANCO:- Atteolado I E' 
classificaçllo ioadmiseivel contra sentença que passou em 
julgadu sem.que a oulliflcasse opoder que tem autorisacito 
para oulliflcar-Jhe os eü'eitos. • 

· O Sn. SILVEIRA Lono :-Sim, senhor, esta regra, este 
modo .de ampliar. . 

0 S~. VISCONDE DB SoUZA FRA.NCO :-Desde que a lei 
de 181'i t está em vigor e que a lei da creaçlto do tri
bunal marcou a forma do processo, a senlença não pode 

pressa mençn:o,· mas tambem lhe.fleam sujeitos os outros 
que a assembléa geral legislativa, autorisada pelos para
gr11pbos que li, incluiu nesse numer~. E demàis, como eu já 
disse, uma lei em vigor assim o enteod~u e determinou, e 
o supremo tribunal é obrigado a se regular pelas leis em 
vigor. (Apoiados.) ' · 

O Sa. SJL'VEIRA LoBO :_-Não apoiado.· 
O Sn. VIGONDE DE Souu FRANco:-Por cousequeneia é 

revoltante dizer-se que o supremo tribunal julgou seo> 
lei, sem processo leal e que commetteu atteotado.l 

Ainda mais, as disposições ela lei de 1828 recooside: 
radas depois no decreto de 20 de Dezembro de 1830, 
Coram mantidas ·com· alguns accrescentamentos e nll.o · ·se 
pode dizer que tivesse havido. erro do legislador que, longe 
de·emendar como erradas algumas disposições, as raspei:. 
too em 1830 e tem respeitado até hoje, e ainda deu· 
direito ao supremo tribunal, pelo, artigo 33 do decretó de 
20 de Dezembro de 1830, para evocar as causas que, per;_ 
tencendo ao seu fôro privilegiado, estivessem sendo julgadas 
por outro tribunal ou juizo. Como, pois, negar ao supremo 
tribunal ·o direito de processar os bispos, quando elle tem 
até o direito de avocar por decisito ,propria as causas que 
estejam em julgamento em outro juizo ? Nito sé admittiodo 
delle rocurso, a avoeaç!o que Caçá firma a sua jurisdie~ão. 

O que o supremo tribunal fez no julgamento .dos bispos 
é o que está estabelecido, fixado ê regalado na lei de sua 
organisaç!to, e no decreto de 20 de Dezembro de 1830 ~·. 

O Sa. MENDES DE ALliiEIDA.:-Niio apoiado • 
O Sa: yiSCONDII DE Souu FaAl'Íco:-Depois publicou

se o codigo do processo criminal, que no art. Hill, § to, 
determinou ainda que esses julgamentos lhe pertencem e 
o regulamento de 31 de Janeiro de 18U, que no ar_t. UO, 
§ 1• tornou a repetir que o supremo tribunal 6 o compe-. 
tenta para estes julgamentos. . · 

Deaappareee assim todo esse castello de observaçiles in· 
jurídicas com que o nobre senador pretendeu ao. lllesmo· 
tempo desautorar o egregio tribunal, e fazer crer áquelleil 
.que nll.o entendem da ma teria que ó sopremo tribunal de 
justiça está j ulgaodo os bispos sem lei de competencia 
e sem regras de processo. 

O Sa. MEIIDBS DB ALMstu:-0 paior cego é o que oito 
quer ver. 

O Sa. CUianoaao :-Póde inverter. a sua proposiça:o. 
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o s·R. ViSCONDE DE Souu ·FRANCO: -..·0 nobre. senador das ·.autoridades . e'ccleslasticas:· procedend~ ~&; (or.ma; do 
foi adiante e disse!: cc O. conselho de Estado é que tem regulamento de 10 de Fevereiro da· 1838 no. que lhe· 
dado todos estes. conselhos; do conselho de Esta~o tem fortlm·applicaveis ·suas disposiçGes » A decisão' do_pre.
partido' esta direcçllo alheia á soas attribuiçi!es.» E S. Ex. ~i dente tem· recurso para o ministro (art. 46), a: dos mi-· 
avançou outras proposições, que não pó de nem poderá niotros de Estado o tem para o geverno imperial (art.' 46) . 
nunca sustentar.. Eu lhe disse: na.· occasiilo que era pelo que resolve por decreto, ouvindo o conselho de E~tado se · 
mesma 'lei do conselho de Estadil'que- elle esiá autorbado · o Impendo~ o ordena. · 
para consult.ar sobre estas ma terias. · .' · E', pois, sem fuo~ameoto . algum que o nobre aenador·e . 
. ·A lei do conselho. de. Estado tem disposição geral e dia- outros dizem que o conselho de Estádo. oito- podia ser ou-, 

posiç:to particular: Na disposiçao geral a _lei ordena .vido sobre os actos dos biep~s de, Olinda e do. Pará." e. 
que consulte sobre tudo quanto. o Imperador deter- que o governo· não podia ·tomar decisilo: sobre elles1 
minar. .quando o regulamento com ror~a de lei . autorisa o_ Im- · 
, O, SR. SILVEIRA LoBo :-Servatis lervanc!il. perndor para tomar dedsiio e expedil-a por decreto.. · 

Seri.~ ioeoncebive! que em qualqo.er paiz; dado um coo.;; 
O SR. VISCONDE liE Soou. FRANco :-Servatis servanc!is 1 flicto, não houvesse· autoridade que o podesse desfazer;_ 

Póde negar-se a dar ·conselho sobre qualqnér matena em Um pleito se debate em. tribunal de justiça, o qUal uma· 
que ·o Imperador o consultar 1 · autoridade administrativa entende. que lhe pertence ; ~como 

o SR: SILViiiR~- LoB~ : -Fallei em. relaclto ás regras del~illir a questiio 'I' u .. verá dons' processos 'e. duas seoten.:. 
do. co.nselho e nito eui relação· a isto. . • . · ças e a par'Le 'teria de saffrer a sentença do lribnoal ju-

O SR ... VISCONDE -~E SouZA. 'FRANCO: _ 0 conselh~ de. diciario o ·a · sentença . do. poder administrativo ? Qual · 
se · havia. de exec_utar? A' qual das duas prestaria à ·forçi. Estado, ao: receber aviso, deve consultar sobre a mataria h· · ? S · · · · · pu ltca. o anx1ho necessario · eriam tão · terriveis · as · 

d11 consulta, .como prescreve o art. 7• da-lei de 23 de consequencias que é impossível prever. . 
Novembro -de 18U, que diz: «Incumbe ao cóo~elhoiro de . . .!' -. · · 
Estado consultar em'todos os negocios em que o Impera- O SR. SILUIRA Louo:-Terrivel é esta jurupr.od~ncia. 
dor houver por bem onvil-o. » A consulta é, portanto, O SR. VISCoNDE nE Soou FR·ANao: - O nobre 'senador · 
abriga.toria, porque é determinada por lei. quer a jurisprudeocia da nlto decislto : . • - - ' · 
. O Sa. SILVEIRA LoBo: ..:.. Nilo fallei em relação· a . O SR. SILVElltl LoRo:-Oh 1 

Isto. O SR. VISCoNCJi»E_ Soou FnANco:- •• ; do émbroglio, 
· O Sa. · VISCONDE DE SouzA FRANCO: - Temos tambem da confosilo, da luta entre ai autoridades·?. .. · , 

disposiçli:o~ especial para que consulte sobre abuso das ao-
torid.-dcs .·ecclesiasticas, § ti• do mesmo árt. 7• da 'lei de .O SR. SILVEIRA LoBo:-~ do ma.is que queira dizer;· • 
23 de Novembro de 18U. Como, portanto, é incompe- O ·Si\. FIGUEJR.l DE MELLO: - Entli:o p~~~, nã~b'~~r, 
tente o consélho de Estado para cousulta.r sobre estas ma- lota 11haixGmos a cabeça. . ' .. 
terias.• concernentes a autoridades ecclesiasticas. arguidas o Sn. 'v1scoNDE DE Soou Fnucco : -Não; .eu nilo de-
de. abuso? . · · sr•jo que curvem a cabeça, mas que se preparei!~ para. 

o Sa. FJGUBIR.l DE MEL LO : - Consulta sobre os ob- responder pelos erros, pelos ~icios, pelos crimes da·luta.. 
-jectos das autoridaaes ecclesiasticas, çômo consulta .sobre coin as autoridades firmadas nas leis. .. . ". ' 
object~s das autoridades civis ; . dahi nli:o ·se segue jnri:s
dicpão nenhuma. 
· Q Sa. vuicoNnE DE SouzA FRANco : - O regulamento 

que . foi expedido para execução desta ·lei funda-se n·a 
mesma lei. O art. 8•. da lei diz : «.0 governo determinará 
em regulamento ó numero das secci!es e quanto fór neces
sario para a boa execu~ão desta loi. » Logo, deleglfda a 
.attriboição de decretar us di~posiçi!ea. que fossem n.ec.es
sarias .para a. boa execução desta lei, tudo que se · de
cretou neste regulamento tem forca de lei porque está au
torisado pelo legislador. • . · . ~ 
, .. E. entre o que decretou o regulamento está que fosse 
ouvido o conselho de Estado nos objectos do centeo
cioso, e que, ·findo o prazo, se se entender (art. 24) que o 
negocio é -administrativo, assim o resolverá provisoria
mente o presidente. da província, remettendo lodos os 
papeis a respei~o .delle, com a sua decisão, á secretaria do 
justiça. · · . .. 

Esta lambem resolve porém definitivamente com recurso 
para o governa em canselbo de Estado, art. 27, c 46 do 
regulamentq de IS de Fevereiro do 1842. · 

Sabre os negocias ecclesiasticos ha o art. 30, que diz: 
'l Os preside)ltes. das províncias conhecerllo dos abusos 

- O Sr. SILVEIRA Lo no : -Apoiado ; decidam. os tribo- · 
· naes competeol~s, conforme alei; do contrario; é ·nmâ ·don'
triria. absurda. · . · _ . . · , · · · · · ·· . 

. · Q Sn; VISCONDE DE Soou FRANco:- Surgiu uma qties..:' 
Ião, a qulll pretendem os bispos que é espirilaal,''e a outra'· 

. parta, que nil.o é espiritu~l, porém temporal',' ou quando muito _ 
é mixta, pelo que não eceitou -a: .. decisito daquelle, qu só· 
tem o direito de julgar questões ou delictos puramente espi_, 
ritn&es. Ha, poib, necessidadG de .quem decida o coliflicto, 
e eu já demon~trei que é o governo e·m conselho de estado. 

Por erro e petiçil.o de princípios querem alguns Sra. 
senadores que fosse o meLropolitano quem decidisse os 
recursos. Era, p'orém, preci~o que se tivesse decidido que 
a questão· era sobre materia espiritual ; emqualitó nito es
tivesse decidida, não era ;o .. metropolitano o competente' 
para entrar no seu colihecimento, 'visto qu·e· se conhece das' 
cansas ecclesiasticas e eijtas pela nossa l_egislação silo· aa 
que versam sobre questllo puramente espiritual. Ahi prin
cipia nova qoest9.o: ·Dizemos nós, os homens. da sobera- . 
nia nacional, os que reconhecem que no paiz a ultima 
palavra a dizer é a- da · naç:to ou a do séu delegado, o. 
guverno, que ella estabeleceu e sustenta. • • · · . · 

. .• 
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O SI; SILVBIRA Lolo :-Emq.uanto é orgão da lei.· .. 
0 'Sa; VISCONDE DE SouzA FRANCO:-:, :::e que Silo" ~8 

leis e seus executores os qoe te~m. de fazer a distincção e 
designar.- o fóro. Dizem os ultramontanos,· não: 6 o i»onti
ftce qul\m .somente póde definir o que é espiritual e ~istiu-
guil-o do temporal ••• · · 

O Sa. MENDES Ii& -ALliiBill.l :- Esta 6 nova I 
O Sa. FtGIÍEIRA DB M&LLO :~ Que lei :é ess·a 'l· 

. o SR. MENDES DE ALMRID4 :~ Entlto era. . melhor acaw 
bar· com os arts,. 9 8 e 1 O!.. · 

. 0 Sa. VISCONDE DE SOUZA .FlUNCO :-0 art. ·t 02 .confere. 
·ao ·poder execntivo as princip'aea attriboições, IDas sem 
excluir o modo ~>ratico, que depende da.s leis e. decretos : 
elle é nma das bases do decreto de 28 de Março de 1857. 
O art. 102 no seu §:·a autorisa o governo para expedir· 
decretos adaptados á. boa.execu~lto das leis.· 

· O SR. S1LVEIIU.. LOBO :·-Está destacando a questão do 
terreno do direito. · 

O Sa. VUICONDB DB SouzA. Funco :-••• e é o Pontiftce, 
dizem. elles ainda, porque a questão é espiritual e o poder 
temporal. nada tem . sobre questões. espirituaes: Mas; tra
tando-se de matei-ia disputada, a decisão por uma auto
ridade que é parte como chefe do espiritual, e autoridade 
que n!!:o tem jorisdicção propria no paiz, nos collocaria em 
posição . de dependencia. Daríamos direito a uma autori
dade externa para declarar que sã~ sujeitos ao sen tribu
nal exterior actos que a constituiçiio e as leis, que, pois, a 
soberania nacional já.· determinou sob a · competencia de 
quem ficam. Se o qoizesse o governo n!!.o o poderia fazHr, 
P!lrque. as leis n!!.o o consentem, e as leis do paiz. e a 
constituição devem ser obedecidas ( 4poiados.) 

Assim o que Cez o conselho de ]i:stado foi consultar; nada 
deliberou,. como errada~eote se dis~e; · e o governo, em 
virtude do. poder legal que tem, decidia q!Je a mataria ·-era 
pelo me aos mixta, .e a exclusão dos maçons ·das irmanda
des da competencia do poder judiciaria e na. fói-ma dos 
compromissos. · · 

O ·Sa.:· SILVBIR4. LoBo :....:A.hi é que est!L o bosilis ; o 
governo decidiu sem poder. 
. o~ Sa. VISCONDE DB SouzA 'FA!NCO :-0 governo decidiu 

. sem poder I 
O Sa. SILVEIRA LoBo :-Apoiado. 

. O ··s11. VISCONDE D& SouzA FiiANco· :-E' sempre urna 
·suppo'sição I E' ·a. negaçiio sem prova· da demonstraçiio que 
não· podem contestc1r com outra -firmada tambern na lei 

O Sa. SILVEIRA. LoBo :-Foi uma demonstracão evi-
dentissima. ' 

O Sa. v1sco!WB llE Souu FnANco : - Em quanto a ·lei 
vigora, o que ella diz é a verdade; aqueHe a· quem ella dá. 
o poder de decidir a questão é quem o tem. O nobre se·
nador póde de"seja,r que a lei seja outra ; póde disrutil-a 
em oecasiiio apropriada e expór as mod1ficaçõ~s qpe pre
tende que se. faça ; mas, .em quanto vigora a lei, n!!.o póde 

O Sn. FtGUBIRÀ DE MBLLÓ :-Para legislar como qoiz~r, 
como fez o Sr. ministro da jitstiçá no seu ramoso decreto 
de 2 .de Maio. . · · . · 

E havemos de obedecer a tudo isto I · 

·O Sa. VISCoNDE .li& Souu Fn4N~o :-Na:o. sei a Cor~a 
que dá.· ao termo .com, quizAr; sei a do termo: como en
tAoder j BCJUiJIO ·que O nobre SPnador entende ser bom, . 
elle . o qu·er e que· todos o sigam. O muito illustrado -
Sr. senador N~buco. • • . . ·. · . · . ~ 

. . .. , 
O Sn. SILVEIRA LoBo:..:... Nioa-uem lhe conteeta a illus

kaçlto muito va~ta nem a possibilidade de,~~rrar;- · 

0 Sn. VISCONDE DB.SOUZ! F!ANCO :-... que expedia 
o decrAICl de 28 de Marco de t 857, o fez em virtude· do 
art. 102 da 'constituicllo· e ainda em. virtade do art. 8° da 
lei de 23 de. Novembro de 18U; e comtado o que o de-, 
creto _dispoz era já lei _do paiz, excPpto a denegação de 
recur~o nos casos de e111 informata conscientia~ Póde o,. 
'nobre .senador discutir soas· di• posições. no sentido de as 
modificar, mas não póde deixar de obedecer-lhes emquanto .· . 
_estão em vigor, . até porque é preciso ter presen'te á. me.;.· . 
moria que esse decreto- de 28 de Março de 1857 está 
approvado pelo poder legislativo, que oiio adrnitliu.a re
fórma ·que se lhe propoz; e não admittir reforma á.s dis
posições de uin decreto' é reconllecel-as justas, é appro
val-as; é como· que convertei-o em acto legiolativo. · 
(Apoiados.) · · 

.Nao obstante o meu proposito de tomar pouco tell'po 
ao senado, não posso deixar_ de fazer algumiiS~ observa

·Ções sobre um ponto em .. ·que· o nobre senador. insistin' · 
moi to .. Esse ponto foi q~e os bispos são ionoceoles' ;. os. 
culpados sao o-governo, o conselho de Estado. e. o supremo 
.tribunal de justiça. 

O Sn. SILVEIRA. LoBo :-Apoiado. 
O SR. VIscoNDE DE SouzA· FuNào :-Eu perguntarei. a 

, dizer. que o que tUa determina n!!.o é a regra a. seguir. 
não é o que ftrma autoridade, não. é o que constilue o 
poder que deve ser obedecido. 

o Sa. SILVEIRA LOBO:,:._Quizera que me apontasse essa 
attribuição entre as conferidas á. Coróa. 

S. Ex: qual é o resultado pratico dessas suas palav.ras: os 
. 'li~pos são inoocentes? .Convertem-se ellas em.senten·ça? 
Livram os bispos ·da prisão? • · 

O Sa. VISCONDE ll& SouzA F!IANCO : - PerdOe-me, esiá 
na lei do conselho- de E~tado, no decreto de li de Feve
reiro de t8i2 ••• 
. o Sa. SILVEIRA LOBO :- Não é do decreto que rallo j 

fallo. da constituição, que é donde vein o poder da Coró~t.. · 
O Sa. VISCONDE Dt SouzA FRANCo :- A constituicão 

diz que a assembléa geral fará. as leis, e desde que uma' lei 
é Ceita•pela assemblóa geral, está. dado o poder, vindo da 
propria constitu!~ilo. · 

O Sa. SJLVKIB.l Loao :...:;,Pois na:o tenho direito de 
emittir a minha opiniilo 'f ' · 

O SR. VISCONDE »E SouzA. FuNco : - Logo; como eu 
tenho dito, devia limitar-se a explicar por que assim · 
pensa ... e evitar censura acerhll, e a classificação de atten· 
tados aos l1Ctos em que na:o concorda ... 

· O SR .. S1LVEIRl Louo : _.: H11. de permittir que nilo re•. 
ceba. re.gras de V. Ex. para. o uso da tribuna. · 

O S.R. VISCONDE DB' SouzA FRA.Nco :- .... esperando· 

· . 
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que com a adopÇII.o de seus principio&, se o conseguir, mo-
''· .diftqliem·se.àiÍ leis e aeonstituiçio. ·. 
· .• O SR ... SILVEIRA Lo:Bo :- Dá.-me o dir~ito de lhe acon

selha~ o comprimento. de outros muitos deveres. 

ataca aaleis de seu paiz·'l.Ha:vÍrtude:polilÍca oo individuo,· 
que declará que as leis ·oito deveiÍr ser obedééidaa,_·que, nll.o , 
se.: deve !prestar obediencia ao góverno, que a~conslituiçll.o · 
é heretico..? _Nito .. é assim o paiz arraatado á. .anarchia'l . : 
.E aquelle que é ca.usa. desta tremeDda calamidade p6de . : o: ~Ii·. viscoNDE DB SouZA. FRANco:-Nilo devo resilon- merecer o nome. de virtuoso? · ~ ··· .'.· ~-· 

der' agora ao apart·e do nobre senador; fal-o-'hei d~pois. Deixemos que Deus Omnipotente oa.: hora ·do -"paaaa-
Devia esperar-que; ·modificada a' lei, essa inculcada iono- ment~ de cada U!D julgue-de suas virtudes· asceii_Cjls'ciÚ.: .. . 
ceocia· se faca legalmente eft'dcliva ; · por.ora a inooceocia religiosas; elle ~ó é_quem pó de prescrutar os coraçiJ~I~.; .... ""'·' 
ou culpabilidade resulta ·da sentença e nilo das palavras julguemos nó~, porém, das· virtudes politicas~ e :·civis, que·: se:,-'·· ·• 
do· nobre senador. Soas palavras qu~ndo muito podem traduzem em. aétos e podem ser melhor julgadas pelóíf ><.·;:i~ 
formar·.opinião . entre o.lgnns. À8 sentllDÇIIS formam caso homens, e os dos bispos de Olinda . e do Pará estilo sobio c: ':'n::. 
julgado, teem eft'dito executi.vo, e a. pena ba de ser imposta juizo particular de todos e o legal· d,!l primeiro tribunal· de · · ·• · 
áquelle que o nobre senador chama innocente, más .que o · justica do lmperio.- . . .. · .. 
interprete da lei diz que 'é culpado. TApoiado). · · Dévo_ abrir- aqui nm parenthesi11; não teria-me•.expÍ'i~ · ~. · 

· ·Senhores, fiquei muito admirado quando, talvez para nos mido desta. sorte ·.ení ·dias anteriores ao julgàmeonto·do-;".,~ ...... , · 
fazer calar, se disse, sito homens "Virtuosos, exemplos de bispo_do~Pará;-em tempo em que o ·meu -discurso saliissa·:ao·i,;· · 
virrudes. · · publico antes de proferidiL a: sentença.· · . · , . .. :>.:::,~..r,:", 

o .SR. S!tVEIRA Lono:~ E são. . .. • · · B~llos tempos eram ,esses, ~m ·que a autoridade:.da(m'l•.:,-• 
gistratura:· era tllo respPitada ·entre nós, que nioguem •dis.:.'>'' 

.O SR.'l!rsNIÍBs DE ALMEIDA:- Apoiado. cu_tia ~a imprensa. uma .. causa em julgamento. :~oje ,pu~:_,~:: 
Ç! SR SILVEIBvt0Bo:- Fazem ·honra· ao episcopado hhcam-se· as. razões, os documentos. e ·até se .discute ··a::~::;_ · 

brasileiro. . .. , . . . · . . decisll.o. futura, como que para influir pela. imprensa no ·.~· 
'O. Sa. VISCONDB . DE SouZA . FRANCO ; - ilâanto maii juizo dos tribunaes. · · · · ·· · • · '··· · ' · 

--"' Eu nllo teria dito antes da senteoca do bispo do:Parã. ·o 
elevado, mais instruido é O individuo, m~is obrig.ILÇiiO tem ~UB ·O senadÔ' me tem OUVido ; Dilo: porque: pretenda dar 
de·obedecer ás leis .do seu pa1z e· de cumprir seus deveres á~.mibbas .palavras a.·forc,a,·que ellas na:otem,de•·intluir 

· sõeiaés:· Nos' paiz•s em qui! assim ·se e~ tendem. a moral. e a . no animo dos juizes; mas eoi todo o caso· porque entendo 
virtude,.como na lliglaterra, a .elevaçllo do individuo accá- .que, quanto mais deixados a si os .'\'eoeraodos·juizee; .mais 
sado e sua illumação são motivos. para fazer pesar mais podemos ·contar com julga111ento 'digno de sua sabedorià, · -
sobre elle o rigor das leis, por4Õe . sé jolg~e que elle as · -.'longa pra_lica e severa imparcialidade (Apoia.dos). ·,M~s. , 
entendia perfeitamente·.e· sobia a. extensão do mal qQe boje. ·que 0 processe toca seu fim, e será boje mesmo: pro .. ;; . 

·praticava violentando-as.. . . · . d · ·.. ·" · · · feri a ·a sentença, no entretanto que minhas palaV.ras5só.::;~~;; .. _ 
_ :;o Sa. SiLvEiRA LoÍio :..::..Nito mate assim o snprepio P.!!.derÍlo ·ser lidas dias depois, posso dizer que oitc(d-~iii\:<·":. 
tribunal. · ser considerados innoceotes, virtuosos, os,bispos· quii~atà:;,:~ /. · · 

O Sa. VISCONDE DB Souu FRANco: -·Está elendo,. é. caram é atacam as leis do seÍJ.. paiz. . . . . . . --.>:.X:(<.,·' 
verdade: conhece seus dc.vere~_ e os ·cumpre._ · do~:~:r::t; a innocencia 'd~s ~ispos 'I Onde, a pr~~O.~fÇ~~q;·::y < 

··O Sa. SILVEIRA Lo11o:-Tanto ma,iR obrigaçllo tinha... - · · · · · . · · · : ·;"~~:.'l·,:r~':·:J::' :,.,/., . 
. ·o Sa. Cmclloao:-Póde o~gar qu~ cumpriuo seu dever? O Sn. VIEIRA D4. S!t'VA: -Haja ~ista o oftlcio dc(bi.~P!'; O ~;::;~:· 
. . . .· . . . · · . · ·do Pará ao. Sr •. m1n1stro do ·Impeno, provocando.~o.;para . " ·· 

O Sn: SILVEIRA "o11o:- Já mostrei •. · que o mandasse prócessar. · · :. . ·· · · ,. 

' (J!Il out;os,a?artel.) . . ó Sn. 'VISCONDE DI 'SoúZA Furcco: - E' ridículo d~r 
O Sa. PRESIDB1'CTE:-:-Attençil:o. como origem desta grande questilo o facto de um. discursD · 
O Sa. visco1'CDE DE SouzA Fnuco:-0 honrado senador na maçonaria ;. era ·um: incidente· .que devera: passar des

queira ter a·defuencia qae honteoi tivemos-para com S. Ex:, apercebido, oito· obstante a ilnportaoci_a do. acto,··que:.a 
· deixando-o rallar sem o interromper, e só.qQasi no fim é festa e discurso maçonieo eommemoravam. A. .questito vem 
que. se lhe deram alguós apartes. . . 'de mais 'longe. . . . . . 

·O SR. SiLVEIRA . Lo no: - Se v .. Ex.· quer, não lhe O Sa. ·SILVBiA Lono:-Vem·da idade 'média~ 
. darei mais apartes. ' o Sa. VISCONIIB DE SouZA. F~A~~o: .::..:.ve~dahi; inter-· 

O SR. · VISC01'CDE · DE SouZA. FuNco .: - NIIo quero quo rompeu-se por alguns ao nos, graças á. maio'dlhí~traçll:o· dos 
deixe de dar ap11rtes;· o que o~ desejo é ser interrompido ultimos eeculos. Com a entrada ·do actual"Pontjflce,'vendo 
cootiliuadameote. a Curia Romana a.Europa em movimento.contra os,Reiil, 
. o. SR. PIIBSIDENTE ·: ·-Eu. jã. ·por vezes tenho reclamado e entendendo podia chegar · á consolidaçito da supremacia 

allenc.llo. · · pontillcia, . surgiram. cotão com novo· "Vigor seus maoejôs 
contra o p~d~:>r temporah Começou então a tratar com'& 

O Sa.· VISCONDE DL SouzA FIÍANCo:- Falia-se em vir- Soissa, promettendo'concessi!es a este governo republicá no, 
tudes dos bispos presos; mas de que "Virtudes 'l Das reli e o Papa poz-se á. t~sta da revoluçilo em · Roma para· 
giosas 'l Das asceticas? oito h a tl\mbem virtudes sociaes, dabi dominar a Italia. · . · .: 
civis?' Não ho. virtudes politicas? Nilo ho. virtud~s moraes? Desenganado em ·poucos mezes' e obrigado a retirar-se 
Ser~ virtuoso moral civil e politicamente aquelle que 1 para_ Gaeta, volveu suas VIstas p~ra outro'lado,r e. ao seu 
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8 Sessão em 1 de Julho. 

. , ' . I : f .:.~,; ~ , :,:' -

i:
·.·.·.i,:: .. ~ ... ·.·.·,·.' ... ~ ... ·,:~ ..•. · .. ·.'.: ... ~ .. ~ •. -.·.: regresso a Roma deu principio á expediçii:G da._s .bulias, O nobre senador, interrompendo-me, cortou o fio ii. mi~:~ 

, · ·· _ encyclicas e le.Ltras apostolicas,. que, compiladu' hóje .no dem·onstração. · · . .· . .. .. ..• 
. 1,. . , : Syl!tib:ur, . poem:P,atente o seu fim de elevar o ~poder ·po'n- O bispo do Pará. ousou restringir a liberdade da im:.:.·~· 

~·;EtF,\i/lii;l;::,'.. :tiftei'ó sobre a·'autoridilde dos governos e liberdade dos prensa, prohibindo a publicação de cer.tos~jornaes. ,Dii'i~., . 
i;~!-~t~'[.j!;(,)':;':lr'• péivos.· · que el'le não o rez1 porque. só prohibiu. a leitura. Mãs 
'•f<!•,)('~/!!l::,•:•i/')1>. E, senhores, como podemos saber quaes eram as.inten- prohibir de ler _é prohibir. a communicac,'ilodo ,pensamento. 

'~!f)~:\rlrjJjJ.;j_·'.:! .. 1~:.1·.· ç!les· doa bispos do Pará. e de Pernambuco 'l Simplesmente e é a commnn•caçiio do pensamento, ·a qual consiste na 
•"" · · 1.11''!'···. ·" '· . pelo que dizem os nobres senadores? A.s' intenç!los mais publicação e .na leitura, que. a constituição. garante. · . , ; 1 jWif!:~::·:i ·\ · . . atintas, . as pretenç!les virtuosas qae · se lh~s attriboe, de- Uma cousa está. tão ligada com a outra, que prohibir que 

: .• 
'

·.r···· .. ~ .•• ,·, •. 
1 .:.:,1···!·

1

.'~.·.·.:·'····;':·:·:.~:.,,··).t:.!_.'.·_::.: · .. . ·.·.r;,ea:~d:a:s=~e~o~m~8°n::a:s:p~a~l:a:v.~reaa~s:~e~!c~o{mõ~se~u:;se~a~~c:to1s1.!0',~fc~t~o~~~ ::li~~:~:::::::,:~~~~~:.·::,:::·,: :~::: "1 
." li ~ na ·Belgica. Nem ao menos tem o direito da invenção. . · ·._._:·.,· ... ·.·.·.~.,.'::·õ··.··~:'.·.-:·,_.·.,·· •.. ·_··.0.'_·.".~.· !'"i·!1l·:·<·:v·1: •• •·1 pp.1avraa· explicam, ·mais do que qualquer ouira cousa, ._ ." 

ii:~r1:::1 !4)!;;.:'ii>',!~) <rnaes_:e_ram_ ·e quaes silo as intenc.!les, os planos dos bis- O Sa. VISCONDE DE SouzA. FRA.Nco:- Já que o .nollre ~,,. 
·~t;r1·l:·J~ .n;~:·;·'";,·,;:llj' 1 -,- 0 senador me falia da Belgica, lembrarei o qUe· se tem pas-. ... ,,.:, 

l'lilr~!!~·~i · i~;f~Jlf:t~:·~~~~~;}:~t!it~~ ::~·~::::.~f;:~::~~::~::;:~ .. :·:ili:~· ·~· 
,:{!·,>;·1)l•t''''ij'' ,.,,. ·perio, 'por chamar a si attribuiçiles, que pertenciam ao o Sa. YISCONDE DE SouZA. FliA.NCO :~Está. entendidéi 

.~1!,1!.::1 ),~J.'[j!i\.',:,;(. . ' g~~p-~;l:~.~f.;~gÇ,~~.g::l':~g:fq:;~. ~:~~11c~t~!~:;~~::~~:1~~ria:~~dhii!~~~!~T:0s:~!~~~!. 
~ , · I nacional, abomine OS progressos do seculo e·as liberdades 

;~!fi\: ::.~>· .. {";i ; o parocho deve ser perpetuo, os nomeavam e nomeiam so- modernas. , 
.r.,. 'I".·.· ... , . . mente por um anuo. Tentou o do Pará fazer calar a im-

~.·.:;_,'.~.:.:.~.~,~.·.:····.;1~.: ... ·.•.~.•.~~~i(,l·:·i,l·:·!',.· ~~ª~f~~~~~@~~J:.âg~ ;;:i;;~:;~~~~~;;,,~~.~~~:~;;~ 
_ · · ·. b.ii\las ponti6cias se julgavam autorisado& para lançar, convicção é que os partidos se eslii'o dissolvendo por si 

t;\<).:• 1',,1,'-i>/1 -.,pJântil'rem ·a desordem e obterem conces~iles. As asso- mesmo e se reconstruindo CODI vantagem para o liberal. 
;l11jJ,tl\ 1 .: 1'~:,,:: fr · · c#ÇIJeii não siio, porém, mixtas e mais temporaes e civis Não podem ser liberaes aquelles que entendem que a 

['I.!; .,~:..l':r·;~ :. :i IIII: ~ :· " . dei' :cíüe religiosas. • • ' primeira voz nos negocio! publicos oito é. a da nar.iio ; 
f.!·~'··ri 1 • ·~'-1':1 •I -. -::. .'- · · uiio podeni ser aquelles que com o nome de liberaes inos-
::~·f),1n~:·r::·:i·:l .. · · .. · ::·:·~···;,:~~.811• MElliDES DE ÂL~EIDA. dá. um aparte.. tram:se retrogrados ou ultramontaoos. Os que entendem 
::·::·~I(' .:.,.:::'I ;.,1,_.' ' . . ).-~.?~R.: .V.J.SCONnE DR SouZA. .FnANCO :- DIZ-DOS agora qoe os brasileiro'& devem sujeitar-se em tudo a uma auto,. 
:?\" ··Y·.:' ':~: ', '.'-.~ "·.· · ,,.em/:aparte o -nobre senador pelo Maranhi'to, que pela ridade externa e reconhecer nessa aotoridade o direito 
l:_:'.i:;:;:: j:··.:-:•;: ,< : ·/ • Ord: ~o ~ livro 1.• as irmandades sil.o religiosas e de decidir sobre todos os nossos negocios publicos, .cuja 
'.;.}_}::::/:.'·~·>.' não civis,.de sorte que para o nobre'eeuadortodas as ,leis· classilicaçilo admittem que seja ella quem 0 raça, ni'to siio 
}:;-:·:;v:.:: i'.' :t:: posteriores oito valem nada· em vista das Ordenacões do hberaes. Assim iria ella classificando negociO! espiritúaes 
i;;ij/:;.:i::::,:J;:,\· :t!iil Reino I · · • "' os que silo eviddntemeute temporaes e neste andar cha-. 
:t;'J•;ri.J)i:i;!\:'-lii:'!l O Sa. MENDES DE Aum1DA. :- Nenhuma revogou a maria tudo a. si, convertendo o Brasil .em povo depen-

:,l/1\l::: . . ::;~~~;~~;;,;~···::.:.~: ·. ·:::· .. : ~~}Klf~~1f;~~~~;i~~l~~~ 
:;;~.;: lit· ~!· : ij~·;: O·Sn. VISCONDE DE SouzA FnANCO :-. E eu digo que gressos modernos, e nós ouvimos aqni mesmo • que silo in->· .·.:ii'/' 'l1; "1 ' ;· o que fez foi saJ'eitar todas as irmandades e confrarias vento infernal .as estradas ae ferro, porque .levam as idéas 
... ~1 ~ t!.' ~ •I IJ I • 

t :·:·i.'. :: ::l;·
1

, 'il'l em tudo as autoridades judiciarias e admiQ isLrativas, dei- impias aos extremos dos serliles do nosso paiz. . , 
,,, ·''· •· • 1 xando ao bispo a onica auLorisaçilo de aprovar os esta- O bispo do P11rá. começou por prohibir a publicação de·· 
r:·,·::"·:. . .!!: ,'; tolos na parte religiosa. jornnes e passou-se depois a embaracar os cntorramen-
.. ': ·· ··· · '/i Basta ler a lei para reconhecer que a autorisação para Los. N1lo consentiu n de Pernambuco que se -enterrasse no 
1:;-.:,~6;. ):i:;-. fuoccionarem, eleição de seus officiaes, administração de cemiterio o cadaver de uma pessoa, que até a ·hora da 
j, ,,,, .•. •')/': seus,bens, tudo ficou sob a llscalisaçi'to do poder admi- morte, ee Linha outras idéas, não abjurara o catholi-. 
('1.· .. • .. 1.•• 

1
, ,,, ;·: :nistrativo e judiciario, como depois explicou o decreto das cismo. O _corpo do. Abreu Lima (o general .das massas) 

I' I•. i' ;~ . corrocçilee (2 de Outubro de 18111). . liberal, oito pOde obter .sepultura, .e para q!le .sena ossoa 
( !1": 

r.. ... : 

·. 
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dêscaneaosem cm pnz foi preciso que . om Úm cemiterio' . desobedecer,_ao goye~no ... cootra. Õ.seu;jur~uJ:~õiô; .. p~fqJ~;O.~~(·~:-;· ... 
;.:;protestante se lhe dessem· repouso. A caridade que .lhes i bispos :sa~jam,. que .. pelas lei_s "do paiz. pass}! vaui;,a i ser· funcéio:"·'·}:rf"', :. 

. . :negaram' os: àeús; Liverâin para côiri . à eu cada ver ''inoffen-: ~arios,. pnbliéos i . sabi_ain que Jb~~ .erá, .: d~~~rfoi~a:4i'~~~:.:~Í'.: '. ":> ... 
. , siVo' sectariós·de coito aiverso'l' . · - . . . . . jorilmento prestado ao:Pontifice romano não os di~pen~!I:V:!';:.'; . . 

_<;·Eu tive, occasião de soste'ritar que oito tinha ha'l'ido mo- da obediencia á constituiçli.o e .governo .do.seu paiz: Elles o' · 
tivos para essa descaridade, que. não se th:.ba,seguido sabiam· e nem todos. o.cumprem; .e teve··algum.o.o:al~uos,o:. 
o processo óraenado pela'Igreja para se lhe negar sepnl- üesembaraco .dé dizer: "Jurei com -reserva meotal::' .. :.Q.aar .... : ... , 
tora. e que 'às praticas antigas estavam derog11das. pela-lei é o "bo.meni que se julga h'abiliLado pan perjurar. ·dizelldo:;·:·\;: ·:·.~~ 
.de· 1°,de;Onlobro do: 1828, · qo·e tornou municipaes os jurei a Pedro que fal'ia isto e quando. o estava:jiirandoi'oli:.;o,>::::'·,.i 
ceioiter.ios. . Nillléá bouv.e décisão alé hoje que, eu saiba. promettendo; eu dizi~ ao meu coração : 9Ue .. não. cuinpfiri_~x~;I,;~~j 

. Pa.ssliram depois a noniearjiarocbos pro:visorlos. E, cousa o todo ou part~ do Juramento ? Um part1cular ;ficaria ~es-:-: >·:;;ic:-:,~.~?. 
oota~el:.! ao mesmo .tempo· que é nas ordens sacerdotaes, honrado. ( Apo,ados. ) ..... ~· :;: ,,, •.. :,::~ ~-''·~ 
,que ·.firmam sua supremacia,. ao .mesmo tempo que ·nos O ·sa. MENnÉs DE !LMlmiA ·:-Onde disséram. iil'to:.Z ;ot•( >':•:'' 
primeiros secolos· da lg_~eja. o preshytero ,eraigua) ao bispo · · · ,., ·"' ·'•· :,<:. . 
e eiÍI ma teria de' ordens sa_cras todos alio iguaes, hoje ~SSII UM Sa. SENADOR : ~ Em_ ollicio ao ·minis_tro dq)~p~f!~;;;_/.'.,/: 
mesma ordem sacerdotal Dli.~ imprime mais caracter· por .si 0 $o ... VISCONDE . DB-. SouzA FRANCO : - Estilo. ::fiJ~Üdó':~::<<' 

•mésma; Embora a receba, nii.o fica o padre autorisado para: mais do que 'isto ; o -bispo. do Pará, sujeito a júlganií(ótó,;,~:·:.;,: :. · 
''exerceí:a·; · está dependente da vontade' do bispo, qoe lbé por desilbediencia .á decisão do poder. judiciado, poriôi;'s_t.a~:~>;;;',':~: 
diz : .não jlaveis 'de exercer voseas ordens senão por Ires e impedir o .effoito da. determinàcão do poder execôtivíi~~e-:?.i' . · 
mezes,, por SeÍS1 p0~ Um. aDD01 . de SOrle qoe a, Ordem que pO_t_: desobed~enCÍI\ áS )eis , e CODStitUiQãO 1 . acabil de·,pa4,i~,:i> >: 
imprime caracter, que .·põe· o _sacerdote igual ao bispo, fica b!JCR&' pela 1m prensa uma. obra, em que· declara expressa~~·,·· 
sÜsp'eósa, interrompida, Ílão . querendo elles vê r que assim· mente que Dilo- ha direito constituído I " Todo .o• direitot1:~'-
desai:~édi.Lam o caracter sacer_dotal. . . . : · constituído, diz. o bispo do . Pará, .está. sujeito, ao: di,:,,-· · 
.< A .razão, porém, que os levou a essas praticas abosivàs é rei to di~ino: 'A . lei liã~ deve iuir obedecida,: quando qnal~ 
apoderar-se completamente dtl clero, de fórma ri fazer s,e.u quer indivi4uo entender e·m soa conscieocia qne eHa oe
instrumento na invasão do poder temporal. (Apoiados.) fende ·a lei diviná.i> 'Não. h a por conseqaencia nem cons_--

0 nobre senador disse: «Tanto isso não é .exa~to que, se titui~ão, n~m lei obrigatoria no Imperio. do Brasil I 
, os bispos quizéssein cbamar_a s1 ,o clero, o tratariam antes o s~. MENDES DE A.tMEIDA-·: ::- De certo:· · . _,, 
com 'brandura.»: Ahi é que está o segredo. Elles qaerem_ 
o poder dé lhe fazer. o mal e tendo o de lhe· fazer o bem, O Ss. VISCONDE ni SouZA Fu.Nco : ....:. O 
julgam-se. mais seguros coai· a esreraoÇa dos ·ravorés ou: absÓlve :da obediencia. --á autoridade a . todos 
com o. receio do,abaodorio.,ou--dcis interdictos do que· com aconselha-os- a que oãó obedeçam· ás 
a gratidão. Os bispos,, qne a.ssióqrocedem, sabem po~ e)[-; bispo, que. se diz· interprete da lei ·divinar !;~:.!ié]~~~~~~ 

-perieocia propria a fraqueza.' do sentimento da gratidito. . lei e artigo da coostituiçli.o é contrario· ã lei · 
. Em Pernambneo· deu-se este faéto escandaloso. Quando leis do lmperio nã:o. ·te em for~ a · seóiio 
o presidente da provilicia consultou os parachos. sobre o ·bispos queiram; O que. tljm .valor .é a )e i 
p1ocedim.eoto qüe teriam, e declararam quaiíi todos imme~: ·O 'ss.JiiENDES DE ALMII:IDA: ..::_Está· esc:rl~l\0'·::,:· 
diatamonte que obedeceriam ao bi~pó, Üm houve que•pedb . . . ' 
tempo para pensar : tanto bastou para que fosse logo sus-. O Sn. viscoNn~· ~8 Sóuz~ FaA~co .: ,:_ 
··enso I · · · . . · · ·. ·. bispos entendem: e 'ensinam. O n~bre . 
p o· Sa.. si'tv~1~i'io:Bo: :::_ Co;n~ s~be. q~e fo(p~r lsso, que está escripto ; eu responderei: depois 
se.· foi ea; informala conscienlia 'l· E' temeridade. . Até hpje DÓS entendiam os' ·que uma . lei, . . . . 

. - , esL11r promulgada pé lo poder coní'petente, deve .. 'obe~à-
. O Sn ,:, VISCONDE DE''Sou'zA' FnANco :_:.so· porque~pediu' cida i· que são preferíveis leis imperfeitas; á .nenhuma lei'; 

tempo pa.ra pensar; para ~formar 'juizo seguro·. para obrar, porque· as leis quan-do defeituosas, :e mnita's'·'ó' 'são;' p'orqÜa_ 
·com reOexli.o foi logo suspenso. Exemplo a' todos que, o. mundo marcha, a sciencia se ap~rfeiçoa, os· colih~cii:Den
' quando· o·· bispo diz 'sim, ousem pensar em di~er não.' Devem tos se desenvolvem, e parte .. daquillo, qoe pareco·hoje, ver~ 
reco'nhe'cer-&'e ··como.machirias automaticas perante o bispo dade daqui a cem annos o il!i.o se'r.á. No entretànto ,aquiUo 

· · .. i ' e obedecer-lhes sem pensar no que (azem. que erl:i.;te decretado por lei deve ser obédecido, porque d 
· ~ ~ ·· .: .. ~ · -,.:::.;: ·(· ··· .- ·· ' ,·. supõe· o· melhor o pod~r qao dieta as lei8;': 1 ':1 ·:~~:·,?;.' # •• • 

·· O SR. Slt:vEIRA ·Lono:-Nenhum general dissolve as fi- Desde que o· Jesgilador eote'nde:' que·o•que:'dec'ret~ au.:. 
.!eiras para dar batalha. torisado pela nação é o que .conveln aos::tnter~sses da· 

··O Sa. ·v1ecoNo11: liE Souz! Fa.&.Nco:-E' o que estou di· mesma. nação, o decret.ado.·devo ser obedecido;: mesmo por 
·zelido';'·eUes·não entendem que assim desbastam as suas que uma das fon~es, .em que o buscou .o legislador, foi na 
fileiras e teem cuidado em as oãó desbastar, porque. já natureza. das c~usas, na quni'Deus 'impr.emfu· a. lei 'divina, .. · 
começaram a batalha· contra a soberania da 'oaçã:o e seu ·conhecada. melhor;·. por lei· naturalí. oooie que' o bispo do . 
governo. , Pará substituiu _para fa~er c~er, qu~· 'ha oina'.vootade, de · 

. Tra.tei de ~lgoos de seus actoe·, que melhor poderia eou- Dous revelada ou que lpdos os dias se lhe revela e a.uto· 
merar, so não foesem as interrupÇões; vamos 'l'êr as suas risa os bispos plira àe' opporem ás leis do estado. Se 'tà.l 
p'ala'Vras.. : · ' . · · . . . fosse exacto, ·a ·soberania da nação: deixllria · de existir, 

Qâaea teeoi' sido as pa.lavras e ,éscriplos do epis~opado? :( o que nii.o pode a.dmiuir quem seja ·liberal }:o papai e os 
,Obedecer primeiro·:a Deus e depois _aos homens, isto é, bispo governariam o Brasil e teriamos governo theocratico·, 

2° 'VOl. ~ . 

.. 
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!~'Yerno sacerdotal. E' pois, ~tfo:·~m crim~. c~ntra ~- consti~: · (Huufro• apartd~.i ' . , . . · :.;~~:ti 
tnJ~Ilo proclamar que nllo ha dne1to constJtuJdo.,obrJgatoriCI•' · o Sa vrsco~DB 01 Souz~ Fur;ao :~~o ea&ive.á.. ea~~f~ ~· . 
. , 'ó: s~; MBNBÍÍ:S DB ÂLliiBID.l.-Em face; dãs leis divin~s,; de que. me deJxasseiD CODtJDuar,. por .. ISSO calado. '/iJi.i. 
.'âêeerto. · O Sa. BJLVBIII.l LoBo :-E' bom para deacanaar. · ' · 

·~·'O Sa. v1scoNDB na Bollu FIIIMINo :-E quem é o-juiz, -0 Sn. viscoNDB os SouziFaiNco :~s~m·duvidâ 6 um 
do· antagonismo entre a lei do Estado e a lei d1vina'l Quem favor que llle querem fazer. O ben•placito, cénno toda>a·lei 
ofór'será o primeiro pod~r, o unico poder do pa1z: e humana, nllo é petpeloo ·e nem póde'aer. As'gera~liea'áe 
ainda . dizem que nllo pretendem governar, ellea que dizem succedem, ·e nimguem tem. o direito de ligar de .t~~;l. acirte . 
que as leis .nllo. teem força contra a soa vontade, que dilo as geraçiles futuras, q11e ellaa nilo . possam determinar · de · · 
como lei dhina I . . . , ·outra fórma. A. constitniçllo actna_l, adoptada pela geraçllil 

.. :Yamos á questllo : O bispo do Pará, apenaa com a. · qne vae. desapparecendo, determinou que a_s leia ec~lesias~. 
mudança de um termo, crb uma tMoria que nlo é. ticaa precisam do beneplacito para serem executadas, ·• 
somente sua, mas que teve a coragem de proclamar como este direito de exigir placet se as tende áa meslllaa que já. 

· ·nioguem ··proclamou em circnmstancias iguaes. Nós sa:.. o ·tivessem tido em ootraa épocas, em.qua eram diversos ~a • 
biàm_oa que.· as leis humanaa devem-ae fundar 11..'\S leis princípios reguladores; · · ... 
Jlitlli'a~a,. na natureza das cousas. . · o Sa. MBNDBB. BB ALIIDIIDA :-Mandou que con&inuul~'· 
: _Sa~Jam?s que; Deus creaudo o mando, deu ao homem a 0 que existia. · 
-Jntelhgencia,. a razii.o, para das cousas creadas e· doa factos· 

\qiwíe succedem tirar as· consequoncias para firmar regras 
dÔ'·:couducta ·aos homens,. regras a que .se dá o nome 
de leia. 
··O S11. MBNDES JiB ALMEIDA. :-Legü non.habemu1. 

. ' o 'sa. 'YISCONDB DB SouzA FRANCO :-Àgo_ra: vem.-se· 
dizer: Na:o é a raza:o do homem, nlo é a razio de, 
todos reunida,. formando uma soberania, uma naçil.o, a· que, 
adoptan"do a experiencia dos seculos . pauados e obser
vando 'os factos presentes, julga qu~ taes e taes são con-. 

. formes-com a lei natural e os promulga. em leis politicas, 
: em·.~leis. civis, ·etc., que teem de ser executadaa no paiz .. 
· ·Ba· uma 'lei divina superior.· á lei; escripla, diz o nobre· 
'. !s~nador pelo Maranlíllo. Escripta onde? Onde está ea:-

. :cripta a lei divina que diz q11e o supremo tribunal · de 
justiça ullo é O· julgador compete-nte dos ~ispos 7 · 

· · :. :o';·sa. ·. M~~:Nnzs na ALMBIDl. :-Na · secçllo U cap. 5 
.do .. éoncillo Trideotino, que é tambem lei nossa; se deter

__ miíia .. que nas causas graves os bispos aejam julgados pelo 
r.~àpa;, e: na& outras pelo concilio prci'Yincial. · 

-:o Sa; nscoNDB oE Souu Fa!NCO =~ Os actóa do coo-. 
cilio de. Trento, pela -nossa legislação, estilo sujeitos, 

O 811. VIiCONDB · DB Souu FRANCo : ~ Mandou qlia·,con
tinuasse o qoe existia, de conformidade eom os nus novos 
dictames e modificados, como o foram pela constituiçllo, 
codigo criminal; deviam, pois, ou. 'devem aotrrer easas 
modificações.· As leia modernas nlt0 admittem ·que 
nenhum ecclesiastico tenha fóro especial . em materia 
temporal. · 

· O Sn. Sn;vstnA:Lno·:- !h I Isto é materia temporal; 
ullo é do que sa trata. · , · ~- , . · ' , · · 

:o Sa, v;scoNDB ii• SouZ.l: FuNco.:- Ouçamos. e,·re.
gistremos estas coocesailes: que nem .. _oeo bispoa e.nem o · 
nobre sen·ador pelo llaraobilo faz. · · . . · 

Vamos adiante: Em m_ateriil. mesmo espidtual, ou: pu
ramente espiritual; eu. faço mençllo do· puramente, que 6 
expressivo, o processo nAo é arbitrario, tem formulas es.; 
senciaes e:o governo está• no direito. de proteger ·Seus 
subditoa, mesm11. ecclesiasticos,. qa& iolfr!lom -violenci& :da 
parte da autoridl\de. eccl~eiastica; . ·· ·: 

O Sa. SJtvsru.Loao: -Na lei. nlto ha proces8o êivÍI, · 
nem politico •. 

co~o tO: dos· os outros actos dos concílios e. da Igreja,. ao. · · · · · · · · 
exame da nação pelos seus. delegados em assembléa. O~a: VJSCONDB DB,Soun. Fa.ll'ICC),,:'""'E dahi é. que,taem. 
geral, ao plac'et. · provindo os priucipae~ abusos. ps bispos . nlo . instao_ram 

· · ·boje um unico proceuo ecclesJaslico ; ,enlender~m a: en-
O Sa~ MENDES o~ ALliiBl!l.l :-Depois de estar rece'bido ?, tandem. que em. Càvor daa suas doutrinas i!)vaAoras, lendo 

· O· 811. VISCONDB, DB SouZA. FRANco· :..:...Primeiramente,, elles o direito ·de interdict_o ea; in(orm.a·ta .conacienfi~, 
nllo é ·claro que ae recebesse. o concilio Tridentino nest11 chegam maia ·depressa a seus fins. . . 
ponto. · · · Deste direito, aliás limitado a poucos. casos, e que 
. o Sa. MBNDBS DB. ALIKBID.l :-Está clariaeimo.. de~e ier .entendido para. as suspénailea de poucos dias 

ou mezes para aquella breve siupeoaão. que ( toila a 
· O Sn. SJLVBIU LoBo :-E nem se choca com a noss~ autoridade compete sobre _seus subordinadoa,.teem elles 
·legislaçlo ; está de accordo. · . ·abusado, estendendo a auapensllo ea; . iriformalil c_on-

. O Sa. visCONllB os SouzA FnANCo ::- A constituiclto rcientia a acfos que precisam de processo eéclesiastico e 
·promulgada posteriormente o revogou. em--grande parte, ·aos que cabe o recurso. Nilo tem-se feito nenhum ulti
outra oito está óm ·pratica desde muitos annos ; e mesmo mameute. porque os procesaoa ·ecclesiasticos aotorisados 
parte delle nllo foi recebida, porque o placet faz sempre no paiz, tirariam aoa bispos parte do arbítrio em ·que 
excep~ii.o expressa do que é contrario âs leis. aumente conftam, como quem enspeita que os eeas proprioa 

tribunaes ecclesiasticos nllo· se· prestuiam ao~ . man• jos 
Q SR •. MENDBS 01 ALUBIDA :~Revogou como? adoptados para subordinar o clero e tirat~lhe toda a 
o Sa. S!LVBIU Loao :-Está de accórdo com a COQ•. independencia. . . • . . . . ... ' : 

r atitaiçilo e com toda a no11a lesisla~lto. · Mas qaaudo a lei do pais ordena que algunJ actos cri-

.-
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.. QJiaoaaa ,pio. ~ejam objecto de pr~ceeso ;êiiiéliaalico, é gir-me e aem .qae:o .Estado me poesa cenatraópr ou paeaa . · .. · 
· ·, eiáa. de pr11uiea. ciJ~. ' péraegnlr-me· par -motiYo. de;religiilo;j:omoi cidadlo, es&all: .. 
--~:~ir·· ·'S : · · · . · ,aujeito:il\\l•leil do,paiz e heide.aollrer a ljlncç&o, .a.tta:a 
. ~~r;9' Sã: . JL~ai' toa~:~ Isco ~ •. IJU&ndo diz, e neice: caio .liberdaílé de nbir da 1paiz. Nisto é que.est&..a; ~ill'ereaça e. 
;:~~Jo:é ar}lrtr~r!o. • ' . . . . . •os nobres $eoadores oilo teem razjlo.quando e~Ce!Jdem gJle · 

, o· s~. :vrscoi!IDII ila Souu .FaÁwco: _ E sem duvida :a Igreja Catho1ica e seus bispos pódem ioftmir áobre o Es-:: 
, . · alguma. 0 · diz,· porque deeigna a autoridade que póde dia- 'lado, sebre o governo do Brasil, a ponto de:pe'rtencer~llie' 

. :-;··ljogo!r ·oa actos·lemporaes· dos espirilua88 , • . 'o direito 'de distinguir ·o· que é espiritual dO ·que.é :tempo-
. - · ··· •· · · · · •ral, de Influir assim sobre a marcha ·d& administraç~to. pu- , . ;;;~:::~iS•: SrLVB~Atoao:..:..Nao diz tal, e nem V .. Ex.póde :blica, ·aobre o'jalgamentodo_s tribonaes e sobre a:politiea:.:. 
· -~pro:YatJsto. · · . · · · 'Dacional. E·tudo isto sob a depende11cia •de :uma·autoi'i:O::· ·· 

. - }o'.Sa. Vlscowas ·o• Souu Fa.uco1~ .. ; como admit- 'dade externa I ··' · · :·: - · 
'tír:',,~ií~ ,·aatoridad~ _externa possa contrariar a. dacieilo ' o s~. SILVBUiÁ. Loa.o :,;_Isto é _que . é conflindi(.::)~d~.~; . 
:Quero porém admlltlr para argumento, e supor o absurdo. ' · · · · · ··.. . . .·. - .r;,."' · 
'ifli.'eiisteocia:da um paiz tilo atrazado que ae ·tivesse ee- :0. 81. VrscoNDI DI Soun Fauao:-Póde ser·.;:;.~_;;,,,;,:.: 
qliecido de que. compete á·. sua· soberania 11•rear qoaea O -nobre ~senador entende,.qoa o Jiberalismo•consiate.e~<. . 

;:,lil_o. 08 crimes. que oleridem as suas instituiçilea> · idar As autori~ades _ecclesiaslicaa :direito .amp!o para:~x;-:: .. 
~ ·· · · [plicar as· lei! a seu modo, a pretexto de liberdade de ... 

_:_ ;{o:sa.-SJLVBIBA Lo•~:- V. Ex. agora madou de ter.; !Conaeiaaei&; outros: dizem que pel& ltlpremacêia: ·do espiri-. .. 
1enO·: JaJJavamo~:.do·.Nj)irilual. · · !toai sobre o· temporal. ,Já· !atá. ·deillonatrado· que c~~:.bi~P~~;~ · · 
;::O<Sa. l'rscÕI!InB~ DI SouZA. FaÁMco:-E' do. que contiDuo tde•-.Oii11da e do Pará na:o po11iam arrogar-se o. diréitó·~d~~f~ ,_ . · · 

a· tratar.•Seria muito atràza'da a naç~o que deixasse a ama ideclarar. que & questilo das irmandades é espiritoal,,e:déiiãr.t<~~-:: 
autoridade de f6ra ·o direito de. diatinguir o8 actos que lbe 'de obedecer ao governo, que pelos meios eompeteot!ll, decl&: .. ,,_~ . 
competeri& julgar:. dos .de natureza temporal, que ficavam ;roo cjue 'é'mixta e tempor&l, quanto á._,xpulsilo de s~us Blem:-: · 

· ao governo da.naçllo com a certeze;.de -limitadajori.diccilo, lbro.e. Cidadãos 'brasileiros, .elles devem ter como .quest~~~, 
arrog.ndo aq~tell& a •i o pri~cipal~ implll:-la"te, e por·fim item'poraes sõjeitail ao fôro jadiciit.i'io aquellas que as:Jeia. 
tudo.. "do paiz determinam .qlle ô sa:o. • • .. · . . . -' 

O Sa. 8J,1.VJ1a._,Loíll:":""'" E' o jll'jecipiJ -dt.liberll.de de · O 81. -8JLVBiu ·Leao :-Apoiado, qoandÔ houY8r leh . 
''· cireng~s e de cpllos. _ . 1 , ·. · • · . .· · . - o Sá~ visco'IIDB -DB ·souz! FIIAI!Ico ·:~ ... sej~ qia~l.fô'r· . 

. O Sa. VJSC:OIIIDI ~• Soúu FuNclo:- ~ia ahi ~mo 0 . a soa·. ~pioia:o particular. Logo,. desdé qúe entendeu ·o bis,. 
Bolire)eaador coiÍra.ndl''wdaa-a_s queatiiea. . · - :po d1rOUnda qile-nâ qu•lid'aile de maçou deviâ:·u~ mem..; · 

ô sa •. lt&UJU·Ieao:- v. 'Ex. ~- q!lê. é .1 clareia eui :bro de irmandade ser della r,iscado,·tioha, naJórma das: 
· i lei~, de r_ecorrer ao juizo competente. Tiohá''o ir'oiio;,ei~- · 

peu6aJ . . . . :cluido de eoll'rer ao mesmo· tempo a perd& da. p_r_op:~ieda~ 
· .O Sa. VrscoNJB DB S.o'Qu. Ful!lco.-:- Estou. d~moos- .de doe drnbeiros contriboidos, a perda· de direitos adqâi;;.' - • 
'trandp qae_máamo_.o· que é.espiritual nilo, deve . naçllo ne- -ridos a soccorros presentes e futuros a elle e sua_ família,'. 
nhom&.deixar a outros, que .nlo aoueus ·delegados, o dia- 'de Ílolrrer pára com alguns de seus amigos e coiÍhecidoà' . 
tiriguir .do temporal. Depois.demóastrarei que ,a ,.naçiió iqu~bra ila a·ua reputacilo 'óo palo'menos ·nas suàa rel~Çiiá's' 
brasileira alo incorreu neale. grave. e~ro, e que sua· c.on- ie tudo ilitõ, nem é por sua.naloreza da competen"êaà• da-;8.u,.- .-~ 

. stiluiçilo e. suas leinilar~am· ati ~egras de dis~iociça:o, e as toridadà ecclesiastica, e nem as .leis admillem'.qile' o;séjá; . ~ .. > 
autoridades •incumbidas. de resolv!r as _queatiles que se sas- · ·porque · determinam_. o ·contrario ;' e qundo. a lei~· falia;' 
citem sobre a competeucia.· . . · · ·cauam-se todas outras .vo.zes.. ·· · . . · . · 
_ O nobre senador,· s&biodo. da questlo, coofoade aJiber- ! • Qoaodo mesmo ae tratasse de. questilo: espiritual, na:ó 
~~de ~e corisCiencia e~ _absol~to, éom. a Jillerdade-~i~co~- :podia o bispo; sem instaurar pro~es_so.;eccle~iastic~ com'.&~ 
screocra e culto,, permrttrda •111 um I&JZ ·em .q,.e ha-lgreJa solemuidades legae~, tom&r proVldencta e tmpor peua e&
~o Esta'do : . confu~de_ os _direitos do iàdiYid~o no. seu (ôro , pirttaal contra, qá&lqU:er individuo, ~em ~sar; do me_io, tilo · 
rnterno, na sua. cons~_rencra com. os deveres do Cldada:o no · abusado, da -d_ecislo etc informata COftiC\ellt\a somente· ap-. 
.fóro extêrno; ll a respeito. dos o ii troa eidadltos e indivi- plicavél a e.cclesiasticos-e com limitaçile! a que nlo te em os 
duos. . . . . . . . . bispos ohedec!do, ·S~a orde'm. · d_~ expúlsilo. ~os 'irm~oe· das 
. . Co~r,o mdimdao tem -~ada. um ·plena; bherdade de t:reaça irmandades, 1nterdtcto das •8reJas e proh1brçilo ·aos paro• 
e .~e passar d& c&tholica para a judaica·, para-. ·quafqaer chos, foi um flrman' de baché turco. · '·' .,_ · · _ · 
.d&s ·.seitas prot~sta_n~es ? porllm,. ·como cidadilo, s_e ~udar 0 8 8 B u Loa :-B' exlraordinario. · 
de crença, esta su]etto ás condrç!les que a constttutçilo e a. IL 1 0 

leis impoem. Membro· de uma associaçil~ politica~ está obri- . O Sa. vrscol!loB DB Soúu FR.li.'ICO :-Isto nilo ·é ·liberal. 
gado ás regras que constituem lei· parã 'ess& sociedade. O· que: disliugue. o liberal hoje. no mundo, é o respeito a 
_ o Sa .. SJLVB!IU. Loao: ....:...Na:o constitue lei; _respeita- estes doue principias : iodependencia da raza:o humana ~

se • ·principio. pleoa. liberdade de cousciencia •. _ · ·~ 
O 811. FJGUII:JRA liB MKLLo : ..;.., Nilo h& mais dogmas I O Sa. VJBCOI!IDK DB Souu FRAI!ICJO : - Como ilidlvidoo, . . . . _ . 

a Wl.im e61Jlente-eabe julgar da bondade dos princípios. re• A razit~ humana assrm o ·determ•ua I . . • . , 
ligiosos que sigo, de aecordo aliás com os que tomo 'Pór I · ,O Sn. vrscol'IDB DK Souu F~Nco .: - O. nobre senador
o~lliao~~pir:itllal, mas &QIII,'l._e eeles tlllham· d,iWtD- de;ooa-[ invocuempre-opri11cipiG rolisioae.e,cbaiUa a _~do dogma 
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e dogma obrigatorio. Desde que a. cu ria romana falia, ·a 
razlto . deve ·callar-se, e a consciencia: ·obedecer-lhe,·· sem. 

• re'lli'Xão para aqoelln, e sem que esta attenda ao senti
mento que pó de ser de. duvida', de remorso; 

porém·; de··· ser liberaes . os,; que' acompàóbam ci :bispo 'do. :::. 
'Pará que, motfjando-os de · liberaligar; somente )oa~~~ .... 
aceita como aposta tas- politicos, dispo~ tos a áeguil~o-, .,,.,. · · 
na tbéoria · anarcbica ·da nu !lida de do direito ccuislitu r' 

O SR.· FiaOBtBÂ DR MELLO : - Eu me opponho a este das lei_s que não approve. · · .•;.. ·,;·> .. , , ~. , 
.\té ultimamente os dogmas dependiam dos éoil~!lios .:::-::;. :,~., . 

ecbumenicos, do voto uoaoime dos bispos todos,e doutores,;;:-,:,.,~1 .. , 
da Igraja. H~je. basta a.vootade do Papa, porqué·é'iMal·;~V'-· · 
livel. E que infallibilidade é esta limitada pelo temi«e,::.,;;,,::'~:.'. 
pelos legares e circumstancias 'l Inf11llivel, o que o·ni!~;er~~i't': 

racionalismo. · · · 
O Sn. VISCONDE DE SouzA Fn~Nco :-Vamos por diante. 

A liberdade de corisciencia é plena em ma teria religiosa, e 
tiómeate. a crença voluntaria da creatura pó de ser agra-
davel ao Creador. . . 

Eu posso ser. hoje caLbolico apostolico romano, e ser 
amanhit calvinista ou lutberaoo, ou de qualquer outra re
ligiito, e o verdadeiro liberal é aquelle que segue os dic
tames-·.de soa razão auxiliada· pela razão universal, pela 
experiencia dos s11culos, e porque se guia pela· razito, res-' 

até 1870 I Infallivel quando assentado na cadeira''PÓÍI~~'{· · ·' 
tifieia, e . oito .quando _fóra deli~! lofallivel·no dcig~~EI,~S'' 
altas questões de doutnna e 'falbvel em assumptos ··menos~·'> ·--

peita, que os outros o Caçam. . . 

. O SR. SILVEIRA. LoB~: -Agora vae bitolar quem é li
beral .: em sendo catholico romano, já proclama·: não é 
li~.•ral Onde· irá .parar o partido liberal nesta terra de 
catbolicos' 

importantes l · · · ·· . · .· -· · • ,.:, :.:~~-.~"' 
' ' . .· .·.. ' .. --- . -~: :'; ·_·,l·."t·;-~:~·:; .. 

• O SR. -FIGUEIRA DE MELLO :- Niio é :a.infallibilidad~,;é\:-
·toda a Igreja no concilio do Vaticano; : · . · :~e;l-::i~<:· -

. _ _ . --~-.;~l:{L~- .... 
- O SR. vrsaoNDE DE SouzA FRANCO: ~Se ·a'infalliliili:.>·· 

daae presuppõs a omnipot~ocia e.'a. omnisciencia-,·lêcimÓ': 
pó de e lia ser limitada ? Como é que. o. acreditado!\eÍD 
tempos idos cpmo verdade diyioa; é hoje &ubsti tu ido,-' e 
sobstituido todos os anoos até em materia de dogma; como. ·,: 

O Sa.' viscoNDE DE SouZA FaANCO :-Ao que parec~, 0 se diz que se tornou a· infallibilidade·do Papa,'substitÜida· 
nobre s-enador quar um partido liberal muito numeros", a infallibilidade da Igreja em- concilio geral ecumenico ? 
embora composto d~ pessoal que em parte não tenha idéas • . 
verda-deiramente liberaes. O a brasileiros seguem em quasi· O Sn. FroÚBIR.l DE' MEL LO : ::_Sito trocadilhos de pala,;, 
unanimidade a religião de Jesus Christo; dizem-se catbó- vra.s, qut~ oito teem-importancia. · 
licos, ·termo que significa universal, e podem prescindir do O S11. Vuuu DA. SILVA: --Mas que _incommodam, -
nome desde que o facto o não. abona. Jesus. Christo eo- - · · · - · d (l Sn. VISCONDE DE Souu FRANco: _;.Eu lallan. do 
sinou soa doutrfoa e não a impoz ; e para a salva~ão e liberalismo. O libera.! é aquelle que quer' a independericia. 
c~da um a universalidade da crenca não contribue. E são 
To manos; porque a. Igreja e,; til cóm séde em Roma, tendo ·da razão humana· como a principal_fonte da sclencia. ·· 
por .muito tempo estado em Jerusalém. o Sn. SILVEIRA Leao: ~E· só 'o racÍi'on~lisÓio, por~ 

·:.,;._ 

·Os Jirasileiros devem saber que, para ser liberal, é pre- tanto. · 
1 

ciso ma~ter a soberania da. nação isenta· de qaa!quer o S11 , Tt!CONDl!l DE SouzA FRANCo: -Eis abi qtie até 
poder 1n1 autoridade externa e dar ás leis que ella pro· ·se chega ao ponto de tomar como uma palavra de stygma 

-mulga acçito inteira sobre todos os que babi!am o territo- 0 090 domais b_ello dom de Deus: a razito. Quem me· dera 
rio nacional. Admiltir como essencial ã. crenca religiosa .ser racionalista exacto, proficiente t · , ·' 
que o chefe . da ·fgr~ja territorial ou .externa ein sua sétfe 
,estPja. isento. de respeitar a coostituiçiio e as leis e aindli . o Sa. -SrtVRtlll. LoBo: - Nito I . en não tomei como 
mbi~ .que Jbe seja superior, que teoba direito de as expli- otrensa a liberdade do dogma. Argumente ·com lealdade 
car, e até de decl ·rar· nollo o direito constituído, quando que· nilo carece isto. - - ' 
entenda elle chefe, ou entendam ós bi~pos, que esse direito O Sa. TisCONDE DE SouzA. FRANco:.-Com lealdade, isto 
i:Ônstitufdo é contrario' ao que dizem ser direito divino, é, segundo as suas opiniões. · 
isto oito. é ser libera!· o Sa. Sr L VI!:IIIA ·Lo ao: -Não, senhor; é oito trocando, 

0d. homens instruidos sabem e devein ensil!aar ao povo n!l:o iovertendu. · · · 
que ba. grande difl'e'rença entr.e religiito e Igreja', A reli-
giii.o, cbristité divina, como o ll.edemptor do mundo, que à O Sn. VISCONDII DB Souz.( FRANCO :-0 que 'l algum 
ensinou : seus preceitos devem ser sempre obedecidos e t6xto? _ · 
Jesus Cbristo o d1sse que oito se referiam ás cousas O Sa. StLVEIR.l Lo11o :-Opiniões; e--é justamente o 
temporaes. ecO meu ruioo oito é deste mondo.» que·V. Ex. está fazendo. · 

A lgrfja é, porém, composta de homens; os pontífices são O SR. vtscoNDE DE SouzA .FRANCO :-Senhores, o 'libe-
homens, peccndores alguns e falliveis todos. Os' proprios é · ll · 

I . r . . 1 ral a que e ••• u tramontanos o con essam e que ·era. lmposatve ·que .em 
mil oitocentos e tántos annos oi!o houvesse excepções aos O. 811. SILVBIIIA Loao :-Vamos a ~ste dog~à., 
.santos varões do pontificado. Podem, pois, errar o chefe .O Sn. VISCONDE DE SouZA FnAl'!CO :-.,,;que, primeiro 

.. ·da lgr~ja e os bispos e diante. de D~us não. podem ser ·que tudo,. procura firmar .a independencill. da razilo 
,culpados os catbolicos que lbes desob~decem em algumas lluma.na. 
decibOes, e que mesmo se arnst~m de Roma eni epocns. de 
~BUS desvios da verdadeira. doutrina de Jesus Christo. o SR. SILVEIRA Lo no :-Liberal é aquelle que sobre-
Os ca.tbolicos liberaes podem e devem fazei-o, sem que tudo ,é justo. 
se- afastem da santa relígii!o que proCessamos. Deixam, O SR. VICSONDB DB Souu FIIA.l(QO: -V. Ex. permitt&. 
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que eu raça. a minba demons\raçlO. Liberal é aquelle qof! 
re&peita a indPpendencia da ra!AD bumàna. A. razio dos 
brasileiros reuo1d01 em sociedade decretou por seus dele~ 
gados na comtHuiçlio e nu leis, que é livre a consciencia 
de qa~lquer de seus concidadãoe e dos habitantes do loo
perio .•• 

O Sn. Sn.VBIII.'- Lono :-Apoiado. 

o s~~.. 'l'l5CO~DE DE Som:lt. F!l~l<CO : - •••• (I que a 
naçlo brasileira, conservando a religião calholica apos
tohca romana, chamna a si o dirtito de exn.minar OI\S 

bailas ponlificias e actos dos coneiliott, assim como em 
todos os decretos ecc\esi;uticos o que não srja contrario 
i constiluiç!i.o e puramente religi~so para aulorisar ~na 
execucll.o no lmperio; e, pois, neg!Lr essa. antorisaç!o ao 
que fÔr contrario á constituição é tender A inndiJ o poder 
temporal. 

O Sn. F10UIIM DE MELLO :-Segundo a celebre ratão 
humana. 

O Sn. viSCO!ftiE DE Sou:u. FaAl'lCO :-De fórma que A 

ru.ão bumani!l. ó alguma. cousa q11e se deva fugir d~;>\lll, 
para preferir talfu a ioncura humanal Eu prço a V. Ex. 
então que admiLta. a minha ruão, porqc!'!, se a. ra:z:[o bcw 
roa na c!Lo serve, a 'minha ratão que, coroo ji disse o co 
bre senador, é a de um cerebro amollecido1 Loca à llmr:ura 
e senirá. melhor 

O S11. FHlUEll\A DE M&LM di\ um aparte. 

O Sn. VISCOI'IDE nu: Souu.. FaArõC•l:- A ra.d.o nacional 
e (fallando ~erio), o juiro da as~embléa grral, a que deve 
procurar sati~fuer os preceitos da constituição, e não a 
ratão somente dos bhpos ou o seu juizo parci<~l e nem o 
de Roma. 

Seria tirar à coMtituição e leis do lmperio o seu caractt!r 
temporAl, promulgada, iDterprelllda e execntatla. p!!los de
legados da na9ão, por seculare~, e no espirito setu\ar ou 
temporal, que é soa fonte. O e!pirito religioso a [l!)'$tifi
caria. 

O liberal é então aqueUe que re1-peita os principias da 
COD.!:tituJç!io, em sentido de progresso contlnao e nonca 
aqnelh~ que, aos dictames da nação, formulados na coa
stituiçll.o e nas leis, prefira oa dictames de uma auto
ridade alheia ao pi'Lix, eatranha aos prindpi<s te111poraea 
de que M leis se compotm e, !'()IDO tlacerdotal, destinada 
!Ómente á guiar no empenho do. sahaçll.o da alma os que 
aceitarem o seu ministerio. 

O Sa. SJLV&U\A Lon.o :- A difinição esta longa de 
mais. • 

O Sa. VISC.oKoa: nl!: Souu Fu!'lco :- Pôde ser .•. 

O SR. StLUIIU Lono :- Eu defino em menos pala
nas : liberal é ser justo. 

O SR. VISCOI'IDE DK Soczl F!l.l.~co :- Sem dutida que 
justo sem auxilio d& rax!o, porque o racionalismo V. Ex. 
o prescreTe e nlio quer o infltsxo da ra:r.ão humaoa e só a 
autoridade i e só tahet I. autoridade do sact~rdocio na in
terpretaç!l.o e na uecnç!lo das leis. 

O Sa. S!LVB\11.& Lo1o :-Não; eu respeito o racionalis
m~ on qualquer outro modo de pensar1 como filho do di
reito do inditíduo. 

O Sn. VISCOMDlt DE Soon FaAt~co :-V. Ex. nlo qner 
o liberalismo dos liberaes da Belg:ica ••• 

O Sn. S1LVIUU Lono :-Quero, mas com a correcçlo 
da express!i.o. 

O Sa. V!SCOI'IoE ns Souu Fru.l'lco:- •• n.e sendo se-
guido como rep:ra em todos os pai:z:es mais adiantados, isto 
e que liberal só é aqoelle ' .• 

O SR. Su.vsuu. Lono:- Qne não é catholico. 

O SR. VISCO:NDE DE Souu FnANco: - ••• qne segue os 
diclam«~s d,, rax!!.o humao~~o iiin~lrada, obedece O! preceí
tus furmulados na con~titnição o nas leis dt1 seu paix, os 
quaes se e~ força, para que caminhl!m a par dos progressos 
modtlrnos. 

Na Françn, na Belgica, na A\lemanba e em antros 
paixes passa como prinr.ipio incontestavel que não póde 
~er libt'lral e querer o progrflsso de sen pai:t aque\le que 
~ntenr\e r!t~ver obed•encia á vt•I de uma autoridAde ex
teroa, que dit : « Na.o posso, nem devo, conciliar-me e 
trangf'gir com o prop:rto~so com o liberalismo e com a citi
sação moderna.11 (Syllabutus n. 8). 

O Sn. FtGOBIRA n MKLLo:-Essa é a autoridade do 
catbulici~ruo. 

O Sa. VISCOlfDK DE S"ouz.1. Fur;co:- A autorid11.de do 
catbo\kismo do pontificado al:Lnal, a que o verdadeiro 
liberal não póde obedecer ol'ste e outros pontos. 

O S11.. StLV.EJnA Lono:-htu é quo é confundir as ma
terial!. 

O Sa. VI~CONo:z DE Souu. FuNco:-Estas doutricas e 
mais aqoclla~, qne1 em seo. folheio, que tenho em mãos, 
pablic:~do pelo bi~po do l,~~rá, duutrin11.8 quo proclamam 11 

anarchia social em linguagem tlegan\e1 devemos con
fessar .••• 

O Sr. l1tGDEin.l. nx MELLO :- Sem duvida. 

O Sn. VtsCol'lnE DE Sour.,~. FnANCo : - ••• querem nos 
[a:ter admitttr « qn., ba uma lei diyina superior is bu~ 
manas e que as deve fazer calar. » Onde está ella ~ Moa
trem-n'a: não ha ninguero qu~, dosde que recocbecese 
que a lei apregoada vem de Deus, n!l.o lhe curfal5se a 
cab~.ça e nilo lhe obedere.~se. Mas oode o criterio para. 
reconllecer qoe tal lei é divina, vem de Deus ? 

A rnilo humana qu6 Dtus, formando o homem, lhe 
deu pua, por meio della, conhecer os preceitos do Stn 
Creador e a natureu. e relaçors das cousas creadas, di:r. 
o contrario qua15i sempre do que nol5 eosinam alguo.s in
culcados ioterprf'tes da Divindade, seus infieis interpretes. 

A. rar!i.o gniadfl. pelo enl'"ino e experiencia dos facto1 
moblrll ao homem que 1 sendo e\le a obra prima da crt~a
ção, para servtr-se du cousas creadss e domioar a ma~ 
teria 1 cumpre-lhe ap,.rfeiçar a sua iatelligencia, reforçar 
suos faeuldlldes corporeas, robustecer seu corpo. A ali
mentaçlio é uma nece~<sidade indeclinatel

1 
mas a parci

monia nas comida11, e & abstine11cia periodica mantem o 
'<'igor corporeo e inllutm no intf!llectaal. A titulo, porém, 
de salnção da alma. e de lei difina, seus infieis interprG
tes promol'tom o obscurantismo, prescrnem jP-juos frG
qo.entes e n ... gellaçlio do corpo, visando esse15 bropos omi
nosos em que só o sacerdote G os religiosos clauattae• 
sabiam ler. 
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• -!:fraqueza do corpo acar~ta · a da .rair.io, a .igaoran- nossas deriPIIes que, como. de orig•m ,divina, sil:o tape~iore.• 
caa a perverte, e os ~:uias espirituaes ;das almas conse.- á constiluiçii.o e ás leis, vos disputam a·· 'autoridade J.':.t . ·.: 
gaem demorar a civilisaçilo, governar ,mesmo no que .é o Sa. FIGUBIRA DB MBLLo :-Nane; diase isso; 'é ~~~~--·'· 
temporal ·u ·naçiles embrutecidas .. e armai as contra os t~rpretacfto·dH v. Ex. · · · -~ ;-.• 
governos, me~mo os della por si proprio,· pelos 'delegados • . , · .. ,: .;· -~-
de sua escolha. O .Sa. v1scoftDE DR Souu FaANco :-Querem converter·· ·• · 

E' lei da natureza, ~scripta como divina (toda a lei feita o D0$80 governo em theocratico puro e o teotam,porque in-" 
pela observação da natureza é .divioa ou inspirada pelo felizmoote encontraram homeos ·que, com o nome de.coa- · . ' · · 
·Creado~) que o cruzamento aper!eiçoa as raças e que o serva dores, que indica ou devia indicar· que conserva_JJi!l~;:· ··"-~·~~' · 
consorc1o entre parentes proximõs, além da imperfeição l111s de. seu paiz, as tradiçiles de seu partido, estão apoiaa:do , . · 
eorporea ,fomenta a desmoralisacão e perturba a paz das ~elas lonovaciles · · · ·. · .. '"' ··· 
ramilias; Esta lei por sua nlllureza, principiÍJmente tem- Encontra~ llb~raes. que, com o fundamento da liberdade . 
poral; · a ]grfja a chama a si e a prescreve como divina. da n!o P!rseguiç!o contra "ionoc~ntes, apoiam os ataques i:., 
0 :Estado e lgrfja ee ligar<~m para tornar re~piotavel, sa- sociedade, ás leis e á proHperidade do paiz, em somma 'e: .. 
grado, um _dos laços mais importantes da vida bnmana. o Jib~rdade e soberania na nacão. . . . ••. 
Estado procura cum1rir lealmente a sua acc!o sobre o . E se dizem liberaes, aindâ quando. aazüiain.os mais en-:• 

. contrato por meio das leis e dos tribunaes: ·a Igr~ja actual carn1çados inimigos da .liberdade I . . . , .;· -
r~z· .. do ·sacramento uma das fontes de seu~ lucros pecu., ' O Sa. SILVBIRA LoBo :-Não é tanto assim 1 ., · 4: .. 
Dl&nos. Pedro não póde casar com Maria, porque é pa- · · · · · · · ·· · 
rente. p~oximo; p!lderá por~m, receber 0 sacramento, 8~ O Sa. ,v1scoNDR DB Souu FuNco :-Comp_ele aos ·mie:-:·. 
contnbuJr para. 0 corre da mit~a com 400,1 ; Antonio com · raes. mod1ficar as leis no sentido do progresso, porque ·ao 

. Joanna, se pagar 800& 1 E assim -outros. E -oJ impedi-· iparlldo llbAral_ é que compete realisar. as aspiraçOes que 
muto~ por. alloidade; . eugerados sobre modo, eog~osaam <tille CJ'l!On e ahmAntou e que conseguia incutir' no animo. 
os redJios coademnavels. . do povo. ( Apoiadol.) . 

. A lei divina escripta. de que fallou o nobre senador por ·O 811. FIGUJJ:JRA.DÉ MELLO :....:E. a lei de Deus; . .-: 
.Maranhão, o concilio de Trento o não aatorisa a fazer-se I (Ba ou.lros apartes.) 
~ que d~nmos receiar das não .escriptas, applicadas a 
JUizo l!o _b1~po do Pará. e tle outros '! OB Jiberaes podem O Sa. · VISCOI'IDB DR Soou FR!l'ICO :-Estou ·i espera 
não adm11t1~ estas prat1cas e a invasão do poder temporal qoe cessem os apartes para poder ·continuar : servém-me 
sem renuncia ao catholicismo: haverá apenas afastamento elles· muitas vezes, mas interrompem o &o ·dos· discursos. 
temporario, esperam •. s em Deus, recurso contra erros do O meu, in~errompido muitas vezes, ha de apresentar . ar-. 
~r~sente, erros de homeos e ·alio da Jgrfja ·e meaos de re- .gumantos em desordem e repetidos, qoando a magnitude 
hgJão de nossos paes: recurso provido esperemos que em d& questão exigia calma, .ordem ·e seguimento .aa demons-
l.reve prazo. Não o poderão eJIJbaraçar os jesuítas que tração das the~es. . . . 
e~ manadas chegam pelos paquetes e nem os capo- Repetirei, pois, ainda que verdadeiros. Jiberaes sil:o 
ch1nhos. , · . · aquelles que, respeitando a ind~pendencia ·· da razii.o bu.,. 

O ·sa. F!GUBIRA DB MRLL0:-0 governo manda-os pro
. curar·cont1nuamente. 

. O Sa. vrscoNDB DR. Souz~ FuNco : -Mais um erro que 
commetle. . . · . , 

O Sa. F1GUBIR! DB MBLLO : - Na. sua opinião. 
O Sa. VISCONDE DR Souu. Fauco:-Senhores, se ba 

co~sa de que nos devemos· queixar dos gevernos do nosso 
P.a1z, nesta magoa questilo, é essa coodesceadencia exc~s. 
&Jva, por amor da· pa~, dizem elles, e que eu digo por 
amor da paz, que traz a guerra. · 

• O S11. F1cUBIII! .DR MELLO :-E até em consentir que os 
luspos ordenem. · · · 

~ana, a l1herdade da cousciencia ·e _mais-principias so
Ciaes,. se esforçam para sustentar os direitos da soberania 
nacional, reformar.· as leis no sentido · da8 cooquis•u." 
modernas com apJiicação ás circumstaocias do Imperio e 
para conter a aatori.dade eccle!iastica nos limites de ·sua 
j oris~icção puramente espiritu11l, . exercida pela· doutrina . e 
conv1cção e sem a menor. aombra de compressão. . · . 

Conservado~& são os qae, como seu nome de~igna coo,. . . . . ' , 
servam as mstJIUIÇilea .e leis que existem, .o.qae não ex~ 
cl11e o seu c_omplemento e aperfeicoamonto. Os progressos 
nota veis est!o fóra do se o alcance. · 

E os que sob a capa de .Jiberaes ou' coasenadores 
apoiam as ionsiles de um poder estranho ás necessidades 
temporaes do pai~, e que com tudo os perturba, interrompe, , 
embaraça e auxd1am esse constante adversaria dos tri

O Sn. VISCONDB JiR· SouzA FR!NCo:-0 que resulta das umphos ~a razão humana e dos progressos modernos; 
eoncessões são oo~as exigencias, immediatas e repetidas de esses apo1adores e apoiados constituem o partido retro,.. 
l~r!Da que a boa. Intenção com que 0 governo admittia re- grado, absolutistas d~ peior \'Specie, quanto é lambe~ peor 
bg1osos es~range1ros e deixa!a prevalecer certas us:urpa- o . governo lbeocrat1co do governo temporal pelo sacer
çiles das le1s e de suas allrlbuiÇOes, produziu nov11s UMUrpa- dote, cujos fructos toxiccados arrastaram Roma á desmora• 
çiles. até chPga~mos á guerra aos · pod6res do E!tado, na lisaçlto e á miseria. 
pubhcaç.ão do b1~po de OJ_inda ao bom senso (por aotitbesf) A desobedieocia. e aggressiles dos bispos do ParA e de· 
e no ultimo escr1pto do b1spo do Pará, de que se tira esta Olio~a,_ se ~lto fossem reprimidas, nos levariam á. sitoação 
conclusãO<: • Nilo governaes, não tendes este direito. as quas1 1dent1ca. Porque é que niio.·seguem os memoraveis 
leis. que tendes prowulgado não teem força;ha um di;eito exemplos de soas antecessores' no episcopado'! · · 1 

contra este direito, o direito divino : a noss1r palavra, aa • · O Sn. F10UBJR! DE MBLLo : - E' 0. non pos1u.mo~ d~ 

'· · ... ! 
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'.Ápo~iôlo.;;~ '61iÍaa; resi;tencia beroici. de tres' 'Je~alos ao' pouco tempo-' nem essei' possam assiati~'aÓs aaeri8cios di
podér: de 'Cezar. . . . . . . ·:vinos, Cecha'das as igrejas e Dilo se prestando 08 íaéerdotes 
!''ÍO' s~;· SIL:;.·i·:t 11! MoTTA: :' :.;;_Não é por ahi ; é pelo a ez~rcer o seu' níinisterlo áté em prociSsões oiDclaes, como 

.. ·principio da .liberdade. Quem a quer para si, quer para os· a de Corpur'Chrilti, a que os bispos e sacerdotes são cibri
olltroe.;.:quein quer liberdade. para u governo, quer para; ga~os, c~mo Cun.ccionarios publicos, a_ acomp~~Jfar~~;:: . 
·a~ Igreja; · · O Sa. F1oU11R.A: DI MBLLO :-Nllo silo' luncci~narios 

. -~~ · :ól' 'sa. vrscoNnl DB Souz1 FuNco:- Liberdade tem tid~ publlcos. . ·: : 
tãul'aêqiJe'della vieram a bbuliar.Facam VV. EEx. distinc- · · · · ·. · ·· · • · ·:' .: · 

. Çllci'entre religillo !'Igreja; a religilo santa'sémpre a wesma; . o Sa. VJSCOND)C' 111. Souu FRANCO :-•••. e á que.DIIO. 
1 · · quizAram agora assistir DO·. Pará. . . ~ .. :. :·; .. 

a) greja motayel, suJeita ás varia~iles· dos homens que a E,: cousa notavel,. ·eases- · home.ns .predestinados: ,·que 
dirigem, inriovando para ganhar cada vez mais em poder faliam .em nome de Deus e do Papa iofallivel,.e del:eriain 
temporal. .. · . ~empre. acertar se tal Cosse, ·nao guardam coh8rencia ·.a, . 
. ·o: Sa; FJOUI!JBA DB MsLLO:.:_ Nunca... divergem .todos entre si. o hiS?O do Rio ·de Janeiro. coo-. 
: 0-Sa. vrsco!'foB DI :Souu. FuMco......: ••• e ne&&a inno- ~eo.tio. em:-que sahisse .a procissão de Corpus Chtjltfiqoi 

.. vaçiÕ continua chegaram entre nós a causar a pacieocia na Córte e todo e .os sacerdotAs a acompà1)'llaram de _misto ri; 
:de ·um dos governos· mais ·soft'redo_res. (para com elles) que. com maçons. Por ordem do bispo do Pará, impediu-se-alli'a · · · 
'temos tido. _De innovaçllo em innovaçllo, de e·rro em s&bida. da mesma-proci~~ao. e.nenbum sacerdoteillveJicen~a 

. ·erro. • • ~~ para assistir a e lia;. ; · · .. . .. .;,. ·: · ,, ·' .. 

·.o Sa. FraUBIBA DB M'BLto:- Nunca; a Jgrejà nunca .. O S_R. FioUEIR4 DB M'ELLo:-No que frzermmbitobem . __ 
errou. porque elles alo' sllo empregados pohlicos. · · ·. · : · · .. 

o Sa •. SrL~ru- Dl llloTT! :.:_Esses defensores é que. - o'Sa. VISCONDE DE Souz! FàÂNCC; :- Quem. Cez m~iiô 
compromettem a cau.sa da lg,reja. · bam : o bispo do Rio ile ,Janeiro, que consenti11, ou o do 
. O Sa. ~ucoNDB DB !!!ouü Fa.t.Nco :-... chegou a Igreja Pará, que prohibiu a sabida. da procisslo '1. . . .. .... '· 

.&- oll'ander todos . os. paizes; e· ameaçar tod!'S os governos, o Sa. FrGIIBII.t DE IIBLLO :dá um aparte·. 
e, conticla, diz-se : . perseguida I Onde está a perseguição?· O Sa. S1LVB;B~ DA ·MoirA :- Os senhores' estilo~ .. com-
Porventura ha perseguiçao . na exeeoçilo da lei violada .e: prómettendo essa Ma causa da liberdade da. -lgrej•· com 

_oll'r~l"ida.? .Pó.de-se dizer· que algneín. persegue qoaodo semelhante doutrina. · ·· . · · · . ·:. ·· ' 
necata a lei '/. . ·. . . O Sa .. VISCONDE .DB Souu Fauco :-. O .nobi~ .... ci~á,.; 

O Sa. SILVEIRA LoBo :-Esta é a questllo. . do'r pelo Cear~ diz em. aparte que cooforoie,,,as. ·.cif_cum- -
O s s F A· e 8 gu· • 1 ~taacias. Pois os bispos dilectos de Deus· empregam ,.tam-· 

R. vrscoNDB. DE ouu RA!fco :- P r e IÇ 0
' bem a bulia das ctrcnmstancias 't e ·não· tambein · 'ai c·dis · 

-está da parte daqoellés que, sem ter·· em, seu favor nem a, . . 
razio nem a lei, ieem privado de todos os seus. diÍ'eitos o: cooveríiencias? dt~s interess1111 mundano& ?''da· I!Ôberba 
elero interior, 'actoalmeote·.aob ó jogo de ·uma dis~iplina, do orgolbo e da ylngan~a ? ~-
.episcopal, mais.·· severa 'do que a. da._tr.opa. de ~líoba. , A liberdade só elles a querem para si.. . , .. 
(:A,aiadOI•) N4Ó exerce 1oas, ordeas e·- nem . tem ·provi- O Sa. F.rin!UNDBS DA CuNB.t : - .M'ae· 6 que•IIII!A· Jlli~ 
manto senllo &emporario, cr: de curto prazo,.a arbítrio dos. dade na do.utrina romana, é· ·a supremacia. da.Jgreja,,·.é a 
bispos e sempre sob a lamina da e111 informata conrcienlia, servidllo do Estado. · · . , . . . ·· .· · , 
que suspendei, desconceitú,a e entf~ga á miP~ria o sacer- • o·SR. 'SILVBIRA LoBO•: - Qual'sopremacia I ondcv.,iu 

. dote, que, a uma ordem repentina e sobre materia grave, isto ? . . . ., . ·'.. . . . . .- . . : 
outa pedir qoe:ae lbe.couceila algumas b'oras para pe_osar I 

.. · .. · · · O Sri .. vuaoNna. DB ·souu FRANco : ...;..;. Está conh:eéiila e 
· (Ha um_ apartl.) . . . 'eoolessada·;' .. oito ha lei ·que valha contra a vootade.da 
O meu nobr.e collega · diz em aparte que· a leipuoe os Jgroja; · nlo ba dirliito constitocion&l que deva.ser obedé;;, 

ladriles, mas nlo puoe os que alo .excommuogantes: as•im 'cido .: a Igr•ja sobretudo : nações e· reis, todos se devêm 
é, salvo o caso de desobediencia no·Jevautamento do i~t•r- curvar ao~ Papa, aos bispos, proclama o. do Pará. . · 
'diçto 'por ordem- do governo, em _ca~o. de. vióleocia .. E, .O Sn. Frovs~RA DB MEL~o -:-_:S~ é- .eont~a a J~i dirina,_ 
com tudo, taes ewbar~tçus vee_m. ao 1ndrv1doo com ~lgu~as n4o devem ser obedecidos. 
excommuahiles, e á paz pubhca, que bem merec1a pena - . - . . 
.severa o bi1po excommuogador. O mal que 0 ladrlo · . O SR. VISCONDE D1l Souz! FaANC~ :-0 nobre .aenad'or 

· causa é limitado, e comei a pe.na deve estar na razio do repete a proclamação d~ s.o~remacta d? .ea~erdocto ~sobre 
·mal causado, .a do excommungante precisa muitas vezes o Estado. Onde está a l~1 drvtna, qae SUJeita as_ ·ua~ilas·ao 
ser maior. ' Pap•; o E~ ta do á lgr• JB ?· · · · · · 
. B~tsla atteoder á anarchia · que reina. por causa dos O Sn FtGUEIR! DE M&LLO :-Está no Evangelb:o, .. en~ 
baptiRados, casamfoLus, eoterramentos prohihidus, em- sin~tda pel~t lgr .. ja por 18 aeculos. c • ... 

hara~ados ou demorados aos fieis. . • . . o SR PRB~IDENTB ;.;_Aiten~lo. c ' 

_O Sa; Frouaru DE MsLLo :-Fteis de nova especie. O SR. vrscuNDE os SouzA FuNco~:- E· comtudo. nesses 
O• Sa. ·vlsaoNDB DE Soou FuNco :-Eu digo fieis,, 18 secolos, ao começarem, os bispos e depois os papas 

comprehendendo mesmo os que 1eguem a V. Ex. Talvez em. Coram su"!l!tos 'dos reis : só nas- epocaa-·de ignorancia· do-
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minaram por algum tempo; depois, sempre lutando o ven-
cidos tiveram provas de qui! Deus. não protege sua am, 
hicão •. Qual é a lei dhina '1. A. do bi~po .do Pará ou a do 
bispo do Rio dé Janeiro 'I O primeiro.·excommonga os 
maçóns, e fecha as igrtjas e se proclama inartyr da fé ; 
o outro, agarrado á bolla das circumstancias escapa-ao para 

:longe do arsenal de marinha e daJortaleza de S. João.· E' por 
que. sabe melhor do que nós todos que só o que está es,
cripto /nos Evangelhos foi orde11ado por. Deus e que Jesus 
Christo ensinou muito expressamante que o seu reino não é 
deste• mondo-que os homens se governem, e obedeÇam aos 
pBderei( da terra ; . que quando não forem ouvidos em al
guma cidade, sacudam as: sandalias e se retirem seni vio-
lentar ninguem. . 
· Senhores, oito . fallemos ma i e em maço os ; . foi um pre
texto de· que se lançou mão para lutar com as autoridades 
do paiz. · .,, · 

tentar a constituicit~ .e as leis.contra 08 manejo8,e:cóntia;· 
·oa ataques dos uliramontanos. . · . · ·' ;;!:;~tY~:: 

O Sn. FIGUEIRA DE Mstto·- E à ;'II08Bã ~azll:o óride 
fica~? · : - . · · .~:i.· .. ~·::.-..... ·:~:;·:~~·:.~~:~<·~ .. ··.·.·· ... ·:~_· 

O Sn. VISCONDE DB SouZA. FaA.Nco:-Em- primei.~o")ogar. 
executá a constitüiçii.o e as leis de sua escolha, con!!.O.~~D41!. 

.no entretanto a .promover as reformas precisa81 .. C~D)o,teom_ .. 
sem prefeito os vérdadeir~s liberm. (Apeiados:); E' t,ra~alh!' 
que se pó de· aliar bem, com _o combate .contra audéas_,~l~!,ll::
montanas, idéas ain~a muito mais . retrogradas -~ d~: .q~~ 
aquel_las contra . as quaes temos estado émpenhad!!i;.em 
luta mcessante. . . . . .";. >. :. 1· , . 

O governo tbeocratico, o peior de todos os despohsm!'l 
Conhecidos, SÓ impera sobre 'os pOVOS nuiis igoli_rante8 •8 
~arbaros, unicos que podem ser illudidos a. pretexlo t~es8as : 
leis divinas, de que· falia o. bispo do .Pará, e que tr.~n~": 

· mittidas PI? r orgãos inlieis, . nos Ievari~m ao barbarismo< . 
O Sn. VIEIRA DA SILVA :-Atraz da maconaria é o Es-· A naÇão brasileira, tendo adoptado sua conslituição.e.pro:-

. tado que elles aggridem. • l)lUlga_do suas leis, a ellas . obedecerá interpre.tad~~ .pelos._ 

O Sn. VISCONDE DE SouzA FRANCO : - E' o Estado que 
atacam ~~ para. ter pretexto, atacaram a maçonaria. Que· 
rei'iam que o Estado lhes entregasse estes subditos para 
os perseguirem, queimarem'/. Os chamados ma~ons nã.o 
foram os aggressores, foram os aggredidos, e demais tra
tava-se de temploS' que edificaram elles ou o Estado, de 
alfaias, propriedade, fundos pensionados de que não seria 
justiça que. fossem esbulbados; quem. é õ senhor 'desses 
templos (fallo dos que não pertencem ao Estado e ás pro
viocias) senão catholicos e maçoos, ou catholicos maço os 'I 
Quem os edificou ! quem lhes fornece as alfaias 'I · · 

. o Sa. FIÕUBIRA. DG MBLLO :-o~ catholicos apostoli.;. 
coa. romanos; 

O Sa. FsaNANnBs DA CuNnA :- Veja-se _os orçamen
tos do Estado e das províncias. · 
.. o· Sa. SILVEIRA D! MOTTA :-Até com o dinheiro]dos 
. cidadãos brasileiros que sll:o protestantes. . 

{) Sn. VISCONDE DB SouzA. FRANCo:- .Eu pretendia· 
accrescentar algumas palavras a respeito do que ~isse o 
honrado senador : cr O vicio tem vindo do pilotismo ou 
da pilotagem liberal. » São os chefes do partido os cul
pados da . divérgfncia na opinill:q de um, lambem chere. 

poderes competentes e executadas pelos tribánaes~ A._ in•. 
terpretação jesuitica com que a Igreja pretende dominar~.~ 
Estado, é nosso dever esforçar-nos para que nio· pre- . 
valeca. . . 
· O Sn. Cu1cnonno E ournos Sas. SENADORES : '-- Muito 

bem, muito bem. ·· · . · · ·: · ·;, ·. 
(O orador foi comprimentado por alguM Srs. senadorer) 

·· Findo o debate e posto a votos o projecto, salvás.as 
emendas, foi approndo. . : · ·· · . · ·. • 

Foram rejeitadas successivamente: a emenda do_ Sr~ 
Zacarias e outros, as do Sr. Silveira da Motta ·e a do Sr. 
barão de Camargos. e outros. . 

Foi approvada a emenda da c_ommissll:o e adop_tado 'o 
projecto com a emenda approvada, e remettido á commiss~o 
de redacção. · . . . 

PBNSÕBS 
Entrou em 2• .discuss!o ,e foi approvada, p;ra passar-~ 

S•, a proposição da camara dos Srs. deputados o. 63 do· 
corrente . anno, approvando pensões concedidas ao cadete 
BygiÍlo de Senoa Barro~ e outro. · ; . 

PRBSIDENCIA DO 1URY . 
Seguiu-se a 1 á' discussão do projecto do ~luinado _.-,de 

1874, dérogando o art. 6° da lei o; 2083 de' 18~1.~. . . Deixo por hoje esta. que~til.o f ba de vir tempo de mostrar 
quaes foram aquelles que, em Jogar de se servirem dos 
elementos liberaes para fazerem preponderar as idéas do 
partido, promoveram elementos . estranhos, para que,· for
mado nóvo partido, partido pessoal seu, se conservassem 
no poder. · . 

Não apoiados, porém, pelos conservadores de boa fé, e 
abandonados pelos. especuladores, a que todo o governo 

·.ae~ve, logo que o poder lhes esc1.1pou das mãos, acolhe-" 
ram-se de IÍovo ao gremio que os acolheu, como· o filho 
prodigo dis~ipador da fortuna da família. Agora que nova 
crise se manifesta com a questão religiosa, o Brasil vae 
·observando a que novos elementvs estranhos· recorrem, e 

o Sr. F•;-uelra de Helio:...:. Sr. presicl'ente, 
·trataodo-se·da revogação de uma lei, que_ foi aqui adoptada 
ha muito pouco tempo, eu enteõdo que nll.o devemos fazei-a 

·sem que primeiramente ouçamos o Sr •. ministro da justiça. 
E' sabido que a disposição da lei de 1871, pela qual se 
determinou que o jury fo;se p·residido pelos desembarga• 
dores, e que agora ~e pretende revogar pelo projecto em 
discussão, foi aqui muito defendida pelo ministro da justiça 
de então, o Sr. visconde de N iLheroby: . . .. 

. . que, adoptando as idéas mais reLrogradas; maiij em antago
nismo com !IS I ibernes, as idéas allramontanas, pref~rem 
a um partido liberal em suas crenças outro multicor, que 
nada bom póde crear. 

.Eu penso que antes · da tudo· c! dever dos liberaos sus-· .. 

E' verdade que alguns inconvenientes teem appa.recido, 
e eu desde já declaro que os considero· muito.e muito pro
cedentes. Qunndo a disposição, de que se trata, foi adop
tada, eu nao lhe dei o meu voto sem alguma repugnancia. -
FHzia.-se uma innovaçllo, que se apregoava muito util ; eu 
appellei para a experiencia, e a experiencia me tem con
vencido de que devia-se derogar a disposiçii.o1 que a 

·consllgrava. · · 
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;:;;ll,ií!ci.v~;~o~ém;:pooderar. que, .se o.actual Sr. ministro tencas dos juizes municipaes, ·em consequencia"·do·recurso 

da . ju~&iÇa: disse em seu. relatorio deste ano o que -tal dis• das· partes ou recurso eiiJ-olficlo, .tambem nenhum . incoó
posjç~.o;,,prod~i&_.:JI!c.~n!~~ie~.tes, e talvez oito dev~ s~r veniente ba em d~.r ao juiz de·,direito a presideocia do 
mantida, .1\,•.tamhem>elle·mesmo quem nesse relatorJo d1z jury nos comarcas especiae~. _ : · . · . · · ; · ' 
qúe a hõ.â~:'fâdmhifstríicilo da jostica tinba pedido que os O Sr. ministro da justiça, porém, se exprimiu· de tal· 

. desembailfa'dó'reã presidissem nas·· comarcas especiaes ás modo ·DO seu rel11torio, qu11, na miriba opinião, ·é conve:. 
se'êsileilfdinürr,· porqo6 desta. maneira se revestia de maior nieote que ell6 veoba nos explicar, essas proposiçõiÍs .e · 
iuípârcíàlidade os julgamentos desse tribunal; afastllndo-se fazer c'om que.votemos, sem ·neobu·JB .. embara~o, · co~ 'a · 

. dé}süa' -,•direcçilo aquelles mesmos que ~inbam .fet~o.:os ulelbor. boa vontade esta i'esoluça:o; qa_e :agora·~e'·nos 
processós, e que, querando su~tentar suas proprias opiniGes apresenta. Entendo que a ·resolução é util ; ·mas· d~ll~_lbe 
com~: juizes formadores da culpa, 'podiam ioJ!uir para qúe tal importancill que, estou .persuadido, nlto póde tfebar:de· 
oa:.lijftràdos · sustentassem . sua sentença, condemnando ·os ser convidado· o Sr. ministro da jnstica para esta:; dis.:O 

.róos,.qóe elles tinham pronunciado. . · cusslto. • · • · · · .... · 
Eu peço licença para'Jér a parte do relatorio do Sr. mi,. o Sn; PRE:UDENTE ; -Tenha a bondade' de mandar· o 

nis.tro: .'dli j netiça, em ·que· o i! o se percebe senilo opiniõos seu r.eqoerimento. . . . . . . . · .. 
um poüco discordantes. · . .. F!Ji lido, apoiado o posto .e_m discussão o seguinte ..•.. · 

·a--'N_o relatorio que o anuo passado tive a honra de 
apresêntar-vós (lendo) pronunciei-me da maneira séguinte : Requerimento 

·A ·disposição · qüe confiou a presidencia do· jury nas Requeiro que seJa convid:.do o· Sr. mini~tro dn'juRtiça. 
comarcas . especiaes aos desembargadores das r~Jaç.ões, para assistir á discussito do projecto. -S. R.- Figueirâ é: talvez de todas as innovações admettidi1S pela reforma 11 de Miillo. - ' . . 
qu.e mais censuras tem produzido; e com a raducção que . . 
_se· trata de fazer no pessoal das rela~ões pelo projecto de 9 Sr. vis~ondedeA.baetéa-Sr. pr!lsidente, 
creaçilo . de novos tribunae 3 do 2• iustaócia, talvez que adopto inteiramente os ·argumentos ·com' qtie o 'o obre sena
aquella providencia nilo tenha de ser mantida por muito dor pela província do Ceará acaba de jastitlcar' "ó· reque-

. · tempo. Entretanto ella é de obvia .vantagem, porque desvia rimento, que mandou â mesa. . . ·. 
geralmllnte da presidencia do tribunal os juizes, que inter- .. Entretanto, além dasrazõe.s que por elle fo~am.addnzídas; · 
vieram. na (orm~çito dá culpa_ e na pro,n_Úncia do ré o, reves- te oh o outr:IS pnra esperar que o sen11do bnja de ,ajiprovar o 
tindo assim de maior imparcíàlidade 0 julgamHnto.» requerimentll, afim de ser o Sr. ministro da justiça" convi:.. 

Ora, se o Sr •. minisiro da justiça declara oo. seu proprio dado para a discussão deste project~J. 
relatorio que. a disposição qlie agora se pretende revogar Persuado~rno qUe -~ project.o é u_til. . • ·~.~ · 
ó de -vantagem. obvia, porque reveste . assim de maior O Sa. P.uiA~AGUÁ. :-Apoiado. · ,. · 
imparcialidade . o julgamentO', como é que podemos f~J:cíl- o Sa .. 'VISCONDE DE Ao~ETÉ :-••• e eu .~~r~ .:mi.~hâ. 
mente ·abolir essa disposição, qaando o fim da justiça cri- parte não 0 impugnarei. .. . , _ .. ·. 
minai. oito pôde ser outro do cjo'e fazer com que os julga- ·. Mas o seriado não pó de desconhecer que o regnlameàto, . 
mcntos~ sejam imparcíaes, 8 justos ? . qt.c acaba de ser expedido pelo actual gabinete e eStá 

Se tal é. 0 dbideratum de. toda a justiça e elle se referendado pelo Sr. ministro da justiça; P.ira 'exêcu~ito da. 
consegue, dando aos desembargadores a presi:leocia do· lei que creoo, no Imperio~ novas relações, acabou cóJil'·if 
jary, está claro que a· este grande interesse da justiça adminislre.c.ão da jastic.a. ·... .. , ;,-
devem ficar subordinados lodos os outros. 

E' por isso, senhores, que entendo que devemos convi.:. O Sa~ FJGVBIIIA DE ftfELLO :..,-Apoiado. . 
dar .o Sr. ministro .da justiça a vir sustentar nesta casa O Sn. YISCONÍIE DE ABAETÉ ;_E' isÍo nm táct~, .'IJue está" 
ql!e, .os interesses da justiça criminal, que. são os da na' cousciencia publica e que se-acha consignado .na·s de- · 
maior imparcialidade nos. julgamentos, devem ser pos• clarações feitas em sessões ou conferencias solemnes. por 
postos .aos .inconvenientes que· se .apresentam, chamando duas relações. Não h a quem_ nilo tenha noticiá destas 
os deso• .. ba,rga!fores a presidir.o.jury. declaracões. · • · 
· Se come1feito ha inconveniente em que os desembar- A r~Jaclto do Rio do Jan6iro· declarou em cou{erencia. 

. gadores-presidam aojuryÕ,as comarcas o>peciaes, porque que aqueiJ~ regúl1imento er'l muito. diillcil de exeeutar.:.se~ , 
são.~lle-s.actualmente em numero mais limitado nas rela- 'N110 trouxe a integra do que se inseriu na acta dessà · 
ções do que uutr'ora, então .o remedi o -seri11 augmentllr t' conferencia; mas é fóra de duvida que a relaÇilo do' Rio 
numero dos desembargadores, para que ell~s o poddssem de Janeiro pronunciou-se contra· o r"gulamento expedido· . 
fazer- sem nenhum embaraco ·na deci$ilO das causas do pelo actual gabuíete, achando nelle: disposições taes, qoa 
seu tribunal, e ao me~mo tempo o t1ibunal do jury fosse nito so póde mais contar com uma boa administraç!o ifa . 
presidido por um juiz imparcial, que ni!o. tem interesse justiça. · · 
em desviai-o do justo caminho. . A relaciio de Pernambuco foi aléin. 

J?igo_ ~sto, senbore~,. para mostrar quo o ~r. ministro Em u~a solemne~confere.ncia declarou positivamente· que-
da JUStiÇa oito encarou a. questão pelos verdadeiros pontos . 0 regulamento era mcxequivel · · . 
por que devia ser encar~da. En entendo que a presidtmcia 

0 
~ F · M ._ . , . • · 

do .jury, nas comarcas especiaes, nilo · dave ser entregue "'8 ' JGUEI.RA. DE ~LLO • Apoiado, e é a 'VIolaçilo 
aos desembargltdores ; que assim como a lei nilo encontrou de todos os artigos· de leJs. · . , · 
inconveniente. nas ~omarcas geracs1 em que O jury fosse ·O S11. VISCONDE DE ABAETÉ :-0ra1 Um regulamento 
presidido pelo juiz de direito, que póde reCorm11r as sen·. que é 11ssim apreciado po~ dous tribanaes1 qu.e tllo com~ 

2° YQl. S 
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petentes · silo' para enunciar um ·juizo acertado, poderá 
. ·aer.execntado tal qual se acha? Persuad11-me -que nllo. 
· Em todo o caso é preci~o: ou .que· o Sr. ministro da 

jnstica nos' demonstre que essas declaraci!es officiaes, 
solemoes e publicas, que devem ter chegado ·ao conheCi· 
mento do governo, nada valem, e que ·sobre ellas deve 
prevalecer a opinião do gabinete, desenvolvida nesse rego-

entllo . o senado deliberar,á se convem ou·' fulo' :qae ':o 
Sr. ministro da justiça compareça. ·· · · .. ,,,.,~ ,, .. 

. lamento, o qne·eu·tretanto acho que_lhe será muito diflicil, 
ou S •. Ex. (é outra hypothese), aceit~ndo o juizo de pes
soas não só profissionaes e com profundos conhecimentos 
de direito, mas além disto com uma longa pratica de 
julgar, ha de admittir. algumas emeadas, que possam ser 
ofi'erecidas a este seu regulamento. 
· E' isto o que eu pretendo sujeitar á apreciaçiio · do 
nobre ministro da justiça, para o que me parece ind1s~ 
·pensavel que S. Ex. assista· á discussiio do ·projecto; de 
que ora se trata. Se . aceitar um ou outro additamento 
que eu ou q11al1fuer outro nobre· senador possa off• recer, 

-estará resolvida a questão ; se não aceitar, continuará 
o regulamento, a subsistir tal qual, e eu tito o tempo ba 
de encarregar-se de mostrar que elle , uiio póde ser exe" 
cotado sem _damno da justiça ••• 
< O, · Sa. FIGUEIRA· DE MI! LLO : - Apoiado. 

O Sn. BAnio DE PIRA.PAllrA. : ..,.... O regulamento ó real
. mente mui tu defeituoso. 

O Sa. VISCONDE DB AnAETB:-••• porque parece evi
dentemente provado que aos desembargadores; que teem de 
vtlr os feitos, nllo ·se deixou tempo para estudai-os, e 
quando não· se estudam _os feitos, sobre os quaes devem 
versar as sentenças; o que é que se pó de esperar? Que a 
administração da justiça se Caça ·ao acaso. . 
. Portanto, estas. são as razões, além das que apresentou 
o nobre senador quo me precedeu, autor do adiamento, pelas 
quaes sustento, e approvarei, se se puzer a votos, o reque
rimento. em discussão. Acho que o estado da adminis
tração da justiça, como ficou depois do ultimo regula
mento, não deve c_ontinuar. 

Mas·para que demorarmos a .deliberaçllo fm · uma·· pri
meira discussito e em üm · ponto ·em ·que''·me_:par"ce que 
todos estão accordes,· porque o projecto: é apresentado pelo 
nobre senador pela Babia, dJstincto opp•isicioóista;·_e•é 
igualmente apoiado pelo. proprio governo em seu rélatorio, 
e então é o caso de dizer ·se que h a unanimidade. Para que 
desejàrmos que ,o Sr .. ministro da justiça compareça nesta 
CMa? . . . ~ 

O Sa. FIGUEIRA DB MEL Lo :-Quem ·apresentou duvidas 
foi o Sr. ministro da justiça pela maneira por que se .ex
primiu no seu relatorio. 

O Sa, J UNQUBJRA (ministro da guerra) : :..... 'A maneira 
por que ó nobre ministro da justiça so exprime no seu 
relatorio é a mais explicita ; transcreve ·as palavras 'que 
disse nu anno passado, ·declarando que essa ilisposição 
roi aqu~>Ua que leva!ltou mais censuras em rblação á re
rorma judiciaria ; no entretanto cunclne dizendo que 
al,umas vantagens existiam. 'Essas vantagens Coram 
aquellas que induziram o poder legislativo a adoptar se
melhante disposicão no art. 6• ; · essas vantagens .são· qúe 
os juizes'rormadÔres do summario Íliio teem depois de in:
tervir, mesmo para dar ao julgamento um certo . grá.o 
ma1or de imparcialidade. . · · ' · · ' 

Mas estas rhzões teem de ceder .o passo a outras, que a 
~xperiencia veio demonstrar que existiàm ·; boje então que 
se augmentou o· numero de relações e diminuiu-se ·o nume
ro de desembargadores nas existentes, é ·obvio que a presi
dencia do jtiry por um desembargador nas comarcas espe
ciaes' vae se tornando ·cada vez 111.ais onerosa.. · - · 

~undado oestes princípios, o ·Sr. mhiistro da justiça 
disse muito explicitamente, depois de transcrever suas pa
lavras do ao o o passado, que convém modificar a: disp9-
·si~ilo do art. 6.• Ora;.' não ba opinião mais Clara. E es
tando esta o'pinião do governo de accOr.do. com a opinião 
do nobre autor do projecto,· de accOrdÕ com a opiniãó que 
acabâ de manirestar o nobre senado-r pela província do_ 

O Sa. FJOUBIII,! DB MBLto:-Apoiado. · Ceará e lambem o nobre senador pela de Minas G.eraes, 
O Sa. VISCONDE DI ABABTÉ:-Póde-se dizer com certeza me parece que é o caso de adoptar-se o projecto em .1• 

que 00 paiz não é possível administrar-se justi~a. discussão e· depois em 2• nós deliberaremos. . ·. 
. Assim, na parte que se refere á administraciio da jus- Sr. presidente, o nobre senador. pela prbviocia de. Minas 
tiça, 0 estado das cos não pó deusa ser mais · deploravel do Géraes apoia a opinião do illustre senador· pela do Ceará; 
que é. . mas procurou ligar esta questão da presidencia do "jury 

·com o novo regulamento expedido' pará as relaçiJes· ·do 
O Sn. FIOUB!R.l. DB MELLo:-Apoiado; o regulamento é Imperio. S. Ex. disse que esse .. regulamento tinha tornado 

a violação das leis em cada um de seus artigos: ioipossivel a administração da justiça. . · · 
Eu respeito muito as luzes e a exp'eriencia do nobre . 

O Sr •. .Junqueira' (ministro da guerra l :- senador, mas peço licenç& para dizer-lhe que nessa"sua . 
Me parece que o requerimento de adiamento do nobre affirmativa ha uma grande inj ustica. · · 
senador pelo Céará, como está concebido,· não pó de· s.er O regulamento de 2 de Maio dês te aono, Sr. presidente, 

. approlado. • · · Ioi elaborado pelo illustrado Sr. ministro da justiça depois 
• ~esta ta discussão a presença do Sr •. ministro da de consultarem-se pessoas moito competentes; ·póde ter, no 

·JUStiÇa uiio se faz necessaria. O senado póde·tomar coube· entender de alguns, uma ou outra di~posição que traga 
cimento da materia, sem que haja precisão .da presença accrescimo de trabalho, que por· isso julgue-se que.elle 
do nobre ministro. S. Ex. já declarou no seu ·relato rio niiu pó de ser litteralmente executado, mas il· uma cousa 
deste anoo que acha' justa nma modificação na lei de 22 qne ~ó a pratica irá demonstrando. A· opiniiio das relaçlles 
de S6tembro de 1871. do Rio de' Janeiro e de Pernambuco; enuncia,Ja 'logo á 

Existe nm projecto do nobre senador pela Dabia com o primeira vista, nlio pó de .ter esse peso que o nobre senador 
.Parecer de uma commissão desta casa ; este projecto pó de· quer dar-lbe, porque ·.nós conhecemos por' experiencia 
~er adoptado, nesta discasslto ; quando trat11rmos da 2• qne, sempwque aparece• uma·~ reforma; intr~dlizindO: me~ 

. ~· .. 
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. -~·- ·:.:·-;~-:~~;0:-~J-> .. . ?-~ :.:.ki .. ·· ,. ' . ' ' . 
· .lhort~manto nó s~r,.içó e ao mesmo .. têmpo .sobrecarreg~!ldP . me *ir'!lsse:&odas•as d~:vid.~~. ~u~~to .ao ,sen verdadair~ ~~-~.n; 

.os Cnoccionarios com algum onus, :ha uma .. ~!!_spec•a.de, Sllmento.-~.,, , ..• , ,.., ... "'''·">· .. ;,'"'·' ' .. ,~., ·. .. .. , , .. :.~·; 
·resistencia. ·se . V •. Ex. quizar um exemplo fiagrant_e, disto :, . O .. Sr .. miuislr.o;:da;;juà(i.çai~"ino.já disse e pr~vei,)~ndo 
.que estou dize11do,.·ahi :o tem na reform~ dos exames .pre- parta do seu relatorio;.dei)Jãrou;que,!' •. P.residen~la,do·Jucy .. 
paratorios. para nossas f11culdades.-Pub_hcando-sa essa _re- por um desembargador era 'de ·:'obvia vantagem;.:: por_qa~ . 

:forma,, levantou-se grande celeuma; d1sse-se que era 1m- ·fazia com que os· julgamentos Cos.sem mais.· imparéi~~.s.;:: · 
p_os'sivel fazer esses. exame~, qne os jovens estudantes.nãu Ora·,. qual é o 6m da ,justiça· senll:o .. dar-nos-.bo'ns:.i,u!&a7:>.r' 
poderiam jamais matricular-se nas faculdades. Entretanto meutos, fazer com qne·o· inoocente não seja ,condemuado~: ... :·. 
o que succede presentemente ? Passada aquell_a prime 1ra ~em o culpado seja absolvi?o ? : . . . ·····~/~~: :);:·· · · 
onda, reconheceu-se que os estudos preparator1vs ganh11- . Se este é o grande dsnderatum da. Jnst•ça,_ ,~acr1,fl":". 

· ram ·muito, que os moços apresentam-se muito-mais bem quemos a_ elle todos ós outros, de modo. que· a justiça.,se 
preparados, e, portanto, o .ensino ·superior ganhou immen.-.' JaÇa:. :: :. · :. . . . , .... ·.· ~:. · . ,. ";' ::,· 
aamente com a rerorma doá exames preparatorios. · Mas diss_e tambem o Sr •. m1n1stro que ha IDConve_nlenlf!S · 

o Sa. SILVBIRA.'DA MonA::- De Novembro pará cá se em ser o jnry presidi.do pelos desemb.arg~dor~s •. Do~_de 
·h 'á 1 d · 1 ? · · resulta este inconveniente .senão de ser muJto,hmltado•: o 

re~on ec_eu J : u 0 l.s ~ . . . . . numero dos desembargadores e~ certas· rela~G6s ? ·Màs· 
• O Sa. Ju~QUBIIIA (mlni&tro dtJ guerra) : - Estou refe- seeste é 0 inconveniente, remova-se elle, augmentando-se . 

. rind.o-me (o nobre senador modtr.a. que nil:o me attendeu) esee numero. . . . · 
á pratica ~e· tres annos· .do· decreto. so~re exames d8' pre- .Como o. Sr. ministro da justiça Cállou . de um ·modo 
paratorios. Agora o nobre senador ~uer logo ~a; cat~edra menos claro óu dubio, para dirigir~ nos na votação · do 
declarar que. o. decreto de 2 ~e Ma10 toroou lmpossJvel a projecto, por isso indiquei que fosse chamado para di~:-

·:adm~nistraçiio da jusliça n~ pa1z,_ quan_do é_um 4_ecreto qu~ cutir. suas proposi~ões, isto é, se a imparcialidade da.jus:
tem cerca de deus mezes de ex1stenc1a, decret? ·qne_ lo1 tica deve .cedeJ 0 Jogar a um inconveniente, que pó.de ,ser 

. :expedido depois de todas as coDBultas necessar1~s e ela- ra"cilmente destruido com o augmento· de desembargadores. 
b'orol!o por um ministro, que tem toda a pro6c1encia na .·. . . . . .• • ·~ . , .. · " . .'. . . 
materia. . . . · . O SR. JuNQUEIRA. (mtmstro da guerra) :-Não é a p~o- · 

Dlz6r-se que o regulamento das rdlações tornou impos- posiçito deUe qne se discute. , . 
sivel a administração da Justiça é affirioar-se uma cousa 0 Sa •. F~GUEIRA., DE MBLLO :-Pelo . que respeita _á 2a 
balda ·de ·razão. As relacões do Rio de Janeiro e Per-· · 
nam. bu. co não disseram isto·.·,· reclamaram cóótra algumas parte ou á opinião, que foi apresentada peJo· nobre 'selia':' 

· dor. o Sr. :visconde de Abaeté, de ser necessaria a pre-
disp~siçõês. · se: bem me recordo, por júlgarem que 0 sençá do Sr. ministro .para saber se conviria ou não ado:-. 
trabalho ficoú muito accrescido·, mas não disser•m que 8 . ptar emend~.s addicionaes ao_ pr_oj'ecto, creio que n~o se 
administ.ração .da justiça b11via de -dPsapparecer ;. isto é pode negar á um seaador' .o direito de fazer essa.exigencia 
uma exageracão enorme, uma injustica fi• grante. · · d · b d · d 
. Mas_, .s.r.-_p.re .. sidente, eu ···ão,ejo'cõmo se possa ligar para poder proceder com.pru enc1a esa e or1a,.quan o , 

se trata de legislar. · · completamente a ·questão do regulamento das relações com 
este projecto. pelo qual se determina que os desembarga- O Sa~ JuNQUEIRA. (min.irtre da guerra):-Na 1• discus-
dore( não presidam ao jury. Se a assemb!éa ger~l en!en- são· não ha emeDda. · ·· · 
der em sua, sabédoria ,que de_ve ·tomar alguma d1spos•ção , o' Sn. FrGUBIRA. DE MBtto i-Se o nobre 'senador ên-

.· sobre'.esse. regúla~en_lo, é negocio â parte ; presentemente tende que a presença do Sr. mini~t.ro não e· uecesáaria ·_n!l 
_ aquillo que está em ·discussão 'á saber·se .. deyemos ounilo ta Jliscussilo do proj11cto e só na 2_4 , mande uma emenda 

· ·revogar o ,a'rl G• tia Jei de 1~71. Este art1go - póde _ser neste sentido; ·ma~ declarar. desde jâ; como e))e o.fez; que 
emendado, mM as emtndas, está claro, hito. de ser conne- a presenç11 ·do. Sr. ministro da justiça nilo é necessaria, · 
xas ·com a mataria ; nã~ se póde . estabelecer aqui uma porque se trata de assumpto muito 'simples, me parece que 

.• revisão. ger.al do-.regulament~ das.relações. ~ . . · é ,opiniilo que não ·tein fundamento. 0- projecto é mu.it~ 
· ·Além disto na camara dos deputados ex1ste Já um pro- simples na sua Iettra; porém, t.rataodo elle da·ad'ministra:.; 

•' jecro semelhante.. . . . cão dajustica, que me parece não marchar regularmente, 
Por consequéncia, me parece que; estando nós todos, de devemos .aproveitar a OCCP-Siilo que elle nos ofl'~~ece, p~ra_ 

accôrdo em. que o projecto pass~, podemos adoptai-o em destruir todos os incenvenientés que se teem dado sob 
1• discussilo ; na 2• deliberaremos se o Sr.· ministro du a administração do ·actual Sr. ministro da .,justiça;' Nós 
justiça deve vir á esta casa para' melhor. discutir com os teremos occasiilo de saber se elle podia abolir comarcas 
nobres senadores naquillo em que. todos estamos de especlaes, qtie já êstt.vam designadas pela mesma lei e 

. accllrdo ; na. presente occasião Caçamos o que mais convém 'reconh~cidas taes pelo proprio governo, ·(visto que dell~~:s 
isto é, .adoptemos o projecto. O adiamento não tem re- e e. podia ir -ás relações e voltar para e lias dentro· da 
soltado util ; .·desde que as opiniões estão coõvergentes, U horas,) como elle fez, extinguindo as comarcas espe- . 
em um •Ó ponto, nito se deve perder t,empo ; deve-se ciaos de Iguassú e de AI cantara. Se· essas cgmarcas. es
approvnr .o proj•cto, depois se fará o que for melhor. peciaes tinham sido creadas pela lei, como podia o Sr, .mi
.. Ó Sr. PJgueil'a de Helio z:_ Sr. presidente, nistro da justiça extiogmil-as, · violando a lei? Não ha
e!l oito pediria que se conv.idasse o Sr. ministro da justiça vemos da aproveitar a 9cca_sião para revogar os artigos 
para ·assistir á 1• discussilo do projecto, pelo qual se do decreto qu_e assim o estabeleceram ? Porque não ha-
4ispensam os desembargadores de presidirem ao jury, se vem.os de fazer uma obra, senão. completa, . ao menos pro~ 
acaso S, Ex. se tivesse. oxpromido ~o. um mo4~ tal quo 1)ciento·.parp. as grandes noce5~idades -da justi9a.? .. 
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· Seefsão em · I .. de Julho 
~ ' 

. . . _ · -~~~::~:~:i~~grG-~<;·.:_~~: .. _ .. __ ·· · · _ . - : 
. ·Senhores, eu já o .. disse aq'ui, e rep~tirel;:; esli.e. (amoso; 'pó de ser mais agarrada seniio por um punhado de cabel

.deereto de 2' de llfáio de. 1874: tr.uma JÍlina .. iuesg\ltliye),' 'Jos; que::tem DO alto tia CAbeça, porque, digoj deixaremos· 
·em que' vós a'chareis todos;os;.,diaà::.~ü·a,violíiciio ·das .léis. :pérder a 'opportunidade que noa ofl'erece o projecto em 
ou .disposições inteirameiite-::in'conv~iiienies é 'dignas de 'discussão para' emendarmos essas d1sposiçõ6ir illAgaes, 
vossa 'reprovaçiio. ' · ~ .·"" ·. · . . prejudiciaes ou se IIi razilo de ser, que teem sido feitas pelo 
.·· .. S,em' querer:agora repitir aqnillo' que já disse em outra Sr. ministro da justiça no celebre regulamento das r~la

.·.:~occa~illo, pArguotarei: podia o Sr. mini.tro da justiça de- ções, que tantos clamores tem excitado da ·parte dos 
.·. clarar· nesse regulam~nto que aos presideote das r~lações magistrados? 

. c'ompelia tambem dr.r licença nilo s6 a•·s desembnrg~>dores Senhores, prelendeu 0 nobre sen·ador pela Bahia d~s
e juizes territoriaes, comó silo os de direito e municipues, via r. vos da approvaçU:o do requerimento ·que e·u tive a 
mas tamb~m á .todos os frnpregados da justiça? Oud,., em honm de offerecer, d~clarando que os, protestos mais que 
,que· lei achou o Sr. mini~tro autorisação pam .conceder a muito fundados das rda'cões do Rio' de Janeiro e Pernam
esses presidentes semelhante atlribui~ilo addicional ? A buco contra 0 regulamenio de 2 de ·lllaio, protestos que eti 
Ord. do liv. 1• lit. t• § 27 apenas dava a.os regedo- julgo que tambem existem, na opinião de todos·os des
res da justiçai substitui dos boje 'pelos presidentes da rela- embarg~dores das relzi'çõe.s· da .Bahia, do llfaranhil:o e de 
çõt~S o ilireilo de co!Jceder até 20 dias de licença por partes todas as outras, que esses protestos de reclamações cos
.ou cumulativamente aos desembargadores que tivessem tomou a apparecer soménto no principio da execuçilo· de. 
neces•irlade de s;ohir d11. relacão. A lei do 22 de Setembro 
de 't828 distribuindo as diff~rentes fonccões do tribunal uma lei e que cessam afinal pela pratica. Porém, senhores,. 

do desembargo. do paço, declarou que ao presidente da ;::t~:a!z:~se~~~~~t~~!~osn:!gnt~~:a~i~~~:r~~a~:e pa:r:e: 
relacão competia ta121bem a -attribuicão de dar licenca aos fazer, tendo tantos anuos de experiencia e sabendo como 
desPD..bargadores e J·uizes territoriaês. Veio ·depois ore- · o serviço se faz nas relaçõ3s ? De certo que· não. Por-
guiamento de 3 de Janeiro de· 1833 e disse o m!lsmo que tanto, não ha motivo. nenhulll' para suppor-se que o 
essa l~i. que Dilo podia ser por el:e alterrada. Agora, sem protesto desses senhores nilo tenha todo 0 · fundame 11to 
lei nPnhuma que o autorisasse, o Sr. ministro da justiça para merecer desde já a vossa attençiio e r"clama~ o;con~ 
anim~·se a dizer : vós, presidente da relaçilo, podeis veniente 0 prompto remedi!'· · 
concbdAr tamhem licenç11. a todos os empregados da jus-
tiça. Póde haver violação mais manifesta da lei ? Po- Eis a opposição, que ás vezes apparece, quando se tem 
demos dizer que somos os. unicos legioladores, ou devemos de ~xccutar uma lei nova, que provém quasi sempre das 
suppor ·que o Sr. ministro da justiça nós substituiu sem massas ignorantes, de espiritos trefegos que querem fazer 
a menor reclamacilo? opposição a tudo; essa opposição é que se póde suppor 
* • infundada. Mas, quando provém de corporações 'jodiciarias 

E, senhores, quando se discute esta disposição, não teremos tilo autorisadas no paiz, como silo as relac.ões, nã:o é n_os-
o direito de examinar sua utilidade? Como uma deferencia ~ sivel admittir contra ellas -o motivo allegailo pelo nobre 
para com os presidentes das relações se lhes conferiu a senador de ser recente a lei e ainda nã:Ó contestada pela 
attribuiçilode dar essas licenças jlOS magistrados por limi- pratica. . · · · 
tado tAmpo, mas não devem ser ellas extensivas á outra .or
dem de emprPgados da justiça. Se acaso subsistir a disposi• 
çilo du regulamento do Sr ministro, á que me hei referido, 
o resultado será que os presidentPs das r.elaçães poderão 
de um dia para. u outro desorgunisar o serviço jndiciario 
das comarcas, em que é necessario que os juizus territo
riaes e os mais empregados de justiça estejam sempre pre
sen•es; pMe um dia aconte·cer que a autoridade adminis
trativa tenha necessid11de desses juizes ou eDipregados por 
motivos de segu< anç/\ ou .de· ordbm publica; e entretanto 
o pre~irlente da rulação, que não se acha em contacto com 
ess1L nutoridn<le, e que nlto tem conhecimente desses moti
vos,' da licença a es~es empregados e causa sein querer 
grande damno á administração publica 

Acho, por consequencia, senhores, .que é nec:ssario 
desde já occorrer com remedio pro .. pio· a esses desvios do 
Sr. ministro da justiça, e não b)l. remedio mais prori1pto 
.do que apresent11.r emendas additivas ao projecto que se 
ach11 em discussão, e procurar que ellas st•jnm pur vós 
adoptadas, se a julgardes dignas de vossa approvaçã:o. 

As observações, senho.res, que fizermos a este respeito 
nilo se hil.o de prolongar; pelo contrario, nilo haverá 
muita discussão quanto ~ utilidade do projecto, que é de 
qn· se trata na 111 dJscussilo ; mas porque não nos 
poderemos va~e~ da occasiil~, que é sempre fugitiva, pro:
ceps1 como diziam os antigos, e uma voz perdida nito 

Portanto, Sr. presidente, resumindo-me, entendo que a 
presença do Sr. ministro da justiça. torna.-:-se necessaria, 
para elle nos explicar melhor o seu pensamento, porque, se 
bem attendo á maneira por que 6lle expdmiu-se, elle quiz 
nma cousa e disse outra : queria que se reformasse a 
disposição da lei de 1871, para tirai um inconveniente que 
podia ser facilmente destruido, augmentando' o numero · 
dos desembargad .. ros, ao passo, qne lambem nos 'dizià 
que essa disposição era de obvia couveniencia á boa ad
ministração dn justiça ou á imparcialidade dos julga
mentos. Ora, estas asserções são contradictorias,. e; 
portanto, venha. ó Sr. ministro da justiça aqui explicar o 
seu verdadeiro pensamento, e uós faremos entiio o que 
·mais conveniente julgarmos. .. 

Entendo, poi~, que nilo ha motivo nenhum para niio se 
approvnr o requerimento que fiz, conveniente .como elle é 
ao bom andamento das nossas discussões. Se elle nllo 
passar agora, na 2• discussão aprestJntaremos as idéas 
que julgarmos convenientes; .e pela minha parte, desde já 
declaro que estarei sempre nesta tribuna para expender 
as que tenho sobre a administracilo do Sr. ministro da 
justiça. · • 

Findo o debate e nilll havendo numero para votar- se, 
ficou prejudicado o requerimento. · · · 

Proseguiu a 1• discnssiio do projocto, a qual ficou pelo 
mesmo motivo encerrada. · · · 
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' . . . ·~:::r.-;:;~~~~~{~~:·.,~ .. ":·:-.~ : .. ;:..õ .-t:<:·i ' :· .· .. ,;t~~· ' 
· ; COLLEOIO EI,EITORAL • _:: '!·.~';';.~~ ·S\'l ~c!fô.l\.:. Ça~~)ca~Jj!;~~!~ilo;~a;Ç~~~-a, ~~e.s .Go~~\!''' 
• - • >' !·~;~ .• ~---?l~, OctnTa'no·· ·CbJchor.ro·~ .. Jiarlio •de>~ntooJDa~-·.Mendes ... de 
.. ~ntrou em 2~ discossiio, a qual ficou encerraila,;.,a :P.r~;.~ ·Arnieitia·::7.fn:qiíeir~;il\'b'ê'ito':aa::·:Lúi"~Diaá .'de':Càrj'allío, 

p_OSIÇ~O da . m~sma camara _n. ~ 00 de. t 8 73, cre~n~.o um Nabuco,' Vieira• dã'•Silva~Pilmfe·à~··vis~cindé a~; C'à'rãvelliis, ' 
colleg1o ele1t~ral na paroch1a. de HaJ aby, prov1ncl~ dh viscondtl de lilhonierim- visco~de de .Nitberciliy,;~iséoilde 
Sapta Cathanna. · • de Souza Franco 'e duq'ué de Caiias. ·· · ·. ::';.'f:·~~;Jf ~.,.}"': 

MATRICULA. DE EsruoANTES · · · Deixaram de' comphrecer ·sem 'causa. ·]i'a!''iicip·,t . . . V.·ltt;. 
Seguiram-se successivameote am 2• 'discussão, a qu•l Sr~. Fernaode~ Braga, barão de Marói~, ?agú~iB~~f·!i~~.~F 

ficou tambem eRcerradà, as ·proposiçõe~ da camara. dos mi11o, Suuza Quil1roz, Paula P11ssoa, Te1xe1.ra Joo!or,';FJ:-,', ·, 
Srs. deputados com· os respectivos parecere.s: . go~ira de M"Jio, Sioimbú, Paranag,!lá, .'Ao tão, Feroàndes.~ 
' N: f9 de 1874, conced~ndo·dispeosa ao estudante LJicio lia Cu11bn, Saraiva, Silveira da Motta'i marquei 'de'S.~::VY·:'. 
Soáres Bernardes de Gouvéa. eenLH, vi~conde de Muritiba, visconde. de .Suassuna :e ~&~ · 

· N. 20. do mesmo a'llno; relativa .ao estudante Alfonso carias. · .. :. ' : :'. • . . .'· ·'.:·>. 
. Celso de Assis Figueiredo Junior. O Sn. 1~ SEOIIErARJO deu conta do ~egiJíiiÍII .• ·. . ·' 

Esgotada a mat~ria·da ordem do dia, o Sr. presidente · EXPEDIENTE .>~> ,. · 
deu a .segoin te par h 2 : . 

· 1 • parte' até ds 2 horas.-Votação das proposições 
cuja. discussão ficou encerrada. 

2• discussão da proposição da. camara, dos . deputados 
sobre .o recrutameo to. · 

'2• parte ás. 2 horas ou·antes.-8• discussão d~ propo
sição da éàr~ma dos dépuiados n. 63 de 1874 sobre 
pensões. , . 

2• dita da.proposição n. 589 de 1873 sobre o arrasa
mento dos morros dt~ s~nto 'Antonio e Càstello. 

2• dita da proposição · da mesma camara o. ~27 do 
mesmo ano o sobre· a publicação de uma edição economica 
da legi~lação brasileira_. 
: 1 • dita do projecto do senado C de 1873 so!lre matri-
cula de ·estudantes nas aola11 superiores. · . · 
· 2•· dita das proposições da camara ·do.i .deputados : 

N. t 7 de t 874, relativa ao estudante Fernando Abbo 11. 
N. t 8 idem, . ao estudante José de Magalhães Couto 

Junior. , 
N. 27 idem, áo estudante M<~noel Luiz Vieira de Souza 

Rábello. · · · · · · -
N. 32 idem, ao estudante Eduardo Velloso Freire. 
N. 33 idem, ao estudante AJ.berto Alencastro Autran 
N. 29 idem, ao estudante lllatbeu! R1beiro do Val. 
N. 31 idem, ao estudnote Erneslo do Nascimento Silva. 
N. 28 idem, ào estudante CiCJiiaoo Alves Nnzaretb. 
N. 80 iddm, ao estudante José Fernandes da Coot • 

Santos. . · . 
. ·. N. 73 de' 1873, relativa ao estudante .Artbor Oscar de 

Andrade Guimarães. 
' -

Levantou-se a eessão ás 2 horas e 1.0 minutos da tarde. 

ACt'A EM '2 DE JULHO DE 1874 
PIIBSIDENCI~ DO SR. VISCONDE DE 1AGUAIIY 

A's oozo horas da manhil Cei-se a chamada e acharam
se presentes. vinte! e um Srs. senadores, a saber : 

Visconde de Jaguary, Almeida e Alboqoorquo, Burros 
Baneto, barão de lUam~tnguape, Diuiz, barilo do Cnmargos, 
hariio de Cotegip~, barão d11 Lagu• a, barão do Rio-Grande, 
conde de Bnependy, Silveira Lobo, Paos de Mendonça. 
Godoy, Jobiru, marquez de Sapu1~aby, vis··onde de Curnara· 
gibe, Cunha Figneirodo,gvi:lconde de Abaeté, vi.condo do Rio 
Branco, visconde do Bom Retiro e barão de Pirapama. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 

. Otncio de 27 de Junlio proximo findo, dO· niiníste_rio ilo 
lruperio, remellendo o autographo· sancciPnado· da resolo
çllu da a~semblea geral, que approva as pensões concedi:.. 
das a D. D~lmira Carolina 'd~ Oliveira e outras:-:-:::Ao· 
nrchivo o autograpbo,, commonicaodo-se· á outra. cam~ra~ 

Quatro otlicios dó 30 de Junho proximo findo, do 1° s.e
cret~rio da ca·mara ·dos Srs. deputados, remettendo ·as 
s~gníutes p_roposições.: . · · _ · 

A assembléa geral res~lve : . . . _ 
Art. t. • São approvadas as seguintes pensões meosaes 

concedidas por decretos de 11 de Abril de 18'a: de .42~ 
a D. Carlota Freire de C~rvalbo Bitlencoort •. mãe d_o te-. 
nente voluotario da P.atri .. Joaquim Anselmo Frei're · Bilten:..: 
court, fallecido do cb11lerà-m!•rbus no hospital' do :cerrito; 
de 42ill repartidamente.a O. Fra,oci:<ca de Paulit. de Oliveira. 
Lisboa, Mathild~s, Mdria e Franci~ca, vi uva e filhas me
nores do tenente da guarda nacional ·da província do 
Rio Grande do Sul José Pereira de Olivaira; Pavão, morto 
am combate no Parago'ly; e de 21 />·sem prejoiio· do meio 
soldo que percebe a D. Marianl!a. d11. Costa Rllis, viova ·do 
tenente do 13° corpD da cava113ria da guarda nacional da 
província do Rio Grande dD. Sol Faustino To1xeii'A ·da 
Costa, morto na guerra do Para.goay. . ;·:- · · · 

Art. 2. • E,ta~ pen:ões serão pag11s da data> dos· citados 
decretos. . . . · , . . . · 

Art. ·S. • Ficam revogadas as di~osiçõe~ em· colltra.rio: · 
Pnco da camAra dos deput11dos, em 30 de Junho ·dé 

1874:-Ma"oe! .Francisco Corrt1â, presideote.-Or •. J'·a.:. 
quim Jo~é de Campos da Costa de Medeiros e Albu
querque, 1• decretario.-Mar,inho às Freitas. Vieira d11 
Melto, 2• secretario. · 

A a.s~embléa geral resolve : . 
Art. 1 o São approvadas as pensões rneosaes, .conce;. 

·di das por decretos de. 3 de Outubro (je 1873· : · de ~O
a~ capitão do t 6• corpo provi<orio de cavallaria da güarda 
nacional da proviueia de S. Pedro do Rio Gránde do Sol 
Justo Dias de Siqueira, o qual. em conseqnencia de (~ri
meu to rect!bido em combate, ficou impossibilitHdo dt~ pro.; 
curar meios do subsisteocià ; de 60;i ao· capitiio hono
rario do exercito Albano Nunes de MeliÓ · e Costa, o qoal, 
em consequcneia de ferimento recebido 11m combate, . ficou 
impossibilitado de pl'ocurar meios· de snbsisteocia i de 42~ 
li D. Maria Folippa de Souza, miie do tenente do 34• corpo 
de volnntarios da p11tria Jolto Virgolino LMl. ·. morto em 
combate na campanha do· Paraguay i de ~2~, sem pre
juízo do 'mllio soldo que competir, a D. Constao~a Fer~ 
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nanda Aréas Pereir~ da C~n~~ •. :viuva do m~jor de '.a~ti~ p~r01a~o M~~oel do. Sacramento _Be!Cort ; os quaes, em 
.lbaria Manoel· Balbinó Nolasco Ptlreira da ,Cunha, .[alie.- · consequencta de fenmentos recebtdos na campanha do 
cido. ã bordo "do vapor Alice. por 'mole~tia . contrabida na. Paragtiay, ficaram impossibilitados de procurar· meios de 

- guerra- do Paraguay ; e de 18!1S, sem prejuízo do meio subsistencia. 
soldo .que competir, a D. Arme.linl( de Cacia Carneiro da Art. 2.• Eotas pensões ser!to pagas da d~ta dos cita-

. Cunha Aranha, mãe do 2• tenente do exe~·cito Antonio dos decretos, . 
"Olyinpio Carneiro da Cunha Ara.nh~, fallecido na cam~a- Art. 3.• Ficam r~vogadas as disposições. em contrario. 

nba do Paragnay em consequencia de ferimento rec~btdo Paço du camara dos deputados, em 30 de J anho de 
em. combate. 181f..-Manoet Francisco Corraa,. presidente.-:- Dr. 

Àrt. 2.0 São igualmente approvadas as pensões con- Joaquim José de. Ca~pos da C~sta de Me~eíros. ~ . Alb_u
ce_didas. por· decretos de 24 ·de Dezembro rle 1873: de querque, 1• s~cre~ar~o.-MartJnho de Fredas he\ra. de 
GO',J mensaes ao capitão honorario do exercito Pedro Burges Metto, 2• secretano. 
de Barros, o qual, ~m co~s~~oencia de ferimento re~ebido _ A.' com missão de pensões e ordemnadÓs. 
em combate, ficou lmpossJbthta.do de procurar meto~ de .. · · . . . . . 
subsistencia; de 50$ mensaes a D. Jgnez. Augnsta. D•ltro Representação da. camara mnoJ.clp_al da c1da~e ~o R1o 
e Silva, mãe do 1 o cirurgiito da armada Dr. Manoel Simõ•s Novo contra a proJectada provtnCJa de S. Fra~cJsco.
Daltro ·.e Silva, fallecido em coosequencia de moles lia Ftcoo sobre. a· ~esa para, _ser tomada em con•Jderaçll:o, 
adquirida em campanha; e de 500 rs.' diarios ao· cabo de quando se di<Collr a propo.tção a que se refere. 
esquadra reformado do exercito João Baptista dos Santos, O Sa_, 2• SECRETARIO leu os seguintes 
o qual, tendo perdido a. mão direita por occasião de uma 
salva no dia 2 de Dazembro de 1871, na cidade de S. Ga
briel, provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, ficou 
impoRRibilitado de procurar meios de sob;ist•ncia, e a. de 
68$ meusàes, repartidameote, a D. 1\laria. Angelica Côrte
Real e D. Adelaied Maria COrte-Real, irmãs do tenAote
coronel do exercito Afi'onso José -de Almeida COrte Real, 
falfecido em cooseqilencia de ferimento recebido em comb~te, 
pens~o que percebia sua fallecida. mãe D. Listarda Emilia 
Côrte-Real. · 

A.rt. 8.0 Estas pensões serão pagas da data dos citados 
decretos. . 

Art. i.• Ficam revogadas as di~posicões em contrario. 
Paço da camara dos deputados. em 30 de Juvbo de 

1874.-:-Manoel Francisco Correa, presidente.-Dr. Joa
quim·José de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque, 
1• .secretario.- Martinho de Freitas Vieira de Mello, 
2° secretário. 

A. assembléa geral resolve . : 
A.rt.'-1.• E' approvada a pensão de 18~ mensaes, con

cedida repartidamente1 por decreto de 25 de Abril de 
1874, e sem pr~juizo do meio soldo, a D. Felismina Marta 
Weideigr, e a José Francisco Weideigr, Alfredo Augusto 
Weideigr e Anna Francisca Weideigr, viuva e filbos mé
nores do alferes voluntario da patria Francisco Augu,to 
Weideigr, fallecido em consequencia de ferimeto reêebido 
em combate no Paraguay. 

A.rl. !.0 Esta pensão será- paga da data do citado de
creto, e ces•ará, quanto .aos dons primeiros filhos, logo 
que attingirem ã maioridade. · 

A.r. 3. ° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Paço da camara dos; deputados. em 30 de Junho de 

d87i.-Ma!10el ·Francisco Gurr~a. prl'sido"te.-Dr. Joa · 
quim José de Campos da Costa de !lledeiror e Albuquerque, 
1° secretario.-Martinho de Freitas Vieira de· Mello, 2• ~e
cretario. 

A assembléa geràl resolve .: . ~ 

PARECERES DÀ COMMisSÃO DE PENSÕES E ODENADOS 

Aposentadoria de Pedro Orlandilií 

A. co~missito de pensõe's e ordenados,& que roi subm•ttida 
a. propo~içll.o da cam_ara dos s·rs. deputados, sob o. 78, de 
20 de Junho do corrente aono, que autorisa o gõverno. e 
conceder aposentadoria a Pedro Orlandini, mestre de es
gr•ma da escola militar. e que tambem · serviu cumulativa
mente o me~mo log11~ na escola .da marinha, recoDhece 
dos documentos que lhe foram presentes, que a dita pr~po- · 
siÇilo tem por fim interpretar os regulamento n 2163_ rl" 1° · 
de Maio d~ 1858 e o regulamento n. · 3088 de· 2S da. 
Abril de 1863 e não violar o principio SkbiamPnte est"• 
b~lecido d~ 8eparaçll.o dns attribuiçiles p~rtencentes a duns 
poderes distinctos : o executivo e o legislativo. Não sendo 
claras as disposições dos regulamentos citadoR, o governo • 
entendeu que o ditn Orlandioi, mestre ·de esgrima, não 
tem direit<• ã apos~ntadoria, !I que motivou o recur~o que 
dirigiuao corpo lPgiolativo, para o fim de interpretar-se a 
lei. fazendu-se desapparecer a desigualdade contra· os mes
tres c de esgrima, quando na e.cola de marinha, os de ap
parelbo, manobra e outros tePm direito á aposentadoria .. 
Entendida assim a prop,.siçjlo da camara dos Srs. depu_ta
d'os, d~Sappa~ece O Caracter personaliSHimo, que ~Qa redac
ÇãO denun<:ia, be!ÍJ como a invasão do· poder l•gi81ativo ilo 
que é da competencia do executivo. A. commi~~ão offerece, 
portanto, ã dita proposição a seguinte 

Emenda substitutiva 

Art. 1.• Os mestres de esgrima ·das escolas militares 
do lmperio gosnm do favor da aposentadoria, guardadas 
as disposições que regulam taes conces•Õe81 contando-se
lhes o tempo de exercício da sua nomeação. 

Art. 2.° Fir.am revogadas as disposições em contrario. 
Pnco do ~Anndo, 1 dA Julbo de 1'87-i -L. A. Vieira da 

Situa,:._A leitão da Cunha.-J. P. Dias de Carvalho. 
Arl. 1. 0 São approvadas 11s seguintes p~nsl!~s. conr.e· 

didas por decretos de Ui de Outubro de 1 !> 73 : de 
86$ mensaes ao alferes honorario do exercito Tel~- Licen~a ao Dr. L. C. Paes de Andrade ~ outros. 
maco Mariath da Silva Souto; de 500 rs. · di•rios no . 
cabo de esquadra reformado do exercito Manoel Ray- A cumníissllo de pensões e ordenados, tendo examinado 
mundo dos Santos : e de (00 rs. dí!'rios ao soldado ro~· as proposições da C!lmara dos Srs. deputados, sob ns. 71, 
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. '7!!, 78 e 74. de 20 de Junho do corrente anno, .que auto
risam o governo a concéder um anno .. de licenç~ .• cóm s"u" 
vencimentos a. varios empregados de fazenda, a ·saber : 

Dr. Loiz ile Carvalbo Paes db Andrade, cbr.Ce de seccãn 
da alfandega de P6rnftmboco; . · .• . 

Francisco José Xavier, 1° escripturario do tbesooro 
nacional; _ 

LourencoLusitano dil Castro'Belfort, S0 escripturario dà 
. thesoinari"a de faz~nd" da P.roviocia do M"raobao ; 

João Antonio da Silva Ptireira, escrit~turario da alfan-
dega de Santos, e • 
· . José Afruns·o dos Santos Bastos, esc~iptorario.da alfan 
dega do Maranhão; ' · . . . 

· E nao achando motivo para alterar-se ·o. precedente· 
estab•lecido ·no par11cer da mesa desta august~ c~t.mara, 

~ u. 4911, de 28 •e Março do anuo passado, -concedendo-se 
taes licenças sem as grati6cações e porcentagen~ inberen
tes por sua oatur~za. ao exerctcio dos log~tres; 

Üfftirece o seg~iute 

PARECEI\ 

Que · sAjam submetlidas á approvação ·do senado as 
~i tas 'proposiçõ~s com a emenda. da commissão. 
· Emenda a cada uma das proposições : . 

Em Jogar· da palavra - vencimentos - diga'"se-or..: 
denado. 

Paço do senado; 1' de JnlbÕ de. 187 4:.-L. A. l'•eira 
da Silva.-J P. Dias de Carvalho, vencido quanto aos 
peticionarios que nlto exhibiram documentos. 

PARECi!R DA COMM!SSÃO 'DB 'tNSTRUCGÃO PUBLICA 
. . ·- .. 

·Matricula· do estudante M. J. Gonfalves 

· A· commisslto de in~truccão publica ·examinou a pro
posição da camara .dos ·srs. ·deputados, autnrisaodo i. go-

. t:erlio para ma. o dar a~miltir ·a exame das ma terias do 1° 
an'no da faculdade de medicina da ·Babia o estudante 

Entende a commlssão de seu deve~ l11to contribuir para 
qu'e Ke d•bilite ·a forca moral dos éstlitotos das esciolas,-con
.,,.deodo-se dispe.osa·s,. que oao ·podem ser. justt6cadas com 
W•·tivos ·rel~vantes·e, ilortaoto,· 'é'de · ·.:,:. · 

. . 
P.I.RECER 

Que a proposi~ilo eritre na ordem dos tralíalhos,Jiara ' . 
•e r desapprovada, se assim o entender o senado."· ;: _. .· ~ 

Sala das commlssõPs, 2 de Julho de 187 4.-Cunha Fi
gueiredo.- J'isconde de Camaragibe.-:- ·J. M. da.: Cruz 
Jobim. · · · · · 

.. ' • < •• _' ;;·~~ .... 

Matricula do estudante J. de A. F. Viania. · .. 

Pela proposição da camara dos Srs. depntad~s, .que .a 1 
commissão de. iostrucçil:o publica examinou, se. autorisa ao . · · 
governo para mandar admittir á matricula. no.1° anuo da. 
raculdade· de medicina do Rio de Janeiro o estu·iJaute' ou-·· 
vinté. José de Assis Fonseca Vianna; .iodependent_e do· 
.~xan.e de philosophia, que .deverá prestar antes, ~o acLo 
das ma terias do mesmo anuo. .. ... . . . . 

Além de faltar. ao peticionaria um dos mais neceaaario.s 
preparatorios,- cujo estudo oito poderá ser (eito._com:a 
necessarb. assiduidade, tendo · de ouvir .e estudar as ma
terias . do anuo academico; accresce que, nlto vieram a 
c:ooheCJmento. da commis~ão os motivos .. ponderosos, .que 
po~sam. jusli6car · uma dispen·sa .dos estatutos :das (acul-
da~es e, portanto, é . de . : .. : · 

PARECER 

Qae a proposição entre- em discussão para: ·lllto· ser 
approvada, se tal ror a vontàde do· senado. 
·Sal~ das commÍssijes, 2 d~ JoliÍo de 18'7i.~Cunha · ,. 
fi'igueiredo.~ J'iJco11de de Camaragibe.-J. !lf· da 't;ruz 
Jobim. . · , ·· ~ 

Matricula do eitudante A. Cdrte Real -

Ma~oe~ José G.ooçalves, depois.de approvado no prepara~ A p•oposiçlto da ·c11mara dos Srs. deputados;~~ ÇO auto.:. 
torto que lhe_ falta. . . . risa. ao governo para.'m111idar ad!Dittir ·a exame das· mata-

E ponderan~o que não ha· motivo relev~~te P.ara di~- 1 rias do 1 o anno da escola polytscbnica o estudaote A.Jberto 
·pensar· nos estat_utos das escolas, que o pet1ct?nano de~1a Côrte R•al; depois de approvado em geogra pbia •. · ·.:: · ·· "· 
t~r sem.pre em• VISta, quando -se propoz a seguir a c~rrelra Sendo inconveniente não perturbar a ordem"dos.e'etudos · 
l~ttetarta, que escolheu, é de estabelecidos nos.estatutos das faculdades ·senlto por·IDo-. 

ti vos mui ponderosos, ·que' o peticiooario nem allega 'e ·nem_ · 
prova, é a commisslto de instrucção publica dá 

PARECER 

· Que seja a proposiçlto snbmettida ã· discusslta para ser 
rejeitada, se assim bouver por bem o senado. 

Sala das commiasiles, !! de Julho de 18".-Cunha 
· 'lligwiiredo. - Visconde de Camaragibe. - J. 111'. da CTUz 
h~ . . 

Matricula ·do estudante J. J. Coelho de Magalhães. 

·A commisslto de instrucçlto publica examinQu a pro
posicllo da ca01ara dos Srs. deputados, que aotorisa ao 
governo a mandar admittir á ·matricula no to anno da 

·faculdade de medicina do Rio de Janeiro o estudante Josó 
Joaquim Coelho de Magalbltes, independentemente do examA 
de philosophia, que prestará antes do acto das materias do 
·1· anuo. 

PARECER 
. . . 

Que entre a proposiçlto na o~del!l doe trabalhos .par:a Íllto 
ser approvad,il, se assim entender o senado. . · .. . 

Sala das commissões, 2 do Julho de 1871.- Cunha· Fi
gueiredo.- Visconde de Camaragibe.- Jos6 Martins da 
Cruz Jobim. . . . 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em conside.:. 
açiio. com as proposições a que se referem. · 

O ~n. PnESIDENTB declarou que oito podia haver sesslto. 
Em seguida. marcou para a ordem do dia S .. a mesma 

já designada,· e convidou os Srs. senadores para .se occu-
par&m com trabalhos de commissões. · . 
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PRESinENCI.I. DO SR. VISCONDE DR .1AGUAIIY 

· · Sinnmario. - EnEDIE~TE. - Observaçli••s do Sr. 
Leitll.o da Cunba.-ORDEIII · DO DIA.-Presi~encill do 
jury.-Collegio · eleítoral.-Matricu la de estnt!u ntes .. -
.Recrutamento.-Discurso do Sr. Paranaguá.-Votaçito 
do art. !!• . .;_Discurses dos Srs. Paranaguá tdunquetra. 
-'Arrasaménto dos·morr.os de Santo Antonio e do c~s" 
tello;;_Edição econo'mica da lesislação brasileira.
Discurso e emenda do Sr. Vieira da Silva.:-Discursos 
dos Su. Leilito da Cunha e visconde do Rio Branco. · 

A's 11 horas da niatibit fez-se a chamada e acha-
ram-se presentes 30 Srs. senadores, a saber : vis
conde de Jaguary, Almeíd!' e Albuquerque, Bar~os Barre
to, Dias de Carvalho, barão· de Mamangoape, vtsconde de 
Abneté, Jobim, marquez de Sapucuhy; Meodrs d• Almeida, 
Cbichorrci, barão de Cotegipe, visconde de Muritiba, Di 
niz, barão de Camargos, Nnbuco, Leitilo da Cunha, barão 
da Laguna, Fernandes Rraga, duque de Caxias, barão do 
Rio Grande, visconde de Camaragih~, Paranaguá, Antão, 
visconde do R1o Branco, Zar.arias, Uchôa Cavalcanti, _.ba
rão de Maroim, Figueira de Mello, Ribeiro da Luz, e Nu
nes· Goncal ves. 

Comp~receram depois os Srs. conde de Baependy, 
Cunha Figueiredo, Paes de Mendonça, Saraiva, Vieira· dd 
Silva, Junqueira, Fernandes da Cunha, Teix~ira Junior, 
Sinimbú, visconde de Iobomerint, Silv~ira Lobo, vjsconde 
de Souza Franco, Jaguaribe e Silveira da Motta. . 

Deixn.ram de comparecer com causa participada os. 
Srs. barito de Aoton:na, barão de Pirapama, Octaviano, 
Pompeu, visconde do Bom Rotir(), visconde de Caravellas 
e visconde de Nttherohy. 
. Deixaram de comparecer sem causa participada os 
Srs.Souza Qu~iroz, Firmino; Paula Peosoa, Godoy, mar
qoez de S. Víceute e visconde de Suussona. 

0 SR. PRESIDENTÉ a brio a Sessão. 
Leram-se· as actas de t e 2 do corrente, e, oito lia

vendo quem sobre ellas fizegse observaçlies, foram dadus 
por approvadas. 

O Sn. 1• SECRETARIO deu conta do seguinte 

_EXPEDIENTE 

tir ·a exame das ma terias do 1 •, anuo 'da faculdade: de 
medicina · da Babi& o estudante de pharmacia João Alves 
de·Mattos Pit01nbo, depois do approvado em 'algebra e· em. 
anatomia descriptiva. · . 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Paco da cnmara dos depotlldos, em 80 de Junbo_ de 

1874~-Mànoel Francisco Corr~a, pr~sidente.- Dr. Joa
quim José de Campos da Costa de Jlfedeiros e 'Albuquerque, 
t• secretario.- Martinho de Freitas Vieira de Mel!·•, 2• 
secretario. · 

A assemhléa geral resolve : · · 
. Art. 1.• E' anlorisado o governo para inandar admittir 

â matric.ula no 1• ao no d11 faculdade de .direito do Recife 
o estudante Fran~isco Severo, aceitando-se-lhe como . 
validos para esse fim os exames de Craucez, inglaz o ma-. 
thematicas. · · 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputado~, em 30 de Junbo de 

187<1..-Manoel Francisco Corr~a, presideote.-Dr. Joa
~16im José de Campos da Costa de Medeiros e. Aibu,. 
guerque, 1 • secretario.-Martinho de Freitas Vieira de 
Mello, 2• secretario. 

A assembbléa geral resolve : 
Art. t. • E' autorisado o governo para mandar ndmittír 

a examtl das matarias do 1•.anno da faculdade de modi
·cinà do Rio de Jeneiro o estudante ouvinte Adolpho Au
gusto da Costa Lobo, depois de approvado em algebra . e 
geometria. . 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Pi1co da cnmara dos d"putãdos; em 80 de Junho ;de 

18H:-Jllan.oel Francisco Corr~à, prêsideote.-Dr .. Jo!J
guim José de Campos da Costa de llledeiros e· Albuguerque, 
t• secretario.- Martinho de Freitas Vieira de Mello,.).•. 
secretario. · · · . . ··,:._;'~ , 

A assembléa geral resolve: . · .. c\·' 
Art. 1.• E' autorisado o governo para mandar· admitlir, .. 

á matricula do 4• anno da escola polytecbnina 'o ·ahün.Do . 
Octavio de Sampaio, que· prestará exame das materiâs(·do ··. 
mesmo ao no depois· de approvado nas do 3•. . · . . . 

Art 2 • Ficam revog~das as disposições em cont.rario. 
Paço da camara. dos d~putados, em · 80 de· Junho de 

1874.-Maneel Francisco Corr~a. presidente.-llr~ .Joa
quim José de Campos dajCosta de Medeiros e Albuquerque, · 
1• secretario.-Marlinliode Freitas Vieira de Me/lo, l~ se~ 
cretario. 

·A nsgemblea g~ral resolve.: 
Oito officios de 80 de Junho, do 1 • .secretario da camara 

dos Srs. deputados, remettendo as seguintes proposições : 
A assembléa geral resolve: 
Art 1. • E' autorisado o governo para mandar 

admittir a exame das matelias do 4• ' noo da faculdade 
de medicina do Rio de Janeiro o estudHnte Deocleciano 
Julio l'egado, depois de approvado nas do 8• anoo •. 

Art. 1 o E' auto ris ado o governo para mandar admittir a 
exame du matarias . do 1 • anno da faculdade de medicina 
da Bahia o esturtnnto .ouvinte Domingos da Silva Cardoso, 
-depois de ãpprovado em alg•bra. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições ·em con-
trario. 
" Paço da camara dos deputados, em ·30 de. Junho de 

1874..-Manoel Francilco Corr~a, presidente. -Dr. 
Joaquim Joeé de Campo& da Co&la de Medeiros é Albu
querque, 1 • secretario. -Martinho de Freitas Vieira de 
M ello, 2• secretario. 

A assemblóa geral r~solvo : 
Art. L• E' autorisado o governo para mandar admit•. 

Art. 2. • Fi~am revogadas as disposições em contrario. 
Pnço da camara dos ~eputados, em 80 de Junho de 

187 4.-Manoel Francisco Corr~a, pregiJeote,.:_Dr.Joaq"im 
José de Campos da Costa de Aledeires e Albuquerque, 1• 
secrctario.-Martinho de Freitas Vieira de Me/lo, 2• se
cretario. 

A Msemblóa gemi resolve : . 
Art. 1.• E' ilntorisado o governo para mandar admittir 

a exame vago das matarias do 4• anno .. em gualgner das 
faculdades de rlitflito o e~tndante Tacito Corréa, depois 
do paga a respectiva matricula. · 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
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' \ . '. . 
'•Paço'·d .. ciuna~a' _dos· :deput~dos, em , SO _de .Junho dei da minha assig~~tura~. é :.âttiíbuid~;:áo' lióôrado ·sr. iJo·aé- . 

_187i . ...:.ltfan~el_'llrancilco Corr6a, presidHnte.~D~.' J~a-. ·cretario a declaraçllo qúa· eu fizera.·sob'o ,riili.u,'nome.""' . 
quim Jot4 ·~e·campos ~a·Costa de M~delro•. ~Albuquerque o sa: ·Í>us DB CAIÍVALUO:..,.:.Apoiado: . . 
t• secretario.-... Marttnho de Frettas Vtetra .de Millol, · · · 
2• secretario. . . . . . . . ' . o •Sa. LBJTlO DA Cu.ND! : - Orá, o' senado conlp're:.: 
· A assemblé'a •geral resolve:' bende que eu: nllo.devo ·deixar de assumir; êm toila :a .iin·. 

Art. 1.• E' autorisa<to o governo para m'a11dar coils~. plenitude, a resp.onsahilidade .dos meus a'ct11s; ·nésd" qu·e · 
derar:vaJidiJS na escola poJytechoica OS exames que o estoU ')ÍfBSeDie DO SeÔadó, que compareço . diariaÕ:II!Dte as 
t• tene'nté da arm·aaa Mag'no Alexanarino de Oliveira Brito see·soes, e apparece um parecer da coinniissao·. d_e' peo-.· 
fez das materias estodadas ná escola de marinba. , · ~lJes e·ordeoados com ·a. a·ssignalora de dons ':membros 

Art •. i.• 'Ficam revogadas as ·disposicões em contrario. 'e omissão do terceiro,· altribuindo-se a 11m )ii_qo•lle·s 
Paço da · càmara dos· deputados, Ám SO .de Jalibo de 'membros uma· declara~llo que me pertence, Dilo poriso 

. 1874. ~ManoefFranr.i1e0 ·Corr~a. presidente.-,-Dr. Joa- deixar de •reclamar contra essa ·omissllo, que uão'sei se pro·· 
· fiuinNosd de 'Campos âa Costa' de Medeiros·e.Albuqúmjue, veio da secretaria, on se do jornal da casa. . · · · · 

t • ·secretario • .-.Martinho de Freitas :vieirci. de M ello, · ·~eço, portanto, ·a V. Ex. o especial obseqàio de mào.;. 
2A secretáriO, . . . ~ar indagar de quem foi esta omissil01 e de BOppriJ.:.a • 

Re'querimeDto · do conselheiro Josino do Nascimento :como lhe snggerir a 11na ,illnstrada·· iatetligeo'cia. 
Silva; oferecendo documentos relativos á resolucllo da O SR.,' PRss1h~NTE :~ Ha d!l: se faz~r a rectifiéaçilt):, 
caaiára dos de'putados que manda admittir o filho do sup- que reclaina o nobre senador. . · . . , · 
plicalite óÍ matricula ·do t• anuo médico, afim de serem 
presentes á commissão de instrucclo publica. . . . O SR. BARRos B.uasTo :-A declaraçil:o. do voto foi 

Fico a sobre n mesa para ser tómado eni considerliéão hda hontem. · . . · . ' 
com ~ proposição a que se reéere. • o Sa. DJ.U DE Cu-vüuo :-E DO parecer eàta.fa ist~ •. 

Foi submettido ao apoiamento é mandado a imprimir, . 
de pro- para entrar na ordem dos trabalhos, o projecto ,do. Sr. 

·senador Figueira de lUello; ófferecido 'em 2'1 de ·•Junho 
. O 811.· PftEBJDBNTE ::-'-Segue_.!e a apresentaçlto 

jeetos ·de• lei, iudicaçlles e requerimentos; · 
O SR'i LEITÃo DA -:cuND! :~PeçÓ a palavra~ 
,0. Sa. PBESJDEIITB :~Tem a palavr~ O nobre senador. 

· ~~,Sr. ~~~túo dâ Cunha :-Sr. presidente, 
ped1 ·.a. palavra para fazer uma reclamação, que me parece 
le~:.:·algúma importan• ia, a-respeito da publibação de um 

· paro.cer •:da ,.commissilo de peosõ_es e ordenados, que foi 
hontem apresentado .e lido·na -mesa. 
·,~~j:p_re~eote a esta commissão; ·de que tenho .a honra 

d~:raze{p~rte, "m Pr.ojecto de lei da camara dos .Srs. de~ 
put'a'd'os; colicedeo'do' li•Jenca com ciri!enado e todos os 
vlinc,i_í!iento'é' ~ varios, flJJIPÍ"~ga\!as públicos. Conferenciando 

proximo findo, relativo a associaçlles secretas. 
ORDEM DO DIA. 

PRESI'DBNC!A DO 1URT . . 
Passando-se á ordem do dia, voto a-se em t • 'discússio . 

•e foi approvado, para passar á 2•, o projecto ilo senado_ O · 
·de 1874, revogando o art. 6.• da lei n. 2033 ile 1871. · , - . : : ;. . . . . . <·: r~ 

·COLLBGJO ELEITORAL 
Voto·u~se .em 2•' dis~ussão'o e fui approvada para 'paisar 

;á Sá â.liroposi_çilo da camara .dos Srs. deputados n •. 400,: --, 
·de i873, creaodo . om collegio eleitoral ila parochJa,de· 
Itajahy, provilicia de Santa ·catharina. · · . • < · _ eô·coi!J !is meus ilhultradoii'ciiUégas, .a respeito 'do parecer 

que, ~~,V~B.!Jl~,s ~ar;sob~e· ési~,Jiropo8ição! f~!am SS: EEx JIÜ'TRICUL.l DJI. BSl.'UDANTBS . ' ';' 
de;parecer que apenas dev1amos mod16ca.r a proposJcào · · · · · · · · · 
da:·cà'~àr~· iJils, ~'rs ... deputados, DO sentido de . serem cÕô- ' . Foram successivameote ·vfitadas em 2•, dia~àisa:~ e ,ap;.;' :. 
éêdi'dãs a_que:Jas licenças com o or.denado e DilO com todos 'pronda's,- par a plissarem à 3• as proposiçlles da camára' .• 
os·viiJicilii~ntos. '.: . . ' .· . .. . '. dos ·Srs·. dioputados: . . . . .. . ,,, . ,, I;'," 

.EÕ; ,póriim;' ·seDli ter, de. nlfo, me coôteotar com 0 que N; 19, dé 187 4, coucedeo:do dispensa ao es'tadaiitê Lu':.·- · 
q~ei-i~!Ji'~,s:m~-~s Ilo.or~dos ç~lleg~s; ê ~nteildi que ~ra né- cio Soares'Bernardiis de Gouvâa •. - · ~- . · .. ' 
ces~"!Jo_· 1ndefe_m.a_pr_eten_. ção daquelles que oito tt_vessem · N:.20, do mesmo anno, ao estiidante A.U"onsó' Celso': de"" 
• c · d ., · · ·• ~ Assis Figueiredo Junior~ · · · ·. · .. ' · · .· .. ~ InStrui ,.o· as. ·s,ua~ petiç·aes com documentos.. ,, ... 
· · ô''sii yJ~CoNDE oÉ ·ABAETJt:- A.poiad.o. nscnuuli!Bl'l'r!l. ~· 

:;O•:Sa. LBJTlo 'DA :·CuNni :..:-.... ''jlorquo, senhores, sou Proseguiu a 2• discailsao··do art. ·t• da proposiçllo ·da• 
'a este respeito muito escrupuloso e mesm'o impertinente . camara· dós Srs. deputados (n. 207 de 1869J'relativ~ á 
entendo que '•não 'de:vemos baratear os dinheiros ·do lhe: obriga~ão do serviço no exercito 'e armada,· com as enien~-' 
souro· SPDitO' 'J)eranto razlles e nrgumen'tos mnit·o convio· das o.fi'drllcidas anteriormente. · · ' . · 
centes. Quem· pede uma licença com ordenado deve pro- ô Sr. Paranaguií. .z-Sr. preside~te, devo uin~ . 
varo -motivo do .. seu pedido. . · breve' rllsposta oo nuhrll senador, pelo Ceará. s; Ex.- n4o 

Baseacf·o nestas razllee, pedi licença aos meus hooratlos se acha presente ; mas como estilo. na casa os oütros',hoo.:. 
collegas ·para. assignar"me vencido :o o parec·er e declarar o · rados· mnmb'ros. da C«!ii:unissão. de marinha e. guerra · clijo 
J:!len -''Vo1oj e. escrevi ··abaixo da mioba· assignntura n·s se.;. orgllo foi S. Ex., nllo me s.ervirá isso de embaraço. ' . · ... 
guiotes palavras: « vencido quanto aos ·peticionllrios ·que .Ha sobre a mesa varias fm•mdas que tive a. boara àil 
Mo exhibiram documento. » ,.Entretanto, ' vejo ptibhclido olferecer á consid~raçllo du senado· sobre alguns ari.igoii 

. hoje DR fôlha tifliciaJ do ·senado 'este pal'ecer, COIÍl· a emissito deste projecto, :E' 'ÍSSO qae me tem chamado mais tJe &imÍl 
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vez. á}ribuna e que obriga~me a vencer hoje .a tal ou qual 
repogoaricia com qóe entro n'O debate. 

s .• tisfez-me a. resposta do honrado relator das_ com
. mi,;:õ"il. Mas o nobre senador pelo Cea.r~, · . a. qut~m' ,.ora 
re~pondo, apresentando-se na tribuna por _parte ·das. n.obres . 
cammi~•iles , emittia opii1ião dlametr~olmente .contraria,:: 
di•si> qu~ não havia duvida qu11. a.s .JU•lllls de alistamento 
podiam de1ur de quahftc'ar os iodjv1duos que estivessem 

O nobre senador pelo Ceará impugnou uma emonda 
. que . e>lroreci, concernente á composiçllo das juntas revi
. soras ; mas antes· de fazei-o referiu-se .ao Sr .. visconde de 
Alíaeté,.para contestar . o juizo que Pste illustre se011dor 
formou a re~peito do projecto que· em sua opmi!Io nílu 
está assaz estodade>. O nobre senador pelo. Ceará entende 
que tanto o projacto·está assaz e~tudado que varias emen 
das teem sido olrerecidas, isto é, dó .mesmo facto de que 
prevaleceu-se o nobre visconde de Abaeté para demonstrar 
que o projecto n!Io estava assaz estudado,, tirou S. Ex. 
illação contraria ; as emendas _pre~uppoem conhecimento 
'de causa •. 

n~s~as Clrcnmstaocias. . . " . · 
Sd o proj•cto e~tá bem entendido, ae está, como dtsse.o . 

nobre senador, assaz estudado, donde vem e~Re joizo op
posto, entre membros tão conspícuos· da m"sma com-· . 
missD:o 'l E~tã, pois, demonstrada, e com um11 .prova. irre• · 
cusavel, a asserção do "nobre senador por Min~>s . Geraes, 
o illnstre .visconde de Aha~té I . . . 

Não é só i•to, senhores, O projer.!o envolve ... dil!iculda:- · 
des praticas de . tal ordem que o nobre. sÍID11dor pel .. · B·hia, 
relator das commissões, mais de lima vez mostrou-se he
sitante ; o mesmo· aconteceu. ao Sr. mini•tro da guerra· 
quando teve de pronunciar~se a respeito das emendas ofe
recidas. Isto mostról que o projecto ainda não e> tá. assaz 
estudado ; oilo s~ póde avaliar todo o ·seu alcàoce· na 

O projecto, pois, no conceito do nobre senador .pelo 
Ceará, membro da eommisslto de marinha e guerra, está 
assaz estudado. Não serei eu quem diga que as illostres 
commissões reunidas, desempenhando· dignamente ·O seu 
dever, como fizeram, nãD estudaram a mataria á fundo ; 
não direi que os nobres ·senadores que teem tomado part~ 
no debate e otrerecido emendas-. t&mbem não tenham estu
dado o ·assumpto.'- Elle, poróm, é de tanta gravidade que 
ainda quando se tenha ·estudado muito, podemos dizer, 
sem· medo de errar, que o projecto que trata de rescilveJ 
-as suas dil!iculdades ainda 'não está assaz estudado. 

-0 811, ZA.C.!.liiU : - Apoiado. 

,O Sa. PARÁNAau.t: -E ~e eu quizesse exhibir um~ prova 
desta asserção que não envolve o menor dezar ou •·tTnn>a 

• aos i!lustrados senadores que teem tomado parte no· d~bate. 
nem tilo pouco ás nobres commissões de marinha e guerra 

·e de legislàção, bastava-ma o discurso do nobré senador 
pelo Ceará. 

O SR. ZACARIAS : - Apoiado. 
O Sa. PAIIAIIAGUÁ. :-Se o projecto todavia está assaz 

estudado, como diz o nobre se'oador, entll:o podemos asse
verar que elle não está bem entendido, porquanto o nobre 
senador, membro da commissão de marinha e guerra, re~
pondendo a uma pergunta que dirigi sobre a intelligencia 
de .uma das di~posições do artigo que se discute, deu· me 
uma resposta ,inteiramente contraria á do illustrado relator 
das comoiissões reunidas. Esse antagonismo entre os .. pro'-

. prio8 membros de nma commissll.o, no modo de ~ntender 
aa djsposições do projecto que se discute., é uma prova 
irrecusavel de que, se o projecto está muito estudado, soa 
-doutrina não (oi ainda entendida, 

E, poi~, não admira qoo os senadores que não fazem. 
parte das commiss!ies apresentem dnvidu a respeito da• 
dis,osiç!ies do .projecto, quando não ha o desejadc, acc~rdo 
entre os membros dessas commissi!es. 
. Eu per11untei ao nobre .relator das commissões se por

ventura as juntas de a~li&tamento podiam tomar conhe
cimento das· isenções estatuidas. no art. t•, qoe já foi 
votado pelo senado. O nobre senador re~pondeo-me, e 
respondeu bem, qlie as jantas parocbiaes ollo conheciam 
das isençi!es legaes, . que e lias alistavam os iÓdividuos em 
razil.o da idade, e que as reclamações destes, aceitas e 

_mencionadas nas actas, · somente as jantas de comarca, a 
quem incumbe n apuração dos alistamentos, eram aquellas 
que· tinham direito de conhecer de taes isenções, quali
ficar ou desqualifica~ ~! !Pdividuos sujeitos ao eorteio. 

prn~a · . · 
Ain.da mais: _ae nobres commissi!es apr.esentam uma 

~menrta suhstitutiva ao art .. 1° do projecto, reod~.m h.ome
oa~•m ao principio do engajamento e.reeogajamento.de 
v.oluntnrios, parec•ndo d~r-lbe preferencia ; entret .. ntu as 
as nobres commis.õ6s não teem fé nesse principio, não teem 
confiança no trabalho que veio da cam11ra. dos. Sra.~ depu
tados, nem no seu proprio trab11lbo I Como havemos, pois, 
de dizer que o pr.,je•·to t~slá assaz estnd•d• e que.e~tá 
•llta a uldma palavra sobre esta matAria?. Não; . .,.sa pre. 
tenção pó de ter o nobre. senador pelo Cen tá, mil~ os 'oul~oB 
membros das commissiles seguramente não· a teem:~ i · 

O SR. vr~coNDB no Rro BRANCo (presid~nte do co11~e- -
lllo) :-E:~tamos Jla s•gunda discu•são, e na &erceir&''.-6 
qoe se diz 1f ultima palavra. _ . · ·., .· .. 

o SR. PARANA.GU.Í.: _:Eu m~ Í'eftro 'ào ncibre senador 
pelo Ceará a. quem respondo ;- estou, coptestando a· a~áer;_ 
ção de S. Ex. e julgu que vou·de accOrdo.com- os o,tilros. 
honrados membros das commis~i!es. · ' ' ' . · · . 

MaP, dizià eu, as nobres "ommis~iÍes nilo teein ecitiftaÓça 
no. principio, aliás adoptado, do eng•j •inPnto de' volontarios,. 
a. que. deviam . dar o maior deserivolvimen:o. .88 piid-1-
semos ter um exercito de volonta·rios; ·o cjoe eu nllii Creio, 
ao menos nestes tempos mais proximos, o pr.ohhi'm'ã estaria . 
resolvido a aprazimento de todos. Ora, de•de qoe isto' não. 
é possível, desde que a existencia de ·ain exArctto; . ainda 
que pequeno, t!i'uma· necessidade hideclin.~tvel, é pr•ciso 
usar-se dos meios conducentes a realisal-a de um modé) 
mais consentaneo e snave para a massa geral d& populá· 
çilo, sobre quem tem. de recabir- o onui . do aervico 
militar. ·· · • · · · . • 

As nobres commissi!es na sua emenda· substitiltiva, ao. 
art. 1•, ·estabelecendo o principio do engajamento de volnn
tarios, não tem Cé, não tem a mt~nor cooftlinça em seme
lhante disposição, e tanto nlo a tem qoe eooseqoent~mente 
tem repelli~o algumas omendas oft'llrecidas no iotui~o ·de 
realisar o mesmo principio, oilo apresentaram noaurteem 
querido adopl•r alguma providencia cuoducPnte á soa 
rt~alisação prat1ca. · . · · 

O projecto (não duvido conceder) esté. muito estudado 
mas n~o ealá assaz estudado, e lallto que aa nobres col!l-
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' ~j;'siJAI mn1tram-se vãcillaotes a respeito da adopç~o de • en~endid~, .como ~u collij!J da inte;pret~~o· ~e S. Ex; di a 
um .pri~cipio.c•u dA outro, naturillinent~, a rPSpeito da-base •dijflrsas de.~uas. disp_osiçiles.. . . , . . ._ .... 
para a di·tribuiç·1o doH. contingentes. o. nobre relator da ·Quando Jormulebas emendaa que se acha_m ,sqbr~ a 
.commi~osllo decl11rou7se perplexo, reconheceu a procedencia mesa, eu o fiz debaixo de um pensamento; segut .. um .. pr_tn- ~}';j 
de .. algumas observaçiles que eu'- tive a honra de fazer a ~i pio, procurando restabelecer o project.o sobr.e as ba1e1 .... ,.,_ 
respeito deste. objecto i hesitou, mas, Bllo se achando ainda verdadeiras, . em que eu entendo .. devia. _o mesmo !I&Sentar. 
assaz convencido, persiste n_as suas .idéas. Elias todas eão harmonicas·, tratam de coUocar·as di~ 

·O me~mo sé ilá a respeito de .algumas iseações, cuja versas disposiç~es êm ordem a que o serviço, geoeralis~n- '· 
suppressllo ou mg~iftcàção reclamei. O joho cauteloso que do-se, se·tornemenos.on_eroso e possamo.s_ao ,mesmo .tempo )·~;; 
a. commissilo tem emiltido pelo orgllo do seu .illustre re- ·ter a e~peranca de 1Dlluir favoravelmente sobre a. melhor . :_;-";;: 
Jator, a este respeito, convence·me de que. os nobres mem- composiçll_o do pessoal, d!l ex~rcito, . . . . . .. · . . : ·, J <· ·.~. 
bro~ da commisaão nilo pensam do. mesmo modo que o . Com as . minhas emendas eu nllo ·tive em: vista ·nem . . · ~ 

· illust~e s~_oado·r p~l~ província. do Ceará. • . • . . podia ter, mililarisar a.nação;' queria, poré~~;~.ú&:ciorikhsar. ~ .,; .; 
. ~~~- atoda.aaslm que o nobre rel~tor d~ts co~m1ss11es .. 0 ~ exercito: .queria que: 0 <>xercito· não se· compu1esse;i;/~~ 

reunidas, ad?ptandu ess~s ·numerosas tsenções qne Já v~ta- dXCiusivamente dàs. ioftmas classes: da sociedade,'. que )iii• ,., 
mos no ~ri. to,-. nilo duvidou: ~o s~u p~rec~r! declarar que, rossem unicamente sujeitos a este:. pesado tr•buto de saog'IÍ·{:.<,. .
se esc8p~v.am_á pecha d~ mlllttarlsaro_palz, ell_e. toda.VJa, os miseraveis, aqJielles que' não. tiveram 'a:fortuJia_dit'l,O,~;,, ._ 
não·-· podia· deixar_ de d1zer que mu1to rece1a que, em. nascerem ricos. para· poderem exonerar-se, para•,frequen~·;. 
qualqu~r emergeoc1_a de Um(i guerra externa, nll.o tenhamos tareJII os estudos nos c:ollegios do góverno'ou.dedicarem:~c(: 

. OS .• me1os·oecessar108 para .·colJocar em pé sufUclente O a outras profissões favorecidas pelo projecto,- comotem:si'àÕ'.~ 
nouoexerctto. pelas instrucções de 10 de Julho de 18i2.":Jíilguef(ú . 
. ·se. do' conjaÓcto dessns disposiçiles,, q~e- Se acham estava DO meu posto, de(eodeodo umaidéaqueoão"deve.ser 

· Pxaradas no projecto,·. não resulta. a conftança no seu rr antipatbica ao partido, que professa os·-verdadeiros prio• 
-sultailii,)odemos dizer que a ma teria esLá 1\Ssaz estu.dada. cipios .da· liberdade, entre •os quaes o~:cupa Jogar eminente· 
. que. vamos .prnf~rirjá a.uftima palavra, qÚe'não S8 devP O da iguaf~ade p.eraote a. )ei; enganei-me, 0 regímen' dO 

liéeitâr.· emPndà alguma 'I Não, seguramente. O proj•cto priv•l~gio deve cciotiuuar; as instruccões de :to··de -Julho 
está muito estudado, mas nlln está assaz estudado; o pro- de 1822 silo em.grande parte trasladâdas para:·o projecto 
jl!clo ·. nllo e;.tá mesma, como· já o dl'moo.strei com o pro- que se discute • 

. p'ri.o dls···urso do iUustre senador pela proviocia do Ceará, . Huerá iguafdede. perante a l~i com ·relaçãci'a'· outros. 
he·m en_t'\~dido. . · . · · · obje~tos m&nos. no ·que toca" ao. recrtitame_lito, ~porquanto:· 

.Fui aind~< o nobre senador pel" província do Ceará qu~, n10guem dirá qoe . é igu·h)dade o :pobre servir com .a sua 
respondendo..&· ama p .. rgunta qoe eu havia dirigido á~· .p~ssoa durante. seis ano os e ·o fico tirar do seu bolso úma . 
oobri'S ;C11mmisSÕHS a reSpllito .do período durante O qual quantia para eximir-se.do .ComprimentÕ-(fe uma. oJirjgaÇãO,.' 
ficiiTam sujc-itos á obrigação do sér~i'to· militar hqu•ll•s '1d•nti~a: um tem· d~ pagar o. imposto com os seus servicos,: ··: 
iodi~!dnoos qu" _escapass•m ao primeiro ·sorteio,. visto como tá i vez · coin' a sua vida, tem ·de . separar-se . de· inia CaÍ:ÓiÍiai · 
o. ar t. to supprimi11,a rPgra acerca dessa obrigaçllo, S. Ex·. o: outro fica 'couÍmodamente em sua ·casa, ·despeudéodo ·amà 
respo&~c-U-in'! .peremptoriamPDle que ficavàm. SUjeitos du; pequena quantia OIJ não despendeO~O COUsa'aJgcim'a, porque: 
rante 10'" a·onos: · M.ts,· combinando ilifl'areotes partes do Crt~qnenta .estudo's ·prepara to rios· em 'esti.belecimeótos do· 

"projecto, me parece que o nobre ·senador· labora em· maoi- governo., ou pertence a' certas· clailses távorecidaa"com:, . - . 
· Ctsto engano, porqoa essa continge'ncia 'a qne ficam süjei~ i~en'cões ou ·dispensàs>" · . · · · · · · ' · .·. ·: : ·.''''··~~:, "?'~- c.: .. '. 

tos. indivíduos alistados, nos termos em que se acha a dr. Ii as. estas. idéas .~ã:o_ ~.n~;ec~rao;·: ~ isse~_-iio._· ~. nt~.o.~ã.-.~.-~-~.:~.!~;.,_:i~.-~~.~: 
·P.ó.sic.llo,· refere-se aos r.eCractarios. áquelles que ·procuram b 1 d d - · - ··· ,, ... no res comm1ssões e natura mente <o . a. maiOria_" o'fse.:)t1:;:•-;;;;~;-;::; 
subtrahir-se ao alistamento. S. ~X. DOS· disse que todas nado. Respeitarei sempre a deliberação . do senado;i'qlíál,':-~~~, .. ~:·::·-:; 
e'ssás . clcA~ÍleS' devem: s e r chamadas subsidiariamente quer que ell.il. sej& i mas isso n~o me iohibe ~e· p~Ó~!Iri'~,.':- ~:~---~· ·;:' 
e que ficam sujeitas dor~ nte t!) anoos á contingeocia do quanto posSIVel, melhorar 0 proJecto . de mane1.ra ,qu~~_,n.ã~3: ... · --~~. \ 
·sor.teio i•énlret.nto pareci~-me, e-todos acreditavam, que· b · · t lt t d. · · •· d · .. , o stante os 1oconvemen es resu ao es a reJ~IÇ~I!_(, e<·,··<··.) 
_os _mancebos ali~tados cum a idade legal_, isto é, com os ce~tas emendas,. prod!Jza_algum bem em rel11~~ ~o .. •.S .. s,J .. ~do_.,:_.:.. ;· · .. ': 
18 aono's, se 1\Scapas•em ao· primeiro sorteio,·podiam ser 1 d E 1 d · -d' ·-·--:.:~ . .actua ·. as cousas. . , po1s,. sa.por um; a o procnret:(re_ u;;-~ .: 

. cbam~dos. sub~idi~&~iam~nte, afim de preencher ·as Corças· zir o tempo do S!lrvico, activo, generallsando-o ,.ao·uiéiuiio':,;>': , ... 
·. diicretadl\s,· durante o anuo da classe,· para circumsta'ncrns tempo, é claro que tinha em vistO: dar-:umii. .. óútrâ .direê-·: · 
extraordinarias na emergencia de uma guerra interna ou clio á,~ idéas que ·se acham nó projecto,'. de'· ·aécôrdo, 
ext~rna, e não .mil i~. · . · . · ' · éom certas. considerações, qne nada teem, de. rep,ugri~iíle·· 

Pnrém, se o D,\lbra .senador, generalisando a excepÇ!io, con:!_ as .idéas liber.aes, porque .assentam sobre. ,um prhicipio 
sujeita todos ess~s 'individ_uos, uma vez. alista doM, .á, coo- ~atno, como é o ela .igualda_de perante: a)ei, .tanLO._ÍJ;léliS ,,.. 
tioglincia ao snrteio. durante 10 anoos, o projecto· tomb quaot~ ainda de accôr.do. com _ostas ·.mesmas vistas, pr!'CU~ : · 
uma' feiçllo muito .odiosa i quero aindâ crer que esta rei dar· garantia'~ á .. população, s·~bre quem recll~ ~:~i!~s'.,, · 
n4o é . a intc-lhgenci11 que lb" dá o oobre . rebtor ,das do serviço .militar, Jazendo com que nas juntas ~11: re:"~;i.~llo: .. 
comru.i_s~õd r•urud11o1 blm como os 11eas illustres r.oll•g•s, predomine o elemento popular ; procurei. arredar-.,-a\in
que 1611.111 mrue lllltlntame,Dtfl ,flMIUdado a IDntMria .. Po'rllloto, auencia ,da policia. Fui CUIII este intento. que' subsÜiiJi~a'a 
se .o projecto .está assaz estudado, como, disse o nobre .se- eo~p,!)siçllo. d!l j uni& de revi.s~o ~. autori~ad_e, po,li~i~lj.91o 
nador. pela provin~ià do Ceará;· o projecto nlto está bem' elettor mats votado, sem excluir o eleme!lto ·autorll&rto, 
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. IJ~ que eetã bem representado pelo juiz d~. ~ire~to d~ ~omarca, •. da.s junt~~ de\Jista.m~~~o e 'de r,evislt~ o -J.uiz de, paz ~.~a!~i 
.]:':f

1
':-\:.,i; -aotorida'de que oito .deve ser. suspeita·~,. ad~lolstyaç~?·; ~vot~do, .o vereado~·pres1Aente da cam~ra,,, q~e .tanto .u~ 

~
:~;1;'' Nlto exclui das junta~ de. ahst11me!l~-~~:~~ e~emen,to, .adiii•:· 1:llrno: o outro pro~ede_m .da mes~a or•g.em e_:esllto SUJ~I':" 
Ir':·;,::::.- . nistrativo, isto ó, o sup·delegado, ·· que concorre com o. Los a taes manfJOS, quanl~ á sua ele•ç_ll.o.: Se o _fa~to 

~
!;:l"'l·if!· .juiz de paz e com o parocho. Porta'nto·, me parece qu~ 11 é verd!ldeiro: e a razlto suffic1ente .em uma ClrCU,II!Stanc•~, 

~ .::!1 c, · idéa, que se acha consignada na minha emenda até multo nllo póde de1xar de o ser em outra •.gual,.e .a consequenc1a 
· :.·;

1
·: governameotnl, nii.o merece a impugnação que se lhe faz, logica seria a exclusiio, tanto de um como de outro.lor7 

t:i i por parte da commissão. . ' · tanto, o argumento do nobre senador prova de mau .. ou 
i!i,

1

1

! .. ,: O nobre senador pela 'proviocia do. Cea~á dá preferencia oada )lfOVa • 
. _, r:·.1

1 
li polici11 em todo ; e procurando inoocent~tl-a, estran.ba a . • . , . 

• · ·•r facilidade de. emprestar-se ao~ del .. gadus orna suspe•ção,- O_Sa. SILVEIRA. Lono .-E a IJUinta essencia do. cor-: 
~~. ... JIIii que S. Ex olio julga bem cabida; di~se-oos S. Ex. que a CDDdlsmo. 
:~j'~tl;:;.:J ,pulicia · era o braço direito da-justiça, e. que _hoje, _depo!s O Sn. P!RAN!GUÁ :-Slto sempre defeituosos esses ar-
·~.;;f;-:,'11 da reforma judiciaria, 0 de)l'gado de puhcla oito era maiS gomeotos que· se fundam em' abusos, em uma aberr.açlió. 
:~!~!lJ/:J · ,.. · essM ente perigobo, como dse,qu~r suppur. . d · C -á ~e Então, por.que os parüdos, em certas circumstancias, usa-
iJiiW%! 1! . . : 11.;8. 8::· ::v~d:oh;~ ~e.:.\~~v~:s: c~~~~=~:o 0

0 pe~:cip.io ram de taes manejos para fios partidariós,.; · 
., ... ~·~·f··,!·'ltil~·-'' o s s. L : E é .. ' . .. . ,. ' . é-
.:i\~l~l~l(i-. ·• de IJDe parti,' na coofecçã_o das minhas eme_o~as,. e ss t1 11'. ILVEIIIA ono:- IDJUSI~, po.~que-esta não 
h•/,: 1·, ·• vesse atteodido ao modo por que procur.~• JUst16cal-as, o a· regra. ·· . ·' ·. , . · . 
~~i'iti\/ :' · :nobre senador não apresentaria semelhante impugnação· O S11. PARANAGUÁ:-••• por este procedimenÍo excep-·· 
!11-.•1" · · • .•Tôdos sàbem que nessa f,,mosa: ·' CDfoda· humana, que o cional, 'podemos concluir contra o eleitor mais "w:otado? 
~Wi,;il" I' p'io]ecto 'procura acabar, a policia tem representado se~- Daixa elle, em geral, de ser o homem da confiança de 

l
l··.I,;I.il,:::: .. '. ·:·J pre o princip•l papel, que o recrutamento tem serv1do seus committentes, deixa de· ser o cidadão_·. respeitavel, ~o 

,·. como arma a mais terri'l'el ,para a .p•rseguiçlio de adver- mais proprio, pelas adbesiles que reune, para os trabalhos. 
liV.'fC:; " sarios, qu•si sempre com intuitos él•itoraes e muitas ve•. importantes que ·)be vamos 'confiar? E ainda que assim 

/lN~!':,.:· ·.·• :::n~~~e:·;!~a~.u iv~u~~~~:ã~ ~~e~J~ci~e e~1esoe~:,;b:o~!a::~ . ~o!seln~:::a~do;::s:;!f:~~!~a!~:::i~~~i~l.c~~equ:~~~~~~-
1it::1 :'é! teria não :pó de .ser seriamente .contestada ; a. nova : refor- commetteesemos pela nova lei a importante attriboiçito d!f 
/r(l·i'i ma judiciària nlto. teve a virtude de regen~r~l-a, nem conhecer das .rectamagiles ·dos individuo~, _qu~· teemde: ir· 

.

· •. J.(,:_;_;;•,;:::.' ' .• ~ · ' quebrou-lhe nas mãos esta arma, de que- mu1tas vezes senir nas fileiras do ·exercito, seguramente ·esses 
servem· se os governos, que não nascem da opin,ilio, para manejos haviam dê diminuir muito de importaocia,. quando' 

~m ;\':i. :. supplaotar a liberdade das urnas. o povo considerar que o eleitor 'mais votado te.m · de ser · 
';[./:.>': :: · E depois, quando tratamos de uma lei, que va11 pôr póas membro das juntas· de revisito, .decidir da sorte de seus• 

!i: 

.. ~(•-·.: .. :: •.. : __ .~ .. __ .. ·:·.:····!:._ •• ~.·.:~·:.;;_·.·;·:·.·r···.·.•-.~.•:·.~~·~~~·!,: ...•• · ... ·.: .. •.;···:.·, . ~~:~::;;. .. ~;:~i:~·~!-~~::';;ir.i::~=~~r~'~ .. !~::=~~:;·:~::E~:~~:::l·::~::::r·~:.:.;:~• 
,, forma, que se discuto •. Apresentei o exe!Dplo de PortugaL: a que alinde o nobre senador pelo Ceará; quando unia ·ou 

é_iim povo irmão,; que tem a .mesma mdole, as mesmas outra vez assim aconteça, isto não prova contra a verdade 
1H, ,,J iosÇiluigiles, os mesmos costumes ; lá comm~ttem ·se ás ca- dG principio, que se deve suppor que o eleitor mais· votado 
/';"·; · · ·). _10aras. munieipaes o alistamento e o sorteht: Entretanto é o homem· da confiança da parocbia; e devemos compor a · 
.:m :::i. .· .. p~la ~ioba. emenda nlto pr~Leodo tanto;_ procure• a11enas fazer junta de revisão de homens, que deem garantias de im- · 
i:~.i;!1:.1i)r·.~.'.·,·.·.·.:.·.·.·.:·:·:l'.•.:;::'.•.···.. .,~c,~n,!{~':ice oasjunt~s de rev1~ão predom10asse 0 el~me.nto po- parcialidade e justiça. Portanto, me parece que a· impog-

. ·pul!'f.,,sem exclutr .·todavia. o elem~otu ,autorltarlo,. s~m nagão do nobre senador lilto tem o menor fuodam•nto. · 
1;,(;/t·.. , !!:i:c)iiir,mAsmo•das Juntas parocblaes o elemento adm1ms- Se se. quer dar ás juntas de revisito uma orguniRncão 
-~~~·, !!:: . :i';tta,ti,!ô; a .. autoridade policial, Jemissive.l ad ~utum, visto mais sympalhica, visto como o serviço militar tem de re- . 
::.:• 'i'''·· , · ciuno:;~ 'necessario que .o _govern~ possa cer_t•ficar-se do cahir sobre a massa da popolagão, demos· lhe l'essoal que 
~)/)!: '>; · ~.·''.· .~mO.do.,como se .faz o ahstame.nlo .• ~ssa rede lm~eo~:< que inspire à necessaria confiança. Se não for o elemento 

... 
i
;, .. ':······ .. :.::··.:.,~ •... ·.···!.'':·.'.·l,.t'.· •... !:.:•!.·:: .. ·:.:·~·! •. '·,:j',l:l:!,'l,:: •.. • •. •· .• ~ •.. ·.!; ... o§.; . 0 .:;~~~:i~::;i)V~~~a p~:~~Sre:~a~U~I:I~;:~da~:,e qa:!IO!~~~~C: r~:~!~~ ~O:~~d~~~~SOd:ls~:Sf~~~t~S,O ~~: ::e~Ut~; re~e~~:; . .·:.~aa:reéllimaçilos, penhores de sympathias e de confiança apurar o alistamento, ·merega a con6anpa do ·povo, que 

'~"··:pcir p"rt~ ~ da ·massa geral da população, que é a que se este acredite na sua inteireza e Joaldade. 
· . tAni'· ~e sujeitar·~ este imposto de, sangue, de. todos o mais E, pois, -arredemos, como áuspeitos, os agentes de:po- · 

-:·[di· : • ._ ·}ien'oao. . Jicia, que teem tantas vezes abusado em materia de recru-
'•'··-: ,. ' • . 'Mas o nobre senador pela proviocia do Ceará op- tamento. · 

::.'·_;_:·;·::,_·.: ... :,',,:i.•..... p!le~se a s~melbaote garantia' e não duvida .asseverar . 0 S N ·-A • d 

1 '. 

qoe. o eleitor mais votado, longe de ser esse ho~em res- • 8 • ABUCO · pota o. 
peitave,l e imparcial, como se quer euppor, é mn1tas vezes O Sa. PARANAGUÁ :-Mas diz o nobre senador: " O 
o indhiduo mais humilde que os partidos, pelos seus ~leitor : mais votado e o presidente da camara, além de · 
mao~jos OU tricas eleitoraes, elevam áque)la posição nmi- sua pOUCa OU nenhuma importancia no Jogar, em regra," 
nente,' ou por acinte ou por culculos partidiirios Ora. ~ilo indoh!ntes e nada fazem.» A policia, essa sim, é, na 
eese argumento do nobre senador ou nada prova·ou prova pbrase do nobre senador, pelG Ceará, o elemento activo,. o_. 
de .mais, porque então deveriam aer igualmente · excluídos hl'aço d\reito da justiça. E' por demais m.~nifesta a inco· . 

. . . t ' ' '·' . . . . . . ' . 

I 
• 

·-~ l 
·I 

IJ 
8; 
• .. 
I 



... 

J 

~· .... ..,-, 

•,__) 

7 

,... 
I 

' ' 

.;.ere;~i~. d~, o~~·~O.. senad~r:; a~ ,P~~s.o,J~~:~:'~~:)rii-:, ·-.~~,~.re~~~ctarios, •. ~qoelle,s. que, .~~o;~?, ~~~o ·''~~.ittM~~:·l!!l.-8, 
cora, iono,ce~~at ., a,.· polt~la,, q~e . b,oJ~··. :c.~fii,· ·a ~.ov;a. ·ah.~t,~~~nJ~~ ~~t.eJ!.?.re~! "~ã~_,dep,ois )UÇiu,l,1o~ . .o~, q.~~Mc.~::·· 
refotma, ·deixa de ser uma. eou~ade:,perlgosa·· .(a nov:a ·~ilo';: :por outr_a;:;•.~se:'i'c!s.'"Judl•ldiJuS queJor~m ahstijdos ,aos. 
retórniá. ve~tl saotificBI-a); ao ÍD6s~o · 'tempo , inculca· 1M ·~unos·; a rêi!peltó'ttos quafis, <porb1ot'~:o.í~. s~)ô,t.íínd.~ •· 

--~ .... 

a autoridade polici .. J cnm • 'o. e leme o to activo, ·o ,.Jcmeuto · 1ua bouvt~ oRiiri~lio,. ficam. amdá sujeito~: .a 'uâ( cban)a~: .'.'' 
de Corça, qne está' ádyposiçâo do g«mr~o~ :E' JIO! is~~· ·m~n~o depOIS do 'periodo àun_!J'ál da' ~u:à ·;c~ii,s,s.~;;:s~: .• ~éq~ .. 
josta~ente que. e!J enten~·'' que a su•peJç~~·· os JUSto~ suJeitOs d~rante d~z •. ~nn?s o.~ menos. . " ~ ,, ...•. ·:; :'l , : , 
receios,· ain.da Mo de, ·por mn1to t~mp,o, pesar .sobre a · , Nilo ,seJ .s.e .11s dJSpos1ç~es_deste proJecto. estão .. barmo7', 
autoridade polici .. J, até que . H lia 'puHsa regenerar-se· por nicas,.:pin'qí1e 'vejo. no art.: to que,~ u,ma ''das )$~Í1Qõ;~s ·.~.o, 
uma' prdica diuturoa da. DOVis~ima rerorma, que ainda S6rViCO: ·m1J1tàr . em . tempo 'de . paz' e de,.goerrà é a )d~dÍ;i .f_} 
não tem dado ·todos oá seus· !ructos, e que já começa a 1n'aiu; dt~ 30-•nno~: Mas se, como disse .o· óôbre íiéna'&o·~':pêtõ'· _. 
ser aUerada. . . . . . . . • . . . ~ .. : :, :c.,_a~A,_ todos: os. que escapa~~ín d~ p~illj'eiro:.~~~r~~J? ~~~-~~. . ~ 
. Parece~me, ,parlanto, que não prevalecem as razões· ad'- suJeUos por 10 ao nos á contutgencJa.do· ~erv1ço ~Jhtar,. oa, 
dazii.J~s p~lo n~bre sima_dor: pela província do Ceará con.tra: iullíyiduos que rorain omit~idos .o.õs .a~teriore~ J•l.iilt~.~e.o't,~~. ;,~ 
a. emenda que 11preseótei •. S . Ex. é inclina·do demasiada- por terem a seu favor· alguma das. isencões Jeglies poderão ' 
meóté á''autoridude; nao 'direi que leva ~· SU/1 conHaocà, ser CiiaJÍJàdo> 'd~pois' d· bàver~m co'mpletad~ a.O'ànríôii'êle .. 

' , ·. --. · 1 '· , L' ' . · '- '•,., ,! ,, ' • , · ' '. , - . - :; ., . - ; " - ; I 1 • • ,j,. H' ";••I I.J! •J".'~:_, _. • 

o. sen respeito, a. uma jidoraçilo ~UpHr~LICI~sa p~Ja autor!-:- •d~de,. porque pe~derão,. aos 21 anno.s,_,por.,ex~.'PP,I.~;:aJ.-;,::;:_,:;. 
dâde;·exagéra; pi11em; om pouco a confiança nesse elemento ~um11 daqu"llas ben~~il.s de· que 'trata. o·'af.t, •. t~;.§"~.~~~'~: ~·.· 
tenba-se.confianç ... , não levo a mal, mas não seja i>so em sou•. di':'Ús<J,s oumi!ros': entretanto, n·~da. ~à, .~~~,~~e~~;:P.~~S.i'iic2'.',. 
de~,rimeoto do elemento pop_ul.ar ; o qu~ conslltue a verd~-:-. s~r Imputado, desappar~~e.u. o fac~?· que .~s .I•e,~~~!,~,i ,;;J.~t~5i:' ·,; 
4W~)orç.a .!lo. E~ lado é ~ l~berdade com. as suas garant1a.s cousequeut"m~~~-~ . os ~UJel,ta. a_o. all,•.lam~.~to~. ~!1.~~P!'!.~-.:., 
e o rePpelto á le1 não sopb1smada,' , . ficarão esses 1nd1v1does por esp•co dt~ 10 ann"a'na.CP!l~::· 
. ·,Portanto,. sempre que possamos interPssar autorid•de,i- lingenda do cb~m~m~oto. ás iilei;á~?' •: , ':.' ... , : ~··;- -~ .... ~,·"~ . 

dÍi. ,confiança do povoem um serviço,porqo .. não lnzel-o''? E';'sils duvi.las mé. são .sü~~~ridâ~,p~to:.o~bre . .'.~en~~o~ 
Porque n~? ha!.emos de acostumar_ ~8 cidadãos a ter.; pelo Cui.rá; que 'nu~ a·~everóu qoe'.o Ílr~Jecto, e~_\ái ~~~az, 
responsabilidade da bOa ou má adm101stracão, dnndo,lb• estudado e. que, portanto, as emendas da comm~ssão 
uma certa ingéren~ia, uma iotetv•ção m .. isaêuva em actos podem se consider~~:r co~o a oltima)ala'vrã ~.respei,\c:(t:l~' · 
que lhes interessan. :immedialameote? . ·. _ !Jl&terla opiniil'o que· eu oão acredito qoe 's.eja''itdos . 

. Ten.os o·ei~mplo de Portugal,.· invoc:1do mais de um• oucros honr.rdos membros das. nobres conimis~'ile~.,''porqu'e1 
• 

. vez: Esse trabalho, sem inconveniente· algum, está •IIi) S. Exs. teem->e · dignado acolher' com : .·béneyóle~ci~.· 
cargo da( CRmarRS monicipaes. Lembro-mH que em um ~lguwas consideraçõ~s que teo.m sii:lo ·rei ta~ sobrf a.' ll!.a;; 
projecto de lei. de recrutamento, ·off"r~cido pelo .. honr3flu • '"ria, teem·se mo~lrado m••srrio di~pos~os:a·, à~e\t~.~ ·~.1go_IÍJa~ 

·_sr., Hollaod1t Cavalcaoti, do saudo•is~1mu. memoria, Heme- "w•n•las. a ioda que poucas, offorecidi>s· ao p'róje,cto'.; con-:: .. 
Jhaote altribuic<l.~ era Conrt~rida áS Cllffiaras municipaos, .foSSilW bebitaCãO 11 respeito de alguns pontos ;'oãÔ''fãJiam; ;; 
muito ante:i qu~ Hm Portugal fos·e adnplad~ ~~~~~~ ldéa; o c.Gm cerio dogmatisma, 'nem asseverrà,ram 'que. a:·~~iet,i~;~r~' 
proJe.cto é de 1835; i~to é, 20 anoos autos da cartii d• •stá, assaz éslu"ifada, que, por _eooseqo~ncia;· a ·~ll.iiiláiõ~'<·. 
lei. ,pórt'ugoeza; promulgada, e.m·185S sobre a obriguçao ,p.hivra .. ·e~ tá 'dita, as emenda.s .da ·. commis~ão d~v,eoj}féf,~, ' .. 
do s.•rviço .·miJuar. · , ·" · . · . . ...... ,provadas, e nada mais. : .. ·. , ,· .;.. " ' ·· · 

Hoje, porém,; vamos systematicamente, niio dire.i .excluir . E •• a a>serção do honrado sena'dor,:pelo Çi!iUá,JEigil~i~â;:: 
_a interrerllncia, mas neutralis!lr a pr•pondHraocia. di. ·portanto, algutna~ duvitlas; duvldas.~que 
eiAmeotô popUlar 'na orga01sação de jun'tas ql!e,lliiás ·a lilierdodti de Jormul•tr,_ ped1o~o eocl~re_(;~m,~o•u~ 
de,em. ·ser· da maior coofianca do pu,vo, sobre quem tem 11•ra que, St! pasoar o ~projecto. 1111 · 
de, recahir O ODUS do servico militar. · . itS8erçõe•. do nnbre 'seo'ador p6IO 

Eu ainda e•pero -o con~urso 1lo nobre· sen•1dor relator ·vertJadtÍiro ~>nu do. ' · · · · · 
das iionomissõ.es reilnidas·para a adopÇão da 'inlnba e111en· , ·E, pois. acbo conveniente que 
da, porque o nobre senador oã,o exchie systtimaticameote .mi·•Oas ou o nobre miui•tro éla'. 
à)nter(er•ncia j~apular em, objectos desta oalur,.za. IMou verdeiro senudo d'c semelhantes, dJspos•iç~ies, -~ .--,r o:: 

. certo, i!~ que~ se o nobre ministro da guerra não 'se· oppui~r ,do mano• ira que o a 'prallca 'nã,o .·.à~·. t.~~ha ' 
a essa itJéa, ·não· lhe ·.d86cobrir ·os mesmos incoovenieote~,· 1ocouvcmentes mais graves, e mesm·o parjl que. ~~,~~.~\rel~]l,'t~~:G;]:;2~ 
que viu o nobre senador pe,lo Ceará, as Jl!nt•ls de revi~ã.'' .conv1cçllo dn.qu1Uo que vamos votar.. ":, · '. 
dos ali~tameotos bão de, p~la soa orgRni~acão, offdrecer . Se o 'individuo goe pijrde· à!Í'iselicões' até ' 
melhores gnrantias, e os seus actos hiio dA, 'consequente- incluldo·novamente no alistamento;''sujeitô ào .... ,.,,.,, ... , ..... ,. 
mento, assumi.r um caracter de mais aut.oridade para com espaço de. 10 anoos, teremos o individuo · 
0 pOVO, . .._ . iSI() é', mHiS dO qoe 0 ttÍWpO qoe alei co•:aUtOICt.U 

: C~mo não se·acha presente -o nobre senador pela pr~- varueule. á'co'ntiugenci~ do. SClfVIÇo,,·miJit,ar,·; '.c··-,--,,-.,~ 
·vmc•a do Ceará que fallou por parte das. nobres con1m1•· •Jue 11 Jda•fe de 30. ano os,· pelo ,n. 9 do,§ 1 
sões,' de~ejara ouvir a opinião dà commissão a, re~peitó 1",.nçao t~gaL ·todas :'as he~çjes me,paréce' que, . 
do pe'riodo durante o ·qual as· classes que silo · ali~tada• ~o lutas ; ver1ficudo o "fnct,o, oec~s•à.riamen_te' o· ,:·.•.:JE~.' 
ficam sujeiha · á:' contlngencia do serviço D>ilitar, se é se .coos1d~r,11 isento. M~s n.es.te :::~aso, a p~~~!ll~c~r;~,'i_n::L .···.:._.-~.11 exnc.to •. c.omo diri•e o nobre seuador _Pai? Ceará, que ~c11m _tolllgenciR, dada p~lo , nqbre · .. seriadbr P,elo,.::c~a.~~ • .' 'l,lle:·:· · ·.:-<'~'. 
os 11n0d1v1d~os, qq,e. ~scap•_r~m d•• .Pr~me1r,o. so,rt.~lo. suJeitos ent~nde q.ue .. s. · prvJdHct~ e.sbl~ a,~saz ~b~Dddad.A. ob •. c~n,t~b,t~'1d,!' 1 \~:.,!~-r 
por annos; ou ss essaconlingencJa·re.ere-seunJcamente. a~s!m 11. as~~r~:o .~ P:~..re.~J~co~'l,ll .~. ,, ~~t~,;·1a 9~~!·:. ;_... , 

·I 
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·•equPJitla ·aeria outra; ~afta i~ençll11 fie~ ria alterada p~r~~ !P"dllrá · ~fl•mar o contrario.- E no ane~o system~ baet;~ó~~· 
ter Jr•g .. r 0 cb-m•mPQ!O deSB88 ÍDtliVi_dU08 '; OS qo8• rórriní {li llbUSit Sej~- pnKSÍVBI 4!0Í m' .. teria d~sta Ordem, parA que 0 

alistados AOI 211 aooos flcarllo suj~itós. amd" por m"'li. ~ t~g'"lador pro'fldencie ; a deecouOança 6 o qu" prindpal~ 
.,tempo, quero d1zer, em idade mais adiantada á" coo•in meute l~gitima lldtl sydemA :. é uaià ·combinaça:o eng~~ 

· · '~1 . geucias do serviço militar, podendo algumas vezes oito ubosa, em que os abusos . ilito previs;os ·a os seus .ell'ditoa · 
ser i~so devido a om raclo seu. acnotPiados. · · · · · · 

Parece, portanto, que, ha muito a renectir sobrA a. ma- o nobre senador parece-me que só tio lia 'em vista'O 
teria, alio porque ella nllo esteja moi to ~•tudad•; .mas por actual miaisterio, mas as· garaotiRS que se ruodam. na. coá
ler dft eumma difficuldade e alcance. A~~im otlo é pnrw O••nça pesaod silo· demasiadamente precarias, um momento 
desprezar. se o coJir.urso, por mais bumildé que s•j a, qu· as di~sipa. . . . . . . . 
se eft'ereça; todas as vozes dev"m ser ouvida~, P•lfqll8 tra- Porqu• ullo havemos nós de desemp~obar a tarara q~e 
tamos de fundar ama instit~ição, tratamos de e~tah ·l~cer é uos"a? porque bn•mod de deixai-a · ao g<~v~• nn 'l 
a h ase de n ·•&sas ioslitniçll•s . militares. Sao .m•d•d•s qu~ SA e~s"s prazo•, como digo, constituem d~fe,;a · porquil 
teen.· de r•ger por muito tAmpo, que _teem de abranger n não baviam d" ser est .. btol•cidos no .. prrj .. clo ou .. nas 
massa geral da popolaçito. Nunca s•rá demasiado o tem pu ~m~odàs dlls nobres ·c .. mmi••ões! Nao digo que _o. ,:o;. 
ou ioopportaoa a r~nexllo que stl·applique a um estudo d• v-.rno,o actual oa outro qualquer, abuse.; mas é posd•vel 
iemelbaate natureza. E, ·pois, eu 11il.o receio que sPj~ lido que, mesmo na .melbor'boa:Cé; 'encurte por. tal ml>'neira 

·por impertinente, insistindo mais de uma vez subre •ssump. ess~s prasos, · sem atttioder ás distalicillS' ou a. outras 
;.teia que allo silo de mioba·profl~sllo mas qae vllo ·ter uma .rjm.,uldades qu~ . torne em muitas .circumscripçileil 'in.util -
iiltluencia · e~traordinaria sobre a' popnlaçllo dos campos e o rMorso, e e•te · meio ·que constitue de(esa. · licárá. 

··4às cidádes; e por ieso exigem.que os represeotaotes du ~oliiflcadn. Erilretanto que, se tal omissllo.nllo bonyess_e 
páiz oa · 11studem e deliberem, como convém . uo pruj"clo ou uas · emendas ·das nobres "com.mi.sõi!a, · 

Quando tratamos de resguardar os flirAitos do puvo, é. nó• ·que rlipre~eahmos a naçilo, que· temos o conheci,· 
j.asto qne alie r•coobe~a o s~u 'dever, qu" o serv•~o m1- m•nto particuJ.r'de varias províncias, p'cidPTiamos:.ilizei
litar é ·uma necessidade; que é um priocipio da oos~a aquillo qu11 eiltend6&SeiDc~ sobre o 'assum'pto, o· goveruo 
constituiçllo. Nllo qDero isentai-o de~se. dever , quer.p tdria pará o seu regulamento outros eltmentos, .de qae· 
'POrém, r11gulal-o do modo mais coavenieute, ·do modo fica de~tituido, cabe11do-lbe 'somente o arbinio que lhe 
maia. suave. · · · dao. as nobres commistoiles pela ausencia dessas dispo si-

O nobre senador, eom rerereocia ao meu primeiro . dis- çi!es, que siLo aliás de grande impo1 taacia . pelos erros, 
· earao sobre -este ariigo e as emend~s que estil.o sobre a .enilo pelos abusos, que se podem dar na prati~a. · 
mesa, entendeu qae devia ir contestando tudo quanto eu Tendo notado. igualmen(e a · ineongrueocia que·. se dá.' 
disse em justificaçllo das mesmas emendas I com 'o systema do projecto quanto' aos recursos, idto é,· . 
. Assim, a rA~peito dos prazos o Dobre senador nil.o achou a falta d~ uniformidade, po• isso que para nos ba dôus . 
irreonveoiente,algum na om.iseão. .Como o senado se ba d~ . recursos e para outros ba nm só ; oo município .neutro o 
recordar, 110 considerei este artigo que trata do alistam~nto rfll'urso i1 d" junta de revisii.o para o mióistro da guérra, 
'dehtlixo de diversos poot~s de vista ; aoaly••i-o ju·t•6 e nas provinciás pará o pre•iderite e deste' para o' miu1àtro 
eando o que parPcia-me aceit11vel e aventurdado alguma• •l" ·guHrra, p•rguntou me o nub.re · senador se pJrveutura 
duvidas, que sujeitei a melhor juizo. Oc11riam mPoos resguardados os direitos dos iudivJduoa, 
. Quanto ao tempo, notei que o projecto era de6rientf', 'ujo recurso . era 'dirertamente, para o·ministro d~ gu~rra. 

:. que·. oito seguiu as normas desse trnbalbo magn16co da Naõ sei se- o nobre senador· tem rasãó em. affir.; 
,.:'e.ommi~são· de ex11me da l~gi•lação militar e de .outro• mar que ainda. ficam melhor re,guardados, p.orqae para os . 

·· ~pr_ojectos·qae teem sido rormulados; as nobres commiM•ll•· •·Dtr!•s ha mais ama pruhablhdade qae ail.o ,ba para 
·dei~aram ·isso ao regulamento .do. governo. E•\t~o pon- os que esUió oo muóic1pio n•U:tro. deixan.do de.·b-aveqíara 
de~l'i_.eu IJU&, tratando-se de por pêas ao arbítrio e coar- •stes am gráo intermediario. Os da provinci~~o po·d•m·ter 
e~al-o. tanto quanto possível, ·me parecia ma i~· conseotan~<n um prompto deferimento por aquella autoridade, qoe é a 
·ao:ftm:'que aos propomos estabelecer a época do ali•la· primeira da ·provioc1a, e ainda lhes resta, ao caso• de nil.o 

·. m~.oto,·os prazos para os recursos, porque estes consti- 1erem um deferimento r .. voravPl, a contingencià de oliíe-· 
taeni'.'defesa, e é bom que o cidadão v•ja consignadas oa rem mlltb .. ramento· com .a interpusicAo do recurso p·ara o 
lei as disposições que interessam de perto aos· seus di· rntnidtro da guerra. O meemu nau• ~couteee no ·municrpio 

··· .rei tos; o . tempo do ahstam~oto, os prazo• dos· recurso. neutro ; . h a uma g11rn o tia de m~oos ; e por· coa~~qu~ocia .. 
eátllo. neste caso. No meu entender a época do recensA_a- pusso responder ao n•·bre seoa~or p·la proviocta do Cllará 

.-..meoto e da aparação, os prazos para os rMUr!os devem que nesta hypotbese não se acbam lilo resgu•udados os di· 
!~r. marcados na lei, como se (ez. na lei el~itoral· e comu rllii••S desses iodividuos, como estilo oÍ. dacjuélles. · 
e~aceb~ram outros projectos apresentados. soh•e a n:'ate São e•tas as considerações que entendi do .meu dever 
rta, e ~otavelmen~e esse, a,-~ae me referi, da c~mm1ssãu fazer, coote,taodo 0 discurso do Dllbre senador, que sinto 
de .exame .da legJsl.aç!to militar, da qual commtssiio fez não est~ja presebte; mas, como estão 09 outros merr.ibros. 
par~e o nobre pres1den~e do conselho, que cooperou lll.o das nobres commissi!es, era uma dererencia que tu oito 
activamente para esse Importante tr~b~lbo. podia deix11r de usar para com SS. EExs: em assumpto 

Eutllo o nobre senador p•J~~o provtn•'t" de Ceará, cnm de t11ota 1mportaocia. . · · 
esse culto que eoasltgra á. auturid~de, julgou resolvMr · 

·todas as .duvidas cooi esta simpl~s pergallta : « Pois o go- . O 'sa. Nol'IBB GuNpA.i.vas 11 O'Ofi\OS SEI4DORBS : · -lll.uito 
Terno ha de abusar? » Nilo direi que sim, maa niaguem bem. . 

I 
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."" ··NingaAm mllis.pedindo a pabvra, o Sr.' prt~~id~nle de- · rPpllte-se. todos "os, anooa •. Se. nlo}or admittlda .a.Dia,baae 
. 11-élara :eacerrada·•a discassilo,·e que se vae.proceder á vo ,fixa, ama.regra- de anteôiilo,coilhi\Ciia;.como,;,6 ,a-da;;p~. 

&à91Ó.. · .. r.· ,. .- •. • ~, · .. fpula9l0•: ;)i!rll, expedieÜte que boje. &o_rD&-Se .maia,:facil!e 
· · · · 1 1 prompto, visto como., ba um recenseameoto·,ger~l~·da:po ... 

~rd_o_e_._:.~·. •_ '. ISCO!IDI. DR. ~-~Rr_TIU :~Peço a. pa avra pe a pulaçilo, o governo terá de acbar-sé em· eerios:,embara9o8 .· . · 
1t~tr" eocbor .. 08 . cbroa . do nosso exercito,.: cujas .. · fileiras .:íli! ·' 

~'O s.: ·Í>nEsrnBI'in: :~ T6·m ·a palavra pela. ordem o r · 1 ii r d · · · ··· · · · -
D8 br.

. •an' -
11
d

0
. r.·. .· .. • l_,.rrnmea e v .o-se :rar6 n:J!PD o. . · . · .'··"'-', .;· d,c·: . • • 

• n '.-Se o governo _ror obrigado a esperar que aa,jootlli e 
-O Ílr. wl•eond.e d ,. Horltlba 1..:.. Sr._prA- •liatameoto concluam seu trnhalbo, que. este seja-.,devida- _:; 

aidoml11, .. p@dl a p4 Javr11 •OIDAnt" ,_. 11..ra ·dar uin11 .satisC .. çllo. mente apurado DIIS juotaa 'de revisilo ; se tiver. , de .éspa:;.:,, · · . 
ao nobre-~eoiido. pelo Pi .uby. s .. b•m que. desejo~o d .. r .. r aind" a deciMil:u dos_ recur,.oa que hão de.aer interpoi~· ·::j$ 
respoi•der . ás· su11s. oba,.rvaçõo~, acho-me P"r tal mao,.ira tus e remettido8 .de todos oa 'angulos.do lmperio; para: 01. 

· incommod~do que me é impoaaryel!dZel-o. Pe~o a S. Ex. pr•sid•nles de provinria, e destes para. o_ ministro .da gaer-
mil perdões. · rR,: muito tempo :se h" de ,consumir : -seaí .que_ 1e, lhe,o1re•. 

·· Em·outr11 occasiilo responderei. . reca ama base para a dililribai~ll:o dos contingentes.···:.;,~_., 
, Q Sa. ZACARus:- E;tá presente o ·sr. ministró dâ :o· Sa.· N~11uco_ :.:.._ Ap~iado. · ·· · :.,~ 

goma· e .. na.ô qu•z re•pllnder •. - o Sa, PARAN&ou.i: - • ~ • oll:o t'eremoi Ílistri_llaiÇao; · 
·'Findo o debiite'" oi!ó hawndo mais quem pedisse. a b b · . · - . . . -"PJ•O•tuoam'!ole; o governo a ds 1\C ar-se em .. ,aparoa~.. . 

palávra: ficou a discilsallo encerrada: . - · • · Eu não descoob~ço. qoe a base . do, recratameotcf .. :IÍerill,:. ::-
Posto a .votos··o ar& •. 2•, salvas·as emendas, Coi appro- '""i" justa, os·aeuM incooveuientes porém. devem.:iohibi~"·. ;e.;· 

vadll. . . · · . · nos-de a~optal. a •. Em um paiz .cuja populaçlo,:àcba~u_. 
· Fai. igualme_nte ·approvada a emenda da commi~são tAci,rler~pers11 como o nosso, e onde aa distancias riilo. aliO· · 

o.·n, seoito r•jeiladas iis sob-emendas dos Srs. Mondes de .tilidaceii! d~ vencer-se; a base natural, para.a , distribui· 
Almeida e Paraoagoâ, e a emenda do. Sr. N .. buco 110 dtli• · çã·~ .. dos contingentes aoouaes é a popala~âo livre. , . ,_ ... 
artig••: ll,carido prAjudicadlls as outras do· m .. smo ~•ribor • Ntm isto 6 novidade, pela legislação portugaeza tàmbem 

Foram successivameolci approvados 08 § § 1"·· i•, s• e a regra .adoptada. é" a da popola9IIO. Póde"Jie,;ê.m: C)Dtros 
i•; com as emendas-da commissil:o· as. 111, 16 e 17· paizes onde esae serviço ,se tu com a necessariª,-:-preatela,' 

· Foi apitroiado o § 'I)• · com as emendas ·de· 0 • 18 da .• doptar a .base . do re'censeameolo, mas entre ··nós • .sem e~ 
cómnoi8silo .e a do Sr. Parariagaá. · . lbante base 6 de todo ponto ioaceitavel.; .encontra s6riaa 
. 'Foi approvado o §. 6• com a emenda n. 19 da com· m ld d · · d r · t 6 

mi~são, sendo rej .. itadas as. emendas do Sr. Nabuco, e sob- _'fi co a e~. na pratica, 0 processo- 0 a utameo 0 . 110-. 
·tiriuin'da do Sr. Pli'raoaguá. _ · · · · · roso de mau. · · .. . . . . , • . , " 
.. o §é.7•Joi supprimido .em vir_'t_ ada da emenda da com.. Assim é pelo lado pr~tic~; agora occorrem ai~do mo;-. . 

· :tivos de-grande pondera911o, que nllo pode_!IJ·dei~ar;def&er 
mi~~ào, que ror àpprovada. . . . 1 b . 1 

Q g SiJ'(oi approvado, com a emenda de nUmPraçllo. lfevidameote .coosider"dos p• ~s DO res commiSBi!Bipe:pe ~ 
O b . . d bonradu Sr. 'miotstro da guerra. · ,· · ... -.·:····''· 

.' ·. ~§ 9• Coi approvado, e cicu assim 0 foram as emoD as .O 'priocipiu do. recenseamento 6. susceptivel de .inuitOI 
de lls. iO, if'e"ii da cominis~iio. - . .bosod·oa ~'ratica •. Se quando tr.atou-se. da, leLeleitorali 

Segahi-áe a discussilo do ll.rt. 3•. prulfilDteroeote acaúteleram-se os incoOYeoieates qáe.,ha:-
Foi lida, apoiada e·,posta em diseu·~ão coojunctameolH veri" a· respeito. da .. Oxaçilo do numero de eleitores;.;nlo 

· a seguinte emenda-do Sr. Paraoaguá: tÕmando-se.a b .. se do rHceoseaioento; isto 6; .. da :quàlill-
. · . Sub-eme~dcui do Sr. Nabvco. c .. çila, porque nilo haveiooe-neste ·ctiao ·de _adopiar.·aàla;·· 

·_. ·. S_app' rl_JIIa~se a_ . ta parta' de . manerra que _a base da providencia ·rgoal 'l. Eu_tao eoteridaa-se· que, nil:o,ae:d~'~'.'o:. 
onarcar o. numero. dos· eleitores na razilo dos cidà~l.oa~qiie:· ·: . 

popul~tçil:o livre ~tija adoptada para um e. outro caso.- Cos<em annualmeot!l qualiftcados, parque .ieso. traria. comcf, · 
S. R ...,-l'orcraogud. . . · · ro ii .. d 1 · ··. . 

. . p . . ""- . .H .. b cun_s•qllrDCIIl;· uecbessar1ad as .qaa 1 caç ea.• esca
1 

n a
1
.dosdn:_:_ ~.·;,'_.'~_.·_, 

. : O ·sr. aranaaaa 1- 11. so re ·a· me~a uma ~tSdlm mesmo as. uuve, e B11rte que peqa"oas. oca 1 a 111 ~ 
l'menola que ,;lf6r ec1 I& tllie .. rugo, com .. reCcirencià á outr. q ne nilo pudem' Cl!mportar granel e nume~ro, de ~lei torei, ;ÔI. · · 
do .Sr.' Nnbuco, .emenda· que _con•idero muito governa- •J!o em d"masia, supplantaado de~&!ll..rte parocbiai:~máií 
ment .. t,.por i•so qu" é mds pr,.lica do que a base adoptada &.opulosas quanto ao direito. de repreaeolh9ilo_ ... Aqui :acoiJ,;. ~ · 
pPlas nubr.es . cumllli>slies, ·_tanto .ai~rm que ·O illu.trdco IHcerá ao .io.verso, vamos. ollere_cer um. incentivo áa,:di1r'e·- ·: 
relator,. o nobre visconde de .Moriltba, mostruu,;.se pH- eoles puocbias para derraudar o alistamento,· ti fim de:qae 
plexo, oilo .duvidou mesmo recoobHcer a Corça das. razões Õ re~ceu!eamealu pese .menos. sobre ellas ; . alio intereasàdoa 
que por mim Coram addazidas qa•ndo tivll de juallflcal-a. ct8 'éncarreg"dos do alistamento em apresentar o menor. 

Sabe-se quanto é d•llicil entre n4s um trab•lbo er~t~&lts- numero de individuo& aptos, entretanto que ae ror adoptado 
tico qualqD,.r, já ·pela ileOci_encia de pe~soal. bab1litado, " principio da população, que encontra ·boje· ama. base 
já pelas dtfll,:uldad.,8 iÕher6DI•" ao patz, a .ua exteoçau, c11rta no trab11lbo do ult1mo recenseamento, easas · abu101 
á dispersilo de seus· bahit .. otes. Ora, BCI lór aduplad~&_ a u4o se b4o de dar; os Cactor .. s do alistamento lerilo .pelo 
dispo•iç4o .deti&e arugu •lo p•ojecto qo'.' estabol·C:Il ,comu coutr"rio todo o interease em qgaliflr.ar todo», para que oi 
:base para a distrlbutç4u' dos cuotingeotpa o r•c•ncea- -eua 11dC1j1ln• encontrem maiS prub4bilidades de escapar ao 
meato, dilllcilmentt~ o guv~roo polierá, e~w lflmjlo, pruv~1· .ectulllwtnlo. · 
~e· pe11oal . 11 : .llleim do DOjlSO e:a:ercllo, 11ecesaidad_e qàe Adoptando o principio da propoai210 toem •• janta• de 
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. sê~sã:o ·em:::.s •ide J·úlhó 

alietiunf'ilto to·do · 'o i~~e'reilse, as~im como as juntas de :oornóro com ·o de outra 'lrl>guezia que seja híferior iilm,, 
revisito; iim) qualifi'car ·o ina'io'r numero; mas se' ror .adoptado·' lpo'pulaçilo. Conforme os mio teres a· que se •dediqUem 'de·t· 
o ·principio di) alistamento, prevalecerá o intere~Bii de ·•iUa"" 1prer~r~ncia os 'habitantes de .uma rreguezia, taes seril'o'·ás·' 
li1lcli.r ··o ·menor oumero, afim de subtrabir•m ·ao onus rlo' '•r~nçõos que. a lei lhes: concede. Outras. circumsta:ncius 
silrvico · lnililar os babitaotes das respectivas · cir•·um •podem iuüuir: o desequilibrio dos sexos em um c•·rto.logar,. 

~ scripêões territoriaes, das.parocbtas; dos. municípios, das :uma molesua mais . ou menos reinante. em a.lgu11JaS ioca!i-
comárcas. · · •dades, mtl outras ciircumstancias accidliritaes ,podem ap'pa-. 
· Se temos prompta, · á. mito, uma base· ·como é a que I-eee r que façam com que o numero da populaçitillivre ~·r o 

fornece a estatística recente em que ·h a ,o recenseamento "ej a ·h. ase p•rfoi tume'nt~· igual. · · · 
por parochia.s; municípios, comarcas e províncias, porque O qué ba de· igu,.ldade? E' o numero dos apJl!:.ados •. 
o·(o ta.vemós de .adoptar essa base cert)l, de sorte que o A lista ba de mostrar qu~es sito os indivíduos que estito 
governo no dia segu;n.te ao d~< publtcaç~o da l~i e do 'no caRo de"iler cbamados ao serviço das arm~s; essa 
resp~ctivo regulamento pó de faz~r logo a t1istribuiçi\o ·do" li~ta já está esr.oirnada de' todas as excepções, jâ :está e~
c·ontingentes por províncias. como faz b:.je pAiu prin- C••Íma~ll dd todos os recursos; porque só se-coosid~rjl.• 
cipio :da população app_roximad~inonte para adoptarmos • pur~d~ SPgundo o que ba pouco vo~ou~se, quando já 1!8-. 

uma base .incerta, sujAi ta- a abuso•, e qu~ ·vae na pr1•ticn tllo decididas -todas as reclam~ções. Ora,. me parece que 
eoéootrar serias diffi.:uldades, que bllo dQ collocar o gn- turnnndo por base para dist~ilouiçãu dos contingentes a: 
verno em apuros para pr"ver· o exercito do pesso.J qu" lt•ta.em que se c~nsideram .ómente os iodivi~uos ioscrip
lhe ·é indtr-pensavfl ? · · 'tus para o serviço das armas, temos adopta•io uma base. 

li'roounciaodo-me desta maneira .creio que attendo a~os ·eminentemente. justa. Dtz o nobr_e . fenador. que a base 
inte·re~scs da administração, que neste ponto nll:o esli\o :clara, certa, é o numero da populaça:o livre, ·mas. es.te; 
basllmte resguardados,' e o faç·o porque,tratando-se de uma ournero não nos indica.o numero dos apurndcs; ,póde ba-. 
lei ·permanente, é do meu déver apresPntar com sioceri•tad.. ver uma grande diver~eocia .entre .nu meros iguaes comp~-
minbas convicções a este respéito. W preciso conv."nc.r ·o rando-se duas ou mais freguez.ias. . . 
gov~roo de que isto estâ 'no seu interesse, nos interesses.;.dli . l'ortant~. Sr. presidente, a disp sição do artigo consul
'alla administração, ao menos quanto á distribuição pelas ~uu os verdad,irus interesses governamentaes, e: os'interes
provincia~. · ~es d" sociedude:' os do .governo, porque o contingente 

Procedam as nobres _coínmissões, proceda o goyern" h a de ser tirado do numero dOS' aput:ados; os: interesses. 
diversàmente, a minha conscieneia fica trlioquilla, m~tPn- sociaes, porque oito iremos gravar a população ,com aqoilló. 
tando;, embora em opposição, os princípios que·me ·parecem com que ella niio·devn contribuir •. · : , 
os mais conducentes á marchi!. regular da administração. Suvpunba o nobre senador .,que. da freguezia A, que tinb~ 

,Sobre isto ol!.o preciso dizer mais nada. 10,000 almas, se houvesse de tirar. 10 indi'Vidooà; .mas. 
· · · toma o do-s~ a base que S. Ex. quer, o numero de .a;purados 
·.O 'Sr: Junqueira (ministro da guerra) :- realme11h entre os.10,000 é inferior ao numero.,.de:apu
Sr. presidente, e~tawos convencidos de que ·o oobre se· rados que apresenta a rr~guezia B, tendo aliás 8;000, ai
nado r pelo Pia.uby procura proceder de mau•ira que só mas de popul11çiio bra•il111ra; segi!e-se que não ·havemos. 
reob'a por alvu o interesse publico, ·pri'ncipalmentu lTII- fazer uma injustiça r~lativa gravando a freguezia A com 
tando':se de reforma tilÓ importante,. que entende · com- o's m•ior numero de recrutas em rehcão á freguezia B,-que 
interesses pnrm11neotes ·da sociedude. Mas peço 110 nobre se 1en~o menor numero de. popolaçiÍo, l!vre tem ~OIIItu.do 
liBdor licença para dizer que sua emeoda ao art. S• não maior numero de popul~çito recru'tavel. · · . , 
Jf6de ser a·c'eita, portJUe ella, ·em vez de ~er'Vir ao tnter~sH~ Orà, V. Ex. COn;!prêhen'de que ioito 'é· justo fazer recahif' 

,governamental, ·com·o o nobre ~enadfir· sup'põe, •e a~ inte- ·~normem~nte o •onu~ do r'J'ecrotameoto sobre o resto da 
resee' da justica. offende a um e 11 outro.: : · pnpulaçito, unicamente. porque sil~~comparocbianos de i o-

O que elitÓ. 'detorníi'nado ·no ·art. S•. é que os contin- 'lividuos que. rlita teem as babilit~cile.s l~g .• es •• Que culpa 
gentes annaes sejam" ·flxado·s em vista do numero dos·. pu~ tem. o habitante da rregue:iia A ·de que OS. se~· comparo:-' 
rados em cada localidade. O nobre .senador quer que os cbiaoos estejam compreheodidos nas dtfferenies excepçiiés 
contingentes sejam fixados em visfa ·da populaçlto livre que que esta lei estabelece para ·o· serviço ·das. armas ?'··ou ·:que 
óxi~ta' na localidade. Portanto, o que o nobre senador sejam estrangeiros? Que· culpa teem eUes quf.l·reirie;· por· 
prop·iie é 'muito -diff,,rente do· que estabelece o projflcto. exemplo, ne!sa freguezia uma moi estia que toro~ o homem' 

·Senhores, a base em que assentll todo este •Yst~ma ·é a incapaz pa~a o serviço das ar~as? Iam'os, · portanto', .: nós 
repartição. iguill do imposto' de sangue, e à emenda do armados com 11 lei fazer uma grnv6 injustiça relativa.· ·· 
nobre senador oito conduz a este fim. , . Mas o 'projecto quer o que deve ser, i•to é, os' apurados; 

.~·.Ex. ·toma por base a população livre qúe existe em é de ju~tiça completa, decidida, que nil.o' pó de sollre'r 'à 
um log11r, 'mas Psta populaç!lo livre pó de oito Pslar fm mPnor obj~rçlto. . · · , · 
harmonia com o numero 'de- apurados que a frt•guezia t•nb• Disse, porórn, S. Ex::: ccGuiando:..se por esta base·o 'go~ 
de i1ar; com,,arada esta mesma popul•çllo com·a ·da frPgue- verno ver-se-ha em difficuldades, porque .'ba · recurso~,. 
2ia maiH proximn; Compi'~bende V. Ex. que em um s'ys · decorre c'•rto lapso de t.empo até que as listas 'Sejam apu~. 
tema de isenções como ns que l•mos hdovtado, ·e tendo r11daR.» M·as eu· cb~tmo U:atte'nçlto ·de s~: Et. para o pro.-' 
mPsmo rm VIBtll as qu•s•õ•s phy,ioto~:iclls nprest•ntudns· jecto: o alistamentó'nilo ó p~tra u·m·in,lividuo entrar im•. 
pelo nobre ~enador pola · proviociu do Marànhi\o, Jlóde-se mediatamente pilra 'a fileira: o a.listame"to é. ao~. 18 annos' _ 
dar. em .UD'IIl freguezia maior uum•ro de popu'açil.o livre, nito completos, mas. o ·serviço· real: começa ·aos' 19. 'To,do' 
e menor numero de iildivi'duos apurados, comparado este osso preparo, toda eslla seri·o de re'curso's até · qilo a· lista 
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.'ie~oôsi\l~~~)e:ifa,"'e ã'j;~r~ia, : iêva~ã'·: alg~~s ·-~éze~, ···Dias -inicio ·Ji~oÍf'oxl~i»!: iliauit.lélo 'lá!sii~mi: ~ .''' .' · 
~~-o h~'~i's~a-ó~_iiíCorlVêllie·nt·e~-:- ;_ . ·. · ~-; · __ ·_ ·-·· __ ':, .. -:· ··· ·· .. .-.-:· . . . .- · • ~ ·- .J~-i:(;J· .,,,: ,::fr: • .,::-.l >.:·: J 1; •• ,;, t~, -~*1}:.,1'. 
'.·:·Por_ ta. niif' ii'~_o. ·· ... :Ji'a ~a,ra. :Úio_ ·.a __ ·. q·u_e 8 ; ___ E.x_"~: àl_ludiu_; Pod_ 8~ Proseguiu · a ~ 2~ _disi:usslto da; p~oposiÇil( da • me•ma.: "'• " .. , ,, , , . .. . , . . . oiara·n •. 427 do mésmo .annci, .sobre a :edigllo1 'ecciíioiDici. 
se:ga~ta~ cerca de· tiixi ,aonQ.. em.toao ·este . prepara~orio, da legislaçiio brasileira; . .;:· j; .•.. : ,.: .. : /;: ,,, '-·~·''l'•.::;':';o '<•'·;. ·. 
eiDJo'a~~ ,'iitita',lierie. ascéiiderite' de reêórsos que 'garantem . . ., -~· 
o~cidadiicr'i má.s o· que· i!' cérto 'é que. dentro dil uín anilo, · O-Sã; Vui'rà! .D4' S!LVA.':-Peço"a palavrà •. Y ' •. ,:~ (;~· ·: j 

-~m:,menos, póde,estar ~ecidida,e a-lista pódtl estar apu~ 'OSa.-PRJI:;IDE~TII :~Tem a. palavra'·o·óo"Jirisêii'Ídor~. 
râ~a e."coo~ideradií como_ àpt( para' receber ó .sorteio. 'Por :'. ., . . . ·" .. ' ·" · ·. . · • 'é r:.:, ~.,;.·;:·"<?c; ., 
co·osequenciaa 'ôbjecçiió do o'ubre ·senador pelo Piauhy riã~ .. ·,o !!§r. Viet·ra ~da 811wa a-Nao tivei. Sr~ipr~ . . 
primilête: . . .·.. . . ' . . . . . -: .. : . . . - . ' ' ' siderite,· i.' hÓora' de asmtir il discõi!slo• deste projíietoj,;; .. ; ··~ 

A acção. goveriiàmentá(rião fica impedida; ha .. aliróos mas, por Íim -'extracto' p~blicado DO Jornal' do1:Commertiiôf '7'-;,. 
meias ccilicedidos para todo este preparo. "No fim destes vi :que· mereceu· repàro ··o ser· o 'éditor, ... que se•·prop_!l~ a· 
mez"~s, porém; DÓS 'ter~ÓJÔS fistàs de apuradÓs qô'e . serão fazer a jnibficaÇIIO ·de ÍJUe Se trata;•depotado i assembJéa· 
inJallíveis em rela'ça:ô á aptidão dos iildividuos, e por ellas gerar i estralibou'-se' ·que, occupaodo um Jogar Ílit repre,;· 
se marcará .o cooliligelite aoou&t· . · .. · .. · · seotaçlto' nacional e. ileodo até t• seCretario~ da: oúir& . 
· 'Bis'ábi;·sr: presidente, respéiiado o priricipio da verdG,;; camara, tivesBe preteocGes da ordem desta, que denuo'ciam· 
.déira~justica; e ·ol[o''v.a~oS'adoptar uma bàse inteiramente interesse particular. ~; ' ' ·· · :· ~-: ···Lo:!:· '.'í,; 
Incerta, ~leaforia, que· pó~ê âar Jogár a grandes injustiças· · O ·sr. Dr. Campos· de· Me'deircis'AibuÍ(uPrque lintrególf,: ·. 

·relâtivas; ·· ·· '· · · ' · · · ·· ... ' · ' em 1863, ao deput~do boje fallecido, Jo.quiin ·Gom!'s~de 
Com· estaa observacGes.· penso qae .0 nobre; senádor Souz11;. uma peticil.o dirigrda ao corpo l•gi.latrvo, êoícque 

ficará :cciovenci'do de qae·é melhor a disposicão' do artigo ·pedia este favor. ~-Foi .. entlto. dissolvida: ·a càm~ra ~doi( · · 
do.,'prcijêcto'; d~ qoe a da slia emenda. ))igo::_fiCar~ con.: deputados;- e, cómô ·sabemos,' o ·-sr.· Dr; G;,;•mei de<Scíaía' 
veacido-poi'qtie I o' nobre' se.nadcir tem demoos.tràdÓ que reiireu-se DO aóno . seguinte p'ara : Loàdrea, oôdll IDfeÍjz .. 
só -procura ajudar-nos ·:nesta ·ma teria, ínàteria' que é de meote··r .. neceu: .. · "' ,._., · >,·": · '.: ·· ··t 

iotere~e _geral, porque aqui -lilto <ha nada/que .nem 'de Po>teriormente, em · 1869,' sendo ci >Sr: Dr>Cámpos~dà 
longe s_e pareça com ·qaes!llo, politica. . . . , : .. ·.·. . . Medeiros director" do Ath•iuiu· · Periumbucano,·· e·'por-:oe-' 

~ncerradá. , a ,discussão, _:votou-se e.,Coi approvado ci casillo em· que eu passava por aquella província' àlim dài · 
· art. 3• salvas as emendas,. e _seguidamente os §'§ .. 1•, 2•, vir· tomar ass'ento na càmara -doa· 'dépulà·1o8;; feir:;elle; , 

3° to, 5• e 6•, seodo· r~jeitadàs as em•ndas do Sr. Na- 'Antrega ao barão de Anajatuba, já fallt~crdo ~ tambem,'· · 
buco e prPjudieadã'•úub:,;eme'odil.i do· Sr: Parária'gúá;: · 'depu~ad~ ·pelo M·~a-~~~il e meu companb .. iro d~; vi~gam!~de~ 

Os§§ 7•, 8• e 9• roram approvados com· as emPntlas •d•nllca pet•çilo dmg1da ao corpo lPgtolllllvo,· •pedindo: ~ 
n.s;}8~1l. 2~ da:,coJIImissao_, e foi reJeitado o § 1~ add[. IIC~nça _pa:a publicar ~li) a. e~içilo. d:is leis·'do'-Br4"i~:-·· 0 ... $.~~· :~ ... 
ttvo'jfo Sr:·'Nabuco; .. · ~ · ·: · ·' · · · · · " · ,· Tres &.nnos d~po1s disto,·foi eleuo.o Sr: Dr.· Campos de7'· · ·. · 

·. Devendo séàúir-se a '·di:Sc'assãó do arC 4• e esÍaodo a' Med~ir'os ·e' 1\Jbuquêrqae' dé~utado '.pela' proviocia1 do Ma:ot.: · 
dar~'à Jiora, ficou adiada1 ·' ': · : : ' , ··: ·· . · .:· raobão:'i 'A suà preteoção, portanto,'já"eitavaina.caíuara·;;_--· ' 
.··•···''''·"'- .J.~_.· .. , .• ,,,,,.,_ .... .- ·.,. '" '-···· .,., .,.,_, ...... , dos'deputaCios;· ·.·.,.-,· .. ···I·· ... ,_.: ....... · •· ·' .. :!'''"'···>;·.<:. 

. · ···:~:.: ·SEGUN~A ~ARTIWA. ORDEM DO DIA·· ' ·• : ··Entelidhjue era d~ meu·dever;'comcr JimigO\•e comp~ól·.' 
. 'c\ .;'. . : ' . ~ .. :·· ... '' : \Jrl:- .• · ,, . ' .. vin'cian~ 1 'de nm''cidadil:o 1i4o· dístincló;"iiirrcidar1 deue··•i.'!' 
.. ~~sta occasJito ·.foi. ·l1do o~ authograpbo. da. r11sposta á. sospeitâ: de. que . prévaleci~·51! d!l-sua Íiósiéil:cv':par~:) rciblérc; 

falia do th~ono . .- . .: I ',,,, '' •• <. ~; ·. :, !• •• ,. ,, .. ': ,, : ravóres: d~~câmara'doil'deputa'dó,s? (ApoiiJdo,;}:l .'0~1 .:.~:~·~y 
.~l\nt aeguJ_da ,procedeu:se .ao sorteio. de-_.quatro senhores ! .... ,, I•··· ., ,,· ..... , ..•• , ;': .,_,,. --' ·.::·. ,.;~Jd: · r;r· .::: ·,,_1.:;;,,,,. 

se~adores, ~s quaes reuo1dos ;aos. tr.es membros da·. com- .:- Q ,Sn_.)AGUAIII~.s • -:;;_E,,,~ID .~!,da.~~~ ~~o.·t~}.~~~~-~1 'c·i:·;,\:~::.,. 
mJs,ao, devem compor a: deputaç~o, que .. tem· de apresentar. ; :O Sa; Vrs•a.~::·oAl-Srtv.t :.-:-":·Outra,:·era;·a,sáa•:menp::.;-1!'"' . · 
a:,SIIa,~ngest~de O J"'peradur a ~espost& á (.,lia d~ throno, éotendia poder•·(ll.zer:i um'-'serviço:ao paii:,e1 ·:0:que:~:mliÍlO·f-· 
e-,. forllm, .,e!Jitos:· o~-:; Srs.: ~ariloc· de. M"roim·, .Cbichorro; pruvaveli ';depois• de:.ter·combrnado. com; algum,<impresaiJ~v:. 
Uchôa.Cavalcant• e; VISconde. de Abaetó....... , ; . :: . !.; ., : 88'de.spens da poblic~çilo; ;depois de.•vêr:que._não b~veri&:i" 

_ .,.O;Sa .. , PRBS!PEI'lTB•· decla!Oil•que_:ia: ~illciar-ss,ao. minis-: sacirificio da soa parte, propoz-se ai preencher:uma)acaaa,:. 
tro, do; lmperiO•, para1, saber-se .o .d_ra, hora e Jogar em •q:ue, qoe ·se~serite em·rrelação:-á dill'asb .das··leia:do p~iz;·.J·;;;~i_:i:!t_,, 
Sua 1\lil.gestade o Imperador se drgnará. de receber a dila- . · Sabemos que tas•collecç!lefi de.:leis':são.•muito- caraB,r;a16.,l 
d~~,UlaÇ~O.. 1 .... ,.,., :_., "··.: •. I ·'-< •. , . aUODOaeS1 <e nem··todos:podem 'Compi'ar.boje~a,collecçilO;} 

PxNsGÍ!s · · · · ··' ' inteira• em Vi8ta do preço exorbitante por que· ella· ae;.yeildt; · .. 

"EDtrou em Sa ·. diseússão·c{foi ·, approvada';•pará ser dÍ- . O Sn:: I!'BR!'ANogs ~Á :CÚNui:..L.;!poiadô •. , ' ,, •·-:· ;1 . , . 
rígida á sancçilo imperial, a -proposiç.llo da camara dos · .0' Sa:·v;~;~! ~.l',SILV~:~~.Pr,c,'vi'ncf~há·: em,cuJ~a,i~cfé~ :, 
Srs.,.deputados .n • .< 63, concedendo· peosGes 1 ao1cadete Hy· ta rias oiio existe a collecção completa das :leis ,do:Imp~rio;, ·.· 
gioo de. Souzá Bmos e ·outro. .tillve.z bajll muitos ,juiz~s que Dilo a· tenblilil ·o qa(, Dilo :a·' 

possam.comprar.•, - .. •. · · ····· ·· ·' .,: 
AnnÀ!!Aiiniliro ·oos· MoRaria· DE'·IIANro 'ircro!'IJÓ 11· oo CASTBLLo 

' . • ' . ~ .':I ': ' ',\'(. , ;, ,, ... . . 

. s~~piu~se:.em ~· discuss~o e _Coia,p~ro~~d~, p11~11 passar 
á ~~.;i~ . p_r9pos~ção . d_a ~,es_m~ ~~.~~ra n. 118.9 _de 1.~78 
solire o arrasamento" dos morros de Santo= Aolcioio e 
Caslello. ,. · · ' ' 

O .Sa: FBRI'IAI'I~Es DA CtrNHl:- E até advogados,,: .-. :::.": 
o·sn.Vuii~.tni .s'i!;v..::!...;;. Certamente,''atl! ·aif~ógadoe •. · 
Ha, por ccinsegointe,'tima lacuna ·qiie'convém1pree·achilrl·:. 

'fazendo-se unia edi~o. barala e ecoDomica·'da•lefa''jfo'''• 
-fm~ório';·_ ' .. "· · ·· .. : · "; ·" ..:,• r;.,. ·'''~-n ,;,.~ 

_,.. '-
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.,o Sa ... SILVIIU. DA. .lfoTTA. :~Eot&o acabe-ae com o · ~ntre nó~. Feita· a impreaelo daa leia n l'jpographia Na-
privilegio 'da Typographia Nacional. · · · ci11nul, 'debaixo dila vistas e da vigilltncia do governo,'' es-
.. · · · ·· 8 E · d , lab&lllcida as· im a authenticidade das mesm" leis,,;, cada .· OSa. V111U "" ILVA:- 'oqae·ae· eve .azer. . . 

qual que as publique· querendo, ou parci11lmenle, ·oa· dan-
O SILVBIRA. D4 MoTr&. :-Apoiado. do-lhes ama clasliillca~ão, ou adoplando am mlllbodo; .• 

:;..~: O Sa. V111a.L D.l. SILVÁ :-A lei de 18111 oppile-se a soa gosto, no intuito de auferir lucro, o que contribuiria 
qué qualquer colleccione ·a publique as leia do Jmperio e para as espalhar mais. . , 

. estabeleceu um privilegio a favor da Typograpbia N&ciooal. O governo, quauto á mim, nllo qa~r nem procura.; 11iAlo 
Estou intimamente convencido de que 'IJ,ll.o Coi.uma Co~te estab&.lecer concorreucia cum ninguem, nlo se crea um 
de renda que se quiz crear, de que a mente do Jeg1s- monopolio no iuteresse de crear unia Conte de renda, 'IDas 
lador· (o i unicamente dar autbenticidade á publicaçilo dos lito somente por amor da autbenticidade. · · 
actos' emanados. do corpo legislativo assim como dos Assim lambem a utilidade publica que a. commissilo ea
decretos e aviaos do governo, e para isto expediu-se. xergou na dispoMiçilo da lei de 18115 ollo póde .. ser outra 
um rrgalamento , DJarcando a . maneira por que se seoil.o a que resulta dessa autbenlici.dade; ora, estabelecida 
devia (llzer a impressilo das leia e organrsar-se a collecçilo ellaba lambem necessidade de prophguem-ae·as Ms dó paiz, 
anJIUa. dll (azer-se com qU~ e lias corram. 08 joroaes das provincial, 

E' sabido que os proprioa empregados de Jazenda fazem occopados com a politica mesquinha da terr11, na maior 
publicaçnes de leia, ·decretos e avisos. sobre diverso~ parte ·dos casos não ae dão ao trabalho de trancrever as 
serviços. · leis e os regulamentos do goveruo, ainda os mais imp.or~ 

I é . "d laole~. , _ . , 
O Sa.· Z!CA.BtU :- sto póde-se fazer, permlltl o. No Córo, como 11 sabido, .andam abi umas compn~çifea. 

. O ·sa. Vnmi.L D.L SILVA : - E' verdade. Mas ·aappo- uod modelos, uns asMessorea, que qu•nto a m1m teem 
nba-se· que o Sr. Dr. C. de M·d•iros e Albuquerque contribuído moito podero~amenl~ para eHÍr•sar, eoi vez-de 
adopte um outro metbodo na sua ediçito economica, coi_Uu, regularisr~r a pratica do mesmo r6ro .•• 
por· exemplo, rennir .em vo!ames didti~ctod t~dus 0•8 a~tos O Sa. SitV&IBA DA MuTTA :-.lpoiado; 
legislativos, decretoa . e av1sos do RIJ~J~Ier1~ da Jll•llça, 
e 0 mesmo em r6laçilo a todos os m1olster1os, em uma O Sa. Vnuu DA. S1tu :-••• "que quaato a mim. tsm 
palavra, distribuir por mini~terio as leis geraes do. Im_- s"rvido para apagar o estimulo d11 eétu<to, de maneira gae 
perio, dar um volume esp11cJal abrangendo peosiles, JUbl- boje nilo ha jurisprad~ncia e aim rabulice. . .. :. · 
laÇiles, etc., desta arte_ consegniri~ dar á esta~p~~ nma co! O Sa. S!LVBIBA D.L MoTu : - Jurieprudencia de .ca

lecçllo completa das hns do Jmpeno, _e e0; cre1o_ que podJa dernos. . " , , . 
. , <~íaz~l:o; podia executar este pla~o e por JSs" n1oguem I~ 
· ··. '::faria confiscar os re~pectivos exemplares._Parece-me; por- ..0 Sa. VnÍ1u DA S1LV.L: _:Esses livros ·silo' véridi~o~·:por· 

.. taoto, ·que, á. parte a autbencidade que se quer dar á um_· preço exorbitante, mas vendem-se e silo o~'qu11'inais 
.. impressão que ae faz na typograpbia nacional, imprtos~ão extracção teem nas livrarias e prnviocia : Co'digo Cri
que,.seguodo ~ regulamento, é feita_ sob a iospec~ão. dos minai, Codigp do Proceuo, A••euor Fore'-11, 11c: E ~donde -
respectJvoa.mlnistros,. não. está o c1dadilo braz~le1ro lbhl• proc~de isto P Da necessld'lde que todos. tl'em de coob11í:er 
hido· . .de fazer pnblicaçiles parciaes, resultando de taes .. s I~ is e da caretlia das nosaas collecçõns · de' leis •. Ha, 
pnblicaçiiea :a collecçito das leis do Imperio, mas eolleccio- portanto,· necessidade de espalhar as leis do paiz por meio 
nadas por· am ayalema diverso daquelle adoptado pelo de ediçiles commodas, baratas, que cbegu~m a todos·.· 
governo. {) privilegio, pois, fia Typograpbia Nacional, que, O vi~io que descubro no projecto qae ae discute,_ 6 0 
como ji · diese, · nilo tem por tlm · crear uma renda, nem de querer-se que ·a par do · privilegio d& raz~nd3 ae · c00;. 

augmentar oa recursos dos cofres publicos, mas eatabe- ceda outro privil~gio· (apoiado1) ; mas, mudando se 'à 
lecer a autbencidade, podia muito bem aer abolido em Ctlrroa, emendando-se o projecto d11_ maneira que, depoie·de 
vantagem do conhecimento das leia do paiz, conhecimento Ceita a publicaçio na 'Typograpbia Nacional para baver 
que deve chegar a todos os cidadãos, pois. que a ignoraocia autbenticidade · cada qual poasa publicar aa leis· que 
dell"s.ililo aproveita a n1nguem. . · quizer, adoptando o metllodo q11.e lhe convier,·· e n&te 
· . Em França, 'um decreto de t.t de Jaueuo de 1820, re- caso póde-ae dispensar tiliabem o · onus que o editor q 
Ialivo á 'l'ypograpbià Nacional, estabeleceu didposiçilo que 1m põe. · . · 
mo ~arece sabi&. E~se decreto conse~va. para. a. Typo- ' O Sa. SaLVBIU u MoTu·:-Entao 111o· ha nada 'ele 
graphia' Nacional a ampre~sil.o exclusna e a dulrlbu1çilo odioso. 
do boletim daa leis, e lixa o numero de exemplares que 
dellas se devem extrahir, 6.000, '1,000, por exemplo, que O Sa. VIBIR.l D.L SILVA. :-Nao hanada de odioso certa-
a!~ diatribuidoa pelas difrérentea repartiçiles publicas; mas .mente • 

.. accreacenta (lendo): · . . . O Sa. Z.l.C.l.!Íus :-Eu comprehendo este aystema, maa 
'« Toatefois les lois pourront étre 1mpr1m,es ou de- voto contra. · · . < 

hitées par tout impriDJeur ou libraire aprlls la publicalion 0 Sa. LBJTio D.l. Co!laA.:-Eu lambem .uto ·contra·, 1110 officidlu du Bulletiu (art. 3•) .» . 
As~im, Mia a impre~sll.o das leis pela Typographia Na vou para essa liberdade sem limites. 

cicinal, nioguem está. inbibido de tambem publicai-as e de O Sa. V1BIR.L DA.· SILVA: -Nio ba liberdade sem li· 
exp61-as. a venda. . miles deede que ao publica uma edl~Ao auLh.,n&ica,· Celta 

~e&a di.apoai2ito de lei podia muito bem ser adoptada pelo gover11o. · · · · 
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. -~~ :s~~;.í.i.rio:·il~ Cunu!;-l~slm ih~m. bastua a explicaça:o que acabo.dli .ouvir ao,.lionra~~',-8~' · 
· ;;.•O .. Sa.· V11114 DA 8JLn:~Eatando que se dne adop· nador pela prov10cia do Maraabllo, de que :a·. pretao_ça:o. 
tar. dispcielçlo•da lei fraãceza de 18!0, isto 6, que a que diaculimoa, foi apraaeotada muito aate(da&líí(elalto; 
l!Jiprelllo :e11ja primeiramente feita na Typograpbia Nacio- deputado o Sr. Campos de Medeiros. . , ...... , ,, '';I 

nal, d11poi1 do· que·aaleia poderio ser impressas por. qual- · O Sa. Z4C411J.U:._:..'IIaa o favor foi feitO d~poís de.sei .. ~+'· 
quer que o queira fazer. elle deputado;_ .. ·. · . · · · · > '"'~:~:~·::'·\~ .. ;.,,,, ·. · 
'·o Si~ SILTBIIlA J)l Mon'.l :-Porqaalqaer, sim, senhor. o Sa. LBJTIO- D.4 CUI.'IB.4: -E~ ao que .e,u .. :~e~iã; 
: ·o s~ .. LIJTIÔ D~ CUI'IBA :~S~b a. base duuthentici-: cb~gar. Entretanto, a base da censura do o'ob,re ieoado_r 

clad11 ? · ·pelá Babla illlo .foi illidida pelàs observa~iles _que a'c•.ba:;. 

·'O Sil. V••••• Dl SJLV!.:'-EAtá visto; do contrario ·que 
vãllr. teriam .eseas collec·ç~ea 'l Nenhum. ·· 
'·o Êhí. SILuJu o1 MoTu ·=.~Desde que· na:o -feirem 

feitas assim, ningaem as compra. . . . 
. 0 · 8~. Vraru Dl 8JLV.4 :_:_Nó 'qali DI<! po~~o cô~9ir 

6, qae,·alémdo prit~l•sio da fazenda, .se conceda um ou· 
t~o privilrgio. Quero que, salva a aotbencidade das leis e 
garantida .. na p11la poblicaçlo feita na Typograpbia Na
cion~.l, po'sa qoalqu8r · poblical-as; coarorme o methodo 
e o ~).st~ma que ,qai7.er adoptar, ,eem ooos ala-um para o 
editor, como DO projeêto que III diecute, em que ·O editor 
111 impila obrigaçiJes ••. , • . · - . · 
· O Sa. ·zacuu, :-Para obter o .favor. 
· ·O' .. Sa. ·vllllt.l ·D4 8JLV.4 :-Portanto o meu voto é 

qae o proj~~to aeja _,approvado. ao sentido em que fallei. 
O Sa. ZACAIIUB: ;.....Entiio emeodé-o. · 
o Sa. V1BIII.4 D.l s.'Lu :-Pois bem; vou mandar a 

em~nda. · _ . . 
. . .Foi lida, apoiada e posta. em discaaslo' coojuactamente 
a· seguinte . . 
·' .· · · ·Emenda · 

mos de ouvir ao nobre senador pelo Mnraohlo, p·o~qoanto: 
no que o primeiro ·fez. reparo, e a meu .ver éom todo or -
foodameato, foi' em que .esse favor{OIIB {1ito· pelo.:póder_ 
l8gi•lalivo a um de seus membros, a 'um deputado'. á· 1\S-: _ 
sembl6a geral. , · . . · ·'' ;.~) 
· E,· s~Ílborea, vejamos em quanto imp~rta · este favor •. 
O· .peteci··nario pede que se lbe·coaceda·a faculdade:. de 
imprimir ci oco mil collecç~ea de leis, cada ama .dila quaea 
elle se prop~e a vender por !00&000. Einqaaotoim
porta este. privilegio, senhores? Eoi mil éootos .. d~' r~is;C 
Ora, se o ·.privilegio importa. a essa elevada iomma·, 'per_
guoto eu : que razllo de interesse· publico ba para que 
pri,emoa a Typograpbia Nacioóa! de um aegocio: .deste qui
late, para entregai-o a am particular 'l . Eoteoáo que .alo 
ha raziio alguma que aconselhe: ás doas camaraa a .conce
derem : semelhante favor. E se pretende-se CO!JCede")O ao. 
Sr. Campos de ·.Medeiros, muito b~ disse;· a meu :ver;· o 
bonrado . seaador . pela prOYiocia da 'Bahia, que me~e.cia· 
serio reparo que s11melbaaie favor fo11se · concedido a um . 
membro do poder l•gislativo. · ·' · 

·Esta justa céosura, Sr •. presidente,· nllo podia· referir-se, · 
cnmo qoiz 8DXergar o houra_do aenador pela proviocla do . 
Maraobito; á pessoa do 'impetraate, porque, como ·diz S.· Ex. 
eUe apreiiPOto_u a ~ua' peti~Ao antes de ser eleito, depu.tado; 

.D8poil da imprasslo na Typograpbia N4cional das )PIA 11 cen.ura iria a outros. Eu .alo preciso aparar este poato •.. 
e deç_r,.tos do go•erno, I!& ró~ma do art. 35 da lei o. 369 Já por: esta· coo~ideraçllo, rPpito, e já por outras, que 
de 18 .. de Set11mb.ro de ··1861S, aerá.licito a· qualcjoer li. p$BAO a' expor· sacdotamente, o meu ·voto será. contra· a 
vreiro . ou impressor. reimprimir ás mesmaM )I! is, dllcr~tos e propoaiçit;, da camara doi! Srs:· dPputadoa. O~ honrado ·se-· 
deçisil.~s. _adoptando 0 .metbodo que mais'lhe_ convier n~· oadór' pela provincia do Maraobito citou-aos> uma .léi 
impre~BIO. . " . . • . . . : . . rraDCPZR, de 1820,· _para olOStrar que a1Ji erà 'COncedida,& 

. EPtll aotoriaaçilo só poderá ter Jogar seis mezes depois fnéoldàd& de qualquer publicar as• leia e os ;actos: do. go7 . 
_da dioótrtbuiçlo anõual pelàs reparliçiles publicas.-Vieira verilo, logo que ·o tivessem sido· pela Typograpbia·Nacioaal:' . 
da .SU"a. ,. · Entretanto, pedirei licença a S • Ex~· ·para dizer qu•· esia 

o. 8r. Leitão da Cauba~.,.;.;.sr; presidente, 
d11p0i1 . do ,que foi dito Da didCil~SilO deste 'projecto, 

·.quer. pelo honrado aeo'ador pela Bnbia; o Sr. Zacàrias, 
. quer pelo Sr. presideot11 do coaselbo, fotmei meu Juizo 

a_obre a qoeallo e tencinóna votar· contra o pr11jecto palas 
raz~"l 'que · !!Dmmarill Qleote exporei ao senado. &gora, 
porém, que. a. qol'stlo mo :oo de face com a emenda do 

·Dobre senador pela província do Maranblloi •JUe acaba de 
ser lida, declaro que voto por esea emendá. . 
. Começarei, ·sr. presidente, por aceitar de bom grado 
as •xplic!iiÇ~ea que o nobre ·senador pela província' do Ma
ranhilo deu c11m relaçilu á pessoa do Sr. Campos de 
'M8deiros. Formo juizo todo favoravel á pessoa d6sae illu•
trado deputado. e 88&nu intimamente convencido de que alia 
Dilo ae apresentnu pera.ote o corpo (Pgish,tivo com a pr•

,teoçlo, que _ora ,didcutimoa1 aaim11do p11la sua posição. de 
representante da aaçlo. Para isso, quando ailo fosse bas
tan~ o Juizo que, repito, fa~o do suas qualidades pessoaéa, 

leiestá revogada. . • . · 
ó' s~·: V•Ínu D4 SiLV~ :' -v: E~.' póde alleverar ·istof 
O Sa. LBJTio 01 Cu!'la!: ...,..Assevero e me,compromett~ 

a apresentar a V .. Ex .. a data da lei. m~deriiâ que regà,l-_ : 
esta materia. Eu oito vim preparado para esta. discuesito 
e aiada menos podia antever a ci&açlo do uobr~-memliro·;' 
aliAs ·teria trazido a lei rranceza que regula eaté ·aseumpto, 
e que nilo é a que a honrado senador citou. · · ' · . . · 

' ' • > 

.O Sa. VIBIR.4 DA SILVA: - Has existia. ~ doutrina 
de~ ta lei. · · · · ·· · ~ · · 

, IJ 

O Sa. LBJTÃo D~ CuNH.4 :-Hoje' o que·ha·em França 
6· o mesmo que ha ao Brasil. O privilegio da ]lublicaçlo 
das leis e dos actos do governo é da Typograpbia Nacional;: · 
aos particolart~s é permittido apenas o publicarem .actos. 
par'ciaes · do goveroo, como o honrado seaador~acabou . de 
reconhecer que se podia ruer eaue nós,. e' coino. da CàétQ 
se tem feito. O qae hoje se -póde fà&er' enl'Fráli~a 6 



,. 
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publicàr . os. actos . parciaes do governo, commentar a· O Sn .. LEITÃO DA CuNn'o~.. : - Desde qtie o goverqo·,.ao . 
légi~làçilo; ···etc. etc.; mas publicar collecç!lo dé léis, ~xpedir- um acto; ··provideóciasse'·:;pârà/quê•\ii '·p~bliéàÇÍio . 
. como ·quer ·a proposição ·da camara dos Sra. deputados,_ desse acto não podesse-:serdeila. ,em.:Jolha .alguilia.,<antes 
nll:o existe boje naquelle paiz pela' lei _que rege està ma.;.· de o. ser,como .cumpria :que fosse,- exclusivamente ·no 'DiaTio 1 

teria, e que nllo é a que S.- Ex. citou. · · · 0/ficial; aquelle a!iu·so .cessaria necessariamente .(apoiadtÚ).: 
·. . ·· ·. · ... · . · · 'Mas,·. senhores, :desde que· acontece o· contrario,:, desde ... 
'o Sa. ViEIRA DA. SILVi :-A. ·doutrina da lei. 'Eu .. nunca. que há. ordens, para q_ue as secretarias, :a.o passo que,. 

tomei a Franç!' por modelo em ma teria de legislação, prin- maridam a.noticia de nm acto do ,gov~rno ao;~iat:i!l Oflic,ial, . 
cipalmente administrativa. · · o· m'ándem tambem ·ao· Jornal do Comm6rcio' e 'ás o iJ tras 

o .SR. LEI TIO DA CuNDA: :_E !I não contrario 'as vistas empr'ezaé, ·O resulta ao 'ha de ·ser O' que <ib~eiv!loTlOS,".e ~ilo . 
Jib~raes. do honrado ben~tlor, quando qu~r acabar com o pelo motivo que allega o nobre senador, porque; s~nlíores,· 
privil;gio, que ·Iam a Typographia -Nacional. A minha o 'dom, da actividade . e da intAilil(encia n1\o.é·1•r~di~ado · 
questilo, como já fiz ver em um aparte, que tive a .honra exc!usivo dos empregad~s ·~o Jo~nri.{do Commerciq, ;como, 
de dirigir-lhe. qu~ndo ba. ·pouco .railou, limita-se 'a _que parece cr~r· o nobre senador. . , .. , .· .. ,, ... ,.·., . . , . 
haja -uma baze para a authenticidada dessu publicaçõe~. O Sn. VIBI:R.I. DA SILVA: -Da actividade unicammle; 
. E de~de que o honrado senador na sua. emenda estabe- não elogiei os annuncios: · 
IeeP que a.s publicações p·articulãres na:o poderão fazer-se,· · · : · . 
'senão em vi~ta da base preexistente da publicação da-Ty- 'O Sa. LBITÃ.o' DA Cut;II{: - o nóbre,: senador, hade' 
.P~graphia Nacional,· e .d•poisde certo prazo, eKtou com á ccincÕrdlir commigo e~ que os empr~gadosd~. D_iíirio'Offi~ial1 . 
ojliniilo da S. Ex., não, o r.ootrario neste ponto.. . : serão como os do Jornal doCommercio, igualinenté aGtivõs 

Sr pmidente, esta 'discu~silo suggere-me algumas ob- e intelligentes, desde que o governo_ljtiizer;' E quando ·digo 
eervações, que terei a satisraçllo . de s~jeitar á apreciação -góveróo-· não me refiro só. aô mh1isterio 'àctuál; 'pÓrque 
do illu,tre 'Sr. ministro da fazenda, que me OUV& :, peço o abUSO já'' vem de m'ais 'longe." ' ·.. . . . '' . ":- ' . ' ' 
para isso licença ao senado. . o s~. SILVBIR.I.·D . .1. ... MoT. T.A. :-. s .. i'ai,' é ~e.lb.';o.·.:.· ·.. ' ........ . 

Qua~s •llo os favores, Sr: presidente, a .animação que . 
88 concedem actualmente á Typographia Nacional? São as o Sn. LEITÃO JÍ.I. 'CuNDA: - Ó'esd~· q~e ,, o"' gov~rnó 
·publicações que lhe pertencem ·de.direito :. e só .. com. i8_8o quizer, repito, aq'!elle abuw nãó se dará;:~ ... \ 1 

· · '·' 

8e prtot•o te de alguma sorte. c"mpensar os enca~gos :9ne o o Sn. S1ó•E;IiÁ ·IÍA M~TTA; _Mas u'' g~verno ~ão,J,ó'd~' 
thesouro :supporta para com-esse .estab~lecimento. N•da querer.. · · · · .. > •· .;.. · \' 

mais. Agora, com a faculdade que a camara dos· Srs. depu- 0 SR. LBITA,o DA CUNIÍA: _ •.• ~·. p·" orque '"des-de .:qne1
08 ·tüdus quer que se conceda a um particular, para fazer a 

publ,ica~llo das leis, ba de forçosamente esse estabeleci actos offidaes forem publicados exc)osivamáote DO 'Diario' 
mento continuar a .mesma marcha-até boje seguida, e a ·Of!i.cial, o. Jornal do Commercio .. ·e 'ouu'as ·folhas hãÓ ''de 
ter a vi~.a rachitica que nós todos lhe reconhecemos. vêr se obrigadas a copiai-os no dia seguinte ão da pubJi,.;i 
· v. Ex, Sr presi~Pnte, e 0 senado sabem qual tem ·sido. cacão na folha official, e nilo · h a de se vér mais o triste 
a sort6 do Diarió . 0(/icial. Esta folha, que ·foi moo la da espectaculo de. actos móitos importantes ·• da administracito 
com v.lsia de estabelecer-se; por ~~ossim dizer, um grande e s~rem publicados no Jornal do Commercio, já nilo digo'no 
impurtante. orgão· dos actos d~s poderet!"(lUblicos na im mesmo dia em que ·V~m publicados·no Diario 0(/icia!;. :maS 
prensa, .. 11 que tHm. estado reduzida? Nó~ todos 0 s,ahemos.. até em dias antecedentes I ' 
E purqu .. -? ·Porque qu~o~o os diffareot~s ministerios expe- O S11. Sn.vBnu o.\ llloTTA ::......,.Aio,da boje ·o Dia rio ··o!Ji.~ 
dein actos d" sua comp~tencia, ba ordem -terminante nas cial n:io dá,o telegramma do ·Rio da Prata. . :'· ._..· 
se.:rutariJ!!I para ao mesm.o temp~ que mandam a nóticia ... 0 .s11 • LEITÃO DA CuNIIA: ~ Co!J! • êffeito ~~· .',presi~ 
do acto a~ [)iario 0/ficial manda~em-na ta.mbem. á.il~gran- dente,. todos nós temos visto- actos importantes da,admi, , 
des emprezas typographica8, que teem Hgilos diarios na nistração publicados no Jornal do Commercio, e u:O dia se~ 
imprensa desta Córle, e. notadamente ao. Jornal do Com- guio te. no Diario 0(/icial, como. se; fossem· copiados·.dó 
merció·. ·• • · . . Jornal do Commercio de maneira que, para servir-me de 

O Sa. SILVEIRA DA. MoTTA:-0 Diario O!ficial. 6·sempre um• anexim .: popular, vemos ··andàr. D carro adiante do1. 
o ultimoque. publica os I! Cios do governo e as noticias de bois:'/ · · 
jmport~ocia. · · O Sa. SILVEIRA nA: MoTTA : ~O Diario O!ficial diz hoje 

O Sa .. LEITÃO DA-CUNDA.:-A.ssim, até vemos que muitas 11lguma cousa sobro·o bombardeamento da villa-Aivear? 
v~ze~ o Jornal do Commercio dá·noLicia ile actos importan- Não diz nada. Entretanto, os outros 'jornacs já deram eilt11. 
tis•imos da: admiuistraçll.o publica, antes do 'Diario 0(/icia(J noticia. · - · . · · · · . - ' 
·: o Sil . .:VIEIRA. D~ SiLVA:- Explica-se isto pelà aéltvi- OSn. LEITÃO DA CuNDA. : - De modo qu~; monta~ó o 
da~e de um e a pregui~a de outro. · Diario Of!icia!, como foi, c~m. as 'ma.iores. _eÀpe_ra'n'Ças, 

·· . O s11• LEITÃO DA CuNHA: -Nilo senhor, nllo é por. isso. (uroda me l~mbro do que .. oov1 a respeito desta creaçllo ao 
E para contestar o aparte do nobre senador perguntarei Sr. ma,rqnez de Abrantes) •. • • . · .. , ;. 
simplesmente:· aconteceria, o que nllo duvidarei chamar O S11. VIEIRA DA SILVA:- Tambem me lembro,Coi 
granrte iibnsci, se o governo quizeilse cobibil-o? antes da diSM~>Iuç!lo.- . . · .. ~ .•. 
,, o·, Sa. Si~vEIU DA.' l!ÍoTTA: -E' verdade; é que o . o Sn. LEITÃO DA CÚNIU:-... ,que anguraya~lhe um fu.:.~ 
gover~o. nllo quer. · . toro brilhaote, e comparo esses vaticioios·com ·o _que. o~ser.:. 

> ..... ~ ' 

.J 
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Ses13ã'O ~em '":3 r de. J,ulbe:· 
•.,1 •. l.. .. • '" .', ,, •·• (,. _.. J , . ,. ~ .. ,. , ~,. t, I .. ---· .... 

v.~rn·,. ~. s;:.·i•~-~-~-d.,_ !p o .• ~. _?. 'd·.·. !P_.~s~~:: ..... ~ei~B;. }.·e.·' "~l'.t1a.r,, .9'u.:e . ?. r~ .. ~t_. ~}I: ·:d' gd. ~~,.-~~·,~I~ :-~~ .,cg~~.\ ... :g~-. D.,e,v~ 2 11p~r,. :~~~/. a .• ;,p~.~o. "'. 
r~~.ml)~_tek !gn; · .. !'.;~.er~o .. reparo,,,c?~ r~ .. ~ç~~-.ã. ,ad!Ptnts- _r~ a e~ , · · · ,:~,:·:;::>:• , . . h;:! ,l:··i::!u:;· ,._, 'ê.i•M··~!' 
t~~ç~,~.JI,~ ..• •ca_:.es~~~~a•z.~, .... , .,:· 1.·,,.·. • ,,., : .•.• ,:.-: .•. < (Ba outros aparte1.) · · 

P~.;~~t~~n~~~,s~~~~id,as;~_t::~d:t::~~ô ~!~a~~~aom!6,~~~~ri .• , ':o:·s~·:·~~-~~o~o~ 'iló 'it1o B~!ft'a~. {P~~i_ià~~~~·'ilo~~~,ri~!h~):_ 
e:sp~e~~aj~ .~;~s.~~ r!'fpeito,, q~e·,~u mj~i~tr~;· '(~Jia~,DilO;pr,e- ·. ,-::~H!~~ ,JI,On~~ ,t~~ponpara -~~aba~ a.,~-~~a Õ, !e;!o,~ •:~~~f~l1 ..• 

tendo. nem es~.e~o1_s~l;o) _ _.a~~baria.~ui.~?. facilmente, ,c_oiD,: :~~~~do_~~~ .IDe ~nt.err~~p~~~-: •. ·i, :;.;u: , <,·;~.; " !'.'.~:'''. 
semelhante abuso. . . ,;_o Sn,•LBITló u CuNn: -·N!o,darei;apartes,;,)peço1 
':o·~sà!'SI~-.:Bia4(o,fMorTA :-"-E~t.f eo·gao·aiJo;: .•·· :: .a·: p·l~vrà. ·· :. ;:·. i·· '• - : .. " · .. ·:.•·;•· · ·' :'..·:·i,~~J.·,l · 

, O Sn,.- Lsrlo D.A CÚNÚl : -Ob I· .se acaiÍ.va: &~~ta ria· --o !Sn :·vuicoNos:ioo!R•o Bu:;.cn (jír,~idllnt,:do co"~elT&oj~:·· : 
dar:·fordtÍJD: 'á;. s.~crtitar'iá~ · qu~ ·eu. rêgess'e, •pára rqoe· nlio , ..:.. Eu p~<r~onL~• ·. · o'qo·e''v•l~ 'miai~,. ;e~!i.e _ _'pri_vil~gio ~,à;"po~: 
maoda~se ado ·11lgilm • ·resolvi~o pelo•"•meu· mini•t~rio "'á' b!Jcacllo dilA lars o o a concurreocJ& dos outros JOroaés COIII: 
quí•lqiJér jornal,: anta~ de maodal-o 'cóm. antecedencia• ile. o·. Diário 0/ficiàl na :publuiaçllo· dás nolicili's ·ao gó-,eriío ~ 
!14 bóras ao Diario Olficial. · .. . . . . · · Se -s~: 'Ex;· rios' diz ··'qoé 'o· Diario OQidaFdévê· •~r-'ol 
. .':O\ SIÍ. v181~!·DA SILVÀ :-Nli :tom . . , . ,_ ·. prime•r.o.:a •publicar .• as noticias :~e:origeniJomcial; e11filé}os · : 

O
·s . L. - ·c . po .. e.c~~d~r.~md. IS~os •• ~;,, ·"o'~~s .• Jo~~~es,,,st,d·P,,o~~~~ID .. ~o~!~,r,::~~N.Il·d··.,q~~o.~o.~.il:~,as. 

R. BIT AO D.l_ UNHA : - rtoc•prer 11.en o que n!o obteobllm· por .• coo uctos parttcu ares, 1n· epeudenlementa · 
pre!e~do ·:nem· 'es~ero-se.r· ministro; e pois :oilo' tomo ·c~io,. . dci: govéró~ ; 'se)~v~· ci s.tiu.rigor; ,zelando os'_hít~resse~~dif 
promrssos com ·o· qoe e~tou ex pendendo em ·bem da· argu- empreza· oaciónal, 'até esse 'ponto; cooui·"vota 'pêJâ'emênda:· 
merítaÇ'ito,' e·Y. Ex;_ deve tér<qué t~íih~ discerntmen'to bas- . qu~. ' pr~~flnd~ :·a-c~b.ár "com .. o ·:privrlegio d(p~liliêâÇi~:~-~~~ 
taote p~ra":nilo estar tomando •compromisso~; o a· bypo-: lei~'?' Piirêcé-ÍIIe 'que a 'contrádiécilo "é'inàniféi,a. : ;~ :~": ::' . 

· tbese;-de>:esperar; oó!·preso:mir·ser· ministro.: Antes.digo;' 0 8 L · ~ · · C ·-N; b '· ·'··''·····:~' 
como o nobre senador JIB)o Mar~nhllo;· o Sr.' Mendes''•tle' !'.: RITA" ~.A· UNR' .·.··-··--·?•:-8~0 •. >~~·-'·"-'S ,.,:'; ·n·· · 
Al:neida :,,:.~~t~u ~uit~·· satidfeito _co.m a, mioba .po•içilo ;·•da . f? ~,R: v,r•?.?l'I~B- , no. }\1~ ... ~RA,N,~~ (pr,e•!~~~"~"~o. ,,f~~·e:. 
s~nado~_; e ~ó peço á D·n~ que me dê rorçu- para\de ,vez. l~o' ~ T~-~s e~ pon.~o .. ~.e,;p~r~~ ~~sa ,~~~t~~drc~lto_,;_~ pe,ss.'! 
em ({Dando.rr fazendo aqui estas. observacGes ·oo outras a .. coosrderar a emooda .. roilflpeudeutemeote do (olo. do_no~ 
semelb~rites'/; ,., • ··: • ·: · • · · '' · ·: ... ' '· · · · b'ré ~ena dor pefo Aniazóliils. ·:·····. , ... --· ·c·· · '-!:' :'· "'!'. · ·: 

·><·tevàn'téi~'me,''Sr; presidente ·· p~r~ ·motivar 'o.'voto que! . 'O . privi_l~gio, · da.typogr'apJi'i,("ria_c_io'nai. 'r~i"j~lgaiiõ;~~~:' 
pretendo 'dar contra a:· p~iipo~iclÍo''d'a caiiiara dosSrs. de~ cessario' por d':os pdricipins: o d~··antbe'ilticidii~e.da·néis~ 
piitÍI'dos; e eõi Cii'vór· 'da _emÓ~d ;;''qna IIC~ba 1de ,ser 1àpr.e~' e o ~a. ce~~~za' de. 8~."-~~ublir,~çAo rpgu.~a~: '. ~;,· ~::, ·.,.> :· '." 
sen,hda ; . aP..e~a~ .. ~provet!ei,.'." oc~~si!o . para· (àzer, os .. E, P.r~cl,MO 9~~. ~ . P?~hc,a~li? BA,faça e.~~~ faça, d~-~~ ';D:!'.~O 

_reparos 'qne; o ·aenado' ouvro · em bem· dós int~reres'ses 'i! o aulhenllco, . qu!' .1.n~p1re .c,onfi,ança, _qoe, oito. possa .1Dii11Zir 
D!liiio:'O!fi.êi~l .. r;iá "vê ·o' .. n.~bre. mi~i~tr? 'dá.razen,da'que e·m errlis'· ~r~j~dii:i~e(á~~.}n't~,~Âsslis: .'P~~I,i~os:e;1~~s~}o~~;: 
oeste pa_rtrc~l~r sou' ~.Wm~rs governista do qu~ S. ·Ex., e r!'sses_ partr.c~lar~s.,. ~~~.'!-, : I!Stll d~pl~. ~~.~eSsld~~~; ~,_c!.ll,~O. _ 

·, 

~.; 

do' que' teem s1do seus illustrados. antéce'ssores. · . ' que a typograpbra nll.cronal oito deve ter a· concurre~cu~ · 
. . . . ·· · · :_- _· :··, t1o:t partlcalares, pelo menos e~_qottnLo se nãó _.et~gota~·~~Di .~ 

. '·' ~ · -~r,-,.~i'!~O.Jide. ,.d,o ~~~. Br~,ct)l., (pre- ediç!o, •· porque ofleria~ · ·importao<E.stado· •um·: prejuiu lri~ · 
_Siàen~e do .c~n~~lho),:7 ,Sr, ,presideote,,,me!f·;P.are~er,a_ evi_tavel. · :· · ' '•::_, .·:~;: ·''.':-:~''! .·, ~i-·!: · 

re~p-~~.~~ _.~o. pro!.~~-to vmdo. d~,. ou~ra .ca.~ar!l ,Já. for ,por : • O·Sa: 'SitVBrR!:riÁ.•MoTT!:.:..;.;Eis'Üm« emeÓita'-qae~Vf~x.~-
mlm enun~1ado , ~go~~. tr~,t.are! .só/"~nte. da eiD~n_d~ 1u~ póde capresentar •. - . ! • • ' . :.' .. : :. ,:·,, : , .. •J"••" ... :~, i·\.~-
apreseo_t~n- o .oobr~ ·senador: pelo' Maranhão e· coosJdorar~•. '·' . , , . :, · ·. . . . ;. . .. ,_ .. :. . : . , ·j./. , ..... ; . ;.,~.; 
de ,passagem··algum~s obsorvaç~es q~e acab~mos de ouvrr . () Vli~CO~PB ... oo, Rw,~n~.":~o. r,~BIÍ~~~tiJ ~O.COJIS~~~~J:,';7,':'·. 
a~· oobri! seoador·pelo'Amazonas: · •. , ·. · · · ·· . E!l~. se~1~ ;?~r!ga_da a _p,ublrc~~.as.l~•~ e·.ao m.~~IJ!~,}e!"~~ 
·: A:d~irou~~e _qull ::o ·ilobr~ ·se~~dor _pelo Ama~o.nas, ~d~ faCJhtar•.a a .. qua,lqqe~ .. emP..r~x,a,rr~·?~~a~ .. ~.,~m! .!lo~~:~~!~ 

vogando:os ·•IDteresses,. que elle · eonsrderou · Jegrumos, ·da çio, mars ou. meno~· ecooomtca, com . maiS ou f!leD~h".~i:' 
typograpbia. nacional, da em preza do .Eilado; ·a.o ponto' mero. B14verJ~ aasun ama concurrenc1a qoe trar.ra ·p!&JUIIO 
de.·dizer~nos que, se. algum- dia Cór ministro,·. ha:.de:.aca:bar · ao··Estado. · • ·' .. ,, · ·. · · · · ,,;·:· >: ... : '·'' :\·; ,: ,.~ • n··. O ~ 
com o abuso . 0 s V --8 'F .•.: .. :2·••··· ·.:,,·.~~ ·~"'~J 

,,·.:; ;,. ..... '''·' ,, : ..... ,: '·' , R, JBIR! ~A ... ~:v~:-;:-_.~~a o._g_~veroo.edr_çG~I 
O SR. Ls1Tio u Ct~NR& :......,S1m, seobor. .. . .· · baratas. ·' ,,. ... · · • ··• •· . · ..... · ·:-~ ··'· '-' 

~ ;; ó sft·:~lllCOrt~~- D_,;.itf~.BiuNCO .;(prtsid~nt~ ~o"~o~~'ez/~~) ,:, '··o s·R. VICONJI~- nÓ, altsii'&Ni:~"t.PresÍdil~i~ 1 di; c~~ef~o); 
-;· • .' de darem-se para outrus jornaes as uoticiaq of~ ~EouHido; pois;.'lfue, aó·menoa'ewqutiotii'nilo'rór·e'igu't~~a 
llciaes. ao lmPsmo tempo que ·silo publicadas· no Diario a edição·. offidnl; :.0 ,• pri•lle'giu' ~ indi<perisa1el~' A co'ocorl. 

•· Offi'cia!: íi 'ái~:Üm~s VPzes antea, 'conclutsse ·de.él~rando. qn~ reoci.& 'pBr.tic~J'nr'nilo .tiõ.dérá ·8·er' limitada. • .. · ,,,, ·~ •· 
votava a favor da emenda do iltu;tre. senador pelo . ''""",(, "· .... ·1 .. ; .. , •. : · .. , ''"'v' •": 
'1\fariiillião.·· _ ::· •<: .... , .•. ,, · · ·· • :• :· .... ·· .• · O SR, VrBtR! DA SiLVA :-Póda, a um éertcl IÍuméro' de 

Se_ ~- _Di_ario .. _Of!i.~i~!. d?.ve ter .. o1 :~fivilêgio!là poblicaÇito exemplã:res.' .. ·: ' . , .. , .. ! ' ,.,, ; ' . .· .·:: :V; ;i; ' • 

'das notrcJaS offiCJil6d~ 00 antes, para· falia r é'om"mllis rigor, ' '0 sa: 'VISCONDE'· o o'· Rio'BRlN,CO (presfdêtitJ(do con'uiho); 
deve''t~r ·a· pr.iorida~o ria publicaÇilo ''d11s· nciiiciiis' oinJiáes~ -M,.s convrré:1 ll'inda· c'om· essa limttaç4o,- ·admittir 'a lcon'<:
comó quer' o~ n'tibre s'en~idor . Pf,iVar. ll .typrigrapbía í, 'acio'nal ~urreor.l.a pnrllCQIIIr, ?: Não,: porque' faltariam os ;;' rtízl o 
de :ama:•·vant~gimi luuito 1malur; qu'ill o privilêgici ''da'pu:.: primordinl que determinou a provideneia·r-legislatiYii,:Va. 
bli'éag4o''daa' l~is'?' " · · !· ,.. ' ' · · · ·· · ' auth~nticidade .. ,das leis,. que .só .o.Eslado ,póde garaocir. -. 

• -:: \,!~ ·.I·~ .. \,:·.·,~, ,:,1.,·.,. ,\.,;. •' >.,•·\,. I·~·! ~l:. -.:•'·- .. ,:,tr ,.,._ .,,• 

...·· . 
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· 0 81~ V111U D.l 8JL:,.1 :.-.BotÃo 6 precis~ garaatir &ado 
qàaa&o 11 publica pàrticularlbeole.. . 

·o 8;. vrsci!IDI DO R.o Ba&ftc~ '(Jwuitlettfe docottlll11o): 
.JI.Ito alo 6 rontrario aoa priacipioa g11raea da hb~rdadA 
dê indoatria • o Estado neste caso p6de-ae consJderar 
tomo o aut~r de ama .o~ra liUe~aria oa sciPotilir.a! ~a~ 

, tem . o: direito de propriedade, :a :a1nguam ~endo p•~f!!•&lldo 
reimprimil-a sem o 1eu coo~eatimento, N&o é, pn11, ama 
ezcPpçllo odiosa,. e .aingalar: eea_e privill'lli.o .qa_e ~ Edad? se 
reeena, de~de,qae elle tem obngaçilo de rmpr1m1r aa. le11 a 
garaa\ir ~aa aatbeaticidade. . · 
. O que devemo•. deaPjar é qae.a typngrapbJa aac!ooal 

possa d~sempenbar esse sertiço do lbelbor modo poaanel. 
; O Sa. NtmiB Gn11çnvss:- Esee 6 _qae é o poato. 
·';.O Sa. vr~coNDB DO Rro Ba.uiCo fPruid,lltl do eo11111lhol: 
'":""Ora,· 'o·, go,eroo ie eefurça para colloc~r .o e"tab"l~?i· 
mt~alo aacional no melhor p6; o seu administrador .foi_ ã 
Eo~opa estollaf. os melborameatoa, e com aatori~aç~o para 
contratar · algaae artistas e trazer todo o materral ae-
cessarió • ; ·• · 

O· Sa. Z.lc11U.l8 :-Dê-se-lhe aDia casa. 
O Sa. vrsco!IDI DO Rro BRANCn (pr11idettle do eo~

llllM) :-. , • e trata-se .de construir um PdiOcio propr1o, 
porque a typogrApbia nacional . estã e.m casa empre~tada, 
sem ·as proporçiiftS pracisae. onde aao ~e ~odem montar oR 
mar.binismos. ·.que deve ter am ea& .. belectmeato daqaella 

, ord"m (Apoiado•.) . . 
: Quando, pois, o gonrao, .attendeado a eatil n~cesatdade, 

cai da. ·.solicitamente de melhorar o estab~lectm_ento do 
, Ratado JÍilo me parece a occasiilo maia opportona para 
eereea;em-se Yantageas, qae muito antes ou de~de a soa 
creacilo foram julgadas indispensaveis ao interesse p11 · · 
hlicÔ. . · 

•0-Ba. 8JL11tll.l D.l MoTn:-:-Ealilo v. Ex. vota con
.tra o projecto .·da camara f 
·. ·o Sa. ·:VISCOI'IIB DO Rro Bu!(co (presidettle dh couPellao): 

.....:; lá disse que votava contra o proj~cto, que julgna con~ 
\'eni.,ate que ~lle.nllotlvesse aod~m,.nto (6 m~··b!' opinillo 
iadividoàl), ·com qaliato nllo comprehenda as. le1s Impressa" 
aa tjoograpbía' nacional senilo em curto ·parindo. A. im
preasfto da · typograpbia nacional já alcaaça ao anno 
de 188l. ·· · 

O Sa. BtLVIIII.l D.l HoT!.l: -Muito JÍem. Edioa minia
·terial nesta qal'lllo. 

o Sa. L11Tl0 D.l Cui'B.l : - Tambem eu. 
O Sa. 8Autn : - N6e estamos goataado de o ouvir. 
O Sa.; ~ucoi'DB Do R1o BuNcu (pr!llidenle do con~t

lho) : - O . nobre aeriador Pl'lo Amazonas ceasarou que 
ee mandem· aa noticia.s otllciaea para os outros joroaea_ao 
mesmo tempo qae para o Diario 0/ficial. 

O SrLYIII.l D.l MoTu: -.Nisto elle te~ razilo. 
0 Sa. VISCOIIDI DO Rto . 8RA!(CO (pruidenle do COIIII 

1M} : - O facto qae S. Ex. ootoa não 6 novo ••• 
O Sa. LI:JTlo DA Cu11u : - Eo lambem o disse ;. 

V. Es:. nlo oa,iu ? · · 

o· Sa. 'f1acoMo• •o R1o Bw~o (Jireddoi.tG do co~t•e-

···~' :·~: : 

. . . ' ·- . ' . ' ' ·· .... _ :··--~:~·- _.:· -~~~· 
IAe:.-.. ••• maa dno· declàrar ao J!.Obrueaador que alo ··".•Jo 
neste · · prucedimeoto motivo para . cu,. ara. Nilo .-••··&em, 
maadado · ae aoticiaa, dura ale el&e miaisterlo, nem: aatet,. 
e6mente para am joraal; quliado o governo aa fac~lta,: 6 
para todaa aa folhas diarias ; a propria typograpbra aa~, 

:r.ionar mand:~ ama pron. aos uotroa di~t !i!s para que ~a~. ·. · 
·bliqaem •imaltioealbeate as mesma• ao&JcJas. 

O Sa. SrLYIIU DA llon.l:-Aiguos ela maia feli~e• oa 
publi•~açlo, . , • . . . ·' . · 

0 VISC~lNDB D~ Rlo.Baucco ;pre1id~nle COflll!ho):-Nio' 
lelll p~trecido c"nvenJenle· dar a a Dfario 0/fic•al o .. mooo
P••lio das noticias otlldlles, ·qol\ndo a sua m11.ior ditiilg. çito 
interesa" .ao g•IVern., e a todos. 

o "'•· SrLYBtJU D.l M~T~& :- Isto 6 por caaâa da feli
cidade de .. lguns ••• 

o Sa. VIS~O!(DI DO a.~ u;,ftCil (pre~idenledo c~nlelho):_ 
-Se às YPZ•B app11r~ce em alg11m jornal -nütir.ia qae 
pn~u ter orig11m oftl,Jial, sem qae a,Aolba do Eatad~• 
tnmbem a publique, . é . isso devido ás dtligencillll mais 
actina da folha. particular, qàe colbe ama oo outra in
formaçllo e dHia III. serve. 

O. Sa SJLVBiu Di Mcí-ru ::....Eatilo á aegligeacia do 
Diario Of1icinl ? . . . 

O Sa •t~Cn!(nJÍ · oo Rro BR.l!(CO (prerid'"'' do eoil••
lho) :-0 Di11rio OfficitJI oão tem a mes~a-~clividadA daa 
.. mprpzaR parth,ul~~.,,.; e"pera aai!JralmRDte. que qa11odo 
baj" ·a,na aoticia, cuja poblicaçile seja urge ale, o gonrao 
lb'" remeua. . . ' .. 

Porianto. Dãll ~ eatraÓbavel o facto. que mereceu o re':' 
11aro do nobre i.oealldor pPIII proviacia .do Amazona~ ; : to.do~ 
o.s mini~terios. o team feito, e nito creio. que S!lja lndt•p•n.~ 
s11vel á prosperidade da typograpbia aa.cional e. do seu •. 
diario esse monopolio :ds noticias otllciaee •. , 

O Sa. Z&CAIIÜs:...:..E o. Diario O!ficial . nilo lem nada 
com a typographia aacioaal com esta qaestilo. ·. · . 

O Sa. YJPCoNDB Do R to _BRANCQ (pre&idei\fe do coarelho): 
-la .. tameate : · e o Diario Of1id41 nlo tem n11da com a 
typo~trapbia aacioaal: silo doa~ repartiçiles .distioctaa. , 

Em conclaião, voto contra a emenda do nobre 11n11dor · 
pwla província do l1111ranbil.o, e a ates já ô linha ílito .e boje 
r~peti qqe ailo soa . favoravel ao projecto emanado da 
outra camara. · 

Picou adiada a dieeaeallo pela bàra. 

O Ba. PRISIOI!It'l deu pua ordem do: dia I:. 
1• parte, att! ti 1 hora. - I• diacasJIO do pareur da 

r.omntis•llo de constituicAo cnne"d"odo a liceaça . pedida 
pelo Sr. a11aador conde de Botepeody. · . . · · 

Dita da proposiçlo da éaoiara doa depttadoa sobre .o 
recrutamento. 

t• part11. d t hora ou ar~tes. - Diecaselo dos requeri-
mentos adiBdoe de· 1878: _ 

llo Sr. Mendes de Almnida, plldindo ,inrormaçG~a r~lati
YIIJ i A•anci,.ç:to Catbolica desta CGrle, e oatroa objec&oa;. 

Do me~mO·ftllnbor, p11diado que a mesa iadiqae o modo 
claro da ezecaçito do arl. 67 A do r~g•m•oto il\terao do 
senado, e que se solicite. do goverQ.o .. diyer•u, :iafor
maçGell. 
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. Do . eorrea&l auno, do Sr. Figueira de_ Helio, pedindo 

.é6pla'il~ á:Yis_ci;de·S·de Nmil•b•o de 18'73 e do • lUdo do 
prilliideaiÍI ,, d • pruYiocia 'd" Pernambuco, ·relati•amente i 
•a•pea•Ao . de pagamento de cciagruaa a diveraoa pai1Jéb'ua. 

·. Uein do Sr. _Yiaconde de Souza Franco. para pedir-se ·ati. 
BOYerao · iaformaçGea e• bre: oa moti_vol da aasp~n•lo. dÓ 
pag~m,.nto da é:oogrua de alg!Jna' vi&arios. do b,ispa~e dt' 
Peroanoboco - . ·, · · ··. · 

A aaaembléa ge~al reeoJye : . , . . . . • . . . 
_ · Ar&. · t:o Slci cooceditlaa. ae ll'gáio&ea' :lo&lri~: dei: 
para a fondiçlo do . patrim11oio 'da As -ociaç&o·,Proml!lor~ 
da ioe&rucçao, ióaagarada aes&a C6rte no ~~ de.laaelro 
do corríiiite annó ;'·e · ou&raí dez .de•&inadaa· aô .p&triiaoalo · 
da Aaaociâçlo Promotora da Instracçló de. Jfeoiau, · iDíu~. 
gorada na meama data. · _ · · · · · · · · · · ' 

· ·_ . I''··· m do m~•ml! ae •• bor para pedir-•• laform•çGe~, ., 
IOYoirnn ·acareia doà pri.Fciuà de lei 'da. asilemblé-• proviu· 
cial do.Potrá, a qllft o prll~tidftotll negou a aaocciio. 
- O i'e.&o daa malerias já deMígoadaa. • 

Art.· !1.'° Ficam revoradaa u disposiçiSea em · eoDtrarlo. 
P11ço da eamara. dós deputados, em 30, de 'lanbc~· de 

18'7( - Ma•oel · FranCisco·Cotrla, pre~idente.-Dr.··Joca• 
g••im:Josâ de'. Campo. d11 tlula de M•tleiro• • Albvqu,;'qv•;' .. : · 
!0 •ecrrt~&rro.-Marl&flfao. d• Freilar · Vidra.··· ·M•Uo;· 

Liyaotoa-se' a IIIBIO iB 8 lloraa da tarde •• : 
' ... · 

81'• •e••ão 
:EH 4 DE JULHO DE ·18'74 

~ ;' . PUSIDIJICI.L . DO. sa. VISÓOl!IDB DB l.I.OUABY 

to "ecretario. . · ::. ·,, ·· 
"! itaiembéa geral.ra.oiYe : ,, · .. • · . : · . : ' · ' . 
Art. 1. o Saó ecinciididaa 'quatro lcilliriaá em heãellcio ··da 

!ilau&a Casa da Moeerirordia da cidade da Feira) de Santa' 
Anna, p•·ovfncia da B~bia. .·. . 

•ammarto.-Exl>siiiBNra.-Pareceres da commis
til~ de instoucçlo poblica.;-OaoaM oo Jlu • ...,. Lieeoç~ 
do Sr. ceóde de Baepeody.-'-Recrolameoto. -Emenda 
e di~curso do Sr. Paranaf!uá • .-.. Eetallllos da associa· 

!r&. 2. o· Ftcam revogâdas u dlsposiç!Jes em contrario. 
P11ço · da camara dos drpotad"1 em ·so de Juàbo · d~ 

18ii -Maned Franci.co Gorrêà. pretid•nte._.;Dr.:IDG~ 
quim Jo~tl de Campo• da Coda de Metfdror '' Al~u:- _. . 
quergue, to secrelario.-.Marti~tho d1 Fre11ar Vidra· de -
Mello, 2° eecre&ario. ··: · · · 

A' commiasilo de fazenda.. ·' ··" ·• 
.. ç&o catholica.-RPgimen&o.-Súapenaao de pagamento 

de coogruas a parochos de Pernambuco.-Discursos do~ 
_ ~. Srs •. Figueira. de Helio. e viacoode. de, Souza Franco; 

•. ·'As o aia horas· da· mÍinbl fez-se. a cbam~d~, e acha· 
ram- se presentes 'Vi ate nove . Sra: aenadori!S, · a s~b6r: 
l'i~coJide de J~gairy, Aliiíeiila e: Albuqiiflrque, ·aarro8' Bar. 
rato, Dtaa de CarYalbo, barilo de Man••nguape, J .. guaribe, 
biorilo dà L•guaa, liarilo do · R•o Gr·"""• .vi.coude d" 
Maritiba, · Dinrz, barilo de M .. roiiÍJ, Godoy, conde d .. 
Baepeody, marques .de Sapucaby, vi~cuode de Aba,.lé 
barAo :de Camargos, viscood11 de Camarag•be, · N ~~·es Gon
çalves, barlo de CotPgJpe, Ftoroande~ Brajl'a, Figueira· d~ 
Mello, .·tluque de . Caxias, .. Parana11aá, · \'iacoude do· Riu 
Branco, Antlo, Jànqueira, Caoha F•gaeiredo, Sinimhú, e 
M~t•d.ee, de_Aimeida. _ · ... , . . , 
· Deis11ram de comparecer côm 'caos" pa•ti~ip!ldà o. 
Sro:" Chidiorro, bardo de !ntonina, Octaviano, · Robdro da 
Luz, .N~biico, Pompeu, ~iaccirido do Bum Rutíro, viiiConde 
d_e .Citra•éllae e: Yiecoade de .Nitber• by. . · · 
. ·'Deiliàr'am de cómparecer aein 'causa P"rticipada ot 
Sra. FirDÍino, Souz• Qutiroz, Pnula Pes.lca, Sihearà LC1bo, 

· ' Sarain, Jobim; Vietra da S•IYa, m- rquflz de 8. Vicente, 
Yiaconde de lnhomerim e ·'fisco ode dé' Saaa~ana; 

O Sa. i 0 .SBCIIT.llío·deu couta do segaiale 
EXPEDIENTE . 

A ass11mbléa ·geral resÕlve ': 
Ar&~ .1.• E' aatorieado ·o go.-erno para mandar adaiillir 

a exame . daa ma terias. do l• anoõ da f~caldade , de direito 
do Recife o rttudaota ouvinte llare,.lioo Doruellail ·Ciaíara· 
Jooiur,- drpoid de approndo •ao "preparatorio qae lhe :fana·~· 

Art •. t.o Ficam rii'Yolflldaa ••• disp"içlea.em contrario.:. 
p .. ço da Cllmara du• d•puhdos, em 3 de Julho de :11'7& ~, 

- Ma•oil Fra8ciico Corrlo; preaideole~~- Dr. ';/04fuim. 
Je1d ds Campo1 d11 Q•rtiJ ds Mdll•iro1 ti Albuqutrful, to 
eecr~tar~o • ...; .MarliftAo·tle FreUar Virira di Allllo~·t• ae-
•~retario. · .. ·."'í·.· ···".: i,.r; 
· A aas•mblia 'geral reeolye : _ :· ;, ·''· 

·Art •. 1.0 B' aulorisado ci governo para,ma,.dar admillir · 
i matricula no to aono da faculdade-de mediciná:do.: Rio · 
d~ Janeiro o eatudan&e Arlbar de Cutro Araujo, que, ·aD&el 
do acto do mesmo aooo, deverá moatrar-ee ·· hàbilit&do. ~em 
arg .. bra e injl'lez · · · . " · , · :,- · . > • ' ., · . 

Ar& !I. o.· Ficam .• riYD&adu as di11poJifÇilea' em· coà.ti'irio'~ _ 
PHÇO da cama·ra 'doo d~patadu•, em 8 d(Jullio de 18!&~: 

-- Ma•oel Prllflcireo ro~•.la prl~ioiente.-'Dr. locizuia · 
Ju~ d• •ca"•POI aa t:orl• d• Med1irnr :, Atbuqutr9v•;'·il• 
secrrt11rio.- 4farlirtfao itf Irritar Vieira di M.UO, I• .... ·. 
cretario. · · . , · ' · 
· A' commisalo de inatracçlo. pDblir.a.: . :. · 

Tendo comparecido"!oaia os Srs. ·. FerDaDdee da· Canlia, 
Z·rarias, barlo de Pir~p,.ma, UchGa Cnalcanti; ,Pan do 
ar~odonça, visconde de ·sonza Franco, Lei,t&o da_ Caoba, 
Ti:líxeir!l Junior e S•lYiira da'Mo&ta, ·o Sr. presidente abriu 
a ~easilo·. · ·' · · ·· 

· : OOicio .da i do correu&e, do .l0 secretàrio da c~mara 
do~ _Sra. d_epatadOf, communicaodo que, por. oOicio do n•i-
nialerio do lmperio i111 26 dli Junho proximo findo, .. coas
tara á mésma camara terem s1do saacciooadas aa re~o·
laç!J6s da assembll!a geral, que creám colltgios eleitora .. , 
na 'Yilla de S. B~rnárdo. do to dl•tric&o · da ·província rio 
B4ranblo, :na do Sai1D111ro no 15• de Peroamboco.-Ft
con o 'enado iu&Hirado. · 

Lciu-ae a ac&a da iesalo antecedente e, alo · "liateDdo 
quem aobre ella llzeale obaé"ãçGes,, foi appro'Yada; · · · · 

0 81. I• lllCiaUIIIO Í~a 01 segÜiol~l : 

QuatrO- cofftCÍO•, IPDdO d11011 de 80 dfl JooJihn ·· prn1iJpo 
Indo e dona de 3 du correu&~, do mlltimu l• accre&"ri.,, 
remel&e11do u Hpinlea propo•lçlet : 

MalricuiG_ do ulvtlaflll 1'. p, de Lu~ 
A co111mis"lo de ia .. tru~çao publica e~a'nuuoil a propo

.-çlo da camara dua sr~. deputados, que aa&ori•a o' ~o;. 
verao para mandar admi&&ir a uame du materiu do . 

. ·· ' 



i,,·:· 

: ... --·- .., __ ,____ ..... 

•. . _r. ·r·_ · •.. .' . ; 
1~.aono .da faculdade de medicina dei Rio' ·d·;·Jaoeií·'o,o 
iiiliodaiíié ·iiírviote ·Fraàclscci 'Pinto 'da L ui:, depois· de appro
vàilo'em'geoàiêtria., ,, •. _;.' ·': ' . . ·< ..• _-_· ' ... 
•·: 

1E',eomo Dilo existe,'prova a1gÚma de motivos pooderosos, 
qúe ico'nselbem a·fazer altêração Jiias' regras ·_consagradas 
á'Ós'estàtatos' da eacola. é a ·commissito: de . . . . .. _. 

' ' : . ... ! ·, . ', 

,, . , .. P.I.RBCBR _ 

Que !'ilo · sejli' apprciva~a 'a dita proposiçilo, se o s~o-~do 
olo houver -por bem maoiiAr o contrario. · · · · · 
'• Si.la •.da·s -'-commh>Ges, i. dt1 Julbo c de 1874 . ...;;,. Cunha 

Piguéiredo. ·,.;;_ l;ilttiflde de Camaragibe. - J. M. du. Ci 
Jobim. · · · • · .· ': . ' . 

-.. --~........,.:,, 

'do·_ t ~ ~no~ dn .!a~,qld~d~::}oi que;~- ~~ji~~e; :ti~fe~P, ·4~; ,,s~ ' 
nilo _ deve ·conttou!lr na mut1laçilo qu11sl . constante das TO• 
graa. ordinarias dos 'estai'utos 'das' '•escolà's,·. pelós'liiiôtiviia 
qüé ··a 'commiss:tó já tem :;pôr :Vézes'·pimde'rado ; . e p'of;sso· 
lli:e ' parece qlie, por uma' bilin ente'ildi_da' ~ e~ideote_ eqoi:
dade; :será 'licitei conc<~der sóoij.'Ji'te. aó 'alomiio 'a, graÇa ae 
ser~m 'revalidados- OS1fXIiÔles fj.iios'até' este'aoiÚ)'ê eis ;qnà 
houver de fazer até o anno proximo vindoór'o~·~ntés: dil. 
matri•!itla'' géral da faculdade j para o 'qae·ôJsa 'il.'com-:
w'issll:il ol!'ereêer -·~ propo_siçil~ . da camara, t~mp'o~ria u·!D~ -
emenda sullstitutiva· do art; ,_ 1•, que. ·estlibeleça ine_dtda 
geral, comprebeod~odo não' só o peticiónario, :coiDo' ta'm~em 
os que se acharem :nas. mesmas eircumstancias,::poopao
do-se deste inodo ao corpo lfgisla tivo &ilota perda de tempo 

:. A,·. commissão de io~trucc.ão publica examinou ~:propo· em CODCed•r OU.llegar dispeD8aS aos ,tl~tudantea: a emenda 
será a seguinte: - • :: ·-· -• · · '· · -· . ·_ .- . 

- Matricula do estudo Ale T: C. de 'va,conéellol 

_aiçilo da camara dos Srs. deputados, aotori~aodo fJ go•. E • d d 0 d 
verno a:maodar' admiuir á matricula no t• aono·.da facul- m Jogar do a~t .... •. II.:P_ropos~a, iga~se·: tempo e 
dada .. de m~dicioll do R,io de Janeiro 0 _ éstudaote: Tancredo quatro aonos marcado para ddotro delles __ poderem os 

aiumóos. prestar todos os··exam,es :preparatorios ner.essàrios Cl_odomiro de Vuconc~llos, que pre~t~rá exame,das mate.:. · 1 
rias .do., mesmo ,aooó;, depois de approvado· em hi~toria, p'ara serem admittidos,á matricula das Cacnldades do m,e~; 

-rio,Jic~ elevado a_ seis anoos:...:..s~ ._ll; _ · ~ · .. ·· ·:· • ~'- ,-,: ::''-_,,_.o;, 
p,hilosopbi~~o e gPjim_ftria. - . · Com• esta· ·émenda ·a cómmissão· é de''·: ·' · · 

E como o alomoo não teoha apresentado motivo algum ·· · -,, 
para se lhe · poder·_ conceder uma _graça, que se -oppõe á :PARECER . 

lett~a e espírito dos estatutos :das escola~, é d_e . _ Qoe .seja approvada- a proposiça:o, se o· senado assim 
·.> _ , P.I.·RECBR o julgar em su·a sabedoria.· ·. _ . . .. . 

· · Sala das conomi~sõe~. S de .. Jolbo de ·1871 ... ....:. Cunha 
,,:Que· a· prop-osição não seja ·a~provada, salvo ,melbor Figueiredo.- Visconde de Camarogibe.-·1. M: da _Cruz 

juizo 'do' seo•do. · . Jobim. · -: _ . .- · · , : · ·• · -.--·· · • f:.-
. Sala du'~ommi•~õAs, S de Julbo de 187-i -:-Cunha Fi-
gudredo.-V:·d~ :·amaragibe.-J. M. da -Cruz JiJb;m· · · . Tran fe~encia. dafac··ldade\ls_.di;eito, ~~- Rll~lfe·,_, 
:~:;Mid~i~u.fa :do, ~·ludrmte. Fr~~Ci$co .. Bulellío, ae·. An- A. commloSAO de ID"tru··cãu publica, á'vi~ia da·inform&.;! 
... -~"'.·•· ., .. : .. : . . _ drade,Juntor~ :. :_: .. ,;_ . :_._ .. cilo pre&tada ,ao seÓado-·~eJ.; mlnisterio'•dn·Y1Pperio,''na· 
. , A. .prpposiçilo da cainara, dos. ,Sra. deputados, que a ,qual se declara QOd o governo está· Lr11t•ndo •d~ obter' tér:: 

· - · · :reoo; emqoe·se coostru",' com·.as ó~c .. ssilrias. accomoíla~ commtssilo atteotamente exammoo, antonsa o gov .. roo· para. - , 
mandar admiLtir a exame da$ .ma terias. do · t• .. anno dn- .ções; um edificio:· para< à;· faculdade de ''dire1tci 'do· Reéife;' 
faculdade de,'dirtito • .d.o;.Recifa, o estu.daote FranCISCo .Bots- t .. ndo sido•':eoearreglldo um .. architecto'ae ··formardos--'res~·· 
lho:: de:.-Andrade. Junior,.. depois . de approvado. errLhlbtória· 'peétivos planos ; ·e finalmente'" que não· parece•:convenie'ntà 
e;pbilosopbia, dispensando-se-lhe 0 lapso .de tempo pára privar a çapital· de Pernambuco :do_intern.àtó ·ou 'externatôi 
validade dos. ,exames preparatorios de. latim, rrancez e: denominado Gymuasio, que sem duvid&: ·presta"valfo_sos· _ 
ioglez. ·· _ , .. :: .serviços~:-~!.~~ · >' .,. ·; _ ... · .,·:·: .,. _ .I ;:-:;·;;~,;·~·~-' 

,_.Os_,dDcumautos.Hjua./acompaohnm .a;propo~içlto~provam _ , .. " . r.AR.B.~~~ ;- .c•·.: ,,, ,.1 ... Z.d: 11 .. ··· .!. 
qlle:ooilhefl'elto!. O· dum no. flz"ra .até .. 187.i .. seis· ex!lme8 Que SPja considerada pr~judicadaia .dila· proposição. ~r· . :, 
pre~torios• 1 e---mais --doo~ . até'. i ,de M11rço· do ·.:corrent., S~tla,_das; se••iles, ,,s· de; Julho -de.-, 181;.1;.-Cunha. :Figuíi..:· 
anD(\;.iÜ_caD.do.lha. reatando. os- d11 ·bisiur.ià ,_,e.~- pbrlosuphia;· rl!do.~ Visconds ,de. Camar:agibs.:·. , , ·-D T<\>c. . .: .::· :'·! · .,,,: 
para •os IJGaea 1!e ,achara, preparado,J n4o--pod~o -o, ·porém;; . Flcaramc··so~re_ ,ai m•~a '.para ser 'tomados .. em :conside .. i:: 

- ell'dctoal-os por motivos de mol .. stia, d" que Cora accom-"d - é r, açil.o e_om ~s proposiçGes a: que-. se referem.:;,- : .:: ·• · . ;•'•'W mett1 o, como se v .dos attestados j.untus. - ':. 
O ,caso, d_o. aoppliçante __ merec" ser, atleodido 011_parte 

em quê' p~de. re·valida~ao· ~os exame's. que prest<tr'a:na·o <~ó· 
até 1872, .m~i até' .. 187.( piiÓ_ obstllnte, bá'vér' expirado( 
o)apso de tempo; quatro annós, que.' os ,estat11tos·, milrca·m·. 
para ser prest~dos.todos · os éxames pr~p~tratorhis -~ p;;r
qu~tnto esse !!Spaço. é mui corto para ,que, se pus~a ,bem 
&ftiúlar tantas materias, re~oltando d•_hl um fl'riÍode atrõ
pello e Sobretudo O inconveniente de ser--m laA~ e.tudos' 

· por comp~ndius, :ou· antes por -~ynop~es mui· abri.vi~tda", 
que oilo deixam\ na;.. mente dos alumnos_ S!lnil.o, :v•sllgios da 
disciplina til.o l1geiros" e fugitivos, que m~l ch~ram para 
aâlvar: um exame soperlicial'.' -

"'Quanto, :porém, 'â dispensa doa· dous exames que Cáltam 
ao'· 'alamno para eer• matriculado: e fazer acto das ·ma terias 

· ; -:• .~ ORDEM DO DIA: : · 
tlCRNfl,\ .1.0, SR:;· C~NDR; ~K :-BAEPENDY 

. · _Entrou ei:D - i• e· oltim·a discássão e' 'roi' ~pp~ovlido' J o -
parec~r da commissilo' d~ qonsllll,tiçilo, couce~enílo 'a li:.:·_ 
'cenca pedida pel" ·Sr; coode de B.: .. pendy~ , · '' . 
. Õ ~n._ PRR~~oBNis_nom~oo ~.sr~ P~es d~_~éó~o~Ça"par~ . 
Aub•tituir na. coJllml~sa.o _de. ~estati~t1ca, o:! Sr •. conde _de. 
Baepeody, qu~~~o ~e au~~~t~r- ., _,_. . , i• _ .. ;.•, . 1: •• 

RBCR UTAIIIBNTO 
Proseguio a 2• disrussilo do ~rt. i•· ~a· proposiÇão 1da. 

camara dos sr8. deputados (it. 207 do'1869), relà_tiva '·a!) : 
serviço do exercito e ariiiaUá... · · ',-·:.:; · · ·' ,_,,,.,_. __ , ·' 1 
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·., Follida, apoiada e posta em discussilo conjanctaments ~eito senllo uni ilev~r· e .umi h~~r~ jlar'é:i~do~.;~ ·~ra• 
:a. emenda .do Sr.:Paraoaguã, 'que se achava. sobre a mesa; sileiros. . · i . " :· ': • : · · •. · · · ·· :· · 

. . · . Senhores, se as , cousidera~õ:~s· .qúe;acábó:'de·''i~zer ·nu:o. 
;; . .. : Emenda additiva ao artigo. fossem bastantes,. a historia ·.nos:- ofi'ere·ceria~exemplos que 

' Os· voluntários que tiverem troÍI ano os de praca serão nllo podem ser desprezados. · · ·.. · : .. : ' ... _..: · 
licenciad~s, com a obrigaÇão de ·que trata 0 § ~0:. · A.~ eid~des gregas,·q11e legar·aoi tan·tos .pfim"orés.:na·ii~~ 

, " Soppr.lma-~e o§ :1~ deste artigo e altere~ae a oume~ teratura e na~ _artes; Dão foram iitdill.'~~~.ti~cs,~~i~.~il;t.ii~~iÇito 
. raçllodos subsequentes. . · .. . de seus exerc1tos, nito confiaram a defesa'de seus.d1reHos 
. No§. 2:o Em vez.de cinco anoos, ·diga-se quatro annos. a'estraogeirós. Eoiquaoto. os seus·'exercltõs;f'ôrâli''rei:ru• 
:E l!ndo diz quatro aonos, diga-se seis. aonoÍI. . .. . !adcis eittre os cidailltos ãe, 20. :3.4~: atlit'lls;.aqüelles.:.~ovos 
. No·§ .S.~· Onde diz cinco aonos, diga-~e quatro. ano os. lllnstraram as paginas. da soa hiStoria, cóuí' feitos'.qüe· ainda 

' . . . . . ' .. .. . . . . hoje são commemorados como exemplos' d:o· mais "éonsit-
. :~ sr.i ·~aran,aanu. :~Sr~ presidente, hl neste mado ' valor, e p~triot~smo .. Na:o ha :::g!le!n Dilo: admire 

art1go éUJa discussão' vae começar. Ires pontos, que exigem os. heróes de Marathana, de. Plat_e~, dos Tbermopilas • 
. a attençito do senado, e eu não posso deixar de reclamai-a, Po1s ·bemp as• tropas que· tànfo' êxaltarãm::•'á '·honra· 

nas consideraçiJes 'qne pretendo 'fazer sobre elles: vem a ser daquelles. povos 'eram . recrutadas . entre': os' ·'~cíd'áaiiiis •. 
··a admissllo de vólontarioà .estrangeiros, a duracão do tempo Desde ·porém ··que estes, corrompenao~sé · ·ôs'.;éôsiiíiíies 

· ·de serviço, ·e ·as reservas,· assumptos de máior ·importaticia, reccorr.eram a ·um elemento 'estranhó' prociirarâm' iilir~ 
·. ·aendó q~e· os' doús õltimos podem mesmo ser considerados soa defesa;· ou adinittiram nos seus' exercito!: !mei:ce

:como•fundameotaes, DO projecto de lei que se discute. Co- narios e-escravos, a Republica cahiu pará' 'seiiíprii';'. sa
meçarei pelo primeiro; por aquelle que toca â 'admissão de be~s~ o que foi depois disso; ci que ,ai.nda hoje· é: .. a. · 
estrangeiros :·no nosso exercito· como· voluniarios ; ti desde Grec1a I .. ; O. mesmo aconteceu ao povo romano: ·em quanto. 
j~ pro'!_ancio-~e energicamente contra semelhan~e dispo· es. seus exercitas se compunham d,e éidadãos; R.oma foi' á 
s1çllo. ·· . : . . . . · ·' ra1nha do mundo. A. austeridade de costumes·· o àiiior· da 

.. . . . . patria,.o sentimento do dever refletiam nos se;s· .. exerCitiis · 

-~·· 

O Sa. ZACARIAS :-Apoiado. e essas virtudes ·antigas ainda hoje são invocadas e ádmi: 
. o sis. PAn_.uüau.\"~. - Entendo que não)í decoro.so ~adas P.0r lodos. ·.Mas desde que o elemento est~.:aogeiro .. 

· nem conve'oiente ·a admissão de estrange_iros no exercito· Introduziu-se nas ·suas fileiras e que o luxo· invadiu•,.as 
. como. volaotarios ; não acho que. esta 'aisposição deva· diversas ~lasses da sociedade ;' desde que .• o serviço;d'as 

· figor~t em uma lei, como a que se · discute, que estabelece armas! de1:undo ~e. ser uma honra, foi tido' em· despre.zo 
as bases das nossas instituicões, militare&. Sou consequente e os Cidadãos .só cu1daram dos gosos materiaes e das· ván~ 
com o. principio e o pensamento que domina em todas as ta~ens das. c?nquistas, o 9ne. vemos? O eleniiillto estran~ ·• · 
emendas, que ofi'ereci .ao senado, porque os honrados. se- . geuo predommou nos exerc1tos; ·procurava-se: ~b~er · ó_s · · 

-nadares hito de ter comprehendido. que um dos fi_os princi.L barb_a!os a toda o pre~o para se-lhe.~ confiar:a ··'defesa .da 
· paes dessas emendas era compor de melhor pessoal 0 nosso patn~. J?esde então o poder daqnella ·grande nação ·estava 
· exercito ; nil.o era militarisar a oacil.o e sim oacionalisar o lrremiSSIVelmeote. co~demnado, · devfn cahir·: ao mesmo -
exercito~ · · · , • : .. tempo que a nac1onahdade de seus exércitos.' · · ... · ··-.~ · 
· o Sa . ZACAR AS . · A. • ~ · .llfodernall)ehte vemos qao íodâs · as oaêõe~ procuràm 

. • • ,1 • - poia O; . . . preparar os seus cidadãos para ·serem os . iiereitsores'dire-
.o. s.a. PARANAGUÁ .:-E, pois, parlin.do d~ semelhante ctos de:sua independencia e de sua honrá·(riãó' êiiiíli~iiia 

pr1nc1p1o,: en . não pod1a conser~ar-me sJ!e~cioso no meu defesa de seus direitos. li troeas mercenari!l~• . a_.·exeicitos 
. -Jogar, de~xar ~e combater, de uapagaar VIVamente seme· compostos de estrangCJJros. · . ·· · · ·" '· · · · .. , ~· · · · 
· lhante dtspoSIÇil:o, e espero que o senado fará justiça ao ,A 1 · c a '~ · · "· · :·: '·'' '': ·::,·· : · 
caracter nacional eliminando-a do projecto que. se 'discute·: . 1 t 1ro ~c e~ de .~ 1 le 1 ::~ço d~ 1.832.\ ~odtfic~da. · 

, Se nos ·acharmos algum dia em circoinstancias tão preca- pe a . 0 e ~verelro · . e . ' no seu ·P,fi!Delr~: ar,t1~0 
. rias que, para defender a independencia, a honra e a di _ exc!ma do exercito .0~ estraoge1r~s, no .. art. ~·-· d1z ass1m 
niilade .de nossa patria tenhamos necessidade de la.nc~r « mngu~ru será admlllldo 11? ser_v1ço. nas tropas trancezas, 
mão de um 'elemento estranho, então por nma lei espêcial !ll ~ão _f<lr franco~. » A J~t portagueza, e~tabelecendo a · 
o façamos, em presen2a de. tão criticas clrcnmstancias ; obrlgaçao :-do. serviço ~nlt_tar para todos os cidadãos da- . 
mas quando tratamos de· dotar o paiz de uma instituicão qa~IJn naçao, n~ art .. 7 dispõe expressamente: .. Sa:o ex
desta ordem, não ml! parece quo devam figurar semelhantes c!uldos do serviço mlhta;: } : os estran~eiros, .2.• os ele~ 
disposições qae vão desnatural-a: regulemos a obrigacão rlgos e~c.? e .no art. 9 § ~ declara a!Dd~-não podem 

. do serviço militar que pela constituicão incumbe a todOs· os ser admltlldos como voluntarlos os. estrangeiros. ., •· 

.brasileiros aptos para defenderem á integridade, a indo- . Isso comprehendo oa; eis o qae é digno de nina 'itacão 
pendencia e a honra do Imperio; .é o que nos cumpre ro- 9~e pretende ~otar-se d~ instituições militares. llias .illse~ 
galar .. e é sobre psto _ponto que. devemqs providenciar, • . r1r em uma 101 de tanta 1mportnncia ama disposição como 
· 0 Sr. ZACARIAS :-Apoiado. aquella que .combato, nã? me p11rece que po•sa ter justifi-
. . • . cnção plnus1vel, tanto mn1s quanto se Babe que o elemento 

O .sa. PARAIIAGVA :-•••• c~ntemos com os nossos estrangeiro, mesmo no nosso exercito, tem dado sempre 
propr1os recursos, e ~ão vamos Já lançar vistas suppli- máos resultados. Temos n experiencia recenté da. goer
~antes para . estrange1ros, quando se trata de defender ra do Parnguay, e neste ponto invoco o testemunho muilo 
Interesses de tiio alta monta, o que deve ser não só um di- competente do illustre general em chefe, · que comandava 
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alli o nosso exercito. O nobre duqàe de Caxias sentiu os .. seus lares, di~trahido de suas occupaçlles habituaes senil:o 
inconvenientes da admissl!o de estrangeiros no exercito. por um tempo limitado ; e neue período exercitando as 

· ... Entre as numerosas tropas que continuamente eram- re:- suas forças completaria . o. seu desenvolvimento physico e·· 
, mettidaa,para reforçar .as fileiras do nosso exercito.na- moral. Nilo se compondo o exercito, .:_omo hoje, das in6-
quella republica, mandei alguns voluotarios estrangeiros; mas classes da sociedade, de grande· numero de substi
muito poucos foram elles. E o illustre general ponderou- tutos, de estrangeiros, como se pretende .pela disposiç!o· 

,. me em carta con6dencial a incoqvenlencia da admissão de inconveniente que nlto cessarei de combater, ·elevar-se~hia 
• _semelhante elemento no exercito; elles recebiam o premio· consideravelmente ·o seu nível moral; não seria êonsiderado 
_.do engajamento,.mas quasi sempre, em caminho, antes ·de uma escola de perdição; a vida dos quarteia ·nllo'seria~de;. 
chegarem ao tbeatro da guerra, desertavam. Está visto que testada, como é hoje. O exercito ganharia imliieniiameote 
rião é ,um elemeqto que deva mercar-nos confiança, quando na sua efllciencia, porque teria .de conipor;.se ile' 'elémentos 
tratamos de defender a honra, a dignidade ou .a iolegrida• de outra õrdein :' a intelligeucia, a éd11càçllo,_ a_ Diorali-
de do Impel'io.. · · da de,· o interesse pela çausa públiça retlectirillci sila bene-

, · · · . · fica influencia no exercito ; . elle seria, · como. já tenho ,'? Sa. ~UNss.GoNf!LVES ·:-Não teem patriotismo. 'dito mais· de uma ve:z, uma ima'gem ·da pátria ; 'seria mais 
.. O Sa. P~RANAGUÁ. :-EUes não se movem pelos nobres proprio ·a ilispirar-nos confiança, o qua não. h"_.de · conse

sentimentoa que se inspiram no amor da patria, s!o levados guir, ·composto: dos peiores elementos _da sociedade ;. dei
pelo. interesse,:.e,~llo raras .. vezes irllo.engrossar as fileiras xaria de _ser _a correcção. dos criminosos; como .. a policia 

A.o i!limigo. O. nobre 1duque de. Caxias me ouve, elle é tem querido faz.el-o, para eximir-se ao cumprimento de 
)es~emunha. do que ·.digo; foi.· concordando com o nobre sa_us deveres, cer~as autorid~des em vez de levar . es. cri
.. duque, que abri mão, .repelli mais: de. uma vez· semelhante .1 miDo~os ~aos tribllnaes, atiram-os para as fileiras .do 

elemento. . . . .. · exercito, Infeccionando dest'arte uma instituicllo. nacional 
.. ·: C~n,io, pois, em um c. projecto desta ordem, em uma lei que devia ser um _penhor .de segurança, a·,garantia. da·paz 
pe~maoente havemos de-consagrar este principio já con- loter~a e das nossas.~oa~_relaçiJea __ com o.a· outros pov.os. 
demnado? Tenho, portanto, ruzão de .opinar que não ó -Nuo queremos mihtamar o pau; deseJ&ramos, .. po_rém; 
conveniente nem decorow admittir-se semdhante princi- poder oft'erecer-lhe garantias mais efficazes para a defesa 
pio na lei que se discute. · de seus direitos; que o ·exercito · se· reorganiiJe 'nll'o com . 

Mas esta disposi9ão está de accordo com outras partes vistas de aggressitD, mas que consti!ua .verdadeira pro
do projectD, com o pensamento que guiou as nobres com- venção, q~e em um momento dado possa Jazer . face á 
missões, nas emendas que apresautaram :. abyssus abyssum qualquer IDvasão. ~ssim composto . e organisado, com 
invocat. Admittida a exoneração pecuuiaria e a substituicão seus quadros em justa prop,!lrça:o, o exercito. podetia , re
_pessoal, o nobre ministro da guerra entende que oito se déve ceb~r as suas reservas, os corpos destacados. da. guarda 
·por-lhes o menor embara9o, que, uma vez adoptado o prin· nactonal, que afinal será a .reserva . com que se ha. de 
cipio, ll!io devemos regulai-o, nem cerceai-o; é preciso contar. . . 
deixar mais es;a facilidade, contando com o desfalque E' uma necessidade indeclinavel a existeucia de. um exer
para suppril-o com· um elemento ·estranho, para obter-s~ cito, embora pequeno, composto de bons elementos,.:um 
substitutos: . é naturalmente o quo ha de acontecer. Por- exercito bem orgauisadó. E desde. que é recouheci4a ·esta 
tanto, não !lccusarei as nobres commissões de inconsequencia. necessidade ; desde que no paiz ha grande repugnaucia 
Eu sou tambem coherente; como não admitto a exoneracão para a carreira das armas, força é estabelecer.& obrigação 
pecaniarra, a substituição pessoal senão em certos e deter- do serviço militar, e reparti-lo com à possível igàaldade 
. minados casos, regulamentando-as convenientemente, com- pelas classes_ da sociedade que estão .no caso de prestal~o . 
bato a admissão de. estrangeiros; não acho conveniente dar Eu bem _conheço que a minha emenda relativa· á duração 
tanta largueza a esse recurso deixado pelo projecto á subsli- deste serv1ço envolve uma questão technica ·do· ma] o r ai-. 
tuiç!to pessoal. cauce ; sou o primeiro a reconhecer a minha incompetencia; _ 

.Mas, se as nobres .commissões não aceitaram as minhas . não me reso.lveria por certo á. resolvei-a por meio de ama 
emendas, regulando a admissão de substitutos ; se o no- emenda em contrario á opinião das nobres commissões, 
bre ministro· exigiu a maior amplitude no uso des~e se não me sentisse apoiado em autoridades de grande 
recurso,. e assim foi deliberado; podem as nobres commis- valor. : - · 
eões, póde· o senado, sem inconveniente algum, para atte- O eliectivo do exercito pó de conservar-se sem· alteracão 
nuar ·os eft'eitos daquella decisão, votar contra esta parle variando o algarismo dos contingentes, uma vez que· se 
dó projecto relativamente á admissão de estrangeiros como augroente .ou diminui!. o tempo de serviço, e foi seguramente 
voluutarios no nosso exercito. por esta consideração que. as nobres · commissões ele~ 
· Quanto a'duração do serviço militar, ha uma emenda varam o tempo do serviço para se ter o beneficio da rc

que ofl'e~eci, reduzindo o serviço activo a 4 annos e ele- ducção dos contingentes. Entretanto seria muito mais con
-vando ~.tempo- da reserva n G annos. Dest'artH poderia- veni~nte, os interesses da população soriam melhor ·coo:.. 
mos gencralisar um pouco mais a obrigHçào tlu servi c• ~ultatlo8, Hn se reduzisse o tempo do serviço, alargaudo-su os 
militar, repartil-o equitativamente, e o motivo priocip~l coutingentcs ; era isso mais justo, m~is equitativo; .o 
da repugnaucia a esse serviço teria perdido grande p!Hte serviço militar nã,o iria pesar exclusivamente. sobre_ os . 
da sua força. desvalidos, sobre os pariás da sociediule; dar-se-hia ao 

O Sn. NuNES GoN~ALVES: _ Apoiado. e~ercito O· vigor que resulta dos elem~ntos de sna compo:' 
· • · · · . stcão; · · · 

O Sn.- P~nANAGU.Í. :-0 cidadão não seria arrancado de. 'Eu reconheço, por outro lado, que conservando-se o 
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soldado maia tempo nas fileiras, o exercito adquire igual- ~ 4•. Os cidadãos chamados· ao- servi~o. conaervam-ae,!. 
mente mais elllciencia pela pratica, 'pela maior disciplina, 'dous anno.s debaixo" das bandeiras, no .. s~rviÇo: activo etc~ : '
masJ· se o exercito se compozer de elementos superiores, No jornal do exercito belga âe 1867, á pag. 161· vejo . 
de gente moralisada, intelligente, que tenha a precisa o seg~inle (lendo) . . · .· · . . . , .: ' 
iostrucçito;- irrcontestavelmente · ganhará com. estes pre._ Quanto á' discordancia que nota-se e julga-se· existir ·" 
dicados, o que parece perder com a redacção do tempo de entre os militares,· acerca da 'duraçilo do serviço .activo, ... 
serviço ; não será- em nada inferior, ao ·contrario, ha de basta uma explicação para fazei-a desaparecer ; a comis-~;:. · 
sobrepujar a um exercito composto de má os elementos .. : ·são mixtà, ,Trocbu, Cbangarnier e outros admittem ,que ,. ~ 

A! minha. emenda nilo é Ulpa concepção abstra1:ta, n!!u ·em Ires annos póde-se completar a edocaçilo militar doa,.\_ 
deixa de ter fundamento na historia militar dos povos ·conscriptos, excepto alguns espíritos· acanh-ados;.» ·.. ··. · 
mais adianiados e no juizo irrecusavel de auloriaades mi- Ora, a emenda ·que eu ofi'ereci marca mais tempo de , 
Jitares. conhecidas. Sabe-se que ·.na Belgica o tempo de .serviço do que aqueHe que os generaes, cuja antoridadé · 
servigo activo não- excede de 80 mezes; na Prassia · regnla invoco, julgam •nffici!lnte para forma.rem-sebons soldados;, 
por tres ano os : é certo que ha uma reserva e que esta ~ a . minha emen•la estabelece quatro annos para ci s.en,iço_,,c;, 
sujeita a um certo servigo limitado, que vae diminuindo activo e seis para o da reserva;· Portanto, ainda depois de -.;, 
gradaalinente nos annos subsequentes, mas é tim serviço de prompto o soldado, continúa a prestar os seus serviços· na . 
exercícios, que não distrahe os cidadãos das soas profissões tileira, mas · durante . um prazo r-azoavel, pelo tempo· da , · .. 
por muito tempo, nem os inhibe de tomarem estado e de- quatro annos, o que diminuirá consideravelmente a repug.;.: . 

· dicarem-se a familia. Sabem .todos. que o voluntariado nancia que hoje existe para o servico das armas. Assim, :. 
não excede de um anno, e h~ atá de menos tempo ; se o pojs, . se o tempo é sofficiente, se dentro de. quatró annos · ,., 
cidadão mostra-se habilitado no manejo das armas, serve se pó de ter exce.llentes soldados, e elles pod~m prestar. 
e prepara.:se á -sua _costa, póde obter dispensa do serviço bons serviços, reservando-se ainda para .servir ao paiz em 
da fileira, passar para a reserva, completar os seus estudos, qualquer emergencia, porque razão não havemos de ado:-
dedicar...:se a uma protissilo olil. E haverá quem negue que ptar esta solucgi!o mais benigna? • · . . · 
os ex:ercitos· prussianos tenham a precisa solidez e efficien- E' verdade que, em ilm aparte, o nobre duque de Caxias 
cia ? A. ol.lima guerra é uma resposta eloquente. disse que nem em 6 an'nos se formam soldados, nas armas ;. 

Na campanha contra. a Austria · ainda se poderia por espcciaes. 
em davia, porque foi uma eSpantosa e !)Urta jornada. de 
tropas victoriosas, ·A:ccresce que, ·as estradas alastradas. de O· Sn. DuQUE DE Cuus :-E' verdade; em menos de -
·soldados estropiados ou enfermos, bem coiJ!o outras cir-:- 6 aõnos nilo se formam. 
'l:umstaocias que -se deram não permittiam um juizo seguro. O Sn .. P.uANAGUÁ :-'-0 prÕjecto da camara .dos depu-. 
aeerca·da. solidez e 'da efficiencia daq11elles exercitos para. tados estabelecia li anoos; as nobres_ conimiisõas eleva-:-. 
supportarem as longas marchas de ·uma campanha pro-· ram este prazo a 6 annos; o projectu primiti'!'O, isto _é, o· 
longada; mas a ultima guerra sustentada contra uma da camara liberal de 1868, projecto n. U,_ estabelecia i 
potencia·· militar, como·· a França; deve ler dest'nganado annos. DO serviço activo e 4. ànnos na reserva.· Oraf "o 
aquelles que oito acreditavam· na efficiencia de· soldados tempo de serviço, como eu disse, é·uma questiio techoJca~; 
preparad~s. em tilo curto período. nll:o tentaria resolvei-a senão fundado em· autoridades 

Em Portugal creio que o tempo· do-serviço activ~, .. :Oiio cõmpetentos, principalincnta qaaiJdo do seio ·da. 'comS,i~sã~ .. 
escede de 5 annos. · · . · partem . vozes tão aotorisadas, como a. o do nobré''diujue7"ae : .. 

Nilo fallo.-do, er~[cito inglez, porque este na· eua. ·maior Caxias, que Dos assevera quo nas armas espe~i~es _ne~ ,·em , , . 
. parte é, composto ãe voluntarios. São alistados por contra~ 6 annos•se formam· bons ·soldados. Eàtretauto o general 
tos, e a lei entre os coutrattlntes é. a vontade que a Trocbu, admirado pelo seu saber,, pelo seu valor e:pela.: 
dieta ; eog~j am.;se por 6 a t !ii annos, e mais. · . soa grande experiencia, auevera que em li aonos podelll~se :- _ . : 

Ora,. além dessas instituições· militares a que me· te· ter excellentes soldados, meilmo nae armas especiaes, man~-; .• ·
nho referido, de outros· povos, lemos a autoridade · irre- brando perfeitamente, com o conhecimento ao iloasarmás, e~· , ; · .. · 
cusavel de grandes generaes. Já em uma das _sessões ao-: o~ só,islo, tendo habitos disciplina, qae é''o priocipalpa~~;,,~; 
teriores .tive occasia:o de referir-me .ás bases de um pro- o. soldado. Para que· ae possa coutar com a eJJlcieocia das : 
jecto apresentado pelo general Faidherbe, que tanto · se tropas niio basta que sejam habilitados com o· Dlanejo · . 
distinguili .nessa desgraçada . guerra da França comman- dalf armas, mas qne tenham contrahido habiteis de. diilci~ 
dando o exercito do norte. Nas bases o1Ierecidas para a plina, os quaes sou o primeiro a reconhecer que .nilo se· 
reorganizaçllo do exercito Crancez por esse general, elle adquirem com· muita facilidade. · · -
exigia apperias, 2 ao rios de serviço activo. Os generaeil Mas, as instituições a que alludi, as autoridades _que in~ 
Cbangarnier e Trochll entendem que 3 annos é tempo soJII- voquei em meu auxilio, abonam a prudencia com que loi 
ciente para .preparar um soldado ; Whypffen ê da mesma dictada a emendaJ que ofi'ereci e que sujeito á delibera~lo 
opiniilo ~ . · do senado. · · -

Eu tenho aqui as bases· do projecto de organisacão de l!agina 271. E, ainda ·o jornal do exercito belga (lSndo)i 
um exercito nacional pelo general Faidherbe,e o senadÔ pode (( No systema que eleva a duração total do serviço , · 
certificar-se da exactidão do que digo (lendo). {acliro e reserva) a oito annos, o aogmento de um a·nno, : ., 

T1tulo '8° do recrutamento do exercito nacional. em rela.çlto ás axigeucias da lei de 1832 {que requeria .. 
· ((to, .Todo cidadão, de 20 annos de idade apto physi- sete annos) é compensada pela red11c2ito de doos.arinos, .,,. 

camente·parà os serviços militares (sem oxcep~lto de altura} no tempo de serviço activo. Toda a economia do projecto 
faz parte do exercito ntlcional. • • repo11sa sobre a convicção em que estop (diz o general 
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- Trochu; ·cuja coinpetencia não .se póde contestar), qoe 
cinco annos de. ell'ectivo serviço, com um progrl!mma bem 
combinado de edncácão é de instruccn.o, bastám larga~ 
mente~ em França pára formar, mesmo púa OS- corpos 
especiaes, soldados .excellentes. u ' 

Portanto, quanto a .mi.m estou plenamente justificado 
perante as nobres commissi!es reuni,dao, e não receio in
correr oa censura do nobre general, que faz parte da com
missão de guerra· e marinh~, porque realmente eu hesi
taria muito ao escrever a minha, emenda, se an.tes tivesse 
·ouvido ·o juizo tão peremtorio do nohr!! general. 1\Ias em 
vista. do seu aparte, julguei que devia examinar a questão 
consultando e amparando o meu juizo com a autoJidade 
de pessoas competentes; como aquellas a que tenho allu
dido. E, pois, não Coi uma inconsideração que induziu-me 
a reduzir o t~po de serviço pela fórma por que o fiz. 

A reducção do tempo de serviço consagrada pelas mi
nhas emEU~dns constitue. um dos ponto3 capitaes do systoma 
com qu~ ellas Coram ·apresentadas; procurei ver se era 
possível assentar o projecto em base_s mais justas sem 
detrimento do scrvico publico, antes com manifesta vanta
gem, fazendo com· que a· igunldade se m'an tivesse, como é 
garantida pela constituição, que a preceitua perante a lei • 
Com esta intuito· procurei sua visar o olius do serviço mili

. tar. Isto é que eu entend• que ó verdadeiramente liberal. 
uma voz que é indoclinavel o ónus do serviço militar. Se 
ninguem ousa contestar, ao menos em principio, que é uma 
obrigaçito de todo o cidadl!o, def~nder a patria contra seu• 
inimi&'03 internos a externos, embora na pratica se procure 
muitas vazes. illudir essa· grande. principio, .essa dever 

. sagrado, cumpre-asa ·regularisar o serviço do modo menos 
gravoso. 

O principio ó verdadeir_o, máo grado aquelles que pro
curam por todos os meios illudir a questito creando nu
merosas isenções, ao mesmo tempo que alargam o, prazo 
do serviço que fazem pesar sob~e poucos. 

Mas niilguem ha, repito, que desconheça que ó seu· 
dever. o· serviço a que alludo, dever que incumbe prin
cipalmente aos mais interessados •.• 

'1 ~·.) 

do serviço, o as. fileiras se reduzisse a. uoi perio.do limitado, 
como .l!quelle que estabeleço na minha emenda, ·isto é, . 
para os designados pela sorte 4. ao nos, e 3. aD.nos. para os . . .. 
voluntarios. . · . . . ,_ • . . 

. Assim combinava-se um systema, estabelecia~ae . um .· 
incentivo para o alistamento de voluotarios, procederia- ::· 
mos com a franqueza e com a lealdade proprias. do legis-~ . 
lado r. Adoptado, como Coi, de prcf~reucia o meio de enga
jamento o reengajamento de volnntarios, cnmpria-nos, a() 
mesmo tampo, cercar esse grande prin~ipio de disposiçi!es: 
salutares, em ordem a tornai-o a1I~ctivo •• l\las as nobres . 
commissi!eS limitaram-se a confessar ·O principio dei
xando-o desguarnecido de todas as. providencias .índia
pensa veis para que · elle se traduza, na pratica, em uva 
realidade. · . · . . ·. · . 

~las dir-se-ha que raduzido o tampo do .serviço, ainda 
que se possa· formar bons soldados, o que, para mim, já : . 
é ganhar algum terreno, o serviço nada lucra, porque elles 
seriam logo dispensados. Se. os quatro ao nos. de serviço· 
activo .não fossem sufficisntes para formar .bons soldados,. 
eu seria o primeiro a retirar as minhas emendas, porque 
não occopo um logar no senado. para demolir, não; de- .. 
sejo. contribuir para que alguma . cousa se faça. Eu não 
venho impugnar systematicameote o projecto porque o go
verao por elle se interessa ; não, não o faço, oito o devia 
fazer, prlucipalmentetaodo no meu relatorio. de 1868 formu
lado as bases com que entendo que se devia operar seme-. 
lhante .reforma. Já o disse : para. mim o que era verdade · 
hontem hoje não póde ser uma mentira. Se fossem res;: -
peitados os princípios que alli firmei, a que reclamam. o 
preciso desenvolvimuoto, razão não teria.· eu para impug;. ·
nar o projecto, senão para applaudir o tra.balho das no
bres commissões, que, aliás, não ·condemno absoluta
manto; não, tenho procurado por todos os meios ao meu 
alcance, vôr se posso-contribuir com o pequeno cabedal 
dos meus e.etudos . e experiencia, que sou o primeiro a. re
conhecer ó de muito pouéo valor. • • • · · · . . 

Os Sas. JAGUABIBE1 l! VISCONDE DO .Rio BRANCO (presi- . 
dent~ do conselho) :._Não apoiado. 

O ·Sa.··i:.-a'l!.lnrAs :-Apoiado. 
O Sn. PARAN.lou,\ :- .•• para que o proj~to seja ·col-- · 

O Sn. PARANAGUA' :-••• e não aos proletarios, não 4s locado .nas suas verdadeiras- bases, e ainda qúe sejam 
classes ínfimas,' que eram nos bons tempos da republica rejeitadas as minhas emendas, nem . o amor proprio .. nem 

- excluídas, quando, entre os romanos, o serviço militar· era a vaidade me cegam a ponto de; condemliar o mesoio. pro- : 
uma honra· e um direito ; os proJetarias eram . excluídos, jacto como uma. obra imprestavel. Não,·em todo o caso 
então Roma 11orescia, era, .. como disso, a rainha do mun~ algum melhoramento haverá. ' · 
do, dictava. .leis e exemplos: aos outros povos.. l\Ias desde . 
que introd.uziu·oáà suas tropas .ésses enxames de proJetarias O Sn. JAGUAIIIDE : -Apoiad.o. . 

.as cohortes da merceoarios converteram-se em instrumentos O Sn .. PAIIANA_GUÁ :.-Desde que quebra-se a arma do· 
. ·,da tyrania i. os pretoriano~ uo Baixo Imperio ass11miram a. arbítrio,_ desde. que. a sorte, como já disse,, uoico poder 
.,.;·posi~ão ·que todos sabem, e. aquelle grande povo desceu contre. o qual na terra nioguem tem .o direito de revol 

ao grá'o do maior abatimento, que só a penoa: eloquente tar-so, é o meio adoptado para designar. os individuas que 
do 1'aciLo soube descrever como convinha. devem prestar-se ao servi~o militar, para o. qual ha. 

Portanto, me parece que estou nos bons pmcipios quando tanta repugnaucia no palz; ·desde que o arbítrio, sempre 
propugno para'que o exercito seja composto. de melhores odioso e funesto,. desapparece, algum melhoramento .terá 
elementos, e, conciliando esta grande exigencia. social com conseguido o projecto com o alistamento e o sorteio ; em
os interesses. das profissões, procuro reduzir o tempo do bora. fiquem essas valvulas que se reputam uecessarias, de 
serviço militar. Desdo que nas fileiras tivessem entrada os exoneração pacuniaria, de·. substiluicão pessoal, com as 
mancebos das Camilias consideradus na sociodade ; desde numerosas isençi!es de serviço em ·tampo ·de paz e de 
quo sahissamos do domínio do privilegio, a repago lncia guerra ou em tempo de paz somente, além de outras dis
ao serviço militar havia de diminuir eonsideravalmente, pensas estabelecidas no § 3° do art. 1•, o que alto deixa· 
ficando tambom sua visado o sacrificio logo que o tempo de tirar ao projecto a sua feiciio propria de uma. inatitui-

• ' I • ' • ' 
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cilo com que• quer-:se ·dotar o _paiz, sempre algum melhora-. ·Iam. -gra'ndemente sua. e1Hciencia;- .o augmento ··de· tempo,, : .• ·.: : · 
mento. hàverá, ,porque tem..ose acabado com a. designação d_!lVO _operar duplamente ; -reOJiidos OS bons .eJementos.:com' ·, · '· 
arbitraria: AJgum benelicio se 'colhetá.'se .nilo se introduzir o augmeoto ·do tempo de.s_!lrviço, .a e1Hciencia ~do exercito·· ,, 

_ a. fraude, como póde acontecer na execução da lei, mas isso duplica. Portanto os.generaes, a que, me referi, nito'per-:•· • 
é da natureza das cousas; oão haverá uma· lei tlto previ- diam lambem de vista.:essa coasidera.çllo, porque.sabemos•·' · 
dente que possa a_cautelar tºdos os abusos e não .seremos ·.que a Europa .está_armada; todos· receiam··•um· rompi··.,, 
nós qúe laucemos então os máos elfeitos em couta da lei, mento.· Hoje, com os progressos da arte militar, com •os 
mas de nosso~ costumes, da· educação ou da · fraqueza inventos extrl!ordioarios de instrumentos de ·destruição; · • : 
humana. ·. . . . . ,. . . . : .com os meios. espantosos de mobilidade 'por meió·_dos· :;:: · · 

Encaremos o p,aiz como elle deve ser julgado; a.Uenda.; ·camilihos de· Cerro, tendo-se com o telegra.pho .• electrfco·"· ., · 
mos á's possibilidades do a.buso.e da fraude, não julgue- meios·de.commuaica.ção ra.pida; sen[em a.queUés Estados · 
mos que o governo ó · impecavel, como aqui pareceu a necessidade de estar. preparados para em-um momento·:"· 
querer iocalcar-nos o nobre senador pela provinda .do dado pode1•em apresentar uma repulsa prompta, ··e.fHcaz•a '·· 
Ceará, no seu respeito exagerado. á autoridade, julgando qualquer- invasão estrangeira. . · . '<':. •· 

.mal cabidas as _considerações que aventurei a respeito · do Nós estamos· em.circumstancias mais felizes ; nlto s_omos::: 
papel, que a policia tem representado_ em ma teria de cercados de visinbJ!s que nos possam:Cazer grande'damno ; • ··: 
recrutamento. . . , mas não devemos descarar dos . grandes inte'resses da dele--'' 

Digo eu, pcis, quey encarando a sociedade como ella é, sa. nacional, considerando os nossos. ':isinbos.i~o.J!'~~~~i~O~/ ~-: 
aevemos acautelar os abusos .. Cumprindo o nosso dever, Actaalmante sabe o senado, sab~ o governo que. em uma; 
ficar-nos-ha a conscieneia tranquilla.; todavia, nito ficare- das republicas visióhas se· Caiem .grandes aprestos·· milita:.:. ·.' 
mos, ãinda assim, : coni a convit:çito ·de quo pre:vinimos. res,:-que não podem ser considerados meramente.:._.-coioo •·-· .: 

-todos·· os abusos ; esses sltci da natureza humana. . .. _ meios de de lesa ; eacommi!Ddam"'se . enéouracados,' torp·e.:.; ·r - · 
o sa: ~~GU!RIBS ·;--Apoiado. . . dos, . a~ma~ento 'mó der~-~· :etc. Podem fazel_.:o; ~~stito no ·.:. ': 

'· . . . . . . · . . . seu drreito;·Is.so nilo nos 1ncommoda.; n~o esteJamos, ~~~rém,-· 
O Sa~ PAR.4NAGUA .-Red~z.rdo, o tempo d~ serv1ço act1- descàntelados; preparemo-nos sem ·VIStas de aggresslio. , .. 

vo, co~o- estabeleço pela mlDha, emenda, a 4. annos p_ara . Como um. paiz generoso e Corte, que tem em seu· seio •so- · 
09 des1gn~nd~s pela sorte, e a 3. para ~9 volun.tarJos. bejos elementos de grandeza, sem invejar os _visinhos;)ra~ 
eu fi~o::utl~(eJto, por~ae tenho procurad~ minorar, quanto _temos de desenvolver a civilisaçlio e o progress·o • do nosso .. · . 
poss~vel,o 1mposto;de sangue, ·Não ass1gno um teml'o. de paiz; Dão lançamos vistas :ambiciosas sobre os:povos q!le :·. · 
setVJço, durante o qual não ·se possam. fazer v~rda.de1r~s nos cercam; quanto ao mais, façam elles· o'que qu1zerem; · 

·soldados, se bem que nest~ _ponto· esteJa em dnergenCla oós não estaremos desprevinidos para·qualqaeremergenciaj' 
com, o -oob!e duque dG Caxias;. . . . . , . .. · · · como' já mostramos na ultima guerra. ·. . ' · · : '.· 

E certo que aqu~llas autor~d~des por m1_m · Iovoca~as Reduzido pela minha emenda o. tempo ·do serviço· a :qua--' 
são gene~aes de pa1zee estr~ogeuos, e as mcumstancJas. tro anaos ·para os designadas pelo sorteio e a tres·p'ara-"os· .· 
daqaelles povos podem ser diferentes das nossas. . · volantarios,· angmeiltei o: tempo da reserva,· ele~andiHi';'a··t- . -

O S J · · . E ·· ·é ' é . · seis annos. Dest'arte o algarismo dos contingente~:'.aonuaef .-. · · 
a: AGUAIIIBE ·.- sle que o p~nto, a dtlferen!;&. ha de ser ·maior que o algarismo -necessario :-pela•'emenila •... -' . 

dos habitos e dos palzes. - · das nobres commissões; geaeralisa-se o. imos ·dcFservi~o•::' 
.o Sa. PAairi4auÁ:_;_Póde ·;,.nobre duque retorquir-me: militar,·porém diminne"se sua intensidade, reduzindo;:Jhe•·a' · ' 

isso ó para.· o· seu'paiz e o_que temos debaixo.dos·olbos daracll:o. Isso é ínais commodo,•mais:va.ntajosoniarà:·às< 
é o nosso.. JaoiiiÍas cujos membros leem de ser distrahidos para o'ser:... i 

· · ' · · · · vico militar. Esses individuas podem voltar ·pará<t·àa•tpro.:.:- ~ · · 
Os Sas. DUQUE Dili Cuus B· JAGUARIBB:- Apoiado. ' fissões da vida civil: a.inda:em tempo de- poderem:o·iídôptàr· 
O SE.)ARAJ)!Aáuk: ..,.... _E' por es~a. ;azão que.não tratei ou completar a aprendizagem encetada. '. · .. ,. · : · 

de trasladar litteralmen!e. pa.rà ·o projecto as idéas alia-:- . O exercito assim organisado• não os lerA pervertido;' 
didas. ·senão completado o seu ·desenvolvimento physico,·e mt~smo· 
- Nem estabeleço pela minha. eineoda 'os· 30 mezes de_ o intellectual e moral. Desde que o exercito se ·compuzer 

serviço que marca. a lei belga,· nem trasládo para._élle os dos_. elementos,que eu -desejo façam parle delle,"' ha· de . 
3 aanos de serviço activo que estabelecê· a. lei. prussiana, ·dar-se. maior desenvolvimento á iostracçlio e•·ed~i:áçao · >~"~ 
e um anuo de voluntariado como estabelece outra disposição;. militar, melhorar se as escolas regtmentaes; estabelecer-se·, 'J 'r~· . 
não transplanto-.. por meio da emenda para o projecto e o ensino da gymnastica,. em fim outros· melhciràmentoll qúe. ... "" 
disposição constante · da.s ba_sés do general Faidherbe. qau são de grande utilidade para o exercito nilo deixarão ·~de · .. ·· · 
reduz o tempo de serviço nas fileiras a 2 ano os. aproveitar ao cidadllo, preparando-o para ·qualquer 'pro-
. Devemos por outro lado'ct•nsiderar que essas autoridades .fissão na vida civil a. que elle tenha de dedicar:-se•.:.. · . · : ,: 
militares. que são de grande .valor; tratavam da reorga- . E1tando assim habili'tados os mancebos '·que'· Corem ( 
nisação de exercitas de· paize~, que. te em uma. in.dole gaer-:- cham\dos ao· serviço dt.s nrmas, te o do elfe'c&ivamenie. · 
reira., qne estlio cercados de visinhos _poderosos, e, pois, prestado reaes servicos, voliando. para -seus :lares·aioda 
tiveram o ponsameato de reunir o maior numero de elemen- ficam com a obrigação de, durante seis ao nos, em -qual-· · · 
tos de defesa -ou de aggres·são, precisavam alargar um quer circumstancia. extraordinaria, voltar para as ·fileiras 
pouco o' tempo· do serviço, embora os respectivos exer- .no caso de sn ter de preencher as forças decretadas ·para 
citos se1 compozessem já do melhor pessoal. Os bons. taes circumstancias. · :· ,,, ... 
elementos na composiçllo do exercito por si aó já augmea• Bem vejo· que não blio de voltar. na mesma quantidade'. 
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em que s~hirem •; hii:o·de ser muilc. rednzldos ; mas a r e· 
serva. :'assim"•póde exceder de 16,000 homens, ao passo 
qne &·reserva. do projecto é muito menor. Em verdade, 

'tanto 1lquella como esta, quando etrectivamente ti vetem 
de voltar ao exercito, pelas . isençlies, pelas enfermidades, 
e por. ·ontras · circ11mstancias que inutilisam um homem 
para a d11ra. profiss!Io das· armas, Irão· de vir muito redn
zidas ; entretanto o systema combinado nas minhas emen

. das·póde dar mais algnm resultado do 'que o systema das 

mi!a~es; nem envolvia meÓ?spreço ao ' sen' trab'aliió; qn~ ~. 
aliás tem sido acolhido benignamente por todo, o senad~ •. 

·o s'a .. JAGu1an)E:_:Nii~· des~~atei ·de modo algum, ao · ~ 
contrario, presto-lhe toda a consideraçitO •. 

O Sa. PAllA.ru.au.i: ...... NiLo digo que· desacatasse; qolléra 
que· ãcatasse mais. · · ·. · , 

E a, pois, o1Iorecendo aquella e~enda, a que ha pou~o. 
allndi, e que foi impugnada pelo Jllnstre. relo.tor da~ com~ 
inisslies. reunidas, acreditei qne as nobres com~Issõe!J,; · 
visto que a iii da.· nlto se tinham 'pronnnciado Jlelo ·seu orgão{~ . · 
tinham mais' confianca na reserva estabelecida; mas, de.sde 

emendas das nobres commisslies. · 
O nobre' rela. to r das commissões disse-nos · · qne niio 

tinha fé· em semelhantes recursos. 
Eis aqni ·mais uma ra.z!Io para que en esteja de accordo 

com o illnstre · visconde de Abaelé, quando asseveron que 
o projecto ainda n!Io está: assaz estudado, como ·entende 
o nobre senador pelo Cea.rá, membro da. commissiio de 
ma.ri11ha. e gnerra •• ~ 

0 Sii; J'!Gtr.AIIIBB =-~eli!IÓ está, devia. estar. 
O Sil. PAJU.NA.GUÁ : - • • • opinião qne não nntre o 

nobre senador pel& Bahia., relator das : co_!llmisslies, que 
foi o primeiro a manifestar sua · hesita.ç!Io, o que muito 
henra a franqueza ~e sinceridade de sen cara.'llter. Muitas 
vezes V.·Ex.-tem sido o primeiro a declarar. o seu emba
raço,. e llo ponto de qae se trata. elle ja disse que . não 

· acredita na reserva qae estabelece o projecto. Entretan
to o nobre senador pelo Ceará, mais confiado na excellen
ci~ do. projecto, não duvida dizer~nos qne a ma teria.. está 
assaz estndada, que o nobre senador por Minas Geraes n!Io 
tem raz!Io no sen asserto; O nobre senador .por Minas Ge 
raes falia. com a eiperiencia que lhe abonam aquellas caos 
venerandaÍI. O projecto ainda não está assaz estndado, a. 
ma.teri!l. é de summa dillicnldade; cinceenta annos, que lião 
decorridos sem que se tenha. podido .dar comprimento a 
esse preceito da consliloiçiio, são a prova cabal .. da. diffi
cnldade, da.. ma teria.. ·Por mais estada da qne ella. esteja, 
como está,-pelós nobreá membros da. commissito, ainda 
DitO se acha:usaz estudada. Ha.. mnito, qlie pensa.r-se a 
semelhante ·respeito ; o trabalho qlle d'aqui saliit depois 
de moita.. reClexlo, depois de muita discusslo, carecerá, 
talvez, de.ser em breve retocado •. Nem as 39 emendas que 
foram otrerecidas. pelas nobres· commisslies de marinha e 
'gnerr& .e législação, ·e outras tantas que teem .sido ofere
cidas por .varioe senadores, demonstram. consa. diversa. da.
qnillo que -nos assevero a o illnstre visconde de Abaeté. 

Contenuémos, pois, a considerar a ma.teria, a estndal-a 
dia e ·DODte, .porque assim , requerem instiluições d11sta. 
ordum, qne vão aft'ectar a sociedade nos seus fundamentos. 

O nobre senàdor pela província. do Ceará, que me at
tribuill.facilidade em prestar á policia. inclinaçlies qne ella 

':.íiii~i tem, em estabelecer prevenções contra a antoridade 
"policiial, q11e já niio é esse ente perigoso, na .opinião de 
S. Eí., depois da novissima. reforma j adiciaria. • • • · 

O. Sa. 1AGUABIBR :-As suas atlribniçlies foram gran
demente· cerceadas. 

O Sa. PA.RA.I'IAGUÁ:-•.•• nito deve confiar tanto nos 
estudos que tem feito, nem nos recursos da sua intelli
gencia, qnando se tratar de dizer a. nltima palavra sobre· 
instituiç!les desta ordem. O nobre senador devia. acatar 
mais o juizo do venerando visconde de 'Abaeté a este res
peito, j11izo qoo nada. tinha. de desairoso ás nobres com-

qne o nobre J'elalator das. commisslies 'rennidas nos' declara . 
que· não tem : confianca alguma ua reserva ·de que trata . o 
§ i•, realmente crescem as minhas duvida~; eu hesito •. 

~ Sa. JAGÚAB.IBB : Isto revela antes conhecimento 
pratico do paiz,. do que. falta de estudo.· 

·O Sa. · PABAN!GUÁ.: - Não se !aliou aqni em falta. de 
estado; o que ~e disse foi qne o assnmpt~ ainda. oito '"~s-- . · 
tafa assaz es'tudado; Tem~se estudado militO, .maa multO . 
resta· ainda a estudar é· combinar para éh'egar-se a - ama 
medida util e proveitosa. · · , · · · 

Mas .. o nobre relator da commisslo foi o primeiro a .. 
reconhecer que a ·emenda . qne offereci, augmentando · o . 
tempo da reserva., p~dia dar um resalta.do snpe!ior áqneUe 
que· devia trazer. a. emeu~a.: da~ nobres · ~omm~s~ões, · que· " .' 
reduz o tempo dessa , conttngencu~ de semço m1hta.r a t~es 
annos. ·Eu ente11di que, angmentando o tempo da reserva., 
não pergravava as populaç!Jes, sujeitas ao encargo do ser" 
vico militar : 6 apenas' uma. conlingencia, nlo ha. lim -
on'us real senlo d•dlls circnmstancias excepcionaes, senlo. 
da.das circnmstaôcias que Deus queira .. estejam bem· .. lon-. 
ge da nossa patria. Só em nm caso de .. guerra interna.· ou 
externa terão de ser . chamados ás fileiras aquelles qne fo-
rem dispensados depois . de .nm . limitado tempo de ser-
viço: · _ 

Dest'arte en jnlguei que consultava melhor aos inte
resses da massa. da nossa populaçllo ; augmentando ap;.. · 
pa.rentemente .o tempo de serviço, ·qae pela· minha emenda. 
era elevado· a 1 O annos, realmente eu ti(\ha. attendido a 
esses interesses, reduzindo,,~ encargo, a. qnatro annos; Isto 
ha.via. de · infiuir considerav~lmente no espirito do povo, 
ha.via de diminuir essa repilgnancia que ha'·para. a. vida. • 
militar ; os cida.d!Ios, comprehendendo o indeclinavel dever 
dedefénderem a pa!ria. e de prestar,em-se ao.pagamento der ,· , 
imposto. de sangue;. na .verdade .• onerosissimo, não se . re
casariam, desde qne, tivessem certeza .de voltar em breve 
tempo para as profissões da vida civil, pa.ra. o seio de 
suas faóiilias.: · . ~ · 

E nem o Estado ficaria assim em peio.r condiçiici pa.ra o 
desempenho da soá tão honrosa qnanto difilcil missão, a., 
defesa da. integridade e da honra do Imperio, dada qual
quer emergencia, porque, a.lém de conservar . ~ exercito no 
·sen estado e1Iectivo, além· de poder ler o, seu estado. mili
tar devidamente . organisado,. encontraria sempre .o maior. 
numero de. cidadãos habilitados pa.ra. serem incorporados 
o as fileiras, alargando os quadros do mesmo exercito,. que 
assim se apresentaria. em q11alqmer momento com a maior 
efliciencia para desempenhar o sen dever. , 

Entendo qme alóm dessa reserva, que não. é arregimen· 
tada, desse · reserva composta apenas de soldados liceu-
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··. ciados, que'. hlo. de n~turalmente . ~aj~itar-ae a .uma .certa; . aambaco, •. relativamente.,. A ·aaspenslo d~- pag~eÍit~. da :. 
'· iaàpecçlo.'para que se polia contar com ellea em um mo- , coo grua . de diversos paroch'oa.' · · . · . .. · · · . , ; 

. · ,, meato dado,,.,devemos ter. uma grànde reserva do exercito, Seguiu-se a discussão do r:equerimeolo dd·Sr..'.viíconde 
· .:·•que ha'4e.ser a nossa guarda· nacional; no ,caso de qual- de Souza Franco pára pedir•sa inCcirmaçGes ;sobre! os. 

··: ,quer :emergencia, de ama .guerra-interna ou externa, h!Io motlvos.de suspenllo de pagamento da.coagrâa •di: ··alrans 
.de se, formar os corpos destacados· pela !órma prevista na vigarios do bispado de· Pernambuco. ... 
nossa .legislaçlo .:· elles se incorporarão ao. exercito, ea- ,, 
grossarlto as .suas fileiras e.poderão -nobremente. deaem- o Sr. JI'JgueJra·de KeUó a.;:..Sr. pr~sidente~. 
peah'ár-se do encargo que lhes for commetido. ·: ·• · pedi. a ·palavra na occasillo em que o'Sr. senadór 'is~ 

Foram· estas consideraçíJes 41ue julguei do meu-dever conde de Souza Franco fez seu requerimento agcirã:em 
fazer,~ :li. respeito dos Ires. pontos que, conforme .anonociei discussilo, .' niio tanto para impugnai-o como para fázer - -

.ao .. sêíl.ado,, devia -occapar~me na discua!&O desse artigo, algumas refiex:rea sobre o que 8. Ex. julgou i:oâve'ái~nte 
em )Íistentaç&o da minha.emenda e a respeito de outra~ dizer .á casa em 'sustenta~II:D ·delle ou· antes.em:refala~llo 

. ·disposiçíJes do projecto; Conto que o senado· ha de attender .·de ·algumas palavras·· gue eu tin~a 'dilo por occaaillo de 
·a estas: coasideraçíJes,. leit~s:sem _espírito de lloslilidade, fundamentar ·o meu. requerimeato, cuja dis~ussló foi en•: 
dictadas pela iaspiraçlo de minha conscieneia." .· '". cerrada agora,. pedindo ·ao· governo .iaformaç~es. eobrl! 01 ·-

Tratemos de regalar a-obrigação do serviço milHar, que ruudamentoa que tinha para deixàr de.mandar-')lagar a . 
nós 11· imposto pela coostituiçiio, e nllo fiquemos em posieão alguns vigarios. da cidade do ReciCe as· congruas, ·que lhes . 
esqu.erda diante dos ootros povos, em cujas leis a excluslo ·eram devidas pór direito ioconlestavel. . , • ·· 
do servico do estrangeirei é uma das primeiras: disposiçíJes, . · Digo, seahores, qne alio pedi a palavra para impugnar 
Devemos ter mais confiança aos nossos. recursos, alio deve.. o· requerimento· do· nobre senador, porque esse requeri• 
mos commetler a délesa da integridade, da honra do paiz manto nlo vinha alterar .de modo algum o.pensamento. 
e dos .nossos direitos a 'meréeoarios ·estrangeiros, acenan~ dominante ·do meu. E cpm eft'eito~ ea p~~i~ que .. o, Sr • .aii-
do~llíes desde já na lei que. vamos votar: · nistro•'do·Imperio ·nllo·'someilte nos _:~nauil~sse·c~J.Í.ia,do 

o. Sa. JA.auuiBB : _·o ártigo limita 0 numero.~ _ aviso de 8 de No!embro de- '1~73, pelo qull'se tjuha 
. . . , : . .. - ,. .· . : .. ·: . .· approvado o procedimento do presidente _de-'-}»eraamhaco, 

. O~a. P.uul'fAGtu.: --:-0 senad~ b~ de.vota~_co~t~a essa man~ando suspe~der o pagameato,das congr;a&B,do.~igarfo 
d1sposiçilo; que nlo ,deve figurar em ama.le1 permanente. Castllho.e'outros, mas:cambem óoil_.désse os :fundamentos, 
Se ·chegarmos a uma _tal emergéncia; nllonoií .. ~ca tolhida em que o governo se estribava :para sémêlhante::aeto. ''·
a fàculdade, nem o direito . de decret'ai'moli ~ma med!da E' isso justamente o qlie fez o sr.· viséon'de ·de Souza ,. 
ext~aordiilari~ ; ~ !Das niio se estab~Jeça :na ~e1 que ':~.mos .Franco,. porque o se a ·requerimento té!D'· por 'fim 'ue-. · 
votar· este pr1oc1plo de· desconfi_an~a: ,;vao . h a de ser com. o. guio te : ·· «Bequeit;o qui IB p_eeam ao gooerAD ·J.n(ormafões. · 
assea~o ·do senado ·que tal pr•nc1p1o ~a. d~ ~er convert1.d~ sobrs . os motivos- por.fútJ :~llá 1u1pensaéâ :congr.ua;J:ds .,. 
em le1; . · .. · ·· . . . . . . · . algum ou algutll vigario1 do bilpa!lo d~>Piiinambuco.» : .· 

Quanto ao tempo do s.erv1.ço e á~ r~~er:v~s, o _senad~ . O.ra, dar os .motivos porque. está.:suspenso o.p!lga.meilto · 
comprehende ~ue na emenda. que fiz oh~dec1 :a a~ peas!l~ das coogruas d~s vigarios. de P.eroambuco>e ,_exp~ader.•os . · 
meato, a uma 1~éa salutar. Se esta ~ilo se acha de. a~-:- .fundamentos em que o goTerno se.estrihava:para::deilar 
cordo com ·as v1stas das nobres co'!lmtssíJes ~ • ~a. ma1on~ . de ma~ dar. pagar, é uma .e a mesma ~c,o~a, . e( Ji,or,tàntci,·. o 
do· se~ a~ o, ao. menos te.nbo. c.a.IDpndo o.~e~ dever e ~~o requerimento que fez o nobre senador nllo foJ .. senlo'. ama".· 
traaqulllo na m1nha: coosc1e,~c1a: · .. · . , · _ .. · ,tactica oa meio· estrategico, pelo qual.elle;jàlgoà·qué · 

O Sa· ZJ.cniu: ·_;·Maito bem. podia Jogo responder· ás. consideraçires por.mimJeitss;~ao · 
apresentar o ~eu requerimento, antevendo qu11; eUas·.tinb.am 
feito toda impressA:o na casa por. se~em:procedéntfll e que Ficou .adiada .a discnssito pela hora. 

SEGUNDA P!RTE .DA ORDEM DÓ DIA 
~S;A.TU~OS DA.lU~OCU!;I~. CATIIOLICA. ·. · . 

. Entrou em -discussão o réquerimeato de J 87~ ·do . 

. Sr.·llfendwde Almeida, pedindo iriliirm~ções relativas á 
associaçiio catholica desta COrte. e oulrGs objectos. 

Nito havendo quem pedisse â palavra nem numero para 
voíar-se, ficou encerrada a discosslio. ·· . . · • 

Ficou· do mesmo modo. encerrada a discusslo dos se-
guintes. requerimentos: ' . 

REGIMBNTO 

Dó Sr. Jlfeódes de Almeida, pedindo que a mesa indique 
o meio claro de execuçi!o do art. 67 A. do regimento ia
terno, e que se solicitem do governo diversas ioCormaçõos. 

SUSPBN!ÃO DE PAGAllfKNTO 'DB CONGRUAS A. PA.IIOCilOS DE: 
. JIEIINA~IDUCO 

era oecessario destruir essa impreisii3 . pela ·sua voz aa- · .: . ' 
torisada. . . . · · · i • · 

· Eu dis1e igualmente que meu fim foi impugnar àJgumãa· 
. proposiçaes apresentadas 'pelo no~re se11ador no desenvol- . 
vim enio do seu. requerimento ; e no. desempenho .desta. ta-
refa seja-me licito declarar desde já que o nobre senador =!!,.~,, 
sem duvida por nllo se ter entregado ao estudo. serio da': ;~;.;:.: 
historia sagrada e das doutrinas· .ecclesiaslicas, estado "'''·'' 
digno de tod& a attenÇito · para' o catholico, éa ·animou.,& 
dim qü'l o principio adoptado . pelos apostoles, por todos 

-os bispos catbolicos · e . por todos os· catholicos, ·aa·· que 
ora melhor obedecer a Deus do que aos homens;·• obedirs 
:opport6t, Deo magis quam hominibus, era principio .. qa.o 
.linha· procedeocia heretica, ê para comprovai-o disse::-nos 
que desse principio asaram pela primeira vez certos here-
ges coudemnados pelo concilio de Constantinopla durante 

· Do Sr. Figueira de Mello, · pedindo 
do Novembro de 187.8 .e do offi.cio do 

o governo de Constantino, o grande. Nessa mesma occa-
copia do aviso de 8 silo en repliquei-lhe qne esse santo principio, qne deve 
presidente de Per- .. regular sempre os catholicos, quando· sê tralà de execata~ 
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leie,' que sito contra as leis di-finas .ou liaturaes, que como 
as primeiras procedem da Divindade, tinha sido' emitlido 
pelos apostolas e constava desse livro .sagra dó e canonico, 
que nós chamamos Acros DOS APosoroLos ; mas o nobre 
senador disse-me : 

nadas de uma autoridade, que os quer eonc'ulcar 'ou '·sup- · 
primir. · : . · ~ · " · '· · 

Continuando, senhores; o · nobre senádor ·na· éxposÍclto 
do seu requerimento, disse-nos que eu: tinha apreseiit'ádo 
nesta casa. a sentença de um juiz 'de direito, p~IO:-'qual 
deixara-se de pronunciar .um dos vigarios do Recife, e 
que não podia somente por ella julgar da legillidade e · 
justiça dessa não · pronuncia; mas devia recorrer aos 

" Pois bem,- conteste-mo 1101& semelhante proposição, 
mostre o contrario. , 

Dizia o r.obre senador: ·"'· . Não · capricho em saber 
dessas antiq11alhas, que nll.o estn:o nas escriptoras ou na 
Bíblia; O conhecimento que lenho, é que niio está no lia, 
e que o principio partiu de Constantinopla.• 

autos. · 
Mas, senhores, se eu não tinha senil.o ess~ · sentença e 

se as sentenças devem ser, segundo os principiós de'dir:eito, 
o transompto dos factos constantes dos· autos, porque é 
dos factos que resulta o fundamento jur idico, com que 
ellauiio. proferidas, como pó de o nobre senador .me c'eu
surar por :ter-me adstricto a esse importantíssimo do
cumento? 

Pois bem ; . para edificação do nobre senador e para 
justificar qo_e tive toda. a razão para reclamar contra _a 
proposiçiio do nobre seuadnr, deHmentida pela historia, 
peço licença ao senado para dizer-lhe que, quando os t 2 
apostolos de Christo, ao com~çarem a prégRr as suas 
santas doutrinas, foram chamados á presença. das autori
dades civis e perante ellas compareceram, receberam a 
intimação de que nlto deviam mais prégar a palavra sa
grada, S. Pedro .e todos os aposto los disseram ao chefe
dos sacerdotes dos jndens "' E' melhor obedecer a Deus 
do que aor homens.» 

O. nobre senador disse:: «N!to é da sentenga. . só mente, 
senhores,· que se rteve regular soa justiça e seus princípios; 
devemos tambem · ir aos · autos.» Mas pergunto en : o 
nobre senador tinha os a11tos em mão '? viu-os em algum 
tempo 'l Portanto,. todas as aáserçiles que ·o nobre senador 
apresentou relativamente -aos autos, eram aereas ·e não
podiam ·servir para reCntar o valioso documento em que 
eu me estribava para estigmatisar um acto do govérno, 
que . desre!peitava a cousa. julgada, flOando era ·do seu 

O Sn. vrscoNDE D.E Soou FRANco:...;_Ahi é que -está a 
.questão; disseram aos sacerdotes, mas -não ás autoridades 
civis. · 

O Sa. FIGUEIRA DE MELLO (!endo): ...::.. •• E logo que os 
· tronxeram ao tribunal ou conselho, o príncipe d~s sacer

dotes lhe fez a seguinte pergunta •.• 
O· Sn. VISCONDE DE SouzA FRANCO : .:__ Ahi estâ. 

· O Sa. FIGUEIRA. DE MELLo:-:- ••• vamós a ·ver o que 
· quer dizer esse : ahi estâ •• ·• · • Com expresso preceito. vos 
· mandamos qo.e niio ensinasseis nesse nome (no riome de 

Cbristo):? Se isto não obstante, eis ahi está Jerusalem 
· cheio• de vossa. doutrina, e quereis la.ngar sobre nós o sangue 

· desse.'::homem; "· Mns, dando os apostolos soa resposta, 
disseram: «Importa mais obedecer a Deus do que aP.s 

· homens: » · · · 
·Como; pois, o nobre senador tão lido nas sagradas es

criptoras, como nos diz, porque aceita todo quanto estâ 
na .Bíblia para seu ensino e direcgão, póde declarar-nos 
que. ·esse asserto, que esn proposição tem procedencia 

--heretica e proveio dos hereges condemnados em Constan
tinopla '? E' falsa, portanto, a asserção do nobre senador 

•· aos olhos da historia da Igreja, e provado conseguinte-
mente qne eu ti!lha toda a razllo pa.ra. contestai-a. · 

Que importa, senhores, qne essas pala v r as fossem diri
gidas ao conselho dos sacerdotes Oll ás. autoridades tem• 
poraes d~Jodea 'l 

O Sn. VISCONDE DE SouzA. FRANCO : ...:.. Import11. que 
erll obedecer a um. ou a outro. 

O Sn: FrausrnA. DE MELLO :-Não importa nada, porque 
. a asserção do nobre senador foi que a mencionada regra 

de que importa mais obedecer a Deus do que aos homens; 
tinha procedencia heretica. Nilo, senhores, tem proccdenciil 
apostolica ; e tão apostolica que essas nobres palavras 
servem de. phanal a todos os catholicos, quando se veem 
em collisão do obedecer ou li lei temporal ou á lei divina, 
que lhe é contraria, porque neste caso os direitos. da 
.conscienciu. toem muito mais valor. do que as o r dons em a· 

dever a tacal-a e executai-a. . · .. · · · 
Senhorep, eu disse·que era uma arbitrãriedade mandar 

pagar as congroas aos· parachos do Recife, sem que· elles 
tivessem commettido crime, sem que se désse antes nenhum 
pl'ocesso que o aotorisasse e somente por virtnde de um 
si_mples &'Viso do Sr. ministro do Imperio. Eu disse igual
mente que, tendo-se instaurado um processo contra os pa
rochos como réos de deàobediencia a ordens legaes e 
tendo esse processo. sido 'Considerado improcedente, ainda 
todavia. continuava a suspensn:o .das congr11as apela con-
inoação da primordial arbitrariedade. · 
· O nobre senador, porém, qne entendeu que devia in

verter. minhas. proposições para dellas tirar fa.ceis argu
mentos e derrocar os castellos de cartas, que elle tinha 
armado na s11a imaginação, veio dizendo: . . 

"' Não será falta de conhecimllnto da legislaçlto do 
paiz entender que se podem'sospender vencimentos a:uro 
empreg~do civil ou eeclesiastico só pelo- íact.o ,da pronl)ncia? 
A legislação o que . ordena é· que o empregado publico 
perca metade do vancimento correspondente, quando for pro·

. nonciado em crime de responsabilidade.» Pois bem, em 
minha proposição não ha. nenhum erro, porque se suspen
dem os vencimentos aos empregados civis 011 ecelesiasticos 
pelo facto da aecusação·: a accosagão nasce da pronuncia; 
desde que o réo é pronuaciado, está sujeito á. accusaçiio 
(é a. formula com que as pronuncias se en11nciam), e, por
tanto, desde esse tempo suspende-se a metade do seu orde-
nado. : · · 

« Tambem. a legislaçilo o que ordena, disse o nobre se
nador, é que o empregado publico perca metade do venci
mento, q11audo for pronunciado em crime de· responsabi':' 
!idade»; mas, se o uobro senador: tivesse attendido bem para 
as pala vrns que entlto proferi, veria. que a principio cen
snrei o Sr. ministro do Imperio por ter mandado susp'ou
der o pagamento da congrua; em segundo Ioga r censuro-o 
ainda por ossa.suspenslto continuar depois do uma sen
ten~a, que tinha innocentndo o vigario de Santo Antonio 

'•, 
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, do Reci!e, ,e p~r. co_nséquen.cia _a todos. ~s outros. que, esta
vam em iguaes ·.circums.tancias. Portanto, o nobre senador 
eó. por manifesto engano podia attribuir-me uma. opioilto 
que. , nilo foi :por mim emiltida nesta . casa, e que pelo 
~!>il~~ario . era a opiniliª .. áo goveJnO contra a qual eu 
reclamava. , . . , 

gnotarei ao nobre senador onde está a próva de semelhante 
asserçilo,? . . • · , . , , · . , , · . .-

. · o. Sa. viscoNos ns Souzi Fà.&Ni:o :..:..;,Nos doclimenlos ... 
que tive em mão. · 

O Sn. F1GDEJBA ·DE MstLo :- M~s ~àsés .:documento~ 
nlio teem rand•.inento, quando uós lhe examinarmos. as 
datas. O bi.,po de Per.nambuco foi_ pronunciado em , U, ou 
15 de Dezembro ; a 21 é que . a pronuncia foi assignada · 
pelo-supremo .tribnual' e commouicada ao governo, •ó:em 
Janeiro é que o b1spo dessa diocjOSH veio para a COrte do 
Rio de Janeiro no ·brigue Boni{acio; ora. as ord .. õs de 
suspensito do pagamento das · coogruas Coram dadas· em 8 
de Novembro ; e, porta!Jto, claro fica que. o nobre seoador 
oito tinha fundamento para querer justificar esse 11cto 
pfllas pbautasiadail duvidas da thesouraria de .fazeoda de 

, ... Disse ·,o, nobre senador. que eu me achava muito pouco 
inteirado .. dos Cactos, porque ao. vigario. Cadilha não se 
,tinhà.'silspaodido a soá congro& seoiio em coosequeocia 
,de .d~yidas, que ao. respecliv~ pagamento fez a theso~~aria. 
llfa.í;,.é. :exactamente o contrario que se deu. Peco Jiceoca 
. pàrâ: ;répetir· o que já disse a f!ste respeito em outro dis'
cor~~; porque se . acha!D minhas asserções comprovadas 
p_elo,,aviso ,do Sr .. ministro do Imperio, mandando arbitra
riamente sospeôder o pa·gameoto dessa congrua. Eis o 
aviso' publicado no Diario O!ficial (lendo)~ · , . 
. « Rio. de Janeiro, 8 de Novembro de · 1873 . ..:.... 111m. 

·e· Exm. Sr. - Commuoicou-me ·V. _Ex. em officio de 21i 
do mez findo,. que a irmandade·, do Santíssimo Sacra
mento da matriz de Santo. btonio lhe representara ter 
o. vigario cooego. Antonio Marques de Castilha deixado 
de .frequentar· a mesma matriz e .de praticar nella 
fuocções religiosas, a que é · obrigado pelo motivo de 
apresentar-se., aquella . irmandade nos actos parcichiaes, 
desde que por decisito do gover.no implrial. lhe fora le
vantado o interdicto; e que. V. Ex., á vista deste proce
dimento e considerando que por oito estar ioterdicta a 
igreja· matriz é obrigado o vigario a cumprir na mesma 
igreja seus dever!'s parocbiaes, como determina a cou
stituiçilo do bispado, tinha· ordenado ao inspector da l~a
souraria, · que. não pagasse a vigario algum ·a respe
ctiva congru1uem apreseotaçito de attestado dfJ Crequeocia, 
em que se ache expressamente declarado ter cumprido as 
obrigações do seu ministerio e celebrado a missa conven
tual na propria matriz. 

· O governo imperial approva. o referido acto de V. Ex. 
_por. ser regular. O. que communicó a. V. Ex., dando . co
nhecimento do .mesmn acto. ao minislerio .da Cueoda. 

.· ·D.eus guarde a V. E:r.-Manoel Antonio Duarte de Aze
vedo.-Sr. presiddrite da província de Pernambuco. » . 

Por. cousequencia, é inteiramente inexacta a assercão do 
nob!e s.enador de que a expedição de.ste aviso proviéra de 
dav1das-;da thesouraria de Jazeuda de Pernambuco. Não 
leio as phrases do nobre senador, quando assim o affirmoo 
para nito levar mais tempo· á casa. Em vista do aviso do 
Sr .. ministro da justiça, interinamente do lmperio, essa 
suspansilo proveio de acto do presidente da proviucià insti
gado ou req·aerido pela irmandade. do ·Santíssimo Sacrll
mento ; já se vê que por cousequencia não '!em fundamento 
a .asserção do nobre senador. 
· O Sn. VISCONDE DE Souu FRANCO :-Eu lhe mostrarei 

CO!UO tem. 

Pernambuco. . . . •. · • · ... - , 
E, senhores, se aq duvidas procedessem para os vitariol 

da cidade .do Recife, então deveriam. proceder tambem. 
para todos os· vi gari os da província, oito só mente, mail ·de 
todo. o bispado, porque todos eiles recebiam seus ·a &testa.:. 
dos de frequeucía ou de. resideoeia, do seu bispo ou do vi~ 
gario·capitular, que .l)le surcedeu ; pó de .o nobre senador 
dizer que ·todos ·os vigarios ~~ província o o .. bi~pado 
de Peroall'boco· tiveram sós penso o pagamento ·de · suad 
•:ongruas ? Por1anto, se os viga rios de Jóra da cidade do 
Red!M o~o teem suspenso ~ pag~meoto de su~s c~.ngi:Õas 
~elo monvo quH all•gou o nobre senador; como··poderiam . 
ter os da cidade do Recife pelo ·mesmo. motiv:O· qõal o 'de,· 
oito terem attestado de frequencia ou residencia pas~âdo ~ . 
pela autoridade competente. · ' .. ::;:'.'·'. '·'· .. _;. · ··. • · ·: 
·. E, senhorAs; póde-por acaso ·ainda servii.de.'defesa do .• ;.r .. 
governo o alleg!lr-se qàe o não r·againeotó ~das cougruas -~· · 
proveio de duvidas suscitadas em fios. ~e· Out~·li~o;;quaódo ~.::: 
oó~ todos sabemos que até hoje· oito fciram:·eua:s·::rilsofvi,;.' · · 
das ? E se acaso os outros · vigario~ uã·o receÍiê~'m:: tlim- . 
bem as suas c~ogr~as p_ela incompetencia~::~,o}'ltti~_stado 
pass~>do pelo v1gar10 capitular, então maio~:.resp_~lisl!bili"- · 
dad9 reeabe'sobre ·o gi1veroo, mais grave devi(:._er .. ,minha · 
censura e a censura de todos aquelles q!Je ' qa~re~ :'que se 
respeitem todos os direitos, á vista de uma· ileeidia:&llo . 
ilxtraordinaria. • . . -, •. . - ::~.~·''- ·: · 

Já o disse uma vez e o rep~tirei : -os ordeaados·.-.alo os 
'alimentos dos empregados publlcos, e ée omll:.:!liitÔrida'de, 
valendo-se de pretextos futeis, procura ··arraiicar.::.lh'o·s, 
esta autoridade, procede de uma maneira iúteiramente ar~ 
bitraria e olio póde dAix_ar de ~er estigmliti8ada. •. !.. 
. Pois, senbore,., o o espaço de sete mezes oilo,teve ·o.goveroo 
tempo para d!l•~irlir._ um·". quedlio simple"?. A sciencia do 
Sr. ministro do lroper1o,' que· tem decidido, tâotos .caaos · 
graves,. oll.o pô·l~ ach11r le•~•po par,. dtu:idir um· d~ ~~~--P.~ 
quena 1mportaoc1a? Ntl.o linha ~lle para guial-ó nos ca-··---..... 
miohos d" ju•tiç" os •ot"s dos Sr11. conselheiros de Estádo, 

·o Sn. FIGUEIRA DE MBLLO :-Oh senhores, póde haver o ade se resum~ toda sabedoria admioistrativadeatelmperio'l 
alguma duvida a eslie ·respeito? · . Portanto, a mm~a cenMura_é_bem cabida, e, por. mais talento 

., . Diss_e o nobre senador, que tendo sido o bispo proouo- <fOe t~oba o nobre senador,. não poderá nunca inverter _os 
'- ciado ou estando fóra da saa diocese, ficara occupando factos, nem converter em louvor aqaillo que para todos. os 

seu Jogar .o vigario capitular por elle f:!Omeado, e que, pa-· espíritos rectos ~ dig11o de · maior reprovaçlio, porque 6· 
· receudo·á !besouraria que ·o vigario capitular era iocom- uma affroota á le1. · 

. petente ,para dar attestado da. Crequencia aos vigarios, Pretendeu o nobre senador lambem repreheuder aqoeJles 
• resultara dahi as. duvidas da tbesouraria, que occasioua- Sr~ .. ~aoadores que teem tomado .parte na chamada qaestlio 

ram a suspensliÓ do pagamento das congruas; mas par~, rehstosa, nessa q11estilo qqe eq chamarei a primeira 
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q·nestlío'politiea· deste Imperio, ·porque abala todans con
scieocias, como abalam-~e em todos os paizes, que. teem 
tido. a desgraça de as verem a·gitadas em se11 s_eio. 6 nobre 
seilailor disse (lendo) : ' . 

do paiz ·e sujeitar-fiOI a -um gover~ · theOC!aliCO»:follm 
claro _·está· por estes trucbos·t"do·o 'peDÍlllmilÔio ÜO~ootiro 
senador. . · . ,:, •. ,. · 

Senhores, lambem o nollre aenadôr, 'ein coils~·quen'cii 
do liparte que lhe dei, que IIS suas ipalávrás dêoot&vam 
interpretações· cerebrinas reprovadas pela lei, e:itl8lnôii ,i 
" interpretações cerebrinaç reprovada• pela lei,;~ ~~~ 'lnB ·. 
dissesre pe.o bom unso, pelo direito. pelos praxist~s;;aind~ 
vá ; m11s as leis uprovando opiniões cere~rinas, é fl~.v!iiade 
que eu não conheço. » Ora, seubores, para quem,,:~ão 
"strver 11tt•nto ás palavras do· nobre ·s~nador, parec~'iqú'e 
eu ·disse um grandH ab.urdo. porqu~ IIII~ pHrgunto_u{~e<! 
"As leis podem reprovar opinrões cer•brina~ 1 l~to'é·,c;~~.s~ 
qn~ nuncn se viu "; e na realidade ·tem o nobre·sén,àdor 
toda a razão, se mA referisse a opinrões 'cerebrioas·f,m_aÍI 
•.U !aliei interpretaçiioS cerebrinas, 'o qu~ é COUSa muito 
di[erente. ·As interpretações recáem sobre :textos 'de-':lei, 
de contratos e de testamentos; e ellas .podem ser cere
brioa, quando oito silo dictadas pelo bom senso, rega
ladas pelas leis ou en,sina~as pelos grandes joriscon
sultos, que como mestres devem ser attendido~. E' exacta.
mente o que eo qoiz dizer quando me ·referi a ioter- · 
pretações cerebrioas; mas eu nunca me referi a opiniões 
cerebrinas, que é cousa muito diverSa• Opiniõ~s ·cere
briilasa, presentam-se ahi pur toda. ·a parte .sobra 'me
tapby.ica, sobre politica, sobre religiito .e sobre, muitas 
uutras cous~s. Mas, quando se trata da lei religiosa. 
ou da lei civil, as interpretações nesta. ca.sa. podem .. aer 
cerebrioas. Dtnida o nobre senador ··quA estas ioterpre
taç_lles não sejam· proliibhlas por lois ? Estilo, e eu· vo11 
mostra.r lhe com os textos de uma. lei, cuja da ta. deve 
ser muito conhecida, para ·aviva.r o o, pensamento·. do· nobre 

• -A questão relrgiosa não é-a _que move o· nobre sena
dor, poré,n a questão temporal, a ambiçii.o do poder, o 
governo em nome dos ·padres e com os padres." 

Senhores, esta imputação que me faz o nobre 'senador 
nesta parte· do sau discur~o, e. em· nutras qoq eu pod~ri11 
ler, .é de todo o ·ponto ioexacta e r .. l~a. Nunca atirei ao 
poder. Se elle porventura m~ (~b•gasse pHins · canaes com· 
patentes, de maneira· toda natural e honrosa; eu -o acerta 
ria, porque ainda nutro a justa ambição de servir ao 
meu paiz, e se elle tivesse necessidade de que· eu me en
tregasse aos negócios de uma vida mais activa, eu oãn 
havia. de recusa.r-lbe o fraco apoio e concurso de minha 
intelligencia. Mas declaro ao nobre senador que ·na posição 
em qu& me acho l hoje, 6 impossível que eu ambicione o 
poder. 

O SR~ LEITÃÓ DA. CuNHA.:- Mesmo porque é incompa
tível. 

O S11. FIGUEIRA DE MEtto:- Membro como sou do,su
premo tribunal de justiça, a lei me declarou incompativel 
para os Jogares de ministro de Estado e para qualquer 
outro. 1\lembrõ do supremo tribunal de justiça e senador. 
deste lmperio, eu desde meiados do anuo passado assen-

. tei · faz6r opposiça.o ao actnal gabinete e entendi desde 
então qae 'não devia. pedir-lbe a aposentadoria .do meu 
Jogar, e' que me seria facil obter, porque.· não queria dar a 
ninguem o direito de dizer ·que essa opposicão, quo 
me sabia da. coriscieocia, era o etreito de cal cuJos iotàres
' seifos.. O governo, senhores, nos seus inttiitos de promo
ver ·a este ,,para ministro do supremo tribunal de justiç11, 
aquelle outro para presid11nte da relação desta Côrte e 
m'ais ·aquelle para o de pr-.curador da Corôa, oito me. recu
saria a .gràça da . II(JOSontadoria.; antes me dava,. a eoten~ 

· de'r. que1.,qaaodo eulh'a pedisse, elle m'a concederia. sem 
diilli:uldal!e. · M~s eu, na. posicão em que ma achava 
pára com o gábinete, entendi qu'e não lhe dlivia. .pedir,fa
vor algum, que não estivesse dentro das leis, e 6 isto o 
que 'tenh_o feito até boje, e espero fazer sempre. Porti10Ío, 
deixe-se o nobre seua<lor de fazer-me tão infundadas im 
putácões. 'Todos quantos estão aqui- e que teem tocado na 
quesia.~ religiosa, são levados', não pela. ainbiçito do poder, 
alguns não o desejariam mesmo ••• 

O SR. Z.~.euuAs :-Apoiado. 
:o SR. 'FIGUEIRA DE M&tto :-••• embora . sejam disto 

niuito dign'os, e Já no desempenho de el!lpregos ideriticos 
tenhain dado provas_de grande capacidade. 

O Sn. VISCONDE DR Souu F11.1.NCO : - Eu não Callei dá 
. ambiçii.o pessoal. 

O Sá. FIGUEIRA. DII Mlltto :-~las o que querem dizer, 
men collega, est~s suas ·palavras a mim dirigidas : 
ct A questilo religiosa não é a que move o nnbre senador, 
porém a questão temporal, a ambição . do poder. o governo 
em nome do1 padres e com os padres.» O qu" querem drz~r 
estns outras: " O nobre senador o que quer' é' gastar tempo 
e·'a'preteáJto da quelttlo rel1glosa 'e da jurisdicpão e1piri 
hal ''do Papa 'apddllrar.:se elle e $eus'amigor'do·governo 

senador as,pala.vr>~s, que abi se ·empregam. ·.-
Diz a. lei de 18 de Agosto de·t869, oo seu p•eambulo 

(lendo): «~eru sido um dos mais importantes :objectos da. 
01ttenção e do cuidado de todas as· nações polidas o de 
precaverem com. ··sábias . .providencias ·as interpretaçiles 
abusivas, qne oil'endem a magestade das· leh, d•sauto'· 
risam a reputaçil:o doa magistrado·s ~ teem . perplexa. a 
justiça .dos litrgantes, de sorte que no ·dirAito e.domfnio 
dos bens doli vassallos não possa haver àquella certêza, 
qoe só . pó de conservar entre elles .o publico socego. ·, 

Essas .interpretações são abusivas e cerebrioas,· coo(orme 
a phrase do jurisconsulto. 

Quer o nobre senador saber ainda' o que diz a·meama 
lei sobre .interpretações cerebrinas 'l Eu' lhe digo. 

O · Sn. 'viSCONDE' DÉ SouzA Fiu.Nco :-llostre-me nas 
leis modernas de 50 anuos para cá ·algum· exemplo. 

O SR. FiaUEIR.I. DE Mlltto:-Ora, senhores, ·porque 
oito houve uma lei de 50 annos para cá que prohibisse as 
interpretações abusiva.~ e cerebrinas, prohibição aliás des
neC•·ssaria e só por incidente della: trata essa lei, que 
tinha 'de firmar o direito portuguez em base! ma.is solida' 
do que queriam os taes interpretes, póde-!e ·dizer que as 
leis não probibem as inturpretnções · cerebrioas, como pre- .. 
tendeu o nobre 'senador ? 
•s~m~áW: . 
Diz e lia : « Considerando a obrigaÇão qu'e tenho ~ae 

procur11r aos povos debaixo de mính1• 'protecção ·to'da a . 
possível segurança. de suas propriedades e de"estaliéié'ée~. 
~?m ella. a paz.e·ünilto entre "às '-farniliaa''deliJl'ôdo qüe-

:, .. 
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um.ás nÃo .!~quietem as outras com l_njostas ·demandas, a 
qúe'' muitas vezeli sllo animadas. por. Crivo( os pret•xto~ 
tirados de eetravagantes subtilezas, com que aqoelles que 
&ã;&coriàelham querem 'temerariamente entender as' lei. 
·mllis claras e menos. susceptiveis de intelligencias, que 
.órdioiuiaaienta são. oppostas ao espirita dellas, · e. que 
.:OellaiÍ se 'acha litteralmento significado por pala:Vras>'ex
'clusivà~''de tão prejudiciaes e sediciosas cavilaçõas, etc." 
~ '·, .Eíi('ahi ainda uma classe de interpretaçlles cerebrinas. 

· Quer.ó'. ainda ler o que diz essà mesma· lei de 1769 no 
'§'t7,~~= « Porquanto a experiencia tem mostrado que as 
·a·óbreilitas iTJterpretações · de advogados consistem ordi
·Jiariiiineote em· racioctoios frivolos e ordenados mais a 
:implicâr com sopbismas as verdadeiras disposições- da.Jei 
:do'·qúe. a. demonstm por· ellas a. justiça da par!e. ,.. Eis 
aqui uma ioterpretaçllo cerebrina. 

·-Sim, . senhores, são .. interpretações cer~brioas aquellas 
que: um espirita. enfermo, arrastrado pelas suas paixões 
ou p~los seus interesses ou .por motivos não con{llssaveis, 

'e direi . tambem mal instruido nos verdadeiros principio~ 
do. direito, entende que deve emprestar .ás leis, dictames 
ou· dispoFiÇõ~s. que -.oão resultam nem .. de sua letlra, nem 
do seu espirilo, que · é o ph~rol, que deve guiar. o juris-
consulto. . ·· . 

Estas interpretaçlies são. prohibidas ;pelas leis e pela 
razão, que oellas. deve presidir. E admira . que o nobre 
·senador vimha dizer-me: C< Mostre uma lei que prohiba as 
iotArpreth çõ•s cerebrinas de li O ano os para cá.• Para que? 
Se os m~g1strado~. que são os orgãos e executores da lei. 
-cortam-nas immAdiatnmente, dando .seoteo!;as. jos.tas_.. e 
eqoido•a•. ·Eis ahi cooio se acabam com as interpreta
ções carebrioas. 

O Sa. VISCONDE. DB Souu FnA!Ico:-.:.. Como a unica. ·do 
sopremo tribunal de justica I · . ' .. 

:não para ser lonva.da e. elogiada. A lei. assim o .deterJDina 
como recurso salutar, afim "de e\'itar que os litigant~s ·se 
dilacerem na· praça. publica, e vii.o inquietar a. sociedad'e 
ou as Carnilins com ·as soas pequenas. desavenças .. :.:.. ·, : ... , 

.Decidida a re judicata pelo ultimo· magistrado, ·a socie
dade interpõe.-se; apresenta lambem .seu poder -para Jazer 
executai: a sentença. . . · . · . • . . · :. _, _ . · 

Mas, porque o supremo tribunal de justiça. é o. primeiro' 
tribunal do Imperio, segu,e-se que elle tenha . infallibi
lidade? não; a sentença que elle proferir será execUlada. 
pela força publica; mas a consciencia publiéa ha de ter, 
e tem com effeito, o direito de censurai-o, porq,ue é néssa
c.ensura, senhores, na tribuna e fór;; della; na:.imprel)sa.e 
fóra da imprensa, nas praças publicas ou no: interior de 
nossas casas, que os magistrados superiores teem o ,cor~ 
rectivo de .seus actos, :dos qoaes se ~!Io póde iuterpêr 
nenhum recurso ulterior; . ·· , . · .. , 

O juiz municipalquando dá uma sentença deixa·á parte. 
o correctiv~ .i se õ juiz de direito erra, a partê. que se 
julga oft'tlodida póde interpOr embargo contra. a sentenca; 
e se esse embargo ollo é attendido. pelo.jury, :ella :recorre 
ao tribunal da relaçiio; se a relaçli.o dá-lhe em. nm pri
meiro a1·órdão. sentença contraria· aos. sena direitos,- 11Ha 
embarga-o ainda ; ee é infeliz, sobe até o supremo tribu
nal de justica, é vae pedir-lhe, .para que seu, direito .Dilo 
p•reça,' uma' decisão I!Jterioa, peJa qual muitas vezes con-' 
••gue da relaçito revisora. uma decisito .Ja:voravel •. :Se, 
porém, vó; sabeis, que o-supremo tribunal. de Jl!stiça:oiio 
tem nenhum correctivo em tribunal algum do Estado; qual· 
será o ·correctivo ·qne lhe .. poileremoe oppOr em·bem,da. 
justiça,. seolio. a censura publica, a censura da.. imprensa, 
a censura das camaras. . 

E~sa censura não .terá efftlito? Tem-no, ;senhores, e 
tem-n'o sem duvida,· porqoo é por causa da.iniqu,idade da 
sentença proferida contra um priucipe da igreja ,.do;Estado 
que o poder moderador reduziu a' 4 · Blioos _-,.de prisão 
,nmples os 4 de . prisão em que elle f6ra,condemnado. 
Deixo, porém, de fazer reflexões- sobre-. esta,:mate.ria~ :e 
pas'so a occupar-me do discurso do. nobre ,senador. pelo 
Pará. . ,.: .. 

O Sii. FHlUBIRA DE MÉu,o:- ·Senhores, os magistrados 
tamb~m erram, e a ·ultima seotença do supremo tribunal de 
justiça . é .tão iojosta e tão· falta de equidade, tiio descon-. 
forme com o nosso di~eito, em· minha: opiniao, que as cen
suras qn• FÚ fiz á sua .primeira sentença contra o Rvd. bispo, 
o Sr. D. Vitnl, recab~m inteiramonte sobre a ultima sente oca 
do mesmo tribunal que coodemoou o do· PMá; • 

Eu tive â coragem de o dizer uma vez; pensa,- o nobre 
senador que recuarei nesta tr1buoa p~ra não examioal•a 
uma e ·mil vezes· diante dos hom•n•; ·diante dos joriscon 
soltos, d1ante do ·mundo: inteiro·? Nilo, hei de sempr• 
dizei-o, e a aoalyse que já fiz sobre a primeira dessas· 
sentenças ba de servir lambem para a segunda. 

,o Sa. nsc.ONDE DB SouzA FRANCo da um aparte. 
.O Sa. F1GUEIM DE MBLLO :-C()mo ·é que ~u destruo 

se declaro que os m-sJstrados · são os orgllos e os execn
tores da lei, .a os nobres· seoado.res sah"m muito b"m qu• 
eu não . dou ao m11gistrado a iofallibilidade,. e que já o 
. disse nesta· casa, que elles muitas .e mo1t~s vezes teem ~r
rado. Senhores, tanto isto é uma verdade incontraijtaVIll, 
que p~tra se poder conhecer a. verdada juridica sobre Cactos 
ou qu .. stões levadas ao conhecimento dos magistrados,. que 
é necessario nllo menos de Ir ou 6 ·sentenças sobre elles,. e 
que somente. depois de lias é que 11 ju~ti.ça te.m dito. a sna 
ultima pat •. vra, é que· a res judicata ou sentenca defini
tiTa. .ae recebo pela.~erdado para poder sor oxecutàda, .mas 

O nobre senador, trataodo.de examinar. a seoteaca dada. 
pelo joiz de direito da cidade do a~cife, disse-.nos, que.o 
juiz procedeu injuridicamente. porque o jesuiti•mo o levou 
a consignar em sentença principilll fal&ol, qu6,'tornaram o 
accusado (o vig~rio Cas·ilha) litlre da pronuncia. Pará 
llemoustrar a sua proposição o · nobre seóadór'' disse-rios 
qlie, se o juiz de d1reito formador ~a culpa ::entendia que 
a esse vigario oilo eru aJ!phcavel.o ·alt .. tis,,. em :que se 
estrihva a deooacin, pudia bem applicer !1. ·art. 1.114 do 
t:odigo criminal, pelo quhl s.e pune todos aquelles que não 
comprem alguma lei ao regolttmento da autoridade supe
rior, ou requisição legar de ~tlgnm outro empregado .. 

Mas, senhores, o fundamento em que se .fi~mou,.' o: juiz. 
de direito do Recife par a a despronuncia· foLque o :viga rio 
não tinha tido nenhuma ordem a cumprir; portanto, .estava . 
claro q!le, se o juiz não podia applicar-lhe o art. 128: do . 
codigo criminal,. por. identidade de razão ollo podia appli
car-Ihe o art. 11íi do mesmo codigo, como aconselha o 
,nobre senador, porque. ambos esses artigos se refer.em: a 
1
uma 11rdem lega.! rece~ida, .a que se dove obedecer; Se 
.o yigario , nll.ll rec~beu ,neoho10a .ordem para ... levãotar 
os i,ul~,r.d.ictos,. pp~qll~ e.ssa . , ordlllll . C o~ da.~a . sómenj!l,. 11..0 
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Revd.' bispo de Olinda, como quer o nobre senador que se 
aptilique a i!sse vigario o art. 11Si, em falta do art. t 28? 
Falta.na bypothese um dos essenciaes elementos do crime, 
como expediçifo e recebimento de uma ordem, e, portanto. 
vê-se bem que o nobre senador· não tem razão, . quando 
dentlende o principal fondameliio,: o funtlllmento juridico, 
em que se baseou o juiz para não pronunciar o vigario de 
Santo Antonio do Recife. · 
. Mas·o que é para ad•nirar é que o nobre senador qui 
zesse que 11sse magistrado pronunciasse o vigario no 
art. 11)(, conforme se vé no, seu discurso, e nllo se !em..: 
braPse desse artigo no extenso p11recer que dera ao go
verno por occasillo de ser consultado ~obre qual deveria 
ser o procedim6nto do me~mo governo, se o bispo nllo 
cumprisse o prGViment.,. Tenho aqui o parecer do nobre 
senatlor e nllo vejo nelle semelhante artigo, como vou 
provai-o. . · . 

D1z, ·por exPmplo, o nobre senador no seu parecer á 
. pag. 2:1 : a Nenhum con1elheirn de Estado, nenhum bi1pn,. 
nenh11m bra&ileiro p8de sujeitar· se á obediencia directa 
on ·indirecta do Summo Pontífice sem tJià!~r o art. 1 • da 
constituiÇO.o do Imperio, e sem incorrer no& penas de 
algum do! arts: 79, 80 ou 81 do codigo criminal.» .O 
nobre senador nilo r .. ua aqui no art. t 54, que lembrou 
para o 'prore~so do vigario. · 

Depois diz o nobre senador, á. pag. 25 : •Os artigos 
~ do co•tigo penal, em que me parece que incorre o bispo 
_ de Olinda, S!l não cumprir a decisão do governo. sllo os 
129. 139 e 142, a cujas penas está suj~ito .cumo func
.cionariG publfco.» Aqui tambem nilo v•jo o art. t IH; 

Adianta, diz o nobre senador pag. 27: ccAs~im tambam 
tein log•r o pror.e~so; como iocor~o em algum dos arts. 79, 
80, 81, 87. 90. 96 ou 107 do codigo criminal. » · 

O .àrt. t IH desapparece; não esiste nas diversas indi
caç~es do nobre senador; e isso autorisa-me a dizer fran
camente que- o' nobre senador tem duas. legi~laçlies, duas 
medidas; doas balanças ou dons pesos para avaliar as ac

. çlieR · d9s empregado~ publicas. Se é um bispo, chefe da 
igr~ja, ne logo •ao art. 96, e outro e outro, segundo a 
qualidade dos casos, conforme já oos disse, casos que nllo 
estavam em· discussão, porque o nobre senador, como conse
lheiro de Estado, oito tinha sido con~ultado ·sobre crimes 
futuros, de que niligoem cogitava, e que podiam apparec~J.r. 
Quanta previndencia I · · · . . 

O Sa. vÍscnN~B DB Souu.FRANCO :-H11via um .aviso 
que p~dia. o que se pensasse sobre a materia. 

processo, e nllo posso julgar de sua regn,aridade,,e nem 
da procedencia de suas peças; » ~ ·•· · · '-· 

Se o nobre senador tivesse lido a &e:Jtença, comprebeu
. de ria como foi dada essa· denuncia ; e _portanto n!lo tem 
fundamento quanto disse neste recinto para impugnal~a, · 
quando lhe falta essa accurada leitora, 1.1 ignora que' o 
proprio ·juiz declara que nunca sê intimou ao vigar.io uma 
ordem para elle levantar· ioterdictos, e não era posaivel 
que elle assim oa11lrmasse, se isso não constasse· dos auto~.-.. 

O Sa. VJSCON~B DE SouzA FnANC::O :-Isto é o q~ê:s~·. 
. diz, e que eu não acredito. · · · . · ·• .:·.' .. 

O Sa. F10DEIRA DE MELLo.:- E é o que se !J\o.n&. 
sentença.· Pois o nobre senador quer argumentar ·com 
possibilidades, com que não tem o menor fundam•n.to, .e 
rejeila as declarações de uma sentença que diz claramen-
te em sua .lettra que nenhuma ordem fora intimada ao • 
vigar1o ? que modo de argumentar I meu caro collega 'l 
Não devemos nos entender neste negocio por meio de bóa · 
e sã argumentação. argnmentaçllo toda de bóa ·fé. Eu 
fundo; me na seotenca, a sentenca funda-se nos autua ; 
não se póde provar" que o-juiz~ dissesse uma· falsidade. 
Como é que o meu collega d1z : a &ent•npa ndo diz isto ; 
quero ver o~ autos ; nllo ha sinceridade na S'entença·.? Por · 
tanto, o .nobre senador procura; como se vê, a~gumeotos 
aereos. · , 

O nobre senador lambem entendeu· dever impugnar a 
minha _asserçllo de qne o acórdão da relação,- julgando 
que o vigario .nllo tinha crime, e declaraode improcedente 
o processo que se lhe fez, ua:o· tinha o mesmo valor -jll-· 
r.idico, de· qae se revestia a sentença dada pelo supre. mo 
tribunal de justiça na cansa . dos bispos de c •!ioda. e do· 
Pará. . 
. Mas, S. Ex. nllo vó que aqui dá-se extraordioaria 
paridade de CJrcnmstancias? No processo do viga rio o 
juiz de direito julgou depois\ de ouvir ,a .denuncia, 
depois de mandar responder. o réo , depeis de em- . 
prPgar todas as diligencias jurídicas que silo antorisadas 
pelo nosso codigo para conhecer· a verdade por elle 
proclamada, isto é, que o réo oão tinha culpa alguma •. 
O magistrado recorreu .ex-officio de sua sentença para o · 
tribunal da relacão, conforme ordenam as leis ; e tendo a 
relação neg"do 'provimento ao recurso, ou confirmado a 
~entença de nllo pronuncia desse: magistrado, póde-se 
dizer que o acórdão .da rélaçllo do Recife nos casos de 
sua competencia ; tem ella menos valor·juridico do que 
uma sentença dada pelo sopremo tribunal de jasti~a em 
circumstancias identicas com uma denuncia, com á resposta 
do bispo, com a propria defesa dos advogados, que se re-

O SR. FIGUEIRA DE MEi.Lo :-EntrPtauto, para a cha
mada d~~obedieucia do puocho, o nobre senador queria 
emprAgar o art. 11>4. Portanto,' tenho todo o fundamento 
para dizer, como di~se, que ·o nóbre senador· tem doas 
juri~prudencias 'e duas penalidades para o mesmo facto 
criminoso, duaa bal"nças, e doàs medidas para o ava
ltar 11 rPprimir. 'loto é incontestavel. 

. duz ao· que disse a parte na sua resposta ? Não vejo que · 
h~ja essa grande difr~reoça, a ollo ser a maior solemnidade . 

Di~ae tambem o nobre senador, examinando a sentenca 
de DilO pronuncia do JUiZ de direito, que lliD dos funda
meoi08 df'lla, «a inepcia do promotor publico em accusar o 
parocbo de deaobediencia ante& de lhe ser intimada a ordem 
do juiz, perante quem· era acrusado de desobediencia, e 
sem juntar provas da intimaçjlo. Estas faltas gravas, 
acr.r~Rcenton o nobre senador, nllo acredito que com-· 
me !lesse o promotor publico do Recife ; oito vi, porém, o 

da andiencia do julgamento. - · 
O que vejo 6: de um lado um juiz que julgou de certo 

.1t1odo, e depóis um tribunal superior que eonflrinóu a sen- · 
t•nça, para absolver o réo, ao 'pass'o que do ontro vejo nm 
tribunal que <'om os mesmos elementos condemna réo 
dentit:o em · penas graves .. 

Há tribunal contra tribunal. 
Se se devesse seguir a apreciaçllo que o nobrA senador· 

rez dessa pronuncia unicamente, entilo. era preciso· que o · 
no~ro sena•lor o4o nos apresentasse aqui um. documento 

( 
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pelo qualluma'sentença de'· despronuncia devesse ter um . hcos, como, por ext~mplo; -aqilellas que'd~clararâm'o d~g-
. -~ovo proces•o perante a relação. . ma- da imm~tcul~tda Conceição de Marja;·, ·a_ infallibi~-dade' 

-- ·O -nobre senador disse. «'A. soberania. da naçã:o _ nã:o do papa, e finalmente esse celebre. Syllabul,': com· 11ue . 
. admitia' ncr Imperio jurisdicçã'o ·alguma, que deli a nilo ·tanto se_ assusta o nobr,e senador, e .que -publicou-ae.li·~ · 
proceda, chil, temporal ·e ainda espiritual nos pàizes, em _ vr:emente _ uo IIJ!perio, e s_er.ve [elizmente :;de ,guia_,_e ·de, 
que a•-na(ã:o dá preferencia a umá réli~iã:o, e· a torna :coo- pbarol a!'s catbnlicosaem precisar do plac1l.--, ,, _.:. - ·• · '·! _ 
diça:o para o exArcicio de certos direitos » _ · -· . Portanto, fique assentado· que o art. 10!iL § U_'da 

--Essa· opinião do nobre senador me parece extraordinaria. r.on•lituiçllo apenas· declara queiu é que. 'Sá.- de -dar~ o 
Se os ~oectario>•de ·todas as r~ligiõas, que ·silo tol•rad•• ptacd, o lmperàdur,- e que es~e placet só é aado quando·· 
ou.permillidali no Imperio, podem rec:eber de seus cb•fe~, ~e-tido, só ~ pedido por quem tem necessidade do braço . 
residentes. em outros pa1zes as ordens que elles jul~u~m. •e colar,_ e_ !Ó ,teem necessillade do braço secular aquellae 

. conveniente dar-lh•s, e silo obrigndos a obedecei-as se'll bulias qu~ procuram introduzir no Estadó' JI!Udançai(que: 
.que as autoridades civis do Imperio tenham- a mPnor inter- não _se podem Cazer ·sem o ·consenlimento dõ·•jriesmo> 
venÇilo sobre esses actos, deverá a religião catb!llica apus- Estadn, · bollns qlie nã:o podfm e oã:o devem ser exe;._:_ 
tolica romana ser a a-nica exchtida dessa iseuçã:o? Porque ?- '~utadas em materia. temporal por. neubum mãgiétra~o•ou 
.Porque· é' protAgida ?-Mas, ·seohoros,· se essa ·protac:çã:u n ~mprPg .. rlo publiciri;_ qu .. ndo ellas se acham; em 'oppcísi-
obriga a:sujeitar-se e bu•roilhar·s!Í ao poder temporal, eotA,; çã:o com as lei•. ·Que lem sido sempre 'é8ta &:pratica nest!l., · 
nós catholicos déctaramos que oa:o_ qu•remos es•a pro lrnperio; dá testemunho o bispo do ·ceará em um· offiéio' 
tecçã:o. Se querem dar-nos protecção, Sfja' ella real e nãeo qu~. dirigia 110 metropolita do lmperio, e co'm:eiJe tcidô_ o~ 

. uma protecça:o falsa, bypocrita, dominadúra, e in'digna du , ~P.•sc()pado · braMHeiro _ e todos aquelles que' teem acompa-~ 
~er aceita pelos'catholicos - ·- - nbado us (netos da oussa bl.sloria.- _ _ · · _ 

O nobre ~•nador, pa'rtindo do princípio de que a religiã:ci Senbore•, ··o · nobre senador pelo- Párá parece. que estA~' 
catholiea, por isso que é prote;(id1l pelo EMiado: déve-licar pos.uido de uma idé~t unica fixa e immutavel':-vê· por'-
sujeita ·ao Estado, prelend•u deduzir do art. 102 S · 14 da . toda a parle os jesuítas, o je~uitismo. · · · 
coostituiçã:o que Jieobuma bnlla pootificia ou colicihar -
póde ._ser admittida no Imperio s~m 'placet. _ · . O Sa. VISCONDE DE Soou FaÀNco (1orrindo} :-Até u·tou 

.Mas; J· senhores, o que diz <sse artigo( e qual é o seu olhando p•ra elles, • • · · - ' ·,.- ·· · , 
fim t declarar . õoicament~ que ao Imperador como 'r.h·f~ • o SR FIIUEIRA DE MBLLO :- Por toda :a parte s._ Ex; 
do·· poder executivo ·pert~n·ce .conceder ·o a negar_ pla_cet •é jesui:as, o j~suitiMmo. Se u.m senador;. em. cu.mprimén-
quando estA lhe for pedido para se poderem executar no lo de seus dev~res, ~em nesta tribuna deferider_os grandes 
Imperio quasquer constituicões ecclesiaslicu·, que se lião 'princípios da religião cathôlica, o nobre senador o alcunba:
oppuzcrem A coostituiÇa:o,~ do mesmo' modo que lhe com- de jesuíta. Se· um jab, observando.as leis e .. seguindo os. 
peté conceder cartas d., na·turnlisaçAo aos estra~geiro•.- ~ictames- de sua consciencia, dá sentenca à 'favor'dé um· 
que lb'as pedirem na fórma das leis;- mudo facto· d• lb~ ••gnrio na província de Perilamboco, irojustameôte per~e··· 
pertencer' --esta attribuição não se segue p•la boa IÔ(l'i~n .~01do, o nobre •senador · .o _alcunb10 d" jesuíta; como vi~-
que todas as 'bulias devPm·~!lr sujeitasaoplacet. Se algo~ru •noM em:seu discur.o, e· diz-nos: «d~ixou-se levar pelo je~ _
tem necessfdade do placet, venha _pedil-o, e quem o dá é u' ·uitismo.» Se os padres, os viga rios, todo.o episcopado; 
Imperador, se ·se trata de assómpto particular, ou á - brasil~iro de(Pnrlfm .a Igreja calbolica, é ús seus'direito~, 
aasembéa geral;· se se trata de- cons.lilaiçllo ecclesiastíca, .~ · r•lig•Ao e __ s•os dogm•11:e .namorai, e julgam qne;apezar . 
que contenha disposição geral: marca"-se' somente a. auto-- de turlas _as p~rseguições. elf•s nã:o devem:desallipàrar umà'
_!idade li11e o dA qunndo pedido,· mas .niio se im'põe a grande causa, o oubre seriádor os:cb'ama je~uitas,-•d•z _que~ 
o~rigação de· pedil-o ·em todas e quasquer circomstancia~. ··ã:o dirigidos por esoe iofatigavel jesuiiÍSJIIO, que'parece-' 

-principalmente_ nã:o- bavfodo lei que assim o determtoe. assombrai-o.. · · _. · - · 
Se ba uma -bulia que exige para a !Ua execução o aoxi Se o summo pontificp, cbeCe daCJgrPja, man'dà as suas 

li o "do- braço -seculu, esta bulia não poderá ter nenbom. decisGes por toda a. parte, r~ provando ~outrinas insensatas, 
nlor no Estad11, sem que·o Imp•rador lhe d~ o placet.- o· •mmorae8, irreligi!Jsas, o nobre senador declara·· ainda que~ 
seu_-ea;equatur, · porque somente assim podem os tribuium 'elle · está dírigtdo pelo j~suitismo, talvez porque o nobre 
e autoridades .. temporaes. prest11r-se a 6Xecular uma ·ord~m 'stinaclor entéoda que e~ta palavra :jetuitismtJ é umll cabeça· . 
de autoridade fóra do Imperio ; mas se oã:o' se pede o de:Medusa, que entorpece todas M llngu.s, oÍJ abafa todas~ 

·braço secular, -a Igreja te.m toda a sua iodPpendeneia, ·as vozes, e que a conscieocia ailo teiu mais m~ios de·se 
cóm_o tem a religii!Õ protestante dirigida pela Rainha da, mostrar I . Mas engana-se o 110bre senador :· está.'de~"ixo 
Inglaterra, como tem a religillo grega subordinada ao Czar de uma absessllo, que eu lh" p.ço que -trate de remover.'. 
de -todas as Rossias, com,, tem a religiao de Mahomet O nobre ~enadur no consélbo.d6 Eetado disse.: • Devemos · 
s'ubnrdinada ao Soluto da Turquia, e assiin por diante. empregar todns os meios para. acabarmos com esse jesui· 
A paridade de circomstancins e a toleraócia exige que o tis mo ; o jesuitismo quer . dominar o Imperio, quer _esta-· 
que se quer para ·as religiões protestantes o·n-acatbolicas. belecer aqui o seu tbrono: lá nos ve.m elle com ;as suas 
lambem queira-se para a religiã:o clllbolica; muito prin- fogueiras, lá vem com a ~ua inquisiçã:o, lá vem com elle 'o 
cipalmente quando ella é- a religião pro te~ ida. governo- tbeocratico. • Que horror 1 E o nobre senador 

E, senhores, que melhor interpret~çiio se póde dar a accrescen~ou·: " Se ido acontecer eu demitto-me de todos 
este artigo do que· a interpretaçiln pratica do nosso paiz ? os .meus cargos publicos e· vou metter-me em um canto 
~uoca -Corilo apreseuhdas ao placet as bailas dogma· dn lrnperio, para ollo eer victima de processos, da perse:- · 
licas, ou mes.mo as relativas á direcçã:o moral dos calho- guiçG11s e de fogueiras. » -

.·.· ... 
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. 0 S11. VISCONDE Bllf SouZA FRANCO : ...,.. Para 
debaixo: de suas ordens. 

oito servi r ' antepuAaclos que se devia ~bedecer mais a Deus. ~o que 

O Sa. FIGUBIH.L • DB MBLLO :-1\las o no.bre senador 
aquiete.se, tranqoillise-se :. o jesuitismo nil.o ha de dom1· 
nar no Imperio, conao S. E'X .'. soppGe ; ha de dominar 
pela propa~~4o da11 sãs doutri11as catholicas. 

,,nA homens ~ , ... . , , 
·.No ca~o que consta das escripturas, actos dos apostolo&, 

·a questito era entre. sacerdotes e ·os apostolos. que, :com 
razito se acreditando interpretes do verdadeiro· Deus, res~ 
pondiam aog 'sacerdotes judaicos que não. a elles, simples 
bomens, ob.edeceriam, porém a Deus. A. autoridade tem

O Sn. vis·coNDB nB Souu. FRANCO : - Ahi estâ-ha poral Óilo tinha intervindo; era perante um juizo ecclesi-:-
lle .. domi11ar 1 .stico que elles re~pondiam, juizo que não tinha força 

O Sa. FIGUEIRA DB MsLLO : - Esta domÍnaciio é a do 
proprio . christianismo, é a dominação d• nossa religi~.o, 
é a dominação. ou independencia Jo espiritual, que nil" 
póde de modo. nenhum estar sujeito ás 'leis e autoridades 
teuiporaes: 
.. Portanto, peço ao . nobre senador que o ii o se espant~< 

tanto com o jflsuiti~mo. Mas, se qoer lançar uma iujuri• 
sobre ·os senbdores, dflputadop e outras pesso~s que de 
fendem as doutrinas catholicas, de .qoe parece que o nobre 
senador se. acha 'um·· pouco a.fastado, então declaro lb~' 
que se.toma'as palavras jeruita e jesuitisms nesse senti
do, eu as aceito, e as applico a mim como ·um titulo d~ 
gloria e de honra.. 

· Tenho ·dito.'· · 

o sn: ZACARU.S :-1\luilo bem. 

~ sa: maÓ~liB DE SouZA F~ANCO:-Peço a palavra. 

·-.o:sa. pilssroENTB: -Tem a palavra o nobre senador. 

proprià contra elles apostolas. · · 
No caso de Polycrates e seus collegas bispos a .qoestlto · 

tinba já por s1 a força da autoridade do Imperador: Cons~ 
tantino, que aprovara·o concilio, e pois pre•tava ao pro"
••edimeoto elos pap• s a força da autoridade temporal. E 
era ao• humens do poder temporal que os 'bispos hereticos 
rla Asia diziam que desobadectam para obedecer a Deus. • 
Foi, pois, a primeira vez que a maxima se applicoa aos 
poderes temporaes e· a 'aplicaram bispos her11ges. · · E' por.,
t•nto maxima de procedencia heretica, quando se lhe dâ 
esta. applicaçilo. . 

À r~speito da obedi11ucia aos poderes teinporaes as es
cripturas santas.e a m~~ma lgr~ja·~ilo explicitas. Além:das 
eonbee~das palavras de Jesu· Christo • dae a. Cesar·o· que 
é de Cesar» ·palavras que ftrm•m a completa independencia 
do poder t~mporal. da acçll.o ou autoridade espiritual, 
t"moR S. Paulo, que nilo só MO .apoia a opiniil.o oln nobre 
-eoador pelo Ceará, como que na soa epístola Xlll .aos 
rnm•nos nos en•ina crque todos.estão.suj~itos ás potestadií~ · 
.s qoa~~ veem d• Deus e por. Elle Sil.fl ord~na~•s; . que 

O Sr. "Wii!ICO nde de !liouza Praneo: ..:... quem lhe resi•te resiste a Deus •• : » E S ·Joil.o Chrysostomo 
Penso que cotej•ndo-.o o meu dlscur':iu, a que o nobre se- n~ homilia ~3. epiAtola aos romano"• iliz: «que todos, ~até 
nador prlltende ter respondido, com o que agora acaba urn apost,.lo ou propbeta, estamos sujeitos á sóberania- na
de proferir, verse-ha que ficaram em pé as nunbas prn- c1onal .. » Se o proprio Jesus Cbristo nos deU: o exemplo su
posições. E eu nilo tomaria mais a palavra, porqu• não ni11 j•itaodo-s" ás ordens .do governo romano .e á senteu!ta do 
acho hoje com-forças, em razão de prnstaçilo pby•ich juizo t•inporal, c·omo ousam os ui tramontanas contestai-a 'l 
nestes dous ultimos dias, se não fosse preciso melhor ex-· ··omõ proclama contra a ·collstituiçã.o e as leis·o bispe d~ 
plicar o engano do nobre senador. . 'Pará 'l Era tempo dti dizer. cn'm este que nilo ha direito. 

Eu havia dito que era de procedencia heretica o prin- divino contra direito divino e que menos pó de prevalecer o. 
cipio que o nobre senador e os bispos do Parâ e. de Olin- novo direito divino de sua invenção' e da: dos jesuitas 
da citam: cc cumpre obedecer antes a Deus do que ao. r.untra o direito divino ensinado ,por Jesus Chrbto e pelos 
homens » e o nobre senador allega que é de proced!lncia da apostolas. . , . 
igreja. primitiva e cita o acto dos apostolas, e S. Paulo Na.o que eu, liberal por convicções, acredite nesse. di.,. 
como tendo· parte nellas. De Cacto, pala v r as identicas se r~ i to diviou que escolhe certos homens para governarem 
lêem no Act .. V, pro!eridas por. S. Pedro: « l•nporta obe- os outros. O verdadeiro direito divino Deus o imprimiu 
decer mais !' Deus d9 que aos homens » di~se S. Pedro, ~m sua~ obras e deu -ao hom"m a razão para o descobrir 
acompanhado de S. JoAo (porém não de S P~tolo, que ainda e promulgar em leis, escolher seus governos, que como 
entil.o perseguia os christilos) perante os sacerdotes jnda1- nqu~llas tem de ser obedecidas, emquaoto as nilo altera 
cos, que .. tendo-os feito· prender os accusavam de ensina· uu modifica eesa mesma razll.o esclarecida pela experiencia 
rem .. as doutrinas de Jesus Christo. e .novas observaçGes. Neste grande intu1to ,trabalharam os 

Ha assim duas cihçOes yerdadeiras a_ do nobre senador s•bios de todos o~ se colos e trabalham os do actual seco! o; 
que aliás. se,engana quando inclue S·. P•ulo que, aind• nilu e o grande Cicero se riria por certo da applicaçilo qoe dá 
convertido, era nesse tempo o maior perse~uirlur du~ á• soas grandes verd~tde~ o de8vairado b1~po· da minha 
christilos; e a minha citação com rererencia 11 Constanll· pruvmcia, cujos talentos mereciam outra applicação. Faz 
nopla. Havia disputa entre alguns bispos ~a Asia e os pap•s .ue bem em referir-se ás leis ecclesiastic .. K, porque nas 
sobre a celebraçilo da paschoa·e certos. pontos de doutrina divin~>s ou nnturafls lhe ralta o apoio.; mas onde firmará 
e de fé ; e tendo os bispos sido condllmnados pelo concilio ,elle a autoridade das leis ecclllsiastiuae para governarem 
de Nicéa. e ameaçados pelos papas S. Victor e S. Etiene .o que é temporal, coqtra a vont~tde das nações? A· opiniilo 
fir.mados na autoridade temporal do Imperador Constantino .de alguns duutores da lgr~i•, embora ,de muito talento, 
que aprovara o concilio, foi entilo que Pulyo:ra.tl's, mflthro- valem por acaso m11is, v-lem mesmo .t•oto qo11nto a da· 
polita do Epheso, do combinaçilo com outros bispos da .ti\o grande num•rn do sabio~ sor.ula~e• 'l o~sses'grandes 
A.sia, escreveu ao papa S. V1ctor di~endo que anilo os ame- ,sabio~ IL quem o mondo de~e os progressos feitos .e os povos 
dronta.vam as amea~as ,porque tinhiUll e.prendido de sous .. ~ua,civilisaçil.o .elibll.lld.ade:t · 
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. •Depois :1e te'r 'o'cirador 'expliclldo, •ioterro'm'pido por 'iii- pagar, e nllo ó-·protector para ·exigir• cÍlmpriÍDelito 1&1 
guitf, 'ap'arltJs ·o 'facto ·'dti''IÍUdpen·~a:o• ·de cung~aas, que 1 dHveres·.· · · · · · · :: :·:: : . ' '· · 
consta de papeis qae tem em mãos, ·disse: · · E' unia hermfineutica; • • 1 .. 

· Qàailto·a''ese'à qaestão·e'soa demorá declaro que •oito 0 · · · . · · .. ·· . 'E. · · ·.' "· ,· ···' · 
vim 'defender o ·miuisterio. ·O nobr~r·seira'dor 'ha •d'e ter no,_ SR. ZAC.LRIAs.~CelebrJna.. • ss_a ~ que ó celebrlna. 
ta do 'que ea_·emitto maitu francamente mioh11 ·opinião ein O -Sn. VISCoNDE DR Soou Fu.Nco :::-Disse o :nobre- se-
fáyor do ministerio, ·quando eJle tem razão; .quando ·uiio n'ador: « 0~ VHDCimentOR dos empregaÍIOSopu11iêos •. »'.Silo 
_tem, euiiuo··em cóntrario, e .oeste ·caso es1ou cofll o nobr~ •otilo ·empr•g~do~ poblicos qu11ndo :recebem• vencimento, 
senador qoe a questão deveria 'estar • já dec1d1ila. talvez só u11 occ11slão em ·que se lhes ,conta o- ·dinheiNI 

0 Sa. 'FIGUEIRi DE MELLo:'-E;timo)nuito. e•elle~ o mettem na algib•ira .; iacabado isto, lião .jji[0 milis . 
. •mpreg .. dos <publicos .. Sfjam coh~r11ntas, ·digam de ·ama·· 

·O SK. VISCONDE DE SouZA FRANCo:.- Nilo setse está, vez que nilo.são:empregados pablicos. ·. o:• 
mas deveria ·estar. " . · , • O Sa. ZAcAms:- ·Silo empregado~ pablicos•da igreja.· 

: c,··· o Sa. FI.GUBIIIAiiE MBLLO : - Quem póde informar 'é o SR. VISCONDE DE SouzA 'FIUNilo:.....:. Mas o· E'stado 'é 
.alli"o Sr. ministro da fazenda. · qu~m lhes paga; de sorte que o <Estado ,paga· a ·empre-: 

O • SR •. VISCONDE DE SouzA FRANCO : - Ora, not~-se g .. dos publicas que o 'cito @itO <lo Estado. . · .. " 
uma das. coritradicões. dos nobres senadores e do~ seu• 0 s · · · '. · .· · · · · · · • · a. ZACARIAS :-:-Porque tirou-lhes os meios. Os. di-
amigos: o parocho·nito é empregado pulllico para ~star ziinos, com que o clero se alimentava, o'Eíitadci cliaúioa-· 
sujeito ás leis e pijnaã, e nem o bispo o _é ; maM, quando os a si obrigando-se a alimentar 0 clero. · · 
se trata de dinheiro, do vencimento que elles só rec.hem . . 
comofuncciooarios pablicos ••• ahi não, oingaem póde' O Sn. VISCONDÊ.DE·SouZA FRANco:_;() dizimo era:am 
saspeoder~lhe o ~agamerito, ·de sorte ·que 0 presid"ote da· em posto Ian9ado sóbre a pop·alãçllo· e .déstioado pà.ra ·aas

·provincia,, o ministerio, não podiam suspender á ·est•s · 6entação dos'níinistros do culto:; quem ·tinha o direito 'de 
foncciooarios puillicos :~ pagamento por sem9o, que não o lança~. e de o cobrar thiba tambem o direito. de o sas;,. 
fazem, que não querem fazer 1 pAoder: 'Ficaram S11$pensos os dizimas, aca:baram·;:os 'im-· 
' 0' Sa. FIGUEIRA DE MELLO :..::..E' como. protAccão dada postos- actuaes são outros, são cobrados em virtude ife .. 
~e_ lo E•tado que 'elles rec"bem vencimento. Nã~ "X"<~D .' ltiis quti lhes dão deHtino es·pecial. Aqu·elles ·qu·e· os lançam, 
.. que ·os distnbuem, que os· r.obram, teem ·o direito . de 
tãram suas funcções ·em outrlls igrejas e. nessas me•mas ? marcar a quem · são distribuídos, e as condições ·deste· 
... 0 Sa." PRESiDEIITE :_;0 nobre senador foi 'OUTido com i pagamento. . 
atte.oçao. · · · . i · o SR. FumEIRA•DE MEtto:...:... Os ·dizimos··eiistiam 

O SR. FIGUBIR.l DE MEL LO: - Estamos aqui em com•; desde o tempo· de Moysés. · · 
missão. · r • 1 O Sn. VISCONDE DE Souu ··FuNco.: - Salvo se ainda. 

o:_SR. PR'BBIDENTE :-..A hora está adiantada. : somos judeus, porque o_nohre senador cita-nos o exemplo 
0 s s :. F · D b ' de Moyses, as leis de. Moysés, isto Ã, devemos cobrar os 

. . . R. vrscoNDE DE <•UZA .. 'RANCo.:- iz o no re sena-' diz imos, porquti'no tempo de'Movs~_·s cobravam-se I 
dor qu~ .é como.pruter.çãu. Nno p~rguntarei a o.r1gem.por.- • 
qa8 st11 dá; basta q< 8 ·e .dê mesmo como proter.9aó.para A impot~ção de quei'erem·o poder. Eu·dou.,uma especie 
b~ver dir11ito a suspender a. quem. não satisfaz os fios, de sati•fação ao nobre senador, declarando qoé .. _.uão.,me · 
della. · · · · rereri. precisamente a .essa ambi9lo ,pessoal. Tàl:vez)éjá 

antes a de ver o paiz governaao .pela_lgreja.,e pelo~pon-
0 SR. ZAC:4RI!s: -Apoiado. uOcado como desde .muitos- annos .procuram, os .que: se 
O Sa; VI.SCONDE DE Souu·FaAN~o:;;....O EdBdo nlo .paga: dizem :sPrvos de Deus. · · ; · . :. 

senão a aqaelles que exer<:em runl'cões poblica!Í, salvo s11· ·o·SR.·ZACARIAS :-Não ó exacto. ~ •: . 
se . en•ende · eiitabelécer uina ·pensão: "unia ·•smnla, "um -'ra-
vor •. '·Quando ·se tràta da olirigaçao irlião•camprimus, nilo. o s~. _VISCONDE 'BB Soou FaÁNCO :..:!Não é'de' 11íoje 

· so.mos · r~ncionarios publicosu quando se trata do paga-. esta luta. E .não ó a ·governação dos Estados que ein'nome 
mento _«óhl ·somos ·rancciooarios publicos,- não nos podem ·de D.eus procuram os _santos l;lo~tins'? · · · · 
suspen'der :-~":Pagamento senão depois'de'pronuncia.• 'E' a õ SR. ZACARIAS :~Não·, :selihor. 
·d:~!~~di9ilO"em que :estão continuamente 08 nobres sena- ·O SR. ~IGD'RIR.l ·DE MELLO' :-"Querem •apenas ·lque 'o 

. , 'Os 'outros vigarios não teem sido suspensos de seus ven- Evangelho\tenba a força moral directivaJpara os.negocios, 
cimentos; Eu não sei o que o governo '•tem determinado e governe para que a lei· temporal sejo maic-•.efl'ectivaJ. 
a··este ·respeito; não sei q'aaes sã'o as certidões de re>i- ·o Sn. VISCONDE ·DE Souu. Fu"Nco :-Se •esta ·força 
,dencia ·tjae se'tem' admittido; o que sei .porém é que·ba moral directiva 'chegar a esse ponto, todas aa :leis. do· 
'àlgiuna equi~ade ,aos parochos que ficam em sons igrejas, Brasil, que. n·llo· são divinas ·ou ecclesiasticas, •deixarlio •de 

- .. que execntam·seus deveres, porque elles nlo estão em cir- ter vigor •se os ·-bispos disserem: .tEsta·lei ó contrli•a·:Jei 
cumstancias igoaes ás do· outro que.libaridonou •UIHgr .. jn, divina.• ·E então· qutim· é que governaria o ·BrAsil, •senão 
'ollo' cumpriu ~eus_ deveres, e . Com tudo quer contiDUor' a 08 b1spos ·e O• papa '?• Que Jeift •leriam• fnrça? Que 1mioisteriO 
ser pago; de fórma qoe a tal proteccllo dá ·rtir~itna rec~ber se ·sustentaria. a •niio ser algum da e~colha dos bispos? 
veociinenlos"sem servir, dá direito·'·a r~eeber vencim~ntos ·O orador:. f•z •ainda algumas considerações e:•perganta· o 
pondo-'~é'iitn "oppó~iÇa:o ao•gCivern'o,"que•6 próteclor para· que li!e·1lntende 1Jela lmaculad!L Concei21to, • se tquel'4izer 
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;€?_5 Sess~o, err:i: 6, de·_,Julh·o , ... ·· ., . 

quo .. tambem~Santa Anua foi virgem no parto, o que elle Cavalcanli, lobim, Figueira de Méii!I1Ribeiroda Luz,,Za
. só. ouviu de 1861 para cá. E' preci~o que nos ~xpliqaem carias;· .duque .de Cui{li!, visconde dei Rio Branc_o;}aqua-: 
esta.in-novaçllo e para isso que, .a blilla .. se di:wut~a na •s- ribe'e conde de Baependy. . '· . .. ..·: · . ' · 
sembléa ·geral e tenha beneplacito, ou O. oito tenba. 'A ·fé, Compareceram depois os Srs. Sininihú, Nanes' Gon
.à'egundo ensina a nossa·Ig·r~ja, deve ·rood~ar-se na razi!.o,' çahes, Firmino,visconde d~ Soou Franco, viscon<lii:_de 
na convicçllo, e o Syllabus deve tambilm- p~ssar p~la dis-· Muritiba, Cunha FiguPiredo, barão de Maroim,. Teixe.ira 

· . ·cussllo para que possa ·ser rejeitada' ou aceita· e~Ra no vi- ~uaior, Vieira da Sil_va, Leitão da C11nba, Saraiva;;vis-
.dadl! de dogmas da Igreja 11m matPria tempí•ral. Ficaria- conde de lnbomirtm, marqoez de S . .Vicente, barão .·-,de 
mos· entllo governados temporalmAnte por dogmad e não Pir~pama, Silveira. da Motta e viscende. do Boin -.Retiro.·, 
pela constituiçilo e pelas leis. Iria moa todos para o céo. Deixaram de comparecer com causa participada. os 
do outro mondo em troco do inferno em vida. Passou da _Srs. barão.de A.otonioa, F.Octaviario,·Poinpeu; viscóode de 

, hora e a casa v as ia convida-me a parar aqui. · Nitberohy e· Nabuco.: · · ·, · 
·O Sa. PRK•IDBNTB ;_Se nilo houver màis quem peça a Deixaram de comparecer sem causa participada' oil 

p~Javra, dou a didcusaão por e_ncerrada. . · Sro. SuUZ!I Queiroz, Paula Pessoa, viscolide de Suassuóa' 

O. Sa. ZAcnus:...:Peçô a palavra. 
O Sn •. PRB~IDENTE :-A. discussão fica a'diada pela hora. 
A ordem do dia para 6 é a seguinte : 
t• parte atll 1 hora: - Vutaçao sobre os reque

rimentos cuja discussll.o ficou eur.~rrada 
· ~· · di~cússão da proposrção da camara doA deputados, 

. com o parecer da resp~ctiva commissão, n. 857 de'1878, 
~reando .a província do Rio S. Frailci•M 
· :1• djscossllo. do projecto do senado C de 1A7.8 sobre 
:matricula de estudantes nas aulas superrores. ·. 

~·,dita da proposição da. camara dos. deputauos .o.· 427 
do mesmo ao no sobre a edicll.o economtca da l6gislacão 
bruileira. · · • · • 

2• parte d ·t hora ou a11tes : - 2• acAcossilo da 
proposição da camara dos deputados .,tobre o recrutamento. 

Levantou~se a sessão âs 3 horas. dá tllrde. . 
I 

38• se••ão 
EM G DE JULHO DE 1874 

PRIISIDIINCU DO. SR. VISCONDE DE lAilUAIIY 

Snlllmarto.-Parecer da commissão de instruccito 
: pobliea.-Observações do Sr. conde de Baependy ·
<OnDEar DO ou.-"-Estatatos da associaçãe cat~>oiica.

Regiliiento . .;,_Suspeosilo do pagamento de coogruaã a 
parochos de Pernambuco. -Província du 'Rio de 
S. Francisco.-Observaçlles e adrlitameuto . do Sr. Si
nimbú~ -Observações do Sr. Figuqira . de Mello -

. Matricula_. de estnd .. ntes.- Edição·economica ·da l~gi•
lação brasileira.-DiS"ursos dos Srs. D1as d" Carvhlbo · 
e Vieira da Silva·.- R;.queriOÍ•Dto do Sr Dia~ do Car:.. 
valho.-Discursos dos Srs. Leilão da Cnnha e z~carias. 
-Observaçlles do Sr. ·Dias .de Carvalho.~R~c~ula
mento.- Discursos dos Srs. Junqueira, Zac.arias e 
Parànaguá. . 

, A's 11 horas da manhã fez-se .a chamada o acharam
se presentes 32 Srs senadores, a. saber: visconde de Ja. 
goar.y, Almeida e Albuquerque, Barros D•rreto. Dias de 
Carvalho, barão de M~manguape. viscon~e. de Aba .. té, ba
ri\. o de Cotegipe, Cbicborro, Dioiz, Godoy F•rnunde~ 
Braga, Pae~ de ~len~onça, Aollto, vrsconde d• Cllra ••lln81 

Junqueira,b•rão da Laguna,Parannguá,barilo· d•• Rio Gran
de, barilo de. C~~omorgus, visconde. de Camaragibll, M•nd,.s 
de Almeida,.marquez de Sapncaby, Silveira Lobo, Uch6a 

ii Fernandes di. Cnnlia. . . 
O. SR. PBESIDENTE abriu a ~essilo. 
L_eu·:se a acta da sessão antecedente, e, nito,havendo quem 

sobre ella ,fizesse ob~ervaçlles, deu.,:se por approvada. 
Nilu houvé exp~~ienLe. 
O Sr. 2•· secretario leu o Sfguinte · 

· PARECER DA. COIIfllfJSSÃ~ .DE JNSTBUC~lo. PUBLICA, . 
· Pret~nfãO do es ttidante J. S. de !aiva · S~brj11hÔ; j;~"'.. 
A commi,;,ito de inotruccão publica, examinando a pro

posição junta da camara d;s Srs. deputado•; que autorisa o. 
g~v~roo para. mllod"r admittir a exame d~as materias•<do 
1° anuo da faculdade de m•dicioa da Bahia o esuidaJite .. · 
Joaquim Simlles de Paiva Sobrinho, d"pors de approvado: · 
em geometria, não encontrou documento algum.que prove' 
motivo extrãordioario, que justifiquei a diápeàsà dós esta-
tutos das faculdades, ·e porianto é de · · 

'. . •.:_ 

PARECER 
Que não seja approvada a resolução proposta, se· assim . 

houver o senado por bem, re~olvar. . 
Sala das commissõ•s, 4 de, Julho de 1874.-Cunha 

ll'i!Jueiredo.- Yircu!_lde de Camaragibe.- J. ·M. àa C. 
Jobim. . ·.- · · " . . . ; " ·•, 

Ficou sobre a mesa ·para ser tomado ·em consideração 
t:om a proposição a que se refere. · · 

O Sa. PIIESinBNTE :-Segue-se a. lipresentaça:o ·de pro~ 
jeeLos de lei, indicações e requerimentos. · · · 

O Sa CoNDE DE BAEPBNDY :-Peço a .palavra •. 
O Sn. PRESIDII;Nr~ : . ....;... Tem a ·palavr~ o_ nÓbre senador, . 

O Sr. eonde de. Baependy.-Sr. presi-
dento,_pedi a palavra para mandará m.sa uma represou~ 
t~çllo, assign .. da por 2G5 dos principaes proprietarios, 
n•gociantes, lavradores e outros cidadilos residentes no 
mnotcipio da cidade de lllacabé, província do Rio di!' Ja.:. -
neiro, em que supplicam ao senado qne se ·sirva, quàndo 
tiver de tratar ·:a reforma elertoral, iniciada na camara 
dos Sra. deputados, .dar preferencia á eleição directa e· 
c•nsilaria, como a que pó de melhor expri~ir a· vontade 
nadonal·_'na escolha dos seus·repre••DLantes. · · . .· 

O anuo passado tive â honra de apresentar ao seulidô:''"' 
outras represent•çõ•s em sentido ideotico, as quaes fica.:. · 
raro sob· e a mesa para serem tomadas fm consideraçllo 
na occa~iito opportuna. Assim, pois,. peç.o a :v. Ex. que 
haja de dar a esta representaçito o mesmo d~stino. · 
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. ··o·.sn. FRE~rDBNTB ::'2.Fica s~bre .. à mesa .para. ser 
. tomada em consideração na occasilio opportona. . 

sagem desta resolução, ienho pela mi~ha:parte,:demo_ns~ 
trar .que não. tinha. outro interesse, .. o1l'erec.endo :e_ste 
requerimento, .do que o que, acabo de estabelecer. . . . . . 

.~ ··' · PitiHEIRA PARTE DA ORDEM DO 'DIA., PeÇo, pois, a V. Ex. e ao senado .. Jic_ença.pnra·.Jazer .. ,.um 
ESTATUTOS DA .A.SSOCIA!)!o CATIIOLIC.l additamento ao meu requerime.nto desistindo; delle,:e pe-

dindo que os papeis que se acham hoje presentes.na .. casa 
• Voton-se e nilo _roi. app~ovad_o o reqoerime~to ·do sujam, com a mesma proposição, devolvidos á:commissilo . 
Sr. M~ndes de A~me1d~, ped1ndo Jnformaçõ~s relat1vas á de estalistica para que, revendo-os e examinando•os, iríter-
Assoclacão Cathohca desta Córte e outros obJectos. ·ponha sobre elles 0 seu' parecer.. . . ..... ··~ · 

DEGI)!BNTO . O meu.additamento é nos seguintes termós. (Lendo).: 
I•'oi' igtlaJmente submetlido á. votação e rejeitado o Addilame•to ··:· 

requerimento do. mesmo Sr. senador, pedindo que a mesa << Requeiro que 0 p~oject~ em diseussll:o, ·com. asinfor~ 
.Jndjque o -modo claro da· execucão do' .art. 67 A do ma~õ'es e representações, que !obre o seu aasumpto teem. 
·regimento, e que se solii:item do governo diversas infor- vindo ao senado, scj11. devolvido á commissil:o de estatislica. 
mações. • para examiríar e á vista desses no :vos esclarecimentoit' in-

sul!PENSÃO D.O. F!GAIIJEIITO DE. CONGRUAS Â ·v1GARIOS terpôr o seu 'parecer. ' . 
riE PERNAMBUCO S. R.- Paço do senado, 6 de Jalho de '1874.'-Can-

Votou-se e roi approvado o requerimento do Sr. Figueira sansiío ds Sinimbú.» 
de. Mello, pe~indo cópia do aviso de. 8 de Novembro de :Foi lido, apoiado e posto em discassa:o .conjuatameriie. 
t 873, e do oillcio do presidente da província de Pernam~ · . .,. · · 
buco,, relativamente á suspensão do pagamento de coo- O Sr. FJgueira de HeUo :-Sr. pre,sideote; 

··?giaa~ a diversos parochos. , - · · eu.liustento o requerimento que acaba de fazer o nobre se-_ 
- nador pela província das AlagOas. Bem que pareça que -âe 

FROVINCIA DO nro DE s. FRANCISCO àcham já-dadaa em parte pelo governo as informações·· que 
· . 'Proseguio a discàssão ·do. requerimento do Sr. Sinimbú, o nobre senador requeria, para que ó ano o passado- to~ 

•o1l'arecidci em 1873, ·sobre a proposição da· camara dos massemos sobre este assnmpto uma resolucão conv.eniente, 
.~rs. deputados n. 357 do dito anno, creando a província. aos interesses publicos, todavia. entendo qu'ê nio basta que 
~dei Rio S. Francisco. ' · nos occupemos untcamente da creaçiio da província.~ de 
"'.'o sr. €lnnsansão de ·slni:mbút: ~- Sr. S. Francisco, porém tambem que vejamos se convém _di-
presidente, consta dos trabalbos:da casa n"o intervallo entre vídir 0 Imperio em4!11gumas outras·· • . 
a ultima e a presente sessão legislativa, que diversas O. SR. PRESIDENTE:-Mas esta não é a ma teria· ein dia-

, • representações chegaram. ao ·senado concernentes á ma- cussão. 
teria ,que se acha em discussão i consta mesmo que o O Sn. FIGUEIRA DE llfELLO :-·Eu irei· á materia .. · •• 
governo imperial, prevenindo os desejos da queiJes que o 0 Sn. PRESIDENTE :- 0 que está em discussiio<é · o .. , .. 
ann.o paE·sado commigo sustentaram a inateria do requeri- adiaDl.f'nto. . .... -
meato, exigindo mais. detalhadas informações acerca deste 
asl!umpto,. teve o cuidado de ,exigir essas informações que. O Sn. FIGUEIRA DE. MELLO :.,..- Sim, senhor'; sei disto, 
se acham tambem arcbivadas na casa •. Eu, poi~, Sr.. presi- mas o Sr; sdn .. dor pela província d,as Alagóas pediu,. se . 
dente, que fiz esse requerimento, veribo pela 'miriba parte me não engano, quo foss11m todos os p:lp~is ;L. uma ·com-· 
demonstrar a V• Ex. e ao senado que quando o apre•enlei missllo. Pois bem ; tU ·quero addicionar. a· e~tl3 rdqueri- . 
solicitando- as. informações, nem e.u nem ~quelles de meus mento om outro, se ó .po~sivél fazei-o, e desde já. ; . . . 
amigos que se empenharam nesta discuss~o tivemos por o Sn. PnESIDENTE:-0 fará, qtÍando a proposicã~·entrar. 
fim-protellar uma decisão .sobre esta mataria.... · em discns~ilo e lhe compelir a pa.lavra. Por ora'a·discus-
. O Sa. DIAs DE Ctnvurio :-Apoiado. ~ão h a· de ser re~tricta ao requerimento que eetâ sõbre a 

· .'O Sn. CANSANSÃo DE- S1Nmliú: - ••• mas sómente mesa. . . . . 
indicar que ba doas regras que me parecem de absolnli!. O Sn. _FIGUEIRA DE MEtLo: -Perdõe-me V. Ex:.; o que 
necessidade nestes trabalhos : a primeira é, que tratando· qirero é apresentar um adiamento addicional a este. Para 
sé da crea~ão de uma província · cuja existencia n!Lo pó de provar qne não . tenho desejo de protellar a' discussão, é 
deixar de exercer certa influencia no mecanismo das que vou apresentar esse requerimento de adiamentó addi-
funcções do .Estado, "cumpre que, ao decretal·a, o goverilo cional. · · · · · 
se. apresente perante a assembléa gerar com os dados e as · Mas, como ia dizendo, é conveniente, quando tratarmos 

, informações precisas,. para levaraoespirilo de todos a conve• da dis-cussão da proposiçito que nos veio da outra camara, 
l!i!lncia e necessidade desta creação; a segunda. regra ó saber igualmente se convém dividir o Imper10 em máia 
que, tratando-se do interesses dos .povos e havendo uma províncias. . · . 

; .. :.:~erla modificaçilo no . seu modo de viver politico, é do Parece-me que esta opinião Dilo deixa de· ser favorecida 
.:'justiça que somelbantes medidas. não "passem de afoga- pelo ·prop~io soyerno, porque ello mandou imprimir na 

dilho, mas que sobre el111s possam ser ou v idos os povos typographta nac1onal e á custa do Eshdo uma memoria 
a quem o ·seu resultado interessa. do Sr .. deputado Cruz Machado, na qual se proplle qae o 
- Ora, como Jelizruente, Sr. presidente, algumas inCor· lmperio seja. dividido em 25 províncias, dando elle as 

mações Coram' concedidas pela demora que houve na. pas· • razões dessa conv~niencl~ e apresen!a~~ o~ lillliles, _que 
~~ ; 
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· c~da uma .das novas províncias deve ter. Ness.a sua me-' qua~do. ellas toe~ p~r~~-~· .c~ear tlrr(pr~*ile~fi, (ra~~r::.~~
. moria elle declara que o11'erece tres cartas colortdas, · uma um JDdlvlduo, destrurnd_o o privilegio-.creado em beueflcro. 

da. divbllo actual do Imperio, outra da ·sua divisão em 211 da naçlto. Mas sinto _repugnancia em: •• votar pela·: ·medida 
províncias, como agora elll' pede que se raça, e finalmente geral, pel?s motivos que depo!s expor.ei; . e ~e:. nilo a 
a terceira em 81, devendo-se lançar em conta o~ detalhes adopto, morto menos posso adoptar a medrda partrcular. , 
das cutas parciaes para sopprir em parte as inexactidões Senhores, é certamente um principio de i!Conomia polilica 
da queiJas a que teve de recorrer para abreviar o seu a extincçlto dos privile~ios em ma teria de industria, e a racul
trahalho. da de de exercei-a deve ser permittida a todos quantos quize7 

Portanto, em·quanto· a .commisslto oito dá sou parecer, eu rem dedicar-se a ella, desde que oito resulte damno publico, 
requeria que esse parecer sómente fosse .dado depois que mas cumpre examinar se a industria de que se trata está 
o governo nos enviasse essas cartas, qoe foram feitas no na classe daquellas para as quaes se deve deixar livre à 
archi:vo militar, como me disseram pessoas habilitadas concurrencia. Creio' que nlto, porque o privilegio dado á 
para fazei-o.- Mande-nos, pois o governo taes cartas, afim typographia nacional não te vil por .fim monopolisar .um 
de podermos saber na occasiito da discussão da proposi- ramo do indastria, que qualquer póde exercer ; mas prin
,çilo, se- devemos .ou nlto crear mais seis províncias ou so- cipalmente flscalisar qae os actos legislativos que obrigam 
mente um''• como quer a proposição vinda da camara dos a todos os cidadllos· fossem impressos com a maior correc~ 
Srs. deputados •. Talvez seja conveniente crear essas pro- çlto ; que não se· espalhassem ediçlies diferentes e incor- . 
vincias e somente podemos fazer com esclarecimentos rectas, que podessem dar logar a enganos na applicaçlio das 
officiaes. _ ' leis. Um illustre magistrado referiu-me o facto de haver-

Se o Sr. mioistr!' da fazenda nos promette enviar desde sido um juiz accusado por proferir uma sentença contra a 
já essas . cartas, cu niío insistirei no meu requerimento ; lei, quando não existia o privilegio da iypographia nacio
do contrario apresentai-o-hei em outra occasião, tomando na!, e era livre a illipresslto das leis;· o jutz defendeu7se, · 
assim mais tempo. apresentando a edição do acto, em virtude do qual tinha' 

O Sn. VISCONDE DO Rro BnANCO (presidente do conselho): de~idido a questito,, ~ foi julgado innocent!, porque ~e tin~a 
-Se estiverem promptas virão. . · gu111do por uma let tnc?rrec~amente publicada. For, pots, 

. · . · , conhocendo que se devta evttar taes enganos que o pode~ . 
,Q Sn. FrouErRA DE IIIELto : - Pots bem ; que venham legislativo h a muitos annos estabeleceu o privilegio .. da 

para servir de documentos á memoria do Sr. Cruz Ma- typographia nacional para impressão 'das leis e actos .dô 
chado. Para o meu fim bast~m estas reflexões e ;>. pro~ governo. 
messa que nos faz o Sr: presidente .do conselho. .A primeira disposiçito.Jegislativa, de que tenho· me-

~'!,st.o a votos o a.ddrtamento, for approva!io, ficando moria, é uma lei de 1833, que mandou fazer na typo-
preJo~rcado. o requerrm~nLo. . . , graphia nacional a pnblicaçlto dos actos do governo e das 

For o proJecto remettrdo á commrssão de estattstlca. camaras legislativas. Por esta disposição oito ficou bem ' 
~IATntcuu DE ESTUDANTES , claramtmte definido o privilegio exclusivo da typographia 

. ...:_Entrou-em 2A disenssilo e passou para asno proj.-cto i nacRiooaldparaesót elbla imdprimir essets .actos.,- .. 
d d ..-. d · 187S b t · 1 d t d . ecor o-m am em c que pos onormen e, no mrnu-o sena o ..,.. e so re a ma ncu a e es u antes 1 t . d 29 d s L b d 183,- r · · d'd d 
nas aulas superiores· . . • c;:~: r:gul~n:o ~ e~;d0o :a publi1ca;~:xS!s 1Je~s uem actri; 

EDIÇÃO ECONOliiiCA DA LEOISLA.ÇÃO DRAS!LEIRA do goverao ; e comquanLo nesse decreto se não encontre o 
Proseguio a 2• discussão da proposição da camara dos pl'ivil~gio exclusivo, algum resultado teve elle neste san

deputados o. 427 de 1873 sobre a edição economica da tido, porque desde entlto cessaram as publicações parti· 
legislaçito 'brasileira. colares, entre as quaes citarei a que se fazia. na capital da 

minha provm.cia, e· qne era tida geralmente por uma daa 
. O Sr, Dia•-de C::arvalho .- Sr. presiden- mais completas e correctas. Depois disto oito me constà 

te, antes de pronunciar o voto que pretendo dar sobre a que . alguem mais se propuzesso a fazer a publicação dos 
mataria que se discute, entendo que devo expor ao senado, actos legislativos e do governo, porque. entendia-se ,ser 
em muito poucas palavras, as razões em que me fundo. ella probibida. . 

Está sobre a mesa um~ proposição da camnrn dos Srs. Afinal, om 18Hi, a lei do orçamento ·garantiu . o pri~ 
deputados, que tem por fim alterar o. privilegio de que vilegio de modo a evitar toda a contesteçil:o; e ha quasi 
goea a typographia nacional para a .impressão das leis e 30 nn11os que . elle subsiste. . . 
actos do governo. ·A este projecto foi ofi'erecida uma . Trata" se boje do modificar esse privilegio, mas com 
emeuda que, tirando a qualidade de particular que se que vantagens ? Eu des~j aria que me provassem qual é a 
nota no projecto, propile que se acabe com o privilegio de utilidado publica .de racnltar~se a quem se quizer _entre· 
que gosa a typograpbia nacional para só ella imprimir os ·gar a esto ramo de industria, o poder fazei-o .. 
actos legislativos e da administração, tornando livre a Para que 11 typógrahia nacional publique. as leis .e 
todos que pretenderem entregar-se a essa industria, fa- actos da administraçlt~, o governo é obrig~do a colligil-o,s. 
zel-o, passados sei's mezes depois de publicadas pela typo- com toda a exactidão ; e grnn,Je despendia se ha Coito 
graphia nacional. · com este tmbalho. Depois de preparado. e imp.resso na ' 

Se eu fosse obrigado a escolher necessariamente entro typographia naci~nnl é obrigado a distribuil-o gratuita
as duas proposições nina dellas, som duvida me inclinaria mente por grande numero. das autoridades,. de emprega
â·,proposiçlto geral, porque entendo quo devemos . fugir,· dos publico~, pelos membros das camaras etc.; carrega, 
tanto quan!o ó poseivel1 de leis lmticolares, especial manto portanto, com os onns da despeza e distribuiçilo gratu!ta ; e 

u.,. ................... ~ ... -
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. par~ c~!Dpeâ~jl,r taes.:o~~~;;só)h~~fi~& ••• a fenda dos :exem._ ,acho inconv~niente . qne se dê -•. todos a lacnldade . dé 
piares a· to~os •aquelles • •a: quem_1nt~re,sse _o -c~nhectmento· imprimir as leis, com muito maior lundament~·(•ve ·eiltell-~ 
exacto' da ,toda a legisla~ilo. •. .' · · · · · 'der que é inconveniente conceder-se. este privilegio' a~ um' 

Ora; dépois · de'Ceito o trabalho, como acabo de· rererir, só cidadilo, privando-se delle a nação, que é a quem per-· 
deve· paimittir-se a quem quizer especnlar com elle, re- teoce a typographia nacional. · • · . · 
prodiizir a impressiio 1· Exercer uma industria, que nada Por todos os ·motivos· qne tenho expandido, seja-me,· 
Jhe-'custou '! Não descubro nisto vantagem alguma. pc_rmittido dar o meu voto contra a reaoluçilo que se .dia··• 
. · ·Se nós mantemos o privilegío dos particulares nnquillo ente, o contra a emenda que foi o1rerecida •. , 

I ~ que: é .trabalho seu pdvalivo; se nir,guem póde reimpri- O Sn. VrEmt DA SrLVA :-Pe~o a palavra. 
mir obra alheia, sem consentimento de seu dono, sem a · · . · 
sua autorisaçilo, sem ajuste com elle, porque razão ha- O Sa.. PRESrDBJSTE :.:_Tem a. palavra o nobré senador.;· 
vemos de ser tão Caceis em 'tirar ao governo o privilegio O Iii'• Vieira da Silva z-0 discaraó do· 

·que lhe foi dado ·não em seu ben~ficio, mas pelas razões· nobre 8° secretario, impugnando o projecto de lei que se· 
de utilidade publica assaz reconhecidas'! - · · · discute é a minha emenda, tem por tim suetentar o pri-. 

Não se tratou de mooopolisar para o governo essa im- vilegio croado ·pela lei de 18<15; em. Cavor da lypogra-· 
pressão,· não se queri.a. fazer d.isto mercado (apoiados)·; 'phia nacional na pnblicação das leis, decretos e deciaife•:. · 
tra~on'-se . somente de fazer um tralialho perfeito qual .do governo. Escora S. Ex. !lSta sua opinião na ·autbenti•· 
deve ser, ·este, para conhecimento de todo~ os interessados, 'cidade que se deve ·dar âs leis, e na 'distribuição, que é' 
que silo os cidadãos brasileiros e aquelles que residem no obrigada a typographia nacional a fazer da exemplares 
paiz; Não vejo, portanto, . nenõnmâ vantagem ·em se fa- pela maior parte dos ronccionarios pnblicos. · 
cuUar esta. industria a um ou outro especulador, porque· Sr. presidente, uma das qnestões importantes em relaça:o 
niio 'hão ·de ser muitos os que queiram reimprimir as leis ás ·leis de qualquer pa.iz, prende-se á sua publica-çilo. ,&;, . 
par~ depois vendel;as .. O governo publica os ãctos Ie- promulgação entre nós acha-se regulada pelo art. 69 'da'<·. 
gislativos com a maior exac_tidão neste formato de 4° ou constituição do Imperio; nella se estabelece a formula e· 
8• grande ; quem quizer reduz · este volume á quarta determina-se que o secretario de Estado a ra~a imprimir, 

· pãrte, em uma lettra muito mio da e pó de .ven·der as sua. publica r e correr, Estas palavras não siLo aqui innteis ; 
collec~õas pela terça on _quarta parte do preço por que· n. -exige-se, portanto, que a lei seja impressa, publicàda · 

. vendeu a typographia nacional, e assim privai-a de qual- e que corra. . , · · . 
quer"lacro, que Clbteria da venda aos particul11res. Por força da ord. do livro 1• titulo 2° § 1 O,a promulgaça:o··. 

Senhores, se pó de notar-se algum vagar na publicaçiio da lei na chancellaria, importava a sua· publicação. Nós,; 
das' leis ; se convem apressai-a; se convem mesmo antorisar porém, além da publicação da lei, temos pela constitai~ão·,, 
o governo a redàzir o preço de :taes impressos, para qu· a ·sua publica~ão, que deve ser' feita 'de conformidade com 
eUes, cheguem mais facilmente e mais commodamente ás o art. 70 da mesma- constituicão.- Sellada a lei com· o· 
mitoS de todos quantos 88 interessarem peJo conhecimento sello do Jmperio, guardada DO ãrcbivo' da reparliÇii:01 ahi 
da Jegislaçilo, faça-se isto, l'Clrqne do mesmo modo que se determina que se r"meltam exemplares della a todas as 
nós nos jnlgam!)s auLorisadCls a despender os dinheiros pn-· csmaras manicipaes do Imperio, tribunaes e mais .Jogares, 
hlicos ·para distribuir gratuitamente collecções de leis por onde convenha· faze.r~se publica. Ha, portanto, .uma publi-. • 
tantas pessoas, como jâ ·disse, não vejo obstaculo algum cação Jogai e am.a publicaçlto . de facto;. a . puhlica~Ko 
para que se determine que as leis depois de impressas Jegal ·não importa necessariamente a pablicaça:o real, in- · 
sejam vendidas por metaae do · pre~o actual ou pelo preço dispensnvel para qne tenham todos CClnheciillento da . 
por que venderiam os particulares, caso a typographia nova lei. •. · 
naCional não tivesse este privilegio. «Eis aqui uma medida Promulgada a lei ou publicada no jornal o11icial, nã.o.se: ' 

·:que o governo pó de adoptar, e qúe estou certo de que segne que nos confins do Imperio della se tenha immediato._, 
seria approvada pelo poder legislativo. éonhecimento. E' preciso,· por consequencia, vêr o maio de' 

. Assim, pois; Sr. presidente, eu entendo que deve ser fazer com que a .lei chegue ao conhecimento de ,todos, 
mantido o privilegio do que actualmente gosa á typogra- porque só então é que se ·poderâ com justiça tornar obri·. 
pbia nacional, niio tanto pelo lucro qne pó de residtar â gatoria; por isso determina a constituição que o secretario 
n!lçil:o. da venda das collecções, que não Corem gratuita- do Estado a fa~a imprimir, publicar e correr. 
mente distribuidas,comoprincipalmentepolacertezaquedeve · Antes ·da cooslituiçiio, as leis portuguesas remettidas 
resultàr a todos os cidadãos de que, consultando a Jegis- para a colonia eram publicadas ao som de caixaP, por-
laçilo publicada o1Rcialmeote, nilo encontrariio nella erro bandos, que percorriam as roas, annunciando suas dispo-· 
algum. Nilo descubro razão· plausivel para acabar-se com sições. Hoje temos 11. imprensa ; mas ha. cidades e villas, · 
este privilegio; itão se trata de ama industria da natnreza não pouco populosas, que, entretanto, niio teem imprensa , 
da_qáellas que devem ser permittidas todos, porqne, assim e ·onde di1Rcilmente essas lois podem chegar ao conheci·· 
como todos não podem fazer collecções das leis para im- manto d~ todos os habitantes.· 
primil-as e teem de esperar q11e o governo faça a pnbli- Ora, mantendo-se o privilegio da fazenda, excluem-se· 
ca~ã o o11icial para depois se aproveitarem della, nil:o ha os particulares de, pelos meios no seu alcance, darem ás· 
razão 110e j'àstitlque a e:xtençito da faculdade de imprimir leis do paiz a publicidade que convém que tenham para 
collec~ões de,Ieis a quem qnizer. , que se tornem . obrigatorias, n!Io sendo justo que as leis 

Ora, desde ·que por estas razões eu nilo posso dar o obriguem sem que dellas se tenha conhecimento. 
meu voto~ á medida geral proposta pelo nobra senador, é Pela nossa legisla~lio as lois, tornando-se obrigatoriaa·· 
obtio que nito devo votar por uma medida.:especial; o so desde que são publicadas, não aproveita o allega~lo,de 
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ignorancia. Esta disposição encontra-se ta~bem em outros ·r orça coerceliva do primeiro dia. em· que o. parlamento' •se 
codigos,· com11, por exemplo, o da AostrJa.lllas com~re ·abrira. Esta pratica só acabou nestesecolo, no.reinado. de· 
attender-se entre nós á nossa forma de governo e ás d1s- Jor~e III. . 
taucias em que estão as províncias da capital do lmperio. Reconbecida entre nós a necessidade do prazo fixo para 
A publicação das leis não pó de ser a mesma nos e.tadus que a lei se torne obrigatoria, em érdem a esta~elecer a 
que. teem uma· forma de gov~rno uoitaria e no_s estados .re- I'Ua unidade, cumpre lambem r6conhecer que 'Jsto não 
derativos; nos estados pequenos .ou nos grandes. Ass1m, bhsta. E' preciso fazei-a c«>rrer. Ora, o governo pelo 
Sr. presidente, nos estados federalivos a lei oó póde ad~ modo por que faz .a distribuição das leis nas províncias, 
quirir força coercitiva dfpois qoo ror publi1:ada em c?da não consegue fazei-a correr, nilo l~e dá sufficiente pobli
uina das províncias. ou do• ebtados. Nos estados umtanos, .cidade; a distribuicão que se faz ó mal feita, mal dirig•da. 
a legislaçilo varia, tendo'·se em · a.tt•ngao a ext,.n~ão du Quando servi na província do lllaranbão como secretario 
seu territorio, falta de communicações e outras cucom- do governo, e disto me lembro perieitamente, nilo ti
stancias. . nhamos nàquella secretaria uma collecçilo de leis geraes I 

No cantilo de Genebra a loi obriga desde o dia so- Por ahi póde-se julgar como é feita a distriboiçilo das, 
gointe ao da sua publicação; esta di>posigão ali é facil leis do Imperio-. A secretaria do governo da província do 
de. execução. Na Belgica é obrigatoria a lei dez' dias Maranbã~t-, no tempo cm que ali sorvi, não Linha uma 
depois· da sua poblicaçilo no Monitour. Na Dinamarca a colleccilo I A camara riinnicipal daquella. capital acaba
publicação .faz-se sendo a lei lida. nos tribunaes e torna- de rea"iisar, ha pouco, a cnmpra da collecção de leis·. 
se loqo. obrigatoria. Em Daden dá-se trinta dias etc. Entre 0 Sn. NuNss .GoNcALVES:_:_ Servem~se das publicacÕes · 
nos nl'io é possível deixar de marcar-se um prazo fixo, que 8-e ·fazem pelos jÕrnaes. · • 
para que as leis . possam adquirir ·força obrigatoria. Já 
a metropole, comprehendendo isto, havia marcado, por lei O Sa. VIEIRA DA SILVA : - O regulamento/ que se· ex-' 
de 2õ dt' hneir_o de 17oc9, qne as leis só obrigavam pediu para a impressão e distribuição das leis ~ão tem. · 
depuis que tivessem sido publicadas offidalm~nle nus sido observado como cumpria que fosse: A.impressilo qui!' 
cabecas de comarcas. se faz para que se possa contemplar todo's · os que tem 

Ségundo a nossa fórma de governo, qne é unitaria, direito ás !~is do lrnperio, não póde deixar de ser CO• 

temos necessidade da unidade na lei e convenho qu~ se piosa, mas será sempre insufficiente para que a. fazenda· 
marque um prazo fixo para tornai-a obrigntoria ; mna 1,ossa realisar um lucro resultante da venda de exempla
qualqoer que seja este prazo, grande ou pPqueno, nin:. res para compensar ,a despeza. Além disto, .accresce a· 
guem póde . garltntir que, uma vez expedida a lei, clla rarestià da edição do governo. Agora mesmo anuncia-se 
possa chegar, dentro do prazo marcado, a todos os pontos a veoda das leis do anno passado por !lil$li00. E' ·preço exor
de Goyaz, Mnto Grosso ou Amazonas, e ainda ás comarcas bitante, embora comprebeoda a publicação quatro volumes,· 
cujas commonicações com as capitaes das províncias são principalmente se a !tendermos á exiguidade dos vencimentos
difficeis. Por conseguinte, em um paiz como o nosso, nada' dos juizes municipaes, que não são contemplados na distribui
pó de gara11tir tanto a diffasão das leis como a.. imprensa, e cão do governo, assim· como os promotores publicos e mui~ 
assim;' salva a autbenticidade das leis pela impressão Íos. outros funccionarios. A distribuição í::omprehende os 
autorisada ':pelo governo, não vejo ioconveniente em que membros das duas camaras legislali~M, as thesoorarias de 
os. particulares se incnm'Jam tnmbem de espalhar a legis- azenda, alfandegas, camaras monicipaes, juizes de direito, 

.lação do. paiz. O privilegio da fazenda deixa de sel-o, tribonaes de segunda instancia, enjoa membros, porém', tem 
desde que. a impressão na typographia nacional é feita de comprar as collecções, se as qoizerem possuir, e 
para garantia de authenticidade, e que, mantido o direito moitas vezes nilo se acham para comprar I O joiz ·munici
iodispensavel da edi~lio authentica, se con~inta que qual- pal de Caxias, por exemplo, que- nilo ó comarca distante 
quer possa reimprimir á sua custa as mesmas leis. da capital da província, 'se qnizer ter a collecção das léis~i · 

Eu sei que em um paiz, com a aossa fórma de governo, de 'qualquer dos annos, terá necessidade dé a mandar bus~ 
onde ás leis. precede a discussão do .parlamento, onde car muitas vezes daqui, e, como elle, qualquer particular, 
aquelles que acompanham essas discussões, podem até de mnn~ira. que, além de' tudo o mais, accresce a difficol- · 
predizer a época em que a lei passa e é snnccionada, da de de obterem- se os volumes das leis. Isto é um grande 
devia suppór-se que a publicidade acompanhasse logo, inconveniente, resultante do monopolio do governo, que, 
como acto. continuo( a .promulga~iio da lei. Mas niio quanto a mim, deve remetter collecgões de 'leis ás collec-
acontece assim ; .não são todos que acornpaoham as dis- torias para ali serem vendidas. . • 
cussõe8 do parlamento; a grapde maioria dos brazileiros Os juizes municipae8, promotClres e mais runccionarios 
ignora. mesmo o que !e passa nas doas camaras legis- nilo contemplados na distribuiçn:o e a quem interessa o 
ativas. conhecimento das leis, nem sempre as· podem obter no ·in-

. Na Inglaterra, Sr. presidente, a lei obriga desde o mo- terior do paiz; o que é um grande embaraço. Eu mesmo, 
manto em que é promulgada ; isto é, desde que o projPcto na capital da minha provmcia, muitas vezes procurei com
é promulgado e !lincciooado. Huvia ainda mail! uma parti- prar volumes da legislaçilo e não os encontrei. Ha por 
cularidade na legislação ingleza: a lei promulgada durant6 r,onsPguinte uma grundo lacuna e o governo só por si niio . 
asessao tinha força retroactiva, porque obrigava desde póde dar á leitoda a publicidade que convem que ella 
oprimeiro dia em que começava a sessilo l~gislll'tiva. Con · tenha. O governo deve regularisar este serviço •••• 
siderava-se que o parlamento dumnte· cada reunil!.o aonilnl, 0 Sa. DJAS Dll CARV•LUO :-Apoiado, concordo. 
só. celebrava uma sessl!.o. e po coos•guinte a lei, promol 
gnda no-segundo ou t6_rc•iru nwz d, sessllo, ad1Juiri11 a sua O SL. VJBJRA DA SILVA: - •••• e deve·tomar provi-
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delicias aflm:·.de·veriflcar.'se ·com•elleito os exemplares''da doria, entender que a·deve adoptar, parece~me· que ter;. 
collecçilo .das .)eis do Jm·perio chegam .. ~os &nccionarios, a 'se-h a feito um servico ao paiz ; se, porém, a rejeitar, 
quem são ~estinados,. para elitar as irregalartdades que, se ficarei; nã~ só vencidÔ, como convencido de. qtie. não linha · 
dão nessa remessa. · razão; que o privilegio 'da'fuzenda- deve ser sustentado,' 

Sr. presidente, em· um paiz como o nosso, onde a es- que·o seu monopolio é necesserio, e que as cousas mar-.· 
pcculagão_litteraria ainda ailo attiogiu' o mesma deseavol- _cham mais regularmente do que e~:~ supponho. •Eotretaulo,: 
vimento que na Belgica, , em Leipzig e outros paizes, oito desta discussão é provavel que se· tire peJo· menos 1t van
vejo i~.couvenieote a·lgum aa .concessão de que .se trata ; tagem ·de fazer com que o governo, revendo o seu· regula-·. 
estou certo de que não se abusará della. Ossacrificios, a q'ae meato e· informando·Se do. maneira por que se ·faz•a dis:-; 
serão obrigados aquolles que emprehendarem uma ediçilo tribuição das leis, expeça novo regulamento, e fiscalille' 
das· leis do Imperio, são· de tal ordem, que di1Dcilmente melhor a dlstribuigão que se ·faz. · · · · ·;: 
~s lucros poderão compensai-os e com cê)oteza não poderão 
servirde estimulo e despertar ·a concurrencia. Não lece!o , O Sr, ·Dias de .Carvalho :-'Sr; presidente, 
a especulaçilo litteraria, porque o paiz ainda não está. pre:- prestei, como sempre a maior attenção ao discurso do-meu 
parado para isso; a especulação litteraria é entre ·nós nobre collega pela província do l'rlaranhiio, e :confirmo·: a. 
inoffeósiva, limita-se por ora a romancinhos, pois não v. Ex. que-as raziies adduzidas por S •• Ex, não 'me desvia-. 
abunda o paiz de · fabricantes litterarios e pelo pouco ram do proposito em que estou de negar o m~u vot" á 
que produzem e o.lferecem á venda, não podem realisar emenda por S. Ex. ofl'erecida. As observaç_iJes 'do nobre < 
senf!g modes.tos lucr0s;-afóra isto, e o que produzem polltas, senador não deatruiram o ponto. a· que parece que elle 

· · o .l!lovimento litterario em nosso paiz ·é muito insignifi- mirava na sua emenda. · · · 
cantes, ou nenhum. Não receio, portanto, que a liberdade Disse o nobre senador que ha defeito no modo dê pu-' ·· · 
para a .publicação de ediçiies das leis do paiz· possa blicarem-se as nossas leis. Se· ha defeUo nesse modo, elle 
trazer inconvenientes ; pel.o contrario, por meio de uma não se corrige pela faculdade con·cedida a· todos de as · · 
edição ecouo~ica, par!l qu,e ellas cheguem a todos, só imprimir: Se ha retardação na publicaÇão das leis, ella 
pó de resultar beneficio ; as leis serão mais ~eralmenta não se evita pela emenda do nobre. senador, porque, esta
c.onhecidas e isto é melhor do que vermós os rabulas do belecendo ella qoe só seis mezes. depois de feita .a· publi-

. s.ertão citai-as em falso, nmas vezes por . ignorancia, cação pela typograp_bia nacional, possa qualquer cidàdão 
outros de má fé, tendo em mira .com citaç.iies de leis, que imprimir e vender as collecções de leis. e actos ·admi
nem ·s_empre· exis,tem, confundir os juize!, que muitas vezes nistralivos, é obvio que continuará a dar.;se o. mesm·o fn~ 
são leigos; e vencer as.demandas. conveniente de que d. Ex. falia; e· a•respeito da obri.:. 

o: Sa. Nu~Es GoN~ALVES :-Ap'oiado. gagão que resulta aos cidadãos de obedecerem as leis, 
ellkCreio que as observações· do nobre·_senador não melho-

. OSa. VIEIRA. DA. S!LVA:-0 privilegio da.fazenda, ain- ram o estado. actual. Actualmente não é necessario que 
da pelo lado da authenticidade, não tem essa _tamanha as leis sejam impress!ls elll' ·collec~ões, -que sejam 'dis-". 
importáocia q••e lhe attribuem, porque,. segundo a consti- .lribuidas por toda~ as. províncias e decorra o tempo. ne~ 
tuição, a au(~enticidade está na formula pela qual se pro- cessaria para .que cheguem a lodo o Imperio, para só 
mulga a ·lei, e. a sua garan_thi ~os arts. G 9 e 70. A impres- então obrigarem ; e a prova está mesmo no que disse .o 
eiio deve ser exacta, e considerar-se-ha anthentica pelo facto nobre senador. Pois, se S. Ex. quando esteve na adminis-': 
de parti~ da typographia nacionti.l e de ser feita .:sob as traç!lo da província do Maranhão, achou que alli não ·exis.:..: 
vistas do governo. Mas a verdadeira authenticidado está lia completa-~ collecção·de leis e.todavia essas leis eram'." 
no authographo, ·no original da lei, que fica no archivo. observadas, não só . pela a~dministr!lçito superior da pro- · 
Podem dar-se erros na impressilo; mas não os pó de haver vincia como por· todos. os empregados e cidadãos. -della,: 

-~nos authographos. Temos encontrado erros. de impressão, .assim como o era em Lodo o Imperio,já Be vé qne·a ques-· 
·· mà'smo nessas collec~iies feitas sob · as' vistas dn,governo· tilo do privilegiv da publicação nada tem com a fórma-da 

(apoiados); mesmo na constituição, no codigo crrminal. publicação. Eu concordll com o n ,bre senàdH em: que . 
. 0 ·Sn. LEITÃO DA. CUNII! :-Tem-se até corrigido ai- algumas providencias devem ser dildas a es-te:- respeito, o·· 

facto de·que S. Ex. fez menção, e alguns outros de qÚe 
guns erros, por meio de avisos. · tenho conhecimento, moetram que não se guarda na· dis-· 

·O Sn. VrE!RA DA SILVA: """':Haja vi~ ta, a re~p~ito do tribuição dos actos legJslativ• s aqu~lla economia que se 
coiligo criminal, o. que occorreu qunnto ao art. 79, tor devia. guardar, que não ba quem zele a diilribuíçi!o desses 
nand.o-se. nece•saria a declaração do decreto de t 8 de actos. Elles .silo dhtribuidos _ pelo governo e· sao. re• 
Agosto de 1832. Por conseguinte, o fact& de ser fllita a mettidos a diversos funccionarios, não individualmente; 
publicação na typograpbia nacional _n!io é _prova de que mas para ficarem o as estaçii~.s em que elles existem · pois 
ella não. possa conter .errQs de. ·,cópia ou impressão; creio que o governu, quanrlo rlbtribue as collecções.de·lei 
-ver::dadeiramente autbontico é o orignal da lei recolhido aos presidentes de província, aos tribunaes e aos magia-· 
ao nrchivo. Irados, não faz essa . distribuição individualmente, .mas 

Sr. presidente, ·eu combati, como o nobre senador .por para que fiquem as collecçiies de leis uns estaçiies ; :quem 
Minas, I! proj~cto na parte 11m. que elle' concede um se- precisar dessas leis para o seu uso .particular ha. de com
gundo privilegio, ao lado do que tem a fazenda. Mas não prai-as. Qaando o governo, por exemplo, manda remetter 
o regeitei in limina e,. parecendo-mo que a sua adopção uma c.ollecção de leis á rolaçilo do Rio de Janeiro, esta 
serin o til, desd•• que .. s~ genernli~a~so o favor, nllo uve collecçil·• não pó de ser seni!o para o. tribunal : os dPsem
duvida. de m~ndnr uma !'meada. Se o senado, na~ua rabe- bargadores que quizerem ter essas collec!iões de leis em 
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snas casas, hil:o de comprai· as, porqne a distribuiçlto ~lto 
é Ceita a elles individualmente nem em. nnmero correspon· 
dente aos. seus membros. E_ ass_im a .. re5peito de todos os 
magistrados_e empregados das··diversas.jerarchias. 
. Por conseqoencia, senhores, me parece que a qn~st~o 

-da publicaçlto das leis e _do modo· por que e lias .slto dJStrJ· 
linidas . nada tem com a ma teria que agora d1scotlmos. 
A. qoe;tii.o hoje é ·saber se se deve manter o priyilegio da 
typographia nacional . ou se elle deve ser abolido: Se se 
resolver esta questão pela affirlliativa, entlto a emenda do 
nobre senador é a que deve prevalecer e n_lto o favor es-

Foi lido, a-poiado e- posto_ em· discussão o seguinte_ ,,. 

Requerimentô de acliamento 
Que ·volte o projecto com a . emenda do Sr. Vieira da 

Silva á commis1ão de' legislacão, p~ra que interponha de 
novo parecer.-Em 6 de Julho de 1874.-Dia_, 1de Car
valho. 

pecial. . _ . 
.Eu levantei-me para propor ao senado um me1o de sa

hirmos désta difficuldade. A. questlto tem alguma gravida
de, porqu~ poz-se de parte a. proposi~lt~ que veio da ca
mara dos Srs. deputados, que se hm1ta a fazer uma 
excepção no privilegio da typograpbia nacional em favor 
de um individuo.·, ~ 

. o S•·~ Leitão da Cunha: - Sr. presidente, 
eu tinha p'edido a palavra antes do honrado Sr. S• secre
tario mandar á mesa o seu requerimento de adiamento e · 
a pedi no intuit~ de dar uma breve resposta ao illus!re 
ministro da fazenda. Pergunto, pois, a V. Ex se na dls
cusslto do adiamento posso dar essa resposta, porque nlto· 
deseJo ser chamado á ordem por V. ,Ex. , 

O -SR. PRESIDENTE :-Parece-me que a occasião maÍB. 
opportuna é a discussão da proposi~ão ; agora deve .se 
tratar do adiamento. · · 

O Sn. S;LVEJD{ DA MoTTA: -Um presente. 
O Sn. DIAs DE Cu1V.H11o :-•••• e trata-se agora de 

saber se devumos adoptar uma medida geral para facilitar 
. o conhecimento das leis a todos os cidadãos e para tornar 

mais barata a soa acquisicão. Isto me parece ser um 
negocio importante. • ·. · 

Creio, pois, que o melhor expediente a tomar-se neste 
éaso, · é adiar a materia para quo volte á commi8slto o 
pr• jecto com a emenda do nobre senador pelo·lUaranbão, 
afim de que ella consulte o que é mais vántajoso :·se 
acabar de uma vez com o privilegio concedido á typogra
phia nacional ou se razer esga excepção em favor de um 
individuo, que, não sei com que direito, será recusada a 
um terceiro, que amanhã se apresente fazendo igual 
petição.. • • ' 

O Sn. SILVEIRA DA. 'MOTT.l :-Então vote contra. 

() sn: Dus DE CAIIVALUO :- Já declarei que . votava 
contra, e se tivesse de votar a ravor, era pela emenda do 
nobre. senador pelo Maranhão. Já disse que não votava 
;ll>r este projecto, porque entendo que couvéll! man.ter-s~ 
o privilegio da typographia nacional. Poderéi estar em 
erro ; mas a experiencia me mostra que não ha vantagem 
em. semelhante excepção. Tenho para pensar as8im o mes
mo.motivo que deu o nobre senador. Se é tão dlfficil en· 
tre nós a especulação de obras litterarias, já se vil que a 
especulaçãG de livros que contenham lei. não póde ani· 

· mar a muitos ; poderá animar a um, que venha substituir 
a typograpbia nacional, isto comprehendo eu ; mas, se ror 
dada a concessão a todos, talvez seja inteiramente inotil, 
e eutlto nlto acabemos com aquillo que existe, que foi 
creado depois de uma experiencia larga, que se mantem 
ha longos annos, e que niiu deu motivo algum para ser 
destruido agora. 

O S11.. LEITÃO D.l CuND!: -·Entretanto V. Ex. pon- · 
dere o inconveniente que ha nisto: .se o adiamento passar, 
ficarei privado de responder ao honrado ministro da fa
zenda. E~sa respo~ta, como di8S8, é brevíssima e antes de 
tratar d~t adiamento eu a darei rnpidamente. 
·• O digno ministro da fnzenda insisti11 no se11 discurso. 
de sexta-feira por tal modo o& contradic~i!.o, que enxergou . 
no que eu havia dito com relação a este projecto, que me . 
obriga a. explicar o meu pensamento e mostrar que · tal 
contradiccão se não dera. .. . 

Disse S. Ex. que ao paeso que eu quizera manter Pl1ra 
o Diario Official o privilegio da publicação dos actos do 
governo, votava pela emenda do nobre senador pelo Ma
ronbão, que tira á typographia nacional esse privilegio. · 
Ni~to viu S. Ex. grande contradicçllo e c_omeçou o seu 
discur~o por notai-a, inoistindo nella e procurando mostrar 
que· eu nenhuma razão tinha de proceder como havia . 
annundado. · . 

Sr. presidente, ~rri primeiro Jogar não é exacto que eu 
queira mante·r no Diario Officia! o privilegio da publicação 
dos. actos do governo. Se o nobre pr~sidente do conselho • 
tivesse prestado m.is algumã attenção ·ao que eu di~se, 
veria que o que eu pedi foi que ao Diario OfficiaZ se désse 
prioridade na publicação desses actos, e que ~e deixasse 
aos outros jornae~ a liberdade de, 011 copiar do Diario · 
Officia! as noticias publicadas ou receber das secretarias 
posteriormente á essa publicaci!.o noticias desses actos. · 
Eu nunca disse que se reservasse ao Dia rio 0/ficiaZ o pri
vil~gio exclusivo da publicação dos actos do governo. 

Quanto á emenda do honrado senador pelo Maranhlto, 
basta, Sr. presidente, a lettra della para vér-se lambem 
que o seu·iUustrad.o autor nilo quer tirará typographi& na
cional o direito de pnblicar as leis dolmperio. 

O Sn. VIEIRA. u'SÍLV.l :-Apoiado. 
O Sa. LEITÃO D.l CuN0.1.:- Pelo contrario, está ex

presso na emenda que nenhum particular poderá imprimir' 
collec~ões de lois sem quo a typographia nacional o haja· 
feito ; o ~tté a emouda contem a clausul& de só ser isso 
permittido depois do prazo de..-seis mezos da poblicaçilo or
llcial. 

E se prop~nho, portanto, o adiamento da materill para 
que volte á commissão a emenda do nobre senador com o 
projecto e que a discusslto se interrompa até que ella in
terponha o seu. parecer, declarando o que é mais conve
niente: se acabar de um& vez com o ·privilegio da typo
graphia nacional ou se conservai-o, ó porf!ue, se a commis
são. julgar conveniente conservai-o, o privilegio tem impli-

. citamente declarado que nilo convém que passe semelhante 
projecto. 

Portanto, já vê o nobre ministro da Cazen'da 'que não 
ha contradicção alguma no meu procedimento em aceitar 
a emenda do hourado senador pelo Maranhito o propugnar 

... ,.,, 
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pela necessidade, de se da! ao-Dlario Official prioridade na 'privilegio da publicaçilo da~ leis, para que ouvir;,.se·a éom
publieaçll:o dos acl~a offic1aes. missão '! · Ell11 dirá : os nolires senadores·. apresentem um 

O Sa. Vrsru DA. ·sr Ln :-E a prioridade da publicaçll:o projecto nesse sentido·;· discutil~ol~o. Mas, senhora~; 'pará. 
já nilo é pequeno privilegio. · chegar a esse resultado é pr~c1so perder . a occ~uão . de 

· . ·, · . ,vermos até votar contra o proJecto o nobre pres1dente. do 
O Sa. LsrTlo DA CuNHA :-E verdade. Dada esta exph- conselho, enviando..:o á commissll:o'párà 0 considerar ? 

•açll:o que, me parece, deslróe completamen_te a accusaçiio . · . . . · · ... · · ; ~ 
que me fez o honrado ministro da fazenda, passarei a con- . O Sa, SrL'!J!ID.I. DA Moru. :-Isto tudo é para evitar 
siderar o requerimento de adiamento apresentado ·pelo que o Sr, presidente do conselho vote contra. _ 
nobre. 3• secretario. . . O Sa. LEITÃo DA: CuNu' : -Senhores; creio ·que ' o. 

Sr. presidenfe, aó ouvir o primeiro discurso do honrado projActo nilo coatem mater(a de traoscendencia tal, ·de 
senador, estava bem longe de suppór que S. Ex., no segun- alguma·~importancia politica, que ·• traga embaraçôs . aos 
do·propozesse o adiamento desse projecto, porque s, Ex. honrados ministros para votarem contra elle. :.. · '· 
(aliou-nos com tal e~ovicçll~ a respeito. ~a n~cessidade ~e o Sa. SrLVEJRA. DA MorTA :.-E' 0 que lhe p.arece~ As 
reservar á t~pograp~1a nacJ?nal . o prnlle~J~ da p~bl! cousas estão criticas 1 (Riso.) -
caçllo das le1s, que me parec1a que nll:o adm1t11a po~s1b1h- _ · . · ·; · 
da de alguma de cassar esae privilegio. -·Nilo esperava, poi~, .O Sa. LBJTAO DA Cu~H.I. : - Se o proJecto. ve1o da ca~ 
que o honrado senador coiicluisse o seu segundó discurso, mara dos d~putados pa~a. o senado por tal modo rec~IJI
propondo o adiamento desse projecto. ~endado, os honrados m1o1stros tem boas razõ'es p~ra Jus· 

Desde j_á declaro que- me oppoohõ a semelhante adia- 116carem o S9U voto contra, ~ppellando para a ·dlscusslto 
mento ; voto contra elle, e a · razão é muito simples. _que tem bav1do, p~rque a ducussiio . deve convencer:. .e 

Pois, senhores, depois de termos conse~;uicto nesta dis- coo vence os .homens Ilhtstrados, co!Do são SS. EExas.· . 
cussiio iniciada, com estranheza de alguns, pelo nobre Po~tanto, senhores, eu pela m1~ha parte. não per~o a 
senador pelá Bahia, o Sr. conselheiro Zacarias, que 11 hon- occasJão . d_e vêr-me nesta questão acompa_nhado dos ho.n
rado Sr. presidente do cooselh·o· nos declarasse 00 seu ulti- rados mJDJStros, yotando contra a.propos1çlio ·da ~aml!ra. 
mo discurso que votaria contra o projecto, é que bav11mo~ dos deputados. _Voto, portao,to, contra ella e lambem. 
de perder essa hnportante conquista e voltar atraz '! Nilo cuntra o !equer~m~oto de ad1ameoto proposto p~lo nobre 

· comprehendo isso. senhores. senador 3 secretario. 
O senado 'ha de recordar-se, pelo menos a queiJes que 0 sr,· .zacaria• se~ te. ~~gar '0 seu. ~o to ào 

tem prestado alguma attenção a este debate, de que aos requerimento, Acba-o desnecessario, porque 0 projecto 
primeiros 'diacursos pronunciados pelos nobres se"oadores e~tá bem estudado pela commissào, ~ 0 proprio Sr, pre:' 
pela Bahia e Minas, respondia 0 · Sr. presidente· do coo , si dente do conselho j a pronunciou-se formalmente contra 
selho que o projecto podia ser goardado o o 1,1 sua discus· elle Ires 00 qul\tro vezes. S. Ex. comb&te tamllem a 
silo adiada. S. Ex. nunca quiz pronunciar-se contra ·o emenda. 
projecto. Mas, graças á discussão, repito, S. Ex. nos de- Essa emenda, na opinião do orador; niio é.modificativa, é 
clarou na sexta-feira que votava contra o projecto, vindo substJtutiva, e a preteoção do Sr. Dr. Campos de Medeiros 
da cam .. ra, e proferiu, para fundamentar este seu con~eito. não t~ve lorgumentaçiio mais· forte contra si, do que a _quê 
um discurso tal que mereceu os applausos até da honrada 0 . nobre senador pelo Maranhão empregou parB"ju~ti;; 
_opposição liberal. 6cal-a. • · · . · · 

-.O.Sa. SILVEIRA DAMOTrA:-Sim, senhor ·o projecto dispensando na lei que fSiabelec~u o_privi~-
0 ·sa. LBirÃo DA CuNu~ :- Os nobres senadores pela legio da typographia nacional, concede ao sr. Caii\P()s· 

Dahia, por Mioas e pur Goyaz no~ declararam que 0 nobre Medeiros uma excepçiio'; e a emenda estende . essa: .con:--.. 
- presidente do conselho estava eotllo em terreno solido cessão a toda e _qualquer pessoa que disponha de mei_os 

quanto ao·assumpto em discussão. · para fazer impres~iies economicas. Assim a opposiçllcl q·o.~ 
o nobre senador pelo Maranhllo lez ao, projecto. ,é pelo 

·o Sa. ·srLVBIRA DA Moru : :__ Querelll nos lograr menos tão radical como a do orador; S. Ex.· niio admitte 
d,epois de nos declararmos ministeriaes nesta 4uestão. favor algum. · . :. . ·. · . · . . · . · ·, . 

O Sa. LE1rÃo DA CuND.I. :-Portanto, se o honrado . O orador. combate o projecto'oppondo-se ao que desejf 
presidenle do conselho o os obrigou, como diz o illustrado o pretendente em damno do privilegio que a· Jei deu 

· _senador por Goyaz, a declararmo-nos mais goveruainen- á typographia nacional, e o nobre senador pelo 1\laranhiio 
taes, mais ministerialistas neste assumpto do que S. Ex., acha que esse favor deve ser feito a todas ás typographias, 
como é que havemos de voltar atraz e adiar a discus~n:o a todos 08 editores, a quem quer que possa publicar uma 
de um projecto, que nlto pó de ser approvado • • • . ediçiio económica da legislação do. paiz j é um mei_o .·de 

o SR. su:.vBIRA DA MoTT.I. :-Não presta. metler a ridículo o projecto, parecendo favorecei-o •.. : 

O Sn. LEITÃO DA CuNU.I. :-. • • por modo algum, uem 
htje, nem amanbii, nom daqui a um anno ou doas? Para 
que então enviar esse projecto á commissiio ? As razõ'es 
que apresentou o honrado 3° secretario, S. Ex. me per
mittirá que o diga, silo de todo o ponto. improcedentes, 
porque se oassumpto é grave, comodiz.S. Ex., se ha ra· 
zGes para tratarmoa· de privar a typographia nacional do 

O Sn. V1BrnA DA SrtvA' :- Perdão; niio tive essa in-
tençito, ao contrario. . .. 

O Sn. ZACARIAS -observa que, se S Ex. niio teve essa
inteoçiio, deve confessar que a emendiL importa mel
ter a ridículo o projecto : cc Quereis o· favor de im. 
primir economicamente a legislaçiio '! Pois faça-se o favor 
a todos. » · · . 
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Sessão em 6 .. de J.ulho 

.. O orador recorda uma proposição que discutiu na ca
mãra temporaria ba alguns annos, concedendo ao Lyceu 
da Babia_ as. rPgalins qne a. lei dá ao collegio Pedro II. 
Essa proposiÇão, aliás protegida por ·uns deputados in
fluentes, soffrou tantas emenda~ que estendiam a coo· 
cessão a outras províncias, que a proposição cabiu no ri-
diculo e foi rPjeitada. · . 

na camara, o Sr. presidente' do conselho· deixou de regu·
lar, a sua informação nlto foi attendida, o projecto res
tricto foi ~ubstitaido pelo projecto amplo, que.· faculta 
a edicão economica ·desde 1820 a 1870,- isto ·é, ·abran
gondÕ o grande periodo.em que o trabalho_- está todo feito 
pela typograpbia nacional.· Que importa que começasse a 
solicit11r o favor quando oito eril deputado, se depois ·ao· · 
sua prétenção foi mais bem bafejada, teve melhor acolhi~ 
mento, quando já deputado, infiuia da mesa .nos 'trabalhoa 
da camara? 

· E' o mesmo expediente que a e'menda admitto a res
peito da pretençiio do Dr. Campos de Medeiros. Se a emen
da passn~se, ó Sr. Campos do.l\ledeiros niio faria imprea
siio alguma. 

O orador, portanto, é mais razoavel oa sua opp-osição ao 
projecto ; sustenl•• que não· .s11 faç;t ao pretendente favor 
algum e quA ~e rnant•·ub11 o privil••gio d11 typograpbian .... 
cional. Quem ·eniender ·que se deve .fazer um~> excepçilu 
voto pelo ·projecto. mas votar pelo substitutivo ó 
acabar com-a pretensão do Dr. Campos de Medeiros, zom
:bando della. 

Se o nobre senndor pelo Mazao!Jiio quer que cesse o 
priviiPgio da typographia nacional, ficando livre a todos 
a impress!i.o das leis, use da sua iniéi~ti v a e apresente 
um projecto nesse sentido. 11. discussão tornar-se-hia mais 
. ampla e a qne;;t!i.o perderia o caracter todo pessoal" da 
que occupa a attenção do senado. Se a idéa do nobre se
nador 'l'ingar, o Sr. Di. Campos de Medeiros, como qualquer 
~idadão, poderá fazer ediç!i.o ecooomica da legislaçao ; 
se a idéa cabir, e o orador entende que deve cahir, o 
actual pretendente; já indeferido com a rejeição do pro
jecto que ora se discnle, pouco terá de lamentar a quéda 
do novo projecto. . . 

· Qnanto ao preço da collecção da typograpbia nacional, 
o nobre senador 'pelo Maraobiio labora cm um grande 
engano. O orador sempre consPgoiu obter.uma cópia da 
informação prestada pelo administrador daquêlle estabele
cimento. Segundo esse documento, a lcgislaç!i.o d"e t 83 i 
a 1869 importa em 163~ e a edic1lo economica do 
Dr •. Campos de Medeiros deve custar 20.0$000. Certo que 
nito se re_commcnda pela barateza o trabalho ·do .preten;. 
·dente. _ · 

Se aquelle preço é ainda elevado, habiiWI!-se a typo· 
grapbia nacional a fazei-a mais em conta, de modo que 
todos possam comprai-a. · Se o governo entende que so 
deve fazer uma ediçlío economic11, que a raça, e poderá 
fazei-a muito melhor do que o Sr. Dr. Campos de 
Medeiros.- . 

Nesta· occasião, o orador pede Jiceoca ao nobre se
nador pelo Maranhão para éontestar algÚmas ·proposições 
de S. Ex. Disse o nobre senador que conhece individual
mente o Dr. Campos de lUedeiros, que faz delle o mais ele
vado conceito, e accrescentou que o pretendente teve essa 
aspiração antes do ser deputado. 
. Mas quid inde? O f11vor foi alcançado depois que é 
deputado. O. favor que antes de ser deputado cllo havia 

·obtido da ~amara, era muito limitado, referia-se á Jegis-. 
laçiio de 1808 a 1833. Ne•se tempo, não estando na 
.camara o pretendente, esta ndherin á informacão' do tho
souro, e como o Sr. presidente do conselho infÕrmara que 
nlto achava grande difficnldnde em se conceder ao mesmo 
pretendente a impres~ão do 1808 a "1883, porque de 
1833 para cá o trabalho está ft~ito e completo na typo
grnphia nacional, a commissito fez um projecto neste sen
_tido rostricto. ~Ias, quand~ ~ ~r. ~ledciros tevo nssento 

·No projecto de reforma eleitoral, arligo illct:.mpatibi
lidades, a melhor parte do projecto, .. se prohibe aos mem
bros do c~rpo legislativo obter'contratos ou privilegio~~ 

De sorte uue, se-a proposição de que se trata, obs••rva.o 
orador, .ficasse para o anno e pasMasse -a reform . toleitoral, 
este anoo, o Sr. Campos de Medeiros PitO podia fazer o ·que 
pretende, não poderia celebrar contrato com o go- · 
verno, oito poderia solicitar o favor qtie ora solicita. Logo, 
a con~ideração de utilidade publica que aconselha se pro
hiba nt~. reforma eleitoral aos ~cmbros do corpo'legislativo 
obter taes favores,·torna desde já indecoroso para elle só-
licitai-os. · 

O orador faz muito bom juizo do Sr. Dr. Campos de 
Medeiros, a quem 'aliis não conhece pessoalmente; combl\te. 
apenas a sua pretençito, Que importa que seja o seu 
caracter muito severo, muito moralisado , ·se o acto, que 
"pratica nlto está de conformidade com o caractenjne deve 
ler o representante da nação ? Que importa que elle re,. 
pelli~se a fórma de aotorisação para oito ·tratar com o 
governo, se obtem o mesmo favor por meio de um pro
jecto que tem ~o ser sanccionado pelo governo, o que não 
podia passar na-camara sem o placet do .governo? 

O orador louva o procedimento do nobre presidente de 
conselho. S. Ex. niio estava' bem informado· quando prin:
cipiou. este debate, não tinha reparado qne . tal. projecto 
vinha á discussão; mas desde que conheceu os termos ~m 
qne estava formulada a qnestiio e pôde orientar-se, tem=se 
mantido na verdadeira. nttitude de um ministro. ·· 

Este projecto, conclue o orador, 6 um favor inexplica
vel a um membro da camara com prejuízo do. privilegia . 
justamente dado á typograpbia nacional, e que·deve ·ser 
mantido por motivos qne já foram pelo orador adduzidos 
perante o senado, e ainda em uma das sessõe_s anteriores, 
expandidas pelo nobre presidente do conselho. Peâe;. por- • 
tanto;· licença ao nobre senador por Minas Geraes· para 
votar contra o adiamento, porque o· adiamento neste caso 
importa indicio ou suspeita de um plano de niio dar an
dament.o a esta materia, quando se deve cortar desde já 
liio descomedi da pretençiio. 

O St•. Dias de Carva'Rho :-Sr. presidente, 
apresso-me em retirar o meu requerimento de adiamento 
para que não paire sobre mim a intenção· que me foi 
attribnida de pretender que, em um· futuro mais ou menos . 
remoto, o projecto seja ndoptado. Creio que as palavras 
qué pronunciei aqui, declarando-me contra o projectó, e 
dizendo que votaria an.tés pela medida gorai ·do que pelo 
privilegio especial, se viesse a convencer-me ·da necessi
dade da revogaçlto do privilegio da typographia DIICional, 
deveriam escoimar-ma de qualquer suspeita de propor o 
adiamento com um fim reservado, e tanto mais quanto 
meu fim foi tão !ómente dar logar· a que se cxamiaass.e 
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&; materi11-. que nlto foi .ainda ,examinada pela commisslto; 1 O 811 JAauAn DB · A i d - ...... '"' ·-

,·~;~;)à6çav~;:t~~:~~::~~ d~e ta~~;~~~:!0e~!:s~~~m:U~s~n~r~~· . o Sll:: JuNQu;r~t[;:ni!;oa ;;;g~~r~~j~: -~~~{::;~;~,ê~r-
J~cto :volte ·a: es~~ com~isàlio, e,· portanto, peço ao senado porém_, que s~ tome. uma

1 
reso.luçll:o,; desde'CJue se· jolgue~a - -

~•.cença :para.re11rar o meu requerimento,. •. . . , matoru~ suficientemente estndada. • ~. r~•""' ··.~.c:, ;.I·'' , .. : ,-,,:, 

. Consnltad_o o senàdo, consentiu na retirada do requeri- .Mas, entrando na questão; Sr.· presialinte;. "discoidô· 'fn; 
mento.... . · ... . . · . . . . . . · te1rame~te do nobr.e senador pelo Piàuhy;'!quauto;ão~lfóiis · ' 
.. Posta a votos a .proposição com ·a emenda, foi re- pontos ~mpngnados •. ~e: parece. q~~ não-'h:O:,razli.c(algnina, 
Jeltada. ) . • P,a~a d~•~ar de ad_m1tt1r-se ~ d1sposiç~o 'd~árt:. I• tda ;Jef 
· Nesta occasião Iim-se o oficio do minbterio do Iaiperio' arespe1to da adm1ss11:o de estrangeiros cõmo:voluntàriéJil;iio' 
communicarido,,eDi. resposta ao do .senado de' 3 .do· cor exercito, ·at_é á quinta parte .das forÇas~ do miemo. êxerciitõ'"' : ',: 
rente, quo Sua lllagestade o Imperador dign:l-se de reco-. e quando se procura diminuir o· prazo, qUe o projectô:és! '' ~ 
her no ~dia '1 do corrente, á 1/2 horas da. tardo,- a deputa- tabelece para' o serviço mililar~ · ·. ~ · · · · · :· · ~- :; 
çilo do-: senado que tem de . apreselltar-lhe a resposta á· . · ·Entre· nós, · Sr: presidenté, · o estrangeiro -~·é ~,a·cimíitiilo~ 
talla do throno. . . . . · . · . . · c? mo s~b.stiluto, ' em virtude : ·de regulaminitcis que'~íê~iíi; 
· .: Ficou 0 senado inteirado. s1do SOJOitos á -_apreciação do :poder · ~egislativ:o/~ t':que'_ 

nunca sofi'reram Impugnação. 1 •. • ·: • · ' • ·,···. :• :::;"-;"' .:> 

SEGUNDA PARTE 'DÁ ORDEM DO DIÁ ,O ullimo que se occupa com a mataria é"o'de 2·s·d8:; 
nEcnriTAIÍnlNro .S6temhro de 18 59, exp_edido pelo Sr •. Sebastião ~dó' Régir 

Barros •. Nesse regulam~nto se determina,''nli 'aft~: IS•, <,i)'tie' :. 
Proseguin .a 2• discussão do art. 4~ da proposiçã:o da s~ adm1tta como subst1tuto um estrangeiro com.· a~ única·. 

camara dos Srs. deputados· ( n. · 207 de 1869) relativa condição de_ s~líe: a lingiía nacionaL Veja~ó nólíre!'seria;;.t 
á: ohrigacão do servico no. exercito e armada. · . ~or: pela pro.yin~Ja do·Pianhy, que nesta disposição' lião ·bà.,... 
~·(). s~. · .i'an~eira (mínÚtro .da 1uerra) :- hmlt~ algum: . tantos. estrangeiros se apresentai'i!o' como 
~obre o· art. t• do projecto de .. recrutamento o nobre se- substitutos; sabendo a língua. liaciolial tantoii·serão· à'd
~dorpela.provilicia do. Pjauhy apresentouante-hontem _m11idos no.exercito: não se trata ahi da'quinta'ou d·a·terca• 

-;. 

varias consideracões. no intnito . de demonstrar. que doué pule. Em muitas leis .. de fixaciio 'das· formis de'''terra' 
P.~_nto~.-des,te .artigo · m_erecem · ser corrigidos : refere" se o encontrará 0 nobre· senador úma: "dispol!iclto · âatorisando :~) · 
primeirO á admissão de.e~trangeiros DO exercito e. O. segDD• admittir D8S fileiras dij' exercito Um cêrto··namerÔ de: es:.< 
do ao _pra.zo do serviço para os :individuas que tenham de trangeiros; ,.;.;., · : · · :·::.•· '•~ ·''; 
s~r alistados._ . . . . . 1 ' • E não vejo esse ~motiv~ do alto interesse'· politico'. que 

. -.. o nobre .. senador, reconhecendo a impéirtallcia da.ma- :levou o nobre senador a pronnnciar~se dé uina'Dianeira tlió' 
. ~~i:j&,c disse.,.nós. que o'projecto.tem sido muito estudádo, explicita e terminante co_ntra esta disposição: .•. '< :, ·: ,, 

mas que· não tem sido assaz estudado. Peco licenca a ~e attendermos para a possa historia, veremos. qae'pór! 
S.:Ex. para, discordar desta Sl!,a ·opinião. . .. • . • mu1tas vezes temos contado nas fileiras do ·exercito estran.;; 
. ,.-.0 .projecto; que· ora se discute, veio da outra éamara ·geiros,_ sem que· dahi nos proviesse·· o 'menor·: mal.' Ná'! 
nd'.'~ilno: de·1869, depois de umã. longa e luminosa discus- n~.s~a i_nd~pendencia tivemos muitos, ·inclusive ''óliicia·es' 
silo. Foi examinado nesta casa por duas commiss<ies, as dJstmcttsslmos, que .. _nos deram·belloi dias'de''victoi'ia.- se·: 
c.o'!lm!ssões de marinha e guerra. e de legislaç_ão' as quaes olharmos para o C}'lle se passa em roda: de:n'óS~vêrei:riÓs' 
orgaDJsaram o .trabalho qae o. nobre senador tem por ve- ll0e na !!r~nd~,-~epublica. Norte American~'os estraagéiros· 

.. z~s elogi_ado. Neste. anno o senado _se. tem o·ccopado com a são adm1ttldos. no exerc1to · em grande. quantidade, nltf-séS" 
ll!ateria; e muitos disUnctos oradores teem trazido ao debate ~o tempo •.de paz, como no de goerra.'Durante'a'êiíinpâ'.;;;• · 
as" suas luzes ~ o fructo de' sua expericncia. nha ~a seccessão o exercito do Norte era ciomposto·;:..nà'suíé:' 
.. Ant.as. mesmo, Sr. presidente, da cama r a occupar-se· max1ma. parte, do irlandezes. . : . .., .. ; '·:-· •';' · 

. em 1869 com este-projecto, já na sessão de 1868, diri-. Durante·_o ~empo de paz· o exercito 'do Nort~ d~:·utiii!o 
gindo a, pastá da guerra o·· nobre senador pela província Americana conta .em seu seio muitos estrangeiros;·;il'd'ahi(· 
do . Piauhy, foi· submoltido um projecto ao estudo das não lhe tem provmdo o menor .mal. - · ·. · •' ~-. ·' 

· c~D?lii..Bs<ies daquella casa. Anteriormente mesmo, varias Os nossos visinhos do Rio da· Prata teem soú 'exérCito' 
proJecto,, em .nnmero de nove, apresentaram-se· na ca- composto em grande parte de estrangeiros. Na êàmpánhil 

• mara temporaria e foram objecto de estudo .. Ora, depois do Pilraguay as forças argentinas éram segurailiil'nle 'o às··• 
de, tantos. projectos sobre a materiil, de tantos pareceres, soas duas terpas partes de estrangeiros, e crei~ '•,'qué~dahi''' 
de. um trabalho organisado por pessoas "profissionaes e n~o resultou mal algum para nqnella 'Republica~ l)epóis:Jia.:r 

.,do d~bate que tem. havido,.·tanto em 1869, como neste msto uma ~rande c~nsideraçllo :peculiar ao ·llrileit' '.Nós. 
anno,- me parece q!le se pó de· .considerar a mataria ass'a: somos um pa1z novo e procuramos attrahir immigrliii.tes. ~·. 
estudada, para que o senado tome uma re'solucão. Adiar . Se elles ~ierom para o nosso ,paiz eni grande ,qu_anÜ~' · 
a resolução desta ma teria, dizendo-se que o nssiimpto está dude, é m1ster que se dediquem a todas. as industÍ'ias.e 

·muito. estudado, mas niio o ostá. assaz, me parece que não occupuçiies honestas_; por que razão havemos de :i'écbar 
é de boa politica. Se o nobre senador com isto quer dizer as ~!eiras do exercito. a esses estrangeiros, que veerií para 
que todo o assumpto sujeito á. delibern·çito humana. nunca aqu1 com o car~cter do,permanencia, que niio são .propria-
chega a um ponto perfeito do estudo, conco~do com S. Ex.; mente merceno.r1os? Por qae razão não podem elles ràzer 
mas, se ficarmos esperando por esto ponto de optimismo, p~rte _do nosso oxerci~o, quand~, em certos períodos ·.da · 
n~nca faremos co~sa alguma. ~1stor1a de alguns pa1zes, ollea forneceram .. soldado~ 'par.a" 
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. . -. ' - , • • ' ,.. • . .. -~ , • . ~ _. ' . ' . } . ' I . .. . : • . ' . . -,- , • :. . ,., , '···e.-·· 
u éampanbas, leoi a intenç~o de ··perníanectireiD no paiz objecçllo a .essé, principio. :ouaudo :se_ tiat~. d( ee"IÇ~ 
em,que Bl!rviam, sem a_,co~v1cçllo de. adopta\oem um paiz .. em tempo de paz, "ID .que ~pe~as_.ee admJtte~ ~~ •.. o~ 
para ~ qual tivesaeD,J .immr~rado '! Na Europa, Sr. presi-. 20 e~trangeiroa em cada companhia, em que o.•. eorp~s de» 
dente,. o negocio é multo. d•trerente •. Eu comprehendo que exerc1to estilo. espalbados por , todo .. o. lmper1o, ... nlio .. h.a. 
a França tem todaêi'a razio em nilo: admittir nas suas aenhum perigo absolutamente. ·na adm11sllo. _de , edr~n~e1~ 
tropas senlo Craneezes. · . . . . roa. Poileria havei-o em um grande corpo ·de exer_cuo, 

.. ~·por isso que"escreveu-se logo no 1° artigq da lei de operando em paiz estrangeiro; entlo a admi~lllo de ·s,·:g.· 
18351 adispos!çlo: nenhum estrangeiro serâ admiUido nas ou 10,000 estrangeiros poderia trazer "lgam emba_ra'ço~ 
tropas Crancez~s·; ·arti&o que foi lambem adoptado na lei Se era j ostameote no ca_!~ de guerra que o. nobre_ sen~d!r 
de .t'7.de 1ulb'o·de 1872. . . . .. admitlia em 1868 o concurso de estrangeiros, nllo V8JO 

~ llll1rtodo mundo . comprehende o perigo que havia para razilo para que not-o queira ne«lr. a&ora, . limitando-le o 
a França em admittir nas suas tropas o quinto de estran- numero. . . . . . . · . , .• . 
1eiros,que elil.um exercito. de 1.100,000 homens seriam em ·. O nobre senador trouxe-nos exemplos da- antiguidade 
namero··de 100,000 • .-Poderia isso ser até um meio capcioso em que um punhado de bravos déCeadia a iadependencia 
d!! que, a.e ae"iiae :qtialquer potencia inimiga para destruir do seo p_aiz com toda a ten&cidade, declarando nos .. que 
a emciencia,; o patriotismo do exercito. Crancez. Entre n6s, isto nilo se. daria com tropas mercenaria1. Mas · repare. 
por~m> que só temos um exercito. pequeno, podemos_ ad- S. Ex. que_ nilo vamos aqui estabelecer corpos· _d~ . eatran-7 

· mitlir estrangéiros, porque silo immigrantes. que veem pro· geiros, aos quaes devamos conftar a honra da nossa liau-, 
curar .~s~e paiz :com animo de nelle ·permanecer i Cacili- deira ; ·vamos admiltir em pequeno numero, misturados 
tando:-se-lhes. o meio de natoralisar-se,. (porque pelo pro· com ós nossos bravos, aquellea qne:·a immigraçlo- nos traz 
jeeto,.findo o primeiro anno tem elles direito a esse ravor), ··om animo de aqui permanecereJD. A eaaee corpos compostos· 
alo vejo onde .está esse perigo para a nossa independencia de brasileiro~, t~ndo somen.te pequeno numero . d~ estraJI• 
e segurança, , . . . . . . geiros, póde-se conftarsem medo a honra nac1o~al 7 C~r-

Peaso qae os por~goêzes, por exemplo, podem BAr lamente, quando houver necessidade de . commetter um 
entre nós optimos soldados: de soa admissão no exercito acto beroico em dêCesa do paiz,. ess~s corpos saberilo ra
DIO reaaltaria o menor mal, quer â segurança, quer á dis,. zel-o, oito haverâ o menor risco. Não se' tratâ ~e organi::
ciplina do exercito ; temos. disto o exemplo de muito· sar corpos de antigos sui~sos, que venham a. troco do. so)
aunoe •. Mesmo alguns allemães podem ser admittidos, sem do defPnder o qoe se lhes manda dia por dia deCendei';. 
d'ahi provir -perigo algum. não. Não obstante, esses mesmos ·corpos em martas. êpo-

. Repare o nobre seoadr.r como está. coucebida a •Hspo- cas apresentaram admiraveis · eiemplos de Bdelidade .e. de· 
· aiçilo. do art, i 0 ; ella restringe aqoillo que jâ. se acha b'eroismo, co~o a historia. Cranceza de 1792. póde .. de·· 
estabelecido. Como disse, actualmente pó de-se admittir monstrar. Mas DilO se trata, c~mo disse, de ó~ganiáar' 
Ystrangeiros, como. subs.titutos . em . numero illimitado i o esse~ corpos ;.Jre,ta-se apenas de admillir ·nos batalhiJeli 
projecto nlo· os admitte como substitutos,. mas unicamente brasileiros alguns estrangeiros. .. . •.. .. . ... 
co~~;~o v,oluntarios. Esta reetricção é muito impo'rtante ; E depois ha uma .. con_sideraç!i.o .de aUa .valia, pli~a que 
e ,sabs~ituto pode ser . procurado pelo i11dividuo que queira o nohre senador nlo insista nessa ·sua idéa, ,e é que;;se . 
oximjr-se ~omo recurso que acha â primeira vista; o sob- nós queremos tornar o serviço oiilitar menos .. oneros_o: JÍOS< 
atitoto. pó~(! llio ter muito .boas qual_idades, mas o indi- sivel para os.braeileiros; .se- queremos de~xàr aos' nosso~ 
ei du_o qae'vae apresentar~se como voluntario para servir no patrícios o campo vasto da industria em todas . as ·suas 

. exercitl), que é levado pelo sentimento de permanecer no diversas manifdstaciJes ; sempre qoe pudermos lillivial-os 
·.pai~1 .. DIIC) 6 o.individno que vae atraz do premio qoe lhe desse serviço, Cazeodo-o de .modo que· o'em a orde'm pu-· 
'di ~ ho~em que quer eximir-se, e que só tem talvez em blica oem a icdepeodencia do paiz. possam· perigar, nilo 
mira desertar. devemos abandonar esses meios. • · 

O volaotario não recebe esse premio senão em pareei- Se admitLimos um certo numero de estrangeiros nó.oosso.· 
lae,. sendo a ultima no fim. d$1· prazo do serviço. . exercito, é claro que nessa mesma propàrçlil) '.hàvéoios·· de 

Em um paiz que está cerca:lo de potencias militares diminuir o contingente anoual da populacão nacional; e 
'de primeira ordem, que ·tem om exercito assaz numeroso, isto é nm grande aUivio. Porque motivo, pois: nlo h·aJàmos · 
exista cer~amente algum perigo na admissão de estran· de admittir nas Oleiras alguns estrangeir~s, que deixam· sua. 
geiros em grande numero; mas para o serviço ordinnrio patria, · porque· nella oito podein encontrar os meios de. 
em uma ·pequena proporção, nilo vejo. onde existe o perigo, viver, que deixam os paizes da Europa relativamente me-· 
notado pelo·nobre senador. . · nos Certeis do .cíoe ·o nosso, em demanda da America·, em 
· No projecto de 1868, orgaoisado o estudado na camara dflmanda de .melhor· futuro, de um estabelecimento_ para si 

doa deputados, Daluralmente sob o influxo do nobre sena- e para seus filhos? Por que havemos de trancar a esses · 
dor pel~ Piao~y, qoe entilo era digno ministro da guena, individilos n entrada na nossa força armada em ama· pro.; 
1e conSigna a 1d6a de que os estrangeiros sejam.admillidos por~ão miníma? Se se natur'ali~assem, :poderiam entrar; é a 

· para o ~aso de guerra, sem limitação. Era exactamente, mesma çoQSai · no fim d~ um anno, pelo projécto, estarlto 
Sr. pres1.deute, como poderia haver algum perigo. elles naturalisados. Eu poderia citar nomes de· distinctós 

O proJecto de 1868 ~dmitte estrangeiros sem limi.tação estrangeiros que prestar11rn ao nosso paiz· relevantissimos 
do nomaro; o nosso proJecto somente ·os. admitte na quinta serviços; abi estilo os Cochranes, os Greenfels etc. Na 
parte. . . armada. tivemos ~empre muitos estrangeiros, e nunca dabi 

.o pro~ect!) de 1868 os admiUia para o caso de guerra proveio perig~>· para o pavilhão nacional. ·. . . · . · . 
• ~u dlre1 que para eate caso í qoe poderia haver alguma. Nem somo• nó a eó que recormiloa a eate 111eio. Durauté 
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a..rrande guerra entre a Inglaterra e a França, guerra que da conhecer que nenhum paiz, ve~dadeiraménte gueneir~, 
teve· Jnoumeros. e'pisodios, tanto em terra como no mar, élispensou o concurso de estrangeiros. Sí. olh&rlllol:para ': 
sabemos que a 'Inglaterra; bem avisada,'tioha na guarniçilo .Ro.ma antiga, veremos· quê tinha tropas ãiixiliaréi; S.:E~·-. 
de. lieila navi~Js muitos marinheiros filhos da Suecia e da· nos· disse que Roma· só.empregâva romaoos·;~nl'o,'·em;., .. 
Dinam11rca, excelleotes homens do mar. :As guarnições com pregava· estrangeiros como tropanlÜ:iiliiies;· por-exemplo/ 
que:: Nelson batell . em Trafalgar as armadas franceza e nas Gallias Cezar trazia sempre coi'rediirei numidas'tirados_•' 
hespaohola eram compostas, em parte ootavel, de mari- da .ACi'ica. Sempre que podiam conl:f(J!_Íàgem emprega!• 
nhelroS: do Baltico; e a Inglaterra nunca suppoz em perigo ·estrangeiros, · os romanos nunca os· diilpéos~~am, ·:e ,dahL 
sua, honra e sua dignidade, porque ·nas guarnições desses ·nunca. veio perigo para a independencia ··de]lloina.-~ '· · '·~ ;· 
navios a '·par- .dos iliglezes estavam esses estrangeiro$·. · Essa iodependencia: veio a perigar,· qiíaid~!i~uomaáol;:~ . 
Muitos exemplos destes nos olrerece a historia. depois de seculos, cahiram na corropçici; · 'dividiram::l4!.;'' 

!lias nilo tratamos dessas tropas marcenarias, a que al- vieram eotilo os barbaros do ·Norte, qnejá Dilo p'oder&m; 
Judia . o nobre senador, que _abandonam no momento do ser contidos por Mario e outros capitães daqoella ordem,· 
per.ig~.a. honra dli pavilhão; essas são incãpazes de renova~, e devastaram a Italia. !lias, em quanto os romanos _conser._..,;, 
c~mo S .. 'Ex •. disso,_o feito dos 'Thermopilas. Não é disto .varam a soa seiva; soas virtudes republicanas;'selt'valor,;;. 
qae;se trata, mas apenas. de trazer uma pequena-parte de elles tiveram como cooperadoras tropas-eatrangeiía'f;:,e';i 
e~.trangeir<?s p~ra cada ~ompa~hiá, os qoaes _não poderiam dahi não lhes veio mal algum. Cahiram, como:·eA.e!ttdo ~ 
faz~r mal,. porque ficariam .sopitados pelo elemento bra- ·oeste muado; .depois da•jo\'eotode e virilidade··vem'i: d~·. 
sileiro. Nilo féchemos todas as portas, nós quu somos um crepitude, e pára esse povo-rei 'chegou: a occasilil·da 'de..'.: 

.·. paiz americano, no;vo, qae_queremos attrahiros immigraotes, crepitude; tiveram· de sujeitar-se ao poder. de. liomelis'.: 
levar os brasileiros para o campo mais · vasto das i o- valentes, semi-~elva,ens, que vieram 'dasbandas do ·Nort.e~.;, . ~ 
dusirias, cómô 1Ízera'm os Estados 'uo'idos da Americà, a Consequentemente; me parece que o prt'con~ito;;;que;o:; 
kiipubllca Arge•i'tioa e todos os nossos visiohos. nobre senador' apresentou agora contra. a adm1ssilo 'de• ea-~ 
· _Estamos ,em·uma posiçaó especial e rião na de paizeR trangeiros em .pequeno nume~o no .nosso exercit.o,·nilo póde' 

da 'Eurojla cercados por potencias militares de primeira ser aceito. Nas nossas circumstancias, desejando abrir'á 
ordem, desconfiados· uns dos outros, como a Franca, a iwmigraÇito t«!dos ·os horizontes deste paiz,· nilo~:podemos•: 
Pru_s,àia; a: Austria; essas naçiles, por certo, nilo ·pode- fechar esta porta;_ pelo contrario, ella. tem o gran~ealcanca : 

·riam impunemente admiitir nos seus exercitas 100,000 de alliviar os brasileiros nessa miníma proporçil:o em'lempo··· 
ou tllO,OOO estrangeiros·; haviam de solrrer ·grandes re- ile paz; o serviço da gaarniçilo nilo pó de solrrar; e. IDeamo'" -· 
vezes na.bora DÍ~<is perigosa ; comnosco tal oilo se daria, alguns desses estrangeiros, antigos soldados no _seu· paiz,:: 
é __ uma especialidade que temos' a nosso favor. podem nos trdz·er excellentes habitos' de guerra, e termos 

,. . Ora,_ se isto nllo é uma disposição nova·; se com ella alguma cousa l(ae &J:.reoder. Temos o exemplo de· todas as~ 
temos vivido mais' de meio seculo em nossa vida indepen· potencias da Au:erica, qne procuram poupar os· braços de·c 
dente ; se. esta opiniilo tem por si o pensamento· dos h o-' suas filhos, chamando para o servico militar algaoi 'êitran~'; 
·meus mais competentes; se o projecto a re•trioge o mai. geiroe. . . ,, ,., ' . . • . . . ''· ; ' .':t 
possível; porque se fixá o quaneum;:.que é o quinto, e qn,; Reconheço que os corpos propriamente · co~póatos: de': 
só· se'admittirilo estrangeiros como 'voluntarios e nilo como estrangeiros nilo. silo os melhores ; .6 a isto exactamente~ 
aollàtitutos, ·como está agora estabelecido,· bem v é o a•· bre a que alludiu 0 nobre senador, qoaildo se referiu;.~ guerra· 
senador qu·e reatriogimos o m~aia possível esse cootio" do Paraguay. Ora, no·ponto em que estava esi&.;auerra;: 
'gente estrangeiro. · . lev11da para .os confins daquella Republ,ica, p_!&ra~ l~g~i; · 

o nobre senador disse: uMas VÓS quereis nacioniLiisar o lovi~s, em que 88 padecia fome, eDÍ que h~ via, o~ ,IDalo.~~:~~ .. :};'-'· 
exercito, a o projecto por este meio. caminha para um solfnmentos a supportar, em que __ só o ~oldado,~~~~l~e.~~-'G·:·: -;;, 
ponto contrario.» Nós queremos oacionalisar o serviço mi- frugal, poderia conservar-se naa fileiras,·. re_il~ent~t,'~ :~ · ,s;i>il 
li~r, mas é debaixo de um outro aspecto. Quando dizemoM admissão de estr_angeiros nilo era muito pr~pria. '·.,V,_/ " .<~fi 

· qae ac~ualmeÍlté as forças militares ·nilo representam per-· E' por 
1
.sso que 0 _nobre senador sa r~rériu; 1(ôp'"i~iió:ilo, ·- ·. :<"' 

feitamente o paiz, · é porque ·.todos ·sabem .que o recruta- ~ ::;· 
mento .se e~erce em grande ·parte nas camadas inllmas da illustre duque de Caxiaa. Esta oplniilo 'era muito j~ata-: 
sociedade, e enlilo 0 exercito tirado .dessas camadas ha du oaquella situaçilo mandar estrangeiro•, aem .que 18 ,futane~ 
d_e algu111a sorte ser a imagem de1las, bem que app~e- o numero, sem que ellae .já estivessem. incorporadoa'Íio~. 
~.aDI honrosas excepçGes. nossos batalhões, está .claro que e'ra admittir . ~oJÍ1ens .. CJ118; 

O projecto que está em discussilo 0 que quer é elevàr iam desertar. !lias o projecto oilo quer isto, qaer,~v.oluntâ::-"; · 
este nivel;. Cazer .. com que 0 exercito.aeja tirado de todas rios para 01 tempos normaes, volun.\arios qua,~ilo::tenham 
as.éamadaa sociaes, que represente perfeitamente a naçllo. em ·vista unicamente uma certa çampanha. e.,:o_premio, 
E' neste seolido que dizemos : naciooalisamos 0 uercito, talvez sem animo de chegar ao #m della. · . ,:: ,-~ · 
adoptando· o· pr~jecto; mas elle .nilo se desnaciooalisa, O que eu receio; Sr. presidente, 6 que ,e;ta:disposiçlo· 
admittindo ·~m seu seio. alguns estrangeiros ; com isto oito oito apresente na practica todo o resnltado que- sa,-pode es-. 
lhe iiramos' o caracter da brasileir~. perar della ; nilo tenho esperança de que muitos estrao•• . 

O· ·sn. SJLVBIR.l. DA llloTTA :-Nilo ha de ser com essas 'geiros se alistem como voluotarios, porque o .estrangeiro, · r ao chegar a este paiz, procura dedicar-se a outros misto-. 
iaençiles que se ha de oaclooa !&ar. res em quo ganhe mais ; porém pó de ser tal a corrente de 

O Sa. JuNQT!IJU. (ministro da guerra) :-0 nobre immigraçilo que alies queiram tambem apresentar-se para: 
•:eoador mesmo !I&S Jiç~os de historia que nos trou:te h&"\'i& . o exercito, e entilo nilo seria inconveoient.e que· ogo~er~o .. 

' 
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eslivessé~armado com disposici!o legislativa, que o habili-- seria desfalcar demasiadamente tódas ·.as induslrias;•le~! 
. tasse ·a admittil-os. . • . . vando para o s_ervi~o dos . quarteia toda a· gente: moQa ;-

.. A commissi!o'. de protlssionaes, generaes _e .estadistas,· em . segundo Jogar porque n!Io, haveria: finànças ·capazes 
que·estudaram 'esta qaesti!o, diz o segainte: (Lendo).· de sastentar· tilo grande exercito. . ··· · ': . 

··«:O presente projecto. admitto'tambem o alistamento Partindo destes doas principias, o que se-segue.? -E' que-
individual de estrangeiros, em condições analogas ás dos aquellas potencias procuram ter 'no serviço· ·activo: o nu-,:• 
brasileiros, e com limitação quanto · ao seu numero em mero de homen's qae julgam necessario para o serv.igo .de·· 
cada corpo, limitacão menor do que a actual, que é de guarnição e para repel!ir uma primeira aggressão. ·Nestes · 
'um terço.- O limite de me'tade, que a secçil:o prefere, qaa•i · termos a Franç11 tem quatrocentos e -tantos mil· homens; a ' · · 
nunca será. attingido, como o não tem sido o de um terço, l'ra·~sia tem quatrocentos e um mil homens,-como acabam ' 
e .olierece a vantagem de nito coarctar tanto a autoridade 'de-ser votados pelo seu poder législativo; a :Aastria tem 

_militar no emprego dos recrutas dessa origem,)) · cerca disto, o a Itali11 trezentos e:tantos mil • 
. Eis· aqui, portanto, a opinião do homens abalisados, 1\fas esses exerci tos tão numerosos, todavia· nllo o são·· 

generáes que-lidaram por muitos annos com este negocio, tanto que possam fazer face a am11 guerra .. de primeira : 
·que·· combinam perfeitamente com a disposi~ão, e q~e ordem. Na guerra- de -1870 .a 1871· a:Prussia ·poz em 
não veem nella perigo. armas e em movimento qaasi que _doas milhões. de. homens.· 

E', portanto, com pesar que me pronuncio contra a A França pela sua actual org11nisaçi1o pó de ter no serviço: 
emeri.da do nobre senador. Digo com .pesar, porque desejo activo um mílhii:o-e.dusentos mil homens o póde .chamar·. 
estar . eempre em harmonia com a opinião de S. Ex:. ; mais alguns milhares· da reserva. · · 
mas parec~:-me que foi· um preconceito de qne 0 nobre Portanto, para que estas. tropas adquiram ·o conheci;;·: 
senador se tomou e qno não resiste á. aualyse. Não ha monto necessario do.. manejo das armas é preciso que' 
dahi ·perigo nenhum pa.ra o nosso estado social, nem para todas ellas passem por aquella fieira; ·que tóilas ellas 
a- disciplina do exercito. · passem pela vida 'dos quarteia, que todas ellas faÇam os 

. Agora. quanto á. questão do praso. O projecto vindo da e::i:ercicios' Ora, o meio do chégar-se a esse .tesnltado lião. 
came1.ra dos deputados determinava que o serviço activo· póde ser outro senão encurtar o tempo do serviço, ·o prazo 
do sorteado fosse de cinco anaos e que 0 da reserva fosse delle. Eis aqui á razão por que a Prassia reduzia o tempo. 
de qulltro; as commissões dessa casa elevaram o primeiro de serviço a tres annos ; · eis agui a razão porque a · !ta
prazo a seis annos e reduziram o segando a tres; de modo lia fez igual redacÇão. Se estas . potencias Dão: fossem· 
que o .serviço ·total vem a ser de nove annos. O nobre actuadas pela razão que acabo de expOr, éertàmente qU:é'. 
senador ·pela província do Piauby reduz o prazo do serviço e_ lias não reduziriam a tlto' pouco o tempo do_ sei"vi~o •. 
activo a qaatro-· annos e eleva o da reserva a seis; desta. 

-arte, teremos dez annos em Jogar de nove.- Portanto o Mas:. naqaelles paizes, Sr. presidente, o exercito· nlto 
nobre s.enador quer que o individuo sorteado sirva m:~is um tem por. fim. principal o ser.viç,o-. de guarnição, . os exerci tos 
anno dó que indicam. as commissões, e· do que .quer·o são preparados como instrall\entos de defesa e de .aggres-·· 
projecto vindo da camara dos deputados. são em alto. grão, e por éonseqnencia:. precisam ser orga-

·. Por,.ahi já., vê o senado q_uo o illustro membro grava sados desta sorte: é como um .. i!ldividao que precisasse de: 
mais, a_posição do sorteado., porque exige mais .um anno muitas armas e que as fosse prepara11do e empilhando em • 
·de .serviço, VeJamos, porém, se o nobre sen&.dor, tem um arsenal para·em um momento dado usar dellas ;. assim 
razão quando diminue o tempo do serviço activo e augmenta fazem as potencias .da Europa, vão preparando. as .di ire--: _ 
o: .. da: reserva. Disse-nos S. Ex. qàc· este prazo do seis rentes· classes, as difl'erentes serias, os difi'erentes .. exer-.. 
annos devia ser reduzido a quatro, porquê seriainiqao con~ citos, vão os pondo . de lado, como que .em~ nm arsenal; e 
sérvat: .alguns -brasileiros. por, tanto tempo debaixo do _no dia dado usam desses instrumentos, os.chamam,para o 
serviço ·militar, qaando,·este onus devia ser estendido a campo da batalha. Para.qae possaJ!l (azer.csta.epera~ão o 
todos os outros que estivessem nas condições de servir, senado está. .vendo que é mister.redazir o prazo do serviço,: 
devia ser um im)fosto . igualmente.rep_artido. porque, com prazos longos, .elles n!lo poderiam. fazer .. passar.·. 
~ T.e_~~se dito, ·sr. presidente,. e creio que é n_cgocio em pela tieira toda essa serio do' individu_os; e se .o fizess·em,. 

q~e·· llilo hadu~s'. opiniões, que um soldado não so forma as industrias haviam de solirer muito e.as financas teriam 
c'o.m ·grande· rapidez, que· são necessarios alguns annos de ficar desbaratadas. · · • 
para adquirir o conhecimento dos seus deveres, a firmeza Ora, o nobre senador, tomando· ·este_ systema, quer· 
precisa, o·.manejo das armas o todos aquelles dotes que itransplantal-o para nós; mas ha uma .grande diJI'erenca.: 
constitn,em' ain bom . soldado. Na Earopa os paizes que Nos _paize_s_ da ~uropa em .que. s_e consider& 'ohrigator.iô- 0 
des'cansam principalmente sobre o exercito, cuja orgaili- serviÇO m1btar, como está escr1pto ·no ark t• da lei fran
sação depende sobretudo da organisaçito.militár,·como seja .ceza -de 27 de Julho de 1872 ·;nestes pliizes em que IW' 
a Prassia, que, se o seu exercito desapparecesse, lambem quer estabelecer estes di1ferentes :corpos de exercilos pre-· 
desappareceria ; nesses paizes o que se procura é fazer parados, é assim que se deve proceder .. Ainda ha pouco 
com que' to.do o cidªdllo adquira o a dotes militares para de- li a discussão que houve no parlaménto italiano e na qual· 
!e li der a patria em amo. emergencia dada. Ora, estabelecido o ministro Riccoti declarou que fez diminuir o prazo de· 
este principio hoje admittido pela Prussia, pela Franca, tres annos, dispe~sando aquelles .a que faltavam dons, tres, 
p'ela Italia, 'pela Austria etc., o corollario infallivel ó qull' quatro mezes, unicamente cooio meio de poder chamar 
n_lto·· se p~de. ~onservar eob as ~rmas ~m tã~··grande na- outros. e ficar isso de~tro do equilíbrio das fiÔanças .. Isto 
mero de 1nd1V1daos quanto ser1a para deseJar, e não se quer d1zer que o que Impressiona· aquelles estadistas não 
o póde pelas seguintes razões: óm primeiro Jogar porque _ ó certamente a liberdade individaal1 .mas sim a elllciencia' 
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do·êx'ereÚo, •isto é, ~8 meios . de· ter m~itas. classes, de. ter 'armas: Á CÔIIil~issilo dÔ s~oàdô :jjifJc~z}usr~;IÍt~ieiil:t8Gãi~. 
a··naciio tód11'apta; ·preparada· na vida militar. · · · • · este principio e até,accrescentôa):s'egliin1e'(lendo)'·~=·:~f~·.,""~ 

·Más nós·. lião 'queremos isto, o nosso systema basea-sé . aOs · .membrõs 'da·~· éommissil:il"lembram~se '·.qae 'o.iniL·. 
em outros princípios. Portanto, tudo qaanto o nobre se':. rachar Soalt, coja ·antiga experienciá~;iinha. tà:nto

0
,.C,9ritri2'. 

nador disse sobre· a· redaccão do prazo, pó de ser maito hui do para. reconstituir o exercito · fràncez; ··ha.:·Via"qúeiidó 
bom•para. a Earopa,·mas pessimo para o Brasil. Se mesmo· prolongar o tempo de servico a novo·'aoó'Os;':e',IÍ'Íí~.eU~'íilo'· 
na Europa· nós encararmos os paizes que· nãó }eem por .aceitava iienao· com pesar· o regímen da:llii;\~e.:'l~8~:';g · · 
fim o •serviço · obrigatorio · geral e o perigo . em1nente de. .· Essa lei estahel.econ sçte annos, a lei.de'1868,'já'deliaixc:( . 

·invasões; reconbec.,remos que os prazos sito muito mais -de novas circniJ!slancias que se davam n~ Earopa;"redâziu;·: 
elevados. . · ·' · ·v serviço militar a cinco nonos para fáZer entrar· nelle' :. ·. 
: A.· Inglaterra', qae o defendida pelo oceano e que nito diíl'erentcs series de Crancézes ;, mas· a propria coiniillssl!ó;' .. 

teme as invas~as da Fraoça;porqae NaJloleão I não ·poudé do senado em 1868 estáva maito inclinada ás. razli'es.qile' 
passar de Boalogne sur ·Mer, a lnglnterra o que faz?: O hnvia para 'conáervar:-áe umlprazo elevàdo.·· é::;:~>.: ·;.o.·:/: 

·tempo do serviço dos engajados~ é ahi de dose annos. Aq11i : . O .que vejo, Sr. presidente, . é que o systen;uJ: do·;n'óbre· · 
tenho aiilda- o recente discurso do ministro da respectiva senador pelo Piauby·nãp_aproveita nem a um:nem a: óutro · . 
repartição, o Sr. Gathorne· Hardy, discurso que·. contém principio.. Nlf.o serve· ao principio · de curto 'pr_azo ·para 'o·. 
alguns daifos estatísticos ·e no qual se vê o eegainte : · .individuo volver ás saas'anteriorea occupaçli'es, porqué qlliLt~~: . 
· ·No éxeréicio ultimo o numero de .recrutas foi de 17,194, annos já é um~ longa interrupção, não serve. ao :prineipi~·' . 

dos quaes 7,840 engajaram-se por doso· annos; e_9,81i:i de libertar do serviço militár o resto da popahçlto;, ,por:'; : · 
l!at:a_,o serviço restricto, isto ~. para seis annos no serviço que quatro annos é tambem am p~azo curto; O termo .. medio:. • ' 
a_etivo· e seis annos na reserva. . . • . - adoptado por S .. Ex.· fica mal com ambos . este( principiO:s;:· _ 
; .. Eis ãqui, Sr.· presidente, o systema inglez: ·como lá· é uma innovação que Ílão se justifica, _quer'ein relaçãô .. &': 

não .ha a conscripcão, o servico obrigatorio geral e nem o· liberdade e garantia do c!dadlf.o; .q-uer em· relaeão á·mil.- - • 
perigó das invasõês,. de modÓ qae não é preciso. que a lhór organisação do exercito: . . . . :: . . .•. · .. · .. ' . 
nação. ingleza se armé · e passe toda . por aqaella fieil·a a Como eu disse, o qu,e se quer ·na Europa . é Cazér .sol-. 
·que. alladi; ·o· prazo do. serviço é elevado a doze annos. da'dos ; desde que _estii.o ·dextros, são mandados pára .soas 
Naquelle paiz, que prima pelo bom senso de seus 'habilan- casas :e chamam-se novas -turmas : ·Já só se. trata-de· obter' 
tes, se Jl!lcoúheceu que isto era muito mais util, porque o o;sse instruinentC) poderoso dedestraição. 'Mas. intré' . nós · 

.individuo,· desde que vae para. o serviço das armas e a elle o caso. é diíl'erenta ; nós. não tratamos, por .assim ;dizer,' 'de.· . 
se_ acostuma,· custa. depois a deixar os seus habitos, ditncil- preparar _armas e g~ardal-as ; · o que_ qaeremos 'é apeiiaá; 
mente-pódo.voltar para a sociedade e tomar uma vida nova. o exercito'uecessario para __ o servico do anno, para· man{.:,,;;::· 
Oa o prazo'lia de. ser Otao ~urtD, qae a estada: n·o exercito ter a ordem· e defender ·as iostitoic~és ;· am pequeu·o ·'exér~;.:'7:;;"' 
8ln Ílada altere oil habitas IÍ as &Spiraçli'eS do individuo, cito modesto qiJ.e.pese O UJeDOS possível sobre· a.pÓpulá2." . 
ou ha de ser_ tlto longo que faça com.que o indiv_i,duo con- _ção', e que seja' mais economico, considerada esta.·' pala7:.· 
sidere .aqúillo como um officio, a elfe se dediqae ex:clasiva-·. vra no sentido technico, que onere o menos ·possível, ··as: 
mente·e fique o resto. da' população liberada de tal serVIço. indantrins e a agrícola principalmente·. t:om o~prazci ~e.· .. 
São doas. systemas • .. : · · . . quatro ·annos não se obtem nenhum de·stes · resultados .. •• .~ .... 

. No~ systema belga, DO' prassiano, DO italiano, o soldado . Em Portaga! parece~ine que o prazo :-de se'r~iç(jljd~ cinc~: .. ' . ' 
serve~·por exemplotrinta.mezes, mas entende-se que este ann·os, .e o nobre senador quer red11zir. Se ··s~EL':~:,~isse: · 
prazo de trinta mezes 'é apenas uma interrapçito que se dá que os·exemplos de PortllgalAevem~nos. servir,porqa~· h_á: 
na vida ae um individuo:·· elle. póde volta~ para.comple muitos pontos de· co~tacto. entre ·o nosso·~ e aqaelle. :Pili~{·. : ~ 
tar·C?s se'J!S estudos,· para. a sa& offieina, para emfim con- para que reduzir ainda de cinco· a: quatro ·~onos.:~o;p~â~f ·.·' ~, 
tinuar 'a· vida -que tinha, Coi-apenas uma interrupÇão, como do serviço? Nlf.o ha, portanto, razão·, Sr;· preiident~1 n~_ssà·. · · :;~ 
ja disse, suppouhamos que uma môlestia prolongada. Mas impugnação. · .. ·. . · · · ·. . . ' · ' · ;; : ;:-.<·:· 
isto já. ·não se pó de applicar a. um prazo de qaatro annos, Voto contra . a emenda do nobre.· senador até'. :porque: · · . ·,~ 
qae.é .óm pouco longo: dó.rante elle já o individuo perdeu por essa emenda o temp~ de serviç9 é realmente íiagn:len~.·. . 
qu'àsiJodas· as·tradiç~es indastriaes ou scientificas, já que- lado, vem ·a ser de'dez annos em vez de nove. o~~erviço; . 
brou-e o fio de toda a sua vida. Ora·, se já quebrou-se de reserva qu~r dizer q~e o individao es~á sujei~o·~IL. ~e-~ . · 
esse llo, melhor é elevarmos um pouco o tempo do ser- chamado em uma occasJito· 'do guerra,' é com· .e11'eJio.-.u~a· ... 
viço par&' liberarmos o resto 'da popula.ção. espada suspensa, e ·nós somos mais liberàes: par1qiaar,' 
. . Na· Russia o sorvico é por seis annos no exercito' actiyo ·~ deste termo, nes(a ma teria, porque apenas nos c·o'il.tentã':.;,~. · 
seis na ressrva. Na ·propria França, ·apeza.r das perigos de mos c·om os n.ove annos. · · •··-•.: ' 1 

ser invadid·a, apezar do que so1l'reu na ultima campanha, 
os séus ·le'gisladores entenderam conservar o prazo. de cinco 
nonos. Aqui· está o ·art. 86 da lei de 27 ds Julho de 
1872, em que se· diz :. <c no exe,rcito activo durante cinco 
annos.· » . 
" A lei de t 882, · que ·modifico a o systema do serviço 
militar em França, estabeleceu o prazo de sete annos. 
Agora, passados tantos annos, foi qae se reconhece11· que. 
este· prazo era muito longo e que convinha diminuil-o, 
afim do ir chamando novas classes para o exercicio das 

... 

o Sn. SJLVEinA DA JIIOTTA:- E' ama grande cóaàà'f<· : 
. . . . . . . : ..... ' •:•<i• 

O Sn. Ju'NQuBmA (minirlro da guerra) : -,0 que?..::., ... 
O Sa. SILVEIRA ».1. MoTu:.- .Diminuir um· a~no.; < 
O Sn; JuNQUEIRA (ministro da guerra) : ....:.:.sê.mprê:'é1~., 
l'or este pensamento, Sr. presidente, p~reco qÜe gaió'ti;::' · ,.. 

se a c amara dos Sr&. deputados ; ella ·comprehendeu;, per... · 
feitamente que o nosso paiz não precisava de apromptar 
muitos oxercitósl para 'ficarem de reservaj'nllo' qàiz:ínili- " . 
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. t~i!.~r oJ~iz ·~ó~~:~~ .. ~.i.lj~arisa~á ce~tamente, dimiuuiu_flo parece-me. que sobre a mataria eu já disse o que ae poderia 
01 'prazos. :O· prazo longo,te.m a gr.a!l,de,.vautbgem de c1r· suggerir, e peço ~o nobre senador que; em vista da, proce~ 
CUolSCrever. o> nuiiuiJ:o,, dagueJies·;·;in'di':iduos ,que; .estilo dençia destas obpervaÇli8S1 DOS pre~te seu valioSO VOto;'uilo' 
na vida militar, o resto· dá óaçllo nà.dá'te'ni com·isso. Ma~ ~ó eobre a admissllo de estrangeiros, do ,que nlto vem, pa:.·, 
dfrlio: .]stõ.'é uma injustica rehitiva.» Mas esta injusti~a rigo nenhum, como sobre a qn~st4o do. praz~. Este é o,que 
r'elati~a·: hà· .. dir'se dar sêmpre desde que vós admittis o consulta mais os interesses brasileiros. Presentemente temos 

•.. s'ôrtei~.·. O aorté.io' é· qus decide. qual ·é aquelle que tem d~ novo ano os para o recrutado e seis para õ voluotàrioi ré.:.· 
~i'r .para ci 11erj,iço das armas ; _a questão de mais ~o os ou duzirm~s os nove a seis já 6 uma co_ncessllo notavel( mano~ . 
menos doas annos não 6 que mfirma a procedenc1a desse do que 1sto é largarmos o soldado apenas alie s~ torna apto, 
principio. sa· admiltis o sorteio como devendo intervir .é aogm~otarmos os contingentes anriuaes, é termos a Ílaçilo·: 
para decidir o que tem de prestar esse serviço ta:o impor- .por assim dizer .. em sobresalto, sempre em vista da ampli:. 
tanta, entllo é claro que denis admiltir esse mesmo sorteio dl!Ô dos contingentes e sem beneficio algum·, porque." o 
para alargar,io;p'razo · por mais dons ou Ires annos. Deste moço que deixou a casa paterna ·ou sua occupaçlio para"' 
modo consiiltaínos melhor os interesses publicas. · servir quatro aonos já sofl'reu uma. intemipello tllo grande. 

Certamente· seria prererivel dizer que o brasileiro fica- que difficilmenta voltará para seus_ antigos.lribores; ·e se.' 
va livre de · todo e: qualquer serviço militar;' mas, se nllo aceitarmos o systema do pequeno prazo adoptado por algú-· 
podemos pres~iodir de um exercito, procur~os tel-o do mas naçiles, lodos terllo de passar pela fieira das armas. 0 .. 
modo menos pesado para o geral da população.. . prazo parece ·que consulta bem oa interesses publicos, ·e~tá_ 
: Portanto, Sr." presidente, me parece bem claro· aquillo de accôfdo com a opinião de pessoas provectas e comliioa . 

que tive a' honra de expor ao senado, isto é, que nesta com os nossos· habitas, que é o que· devemos ter em vista.' 
mataria ha dous·systemas: o systema de prazo muito curto As in3tituico:ês européas slto muito bellas, mas para os' 
para ir preparando exercitas, e o systema de prazo um paizes para.qail rora.IÍI reitás; nllo pod~m sér tránsplan
poucci. JoDgo; que é adoptado por aquelles paizes, 1!08 DilO tadas de repente; O que •Já se passa sobre êsta Íllaterià é·.' 
querem ser 'potencias.militares de primeira ord~m Nóa esta- muito dillereote do que se passa aqui. Em todos os paizes. 
mos oeste caso: o systema de tres annos ou de triohmezes que nllo teém por fim a deresa contra pflrigo im.,.ediatil; o'· 
tem por 'alvo um outro caso. Nós, que 11ão procuramos at- prazo é mais· elevado; como na Inglaterra. Pronunciando• ·· . 

. tingrr a esse alvo, pl'efiramos o tempo da serviço que me me desta maneira, Sr. presidente, eu nllo· ~onde'mno o que' 
parece. o mais proprici. . . a civilisaÇllo euro pé a tem adoptado; o ·que. éoodepnío é á: 

Disse .o· nobre senador que o Boldado se podia preparar applicaciio completa de tudo quanto alli sé raz. • ·-
com rapidez. Nilo ·é tanto assim. Na Europa hoje se en- o. s~. SIL'VBIRA DA MoTTA; :..._ Compleia é arre~ed~ •• 

· ·tende que o soldado só póde estar prepara~o quando tem . . . . · 
;·,:ôs'tães trinta mezes de fileira e isto como bem diz um O Sa. JuNQUEIRA (mm•slro da guerra) :-.Nós nllo·po-
.. éscriptor ootavel, porque boje,' em virt~de das e•tradas de demos inventar,· t1ihil. 1Ub sole .flovum.: o que podemos· 

Perro, das linhas telegrapbicas1 .•!a ma~.o.r facilidade pàra .é adoptar. 
todo e da dillusllo da iostrucçll.o pobli'cà; o iodivi~uo .é . O Sa ZAc.aus :.....:.Mas os fios electricos ollÔ eram co-
muito mais ~pto, para, em .P~Uco tfmP?· torna~-se bo_m obecido~, havia sob o sol alguma coú.s~ nova · . · · . 
·soldado. ·.hllgameote se ex1g1a um penudo, ma.1or mas 0 J ( . . · · ) 0· ';' · .•· · · 
·boje· os ·mocos silo, por as~im dizer, mais ageis pela ~oa Sa. DNQUEIRA. munslro da gue~a :...,.. ·"'hil·:lub, .. 

· . edaca~lo~estllO mesmo a par de certo.s melhoramentos, @O!Il fiOVUm nilo quer dizer 9U" ~Ó~ aqui DiO po~emos,~~bter ~. 
sabem lêr e·:escrever, teem· outros coohee~meotos, e podem cousas ~e. que porventura Jà.mals se teoba C?gltado ',mas. 
por con'segoiole'toroar-ae em menos tempo soldados coio- a electriCidade, e~te·grande Invento, está hoje ao alcance 
pletos; . Mas assim mesmo se recoóhece que é preciso que de todos, nllo é novo sob o sol. 
ellés, durante quaai tres annos, raçam exerci cio. Quando O Sa. Zo~.c.\RI.U :- Quem disse t1ihil sub sols Aovum," 
já estllo·exercitados, 'deixa-se..;.os de lado a· chama-se nova se vivesse boje, estava de queixo cab1do. 
serie ; por isso eu disse qufl denominaria campos de exer- • • · . · 
dcio ~·8 grandes praças da Europa. · O Sa: JuNQUBIRl (m"11slro da guetTa) : -Portanto, 

Mas nós não queremos is!!o, queremos um exercito para Sr. presidente, voto con&ra. as emendas do pobre aeoad?r, 
· 0-. serviço dti que nllo podemos prescindir, e por coo se- voto pelo que está .no proJecto emen~ado pelas comm1s-· 

guinte··eis ahi a grande difl'er6nça do nosso systema. slies de~ta casa, porq~e penso que a1s1m coosulta-ee me-
'()~íi,' com. essa grande dill'ereo~a . de sys&ema, querer lbor o Interesse pubhco. 

t.ranspla.ntar para ·O DOSSO paiz es~e prazo . de serviço é · 0 Sr. zacarla• prODUDCiOil um discurso, .que ~ará 
r~almeote pretender fazer uma espec1e de monstro hora- publicado 00 .Appendice. 
Claoo ; é collocar cQmo cabeça desse todo alguma cousa 
que. nilo se harmonisa com elle. Nosso systema é inteira· o Sr. Paranagutt a-Sr. presidente, eeti, reito 
Di~ot~ dil!'erente . do prussiano quer militar; quer geogra- o meu protesto co••tra a admissllo ae estraageiros no nosso 
ph1cameote ; entretanto ·o nobre senador applica a esse exercito, protesto que acaba .de ser. eloquentemente. ratift

. systema uma. cabeça disforme. Nii.o queremos formar taes eado pelo meu nobre amigo, senador pela provinçia da 
corpos; quere!JIOS um exercito pequeno, modesto, servindo· Bubia. 
P.~f,~.-as necessidldes do dia • • · · · Insisto na impuguaçil:o que flz a essa parte do projécto 

· 0 s s · M p e, nll.o obstante o p«!dido do nobre ministro, a que dese-
.. - . •· . 11 •• ILVBIRA DA OTTA : - ara as eloiçlies. J ara de bom grudo poder acceder, eu, nlto só negar-lhe-

·~ S.11 •. Ju~Qu~ÚIA (mini1tro da guorra) :-Sr. presidente, he_i o. mou voto, seoll.o at6 mandarei á mesa uma amei!~~~. 

- I 
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para'quldlqiiii llem paleate qa·a nlto pode' éoât~rmar:me. O Sa. PmliAouli, .. :.~Mitd~i:s::~#'i~i~~ci~r~::~~~:: 
de: modo algum com semelhante disposicll.o, e . t11nto ·que · ~~,0~0 ~o~e~a!c,e,;ie~~r,e;ell.~~;.Í.~~IÍi~p.o.~po~:.~traJf'iéi~õs;:e· 

· torinulefmea'pen•ameolo oci sentido de ·ser a mesma ·.sup:. tJVe'' de abm:;m!todogo ':de ·sem'i>Jbaiile elemento; qàé/oo 
primida .do .. Projecto. . 'coliceitó do illusire geÍÍPral· :em .. i:liêt#,: loi'declârado. im~ 

Mas . o nobre ministro, addlizindo dill'erentes coosider3.• prestavel •. E com? ~e. quer agora deipr,~z~r:t;~gté'il~1ll.l4oa 
Ç~BI: q'ae.)oram .VantajoaameDIB Combatidas pelo meu da proprU~ ~XpertenCJ~, bBS8k~OS em ;~'tl!!B('~.~,;!~s!~t.~ 
nobre am1go, semu-se contra mim' de um argumento ou data. I' AceJteJ, como dJ.sMe, multo poucouat!'logelro.a;·:am< 

. de. um reéarso lld VlriCUmdiam, isto é, disse que em am OU outro, e e88es . mes'!IOS desertaram aJi~êJi·dfí chêeà{aô' . 
prójecto. ioici!'do no silaaçil:ô liberal, quando o orador'. ·tbeatro da guerra,.para uem, como aveutaréiroa, vêoder-se> · 
tinha. a honra. de um.' auento ooa coo.tdhos da ·corôa;· e a ou troa, . talvez aos inimigos. E', pi) is; movido . por estáa . 
que oalarahileote há via de ter aidci elaborado sob suà.a consideraç~es, nascidas do lacto, ilascidas,da. experienciai 

. vistai é· debaixo dá sua ioftueocia, esse principio estava além dos mot_ivos do, pundonor, de dignidàde~e~de.brio 0a;,; . 
coosii'oado. Se o liobre. miilistro recorresse aos méos rê- cional, qoe e o c~mba to, sem tregoas; . e· ~rõi.~~iõ;:~oergic~{ .. 
latorioa, e a~i deparasse com assJddéli., eot!to sim, eu es~ m~nle contra a Jnse~çll.o de aemelbanle dJsp~sfÇJo BJ!I.Iima · 
taria colhido em contradiçll.o flagrante ;' mas, desde que a lei permanente, como esta, com que pretendemos dotar. . 
mataria é, co'ioo prescreve a coóstitoiçao do Estàdu, o nosso paiz. . . . . . . . · 
art. 36 '§ i• de hiiciativa privátivá da camara lemporaria . s., se tratasse. de um recarPo extraordinario em amá' 
o nobre· miJ!iatro oAo pódé ànribàir-me· a paternidade de circomstanda 'dada, então bem ; fui o primeiro. a re~ô
aiiÍa semelhante disposjçll.o, ae ella existe liaquelle pro- nhecer que, se taes fossem as circumslancia'(dó,.paiz que 
jacto. · .· 7 , . · . . . . .· devassemos lançar mito de semelhante recÍJrscíi o· flzesié~ 

E' . certo, crue assisti âa conferencias da commissll.o mos com. o voto do parlamento, com o asiJentimeoto''·ila: 
especial, ,oaqoella época, que, em geral, as minhas idéall nação; mas. que oito. fosa.emos ll)go plantar na ;.Jeko; 
!oram corisigoadas 110 projecto, como· jâ o haviam sido 'no germeo da desconfiança, .moatrar por esta disposiç&:üfU._ 
relatorio ,que eotlio apresentei á àssembléa geral, mas nem não temos. confiança nos 11ossos concidaditoa,para ô ifes
todaa ellaa .roram aceit.as. Lã se acha hmbem o principio empenho do dever qne pela coostitoicll.o lhes jocumhe·'·de. 
da é:iooeraÇII.o peéiJniarià, e 'o n'obrA ministro ha de lem- · def~ndAr a intP.gridade,· a honra e a dÍgoidade.di pal~ia~. 
brar;_se de que .eú. hàv.ia 'combati.dci, · no senado, I'Bme- D1lT~re muito lançlir-se mão de omamedida extraordinaria. 
lllalite · di~pllsi~Aó, por occisill.o .. de disr.íitir se a ftnçãó em um cas.o extréme ou consignai-a em nm_a lei permi.
das:-ro;ças de ,terra. Portanto, oAo póde· o óobre ministro. nent~<.; é uma de~conftaoça que o patriotismo dos.brasi~ 
desta ·vez; colher-me em cont'rbdiçll.o. As miobas idéas "leiros nll.o just16cã de modo algum, e que· por coosequeo.:.: _ 

.. a este· respei~o estio consignadas no relatorio de 1868: cia ainda e~pero que o senado nil:o adopte( inseriod · , 
alli· é~tAo o.a pontos capitaes que eú .ainda boje soo tento semelhante disposição oeste projecto ·de lei de recrutá~:.:: .~~ 
coherentemeole cGm 'a posição, que eotll.o tomei a respeito· mente que se trata de votar... . . . .. .. : ' . . i~··. ·.:7:; .. -.~. 
da materia. ·..-. , : . E tanto mais razilo tenho ·e o pâra · pronaociar.:.me por. 

O nobre ministro referiu-se. lambem a nm régulamento, .esta maneira contra a. admissilo de voluotarios estrangeiros;. 
creio que do.· Sr. Sebás'tiãci ihi R'ego . Barros, que tão bons quando o .. nobre miuistro, julgando produzir um ~ grao·il~ .. 
serviç~a· 'prestou na pasta da guarra, mais de uma vez. argumento, nlio duvidou declarar_ que, desta. 11rte,: .naícis . . -:.. 
Mas' a.! hoje, ·como ·bem pondera a nobre senador pela coucorrér para que folguem os ooseos patri.~!ij;~Iegaildéi~. •.). 
Bahia; tratamos de· dotar o paiz de uma instituição nova,. ·O dever sagrado de .defender a palria, de prestifEiiiie~sér'; · <; 
d'é ama· reforma, o argumento do nobre senador, com· viço til:o importaote, aos eslrange'iros, para •.podêr~m ·oa.'· 

· referencia ao passado, qoe se pretende corrigir,· não ·tem brasileiro& se occupar com .a agricultora, . com ·a Jli'doslriá,. 
P!ocedeocia. algum~, lauto .mais qoaot~, no domini~ desse .com a a artea, etc. Não ~o~iramos ame~qoiob~.r ·o.serviÇ!J. c 

,regulamento, servJDdo-.me. da dJsposJç!o facultativa que .do. soldado, nem matenabsar· os est1mulos. que,deyem 
oelle ae . acha consignada, mandei àlgons volootarios levar os cidaditos . ao cumprimento de um ,deyer.:(qne · 
estrangeiros ao nobre duffue de Caxias; commandante em 'ligamos a maior imporlalicia •. E para que ~olgúe o:hrasilei~: . 
chele·das oossaa Corças no Paraguay,. e eolbemos a expe- .ro, en nll.o desejo qne e.m nenhuma lei permaoeoté'tiê.coo.:.;. 
rieocia tle que este elemento não nos deve inspirar coo- sigue semelhante principio de desconfiança, qoe,!it :.eiicar-. 
fiança, ·é Diesmo um elemento pernicioso ·nas fileiras do regue a um elemento estranho o cuidado da deté.~;·e;.da 
exercito: essa .experiflncia, que oll.o deve ser de~prezada, segur!lnça nacional. Não ha necessidade, e.' oéÕí)ràiEic{ 
é qoe o nobre ministro, antes de insistir pela adopção .do alguma que justifique ama semelhante disposiç&:éi,;;'A'dmi.; 
artigo,: devera ter apreciado convenientemente, o que ra-me, portanto, qoe o uobre ministro venha ilizei:.:.:ool.· 
oito fez. . · qoe não ha motivo algum de. alto interesse publico :':q~e" 

O nobre ministro .ladeando . da questllo, disse·oos que justi@.ae .a exclusão que· pretendemos. O oobrà~ mioiãtró' 
em taes casoa; alio. seria prudente' mandar só ealraogei~ nil:o apresenta paiz algum dos mais a.diantados, qae.a:«<mitla~ 
ros. Mas a quem dirige o nobre ministro esta observa- 1 como .nós agora vamos. fazei~ o, nas sou inaliluiç~ei, .milita
ç!o 'I Pois, porventura, o mloiltro que dirigia a,paeta da res disposiç~es desta ordem.. . ··· ....•. ~:: '.:.~,.:(:: .. '· 
guerra· em 1868, no periodo ·mais incandescente e arria- O nobre ministro cita. o exemplo daa republicas 'dó' Sol 
cado da guerra, procurou· reforçar o nosso exercito com e da gran.de Republica Americaua, os Estado'!~ Uo,iilôa~,:qiie 
estrangeiros? ' em circunstancias eslraordioarias, teem laocado· mllo~"dêitê''' 
· .. recorso. . ,. • . . .-:-::·,·.~· .. ;. ~ ~~t~r~-.. ~·~:: .~ .. ~·~ 
.. O. Sil. Jur~QUBUI.l. (minirtr.o da 'gtisrra) :-Nlo é isto o Mas o nobre ministro lia de reconhecer; que. tii.és(jj~éiíJ~!~f' .. 

CJ1l8 ·eq di11e; . ' .• . '' . . . ' . · pios Dii:O servem, DliO CODSiilnem iosli~UiÇiiBS; ~lli~a.reí~:'aC-, . 
. ,· ;~"'· ; ' . 1: ' '~· 
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crescendo:' que at~ circumstancias desses povos dill'erem, das • ~~!xo. 4 s.ua .. ~P~ec~açll~,: -~ .. ~.~o ~~-~~.ad_o .,.~~ · r~~-~~s~~~~ 1:~~~ .• 11o·lisaa •.. Pol',t~nto;··· po'diant: o!( no~soà yisirihos; 'podi~ .~ me rondo .· · · ·. · · - · > ·· ·· :: · ·· . ·. • '·· ... :• 
Uiiia;oi .•Nortlt•Americana, \para· onde'. corre cm massa ·a :' ~O 'nob~e: l~in,i~ttó,)í~~S!Iíi' ,'~. i,iní\~giÍii~·~~~~g~~aâ,;~~tlé: · 

.. ftiliiifgracllo; adiÍli!tir'cÓm m&isJargoez'aseillelbánte recür+ âas' considerações· que· U:ddUZI DO me~,du_c~~~O.~O~f.~ ~~'~ 
eo~extraÔrdinarioi quanto á nós, 'a'·quesuto é 'outra. O que artigo, relativ,amente á ,d11~aç1to_ do se!~IÇO l_!llhta~~ ·, ,;. · 
qalii'emos,pàra'attende~ 11: ~onye~!encia·. do s.~rvi~o e salv,ar - O nobre ministro'figurou qne•a·m10ha emenda.é·mutto 
ot·decoro•6 quenã~ 1BBJa lDSertda na'let que se_diSCUte uma mais gravosa do que à emenda da' nobre ciómmissllo~ Reál'" 

· disposição ·desta· ordem: Desej aramos. mesmo; como s'e tem mente, se o. nobre ministro ptidesse_'diníioilstrar àma' .seóui~ 
. feito· em·ontros'jui.tzes~ qu·e se excluíssem 'do nosso exercito lhiinte prop~·siçlto,") seria. pa~a.-.mim o .g~ande. Apol.lo<E.o ... 
os e~t·rangeiros/o·uque,_ao menos, riscando esta disposiÇão, reduzi' o· prazo do ·serviço achvo; do serv1ço nas file1ras; a.>:·, 
dêixà.sseinos~·~;qualquer. evéntnalidade. ou • caso extraordi- quatro ann~s ·:para ~ . individuo .. desig~ado , ~~ela' sorte· 
nario r:àra:prcriidenciar~se como as circumstlinciàs ·o exigirem. e a tres ano os para o. voluntario ;': aug~e!Jtand_o,. po-.: .. •." · 

-~ ~Tràtemo's·de:regular a··obriglição; que estáescripta na con- rém, o prazo da seserva .. Ma.s :o, qu~ ·_é, a re~er.va~no 
· · .-:.:,: .. ~(:;l·~~t~içll.o;dol~P.~r~~ 'c~m ·relação ~os- ~rasn.eiros r ntt~ vamos conceito do nobre relator· da~ commmisslJes .. e. n~ JUizo.· do 

· 'desde"Já 'p)õocórar· 'o· elemento· estrange1ro para que pos- · nobre ministro que, Cormand~ eàt(!'ss~oip~ô.a.:ter~~ir~)i'art~ 
. · saftlós folgar:•· · · · ·· · · · -•· · ' · · . do meu· d.iscnrso, julgo'! que até pod1a pres~mdwde tocar, 

E', disse o nobre ministro, mais um. inc~nUvo para a nellli? Tein ó nobre ministro.'gra11.de fé na· reserva .do, pr,o·. 
immigraçlto. Nós, porém, precisamos de immigraçito para jecto, isto é,:nos individuQs q~o: té~m preenc~!do. ~ ~e~p.~ d~· 

· pófoar··o~,des.erto, para· .cultivar·· os nossos campós, para a servico,.nllo licenciados, vil!) p:m as suas casa~, sem es.ta-: 
.lav.oora:<;pijli"cipalniente; .. os· emigrantes· que veem.parn rem ."sujeitos a qtililqner regiM,em, a qualquerinspQcçito·?, 
aliátàl-::se'<lú'àê;~fihliras ·do nosso exércilô ·são jústamente Qual. é o gra'vaíne ltlie ba em espaçar-~e m.~is ~!l.~~enos O· 
cis·taií'\]i'eio'r)especie, 'SitO meros aventureiros. Que um .in- tempo da'reserva· assim· estabelecida, se O nobre relator da 

,, : •diviililo·(.:deixe' 'SÚa patria e. procure ' fortuna em paiz commissito. disse que a 'ré'serva é· qnasi nulla,' que' !e'oito' 
· , · êàtl'àiigeiro;>-dedicando"se ·á lavoura; ás artes, etc., com- póde contar 'cóm'ellá? ·:. · · . · .. · . · ·· ·. · . :' , -: . 

. pre1iendé=se"; · póde 'ser um homem ·moralisado, procura ·-Ora, o nobre· ministro quiz · figurar qúe o'··proje.éto 
· .. malhé)rârrde' sorte, attlinder ao'futnro de, sua lamilia, que coin a· emenda' das nobres· commissõàà fixa e'·prazô' 
·aspira· a uma melhor posição, em ·aumma; mas o indi· do serviço em nove nonos: e' que ·a, miliiul"eme'nila'elevá~ 
vi duo que deixa sua patria com· olhos fitos nas fileiras esse prazo a 1 O· annos. Mas; póstâ · 'a) queStão 'em: sé os 

•. do ·•nosso exercito;· não· deve merecer-nos confiança. Se' ·verdadeiros termos, não ha a menor 'dnvida' qtie'a Di.;óba 
,, , , · qni~ermos ~rear estimulo para a _immjgração,· d~ve ser' .emenda ó . muito mais lavoràveJ' á 'poptiln'çii~: e.in geral/ 

· • .. ·: , : : · . c- : pàra~>attrahlr gente honesta, morahsada; combab1tgs de Colloque-se cada um no logar do individuo. alistado·ou 
; ; i·'·•!h:; ~ .~:~:~~~o.n'omia\ boinen~ capa-zes ,d~ ~rabalho,. que venham dos- 1111rteado: quem deixará ~e quer~r serv\r po~·t~e,s o.U, q~a!r;o. 

, , . · ,. . ;.;.~~--'o::':en'!,O!!!'r: o~· el~m~n!os .de .riqueza, ~ue temo_s cm abun- ,annos, s,offrendo. ~penas· uma c_nrtajnter~J!JIÇ~~- n.fsl!o.a p~~,;;; 
, •dí.nc~a·, ·e nao 1ndmduos. que se at1rem á v1da avento- fissito, para servtr ·seisannos · e.fi'ectivametite·só ·_pela·van:!' 

rosà_'dci ·"soldado ·:• o: que' 'actua· sobre ·taes 'indivíduos tagem de ficar menos tempo sujeito. ·a Lml('eonting'encia 
dift'ere:mnito· do patriotismo do_s lilbós do paiz, nada tem .de scrvico, qné ràrâs, vezes se 1ui. de':reaHsàr~·( ~elà ·minha 
c~~ a~:con~ciencia do. dever. Comprehendc.:.se. q'ué' um in-' , emenda~ essa c~nti~genêia . respeill(;ó~1 P,rã..z~.~~~or,:i'jl!li~~ dlVIduo áv1do _de.glona procure o theatro da· guorra onde as- suerras não .silo frequentes·e .ó s6·neEsas'1circnmstaoclas; · '';,,,;;; 
quer que;'(,ellá • se . declare ; mas em tempos· ordinarios extráórdinarias, -qriaildo',,iodo cidadã(( dé:Vé '<ser:~ soldado;'. 
torna-se·:jü'átamente suspeito . o individuo . que se oft'erece que os- individúos'Jiceiü:iados, fazendo parti{' da :.reserva,: 
colllo voluntario ; nataralmente receberá o prémio,· e·no são chamados ao servi2o. .· · ·• .. ~ · • · . ·, ·· ·· ·; 
ilfà :seguinte' nito podemos coqtar com ·sua permanencia . E' I pois,. evidente .. que :os prazos con~agrados pela mi:- '. 
niis '~l~ira·s. ,: : . _ nha emenda. silo _muito mais ·ravoraveis. À pôpulaÇã:o Jlm·' 
•.;~ortanto,, de d~asuma: õu ess~ recnrs?· estabelecido no geral .do que o· syst~ma.~ó projécto,· .e· ai~dà .mais. do que 

p~OJ,ecto é ~m I_l!~lo poderoso; deve dar em resul~ado grande o systema da nobr~ comm1ssão. ·. · , •t:·· ., · . , . 
numero' cíe· 1ndm.duos .para., .encher os claros ·"do nosso < · · • • .. .. ' · 

eiêrcitó, ciu essa· disposição niló póde dar senão um ai~ O Sa; JAGUAntDB:-Não apotado. . . 
~ris~~..:.~uitô_limi~ade: .No 'primeiro éaso, devemos repellir os~. PAIIÂ~AGU:Á:_; Desejo, provo~o .o nÓbre. ~euador . 
o,~el!'•, p~rqu.e não é· dlg~o que entreguemos nossa defesa para .que demonstre o. contrario ; . parece-me .que o que 
a ~.str~nge1ros ; so eUes _v1erem em. gran~.e. nume~o, não estou dizendo entra pelos olhos. . . , . •. . . · .. 

. s~. ·~ão _n~s .fica be~, como. mesmo nos .~ hc1t~ rece.tar que : O proj.e~le·. vindjl da camara dos· deputados marca .o . 
. a~~lles .. q~e podam defender. a ordem, po~sam ,Pe.rturb~l-a. 'prazo ·de·· CIMO annos, apenas as. nobres commissõ~s ele":', 
_Se,, .~~fé_m, •. o,resul.tad.o ~revisto for n:ulto llm~bd_o, nllo .varam.esse prazo.a,seis,annos de serv.iço activo. 0.~1!.. se,a 
J~le,;,!l;P.ena. o .s~cnfic1o, oito comprome~tamos .. as npss~s D?inha eme~da consagra a_ metade _deste; p~azo. ~m. uma, 
JDS~J~ulg,õe~ -~1!1ta~es a Imo de uma mc1a duz1a ~e em•· c1rcomsti\DC,I~e, pouco mais de 111etad~ em outra, eviden~e- , 
,gr~~.!~,s,f~.e,l!e~ s~q.uer podem reforçnr as fileiras do mente é ma1s favoravel, nito .. obstante a.coritestacão do. 
n_osso ~~~r~tto/ _na ~101ma parte· . . . . . . nobre senador pela· província, do. Ceará. · .. , · . , • •·· .. 
·,Como d1s_se, o. meu protesto a respeito d~: admissito de · · . . . · . . · : · · , · · • "· · · . · 

·.estrangeiros;; em ·uma' lei pcrmnoente, está lnncado c," para O Sn. Ju~QUBIIIA. (m1m~tro da •guerra): d~·,!lm apart~. 
r!ltifi.é~l:o;m~ndarei â inesa ·uma emendá; ,supprimiritlo esta . O Sn. PAJ\ANAGUÁ:-Mas o nõbre ministro dà:guerrli reú- ' 
,P~!te .do· proJecto. . . · • . 0111 as duas quantidndes, ·os quatro annos de servico activo 
' ,_~illt0 1 nllo 'podér ·acceder" ao convite do nóbre ministro; com os seis annos de reserva·; que no conceito dQ ~S."Ex','.~ . 

00<-- •••',., I ,' ,. ' ' - I •"" 0 ' ' _- ~-!fYl 
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.. r{~ :do' nobr~:ref~t~f, da ·.coJ!Ímisslto nad& vale. ciu .vale muito> equit&ti.vô, __ ·. :Daís jaíti; >O '~Jiire•··~en~ci~r;:;~~ft~·;i'~qllel~ -
pouco; pelo . m~amo nllo .é UDI _gr&vame para a populaçilo. lea CUJOS filhos; parentes,· ou·.;_pessoaa;,,,que>lhe';!alo 
,Po.rtauto,_estou justiOcadó. d& accusaçilo do nobre min!stro :cara~: ~stilo_ isentos d~- ser~lço,' pode_rilo·~iéapoJ!der~.'clijer;. 
. d~ guer~a, ,quaa~o ~rete_ud_em demonstra~ que a :~unha. s~meate, á perguat& que lhes diriJo·: ~--q~eJ~,:maie, conn• 
~}~•en,d~ 1a gray_~r ,mu1to ma1s a popul&çll:o do que o ~ro- m~ate á populaçilo: amg_mentarem-se,os coliiage~tes,•dlmf
l~~~~ ytad~ da.camara dos de~utados co~ a correcç~o q~e DUin~o.o_t_ell!po. de aenJç~,-.ou 'augmentar;.a~.:o•.tell,!pcixde . 
,o, agg:~~va, .das. nobre~ .co~D1Issões remn1d~a de marinha, e :se~!ço, dim1au!ado. os_ coat!ngeates ?· kquellea·c:qa~":llcalll · 
guerra e de leg1slaçllo. · . . . · /". _suJeitos ao ~er~JÇ~ hilo de dizer_ sem ~ meuo.(:ílu~idá-:i(~e;·.s 

·• , ,r.' O ,,Sa;,Jo\GU.A.ft!BB :=~ E' que a diminu!çilo do ·. tempo m~lhordimiD~Ir o ~~mpo; de. serviço, por~uefe'stao.•iuj~ltô8 . 
·.ell'ectivo'augmenta·ogravamedo .sorteio sobre a populaçilo. a. essa contJageacia. e ·em um pr~zo IIJIIi&:ádode•empe- · 
· . . : • . · . • nharllo oeeudever ;: aquelleil, poréili,':que'!fteiiÍií·meiéla;·de ·. 

- O. Sa. Jo11QUEIR! (minutro da guerra): :-:- Sobre os., exonerar-se, ·ou qaa ficam Jóra pelas u~merosas.'iseliÇGel <i ':2.:, 
outros. ~-· .... · . . . . . . que _o·.~~ojecto consagra; _Jlllo de.segair~o;~tiJ~~~-dó?:~O::·.;,~:~yJ. 
. _ O Sa. JAOO.A.RIBE : -Aparado. bre miaJstr~ da· guerra, li,~"!e dizer r ·cr:'o.Jiiii!'e"querelliot:::~f:;<" 

O Sa." PAnANAau.i : ....;.. Se: aagmeata o gravamo do . é um exercito perm~aeate "·~·lo.ugos prazo.,iJ!~~~·seoiÇô:; _:: ;: · 
sorteio. ; • · . :· · porque eatilo o coatJDgeate é'·muito menor, :nós )!~o(eere-· ~-• . 

.- . .· . . . . . . . . mos chamados. » Ha de haver;· é certo, algum: .cl~mor;JI!il.: : .. }c 
O. Sa •. J.A._GU.ARIBB : -:- Envolve JDfallLvelmeare maior este uilo se--ha de ouvir, porquanto' slto:DÍ· s•·osfqút~K':;c:.;,~ 

numero. folgam. . . · · • · ~· · ~;:;::(~P.f:··.:·;;;:::.::::: o Sa. PARANAGUÁ :~ .••• envolvendo. maior numero, Pelo systema das 'iastrucçGeií de 10 de~ ~ .. ~-$~~,,.~ )!: 
. estabelece o serviço : eobre · bases mais equitativas, mais tos os que folgam e nestes folgares tilo · ruldosos;'ia#fizu;:_.,;, · :. -~, 

jlistas,;•-._na:o vae sobre!)arregar uns, par~ que oU:ttos pqs- d~s que teem.de soll'rer serilo abafadas,·tilopó'démii'ãr,í!i)i!:: )/ ::< 
aam folgar. Parece,;que -para as nobres commis!ões isso é VIdas i é o que acontecerá. Q prazei, Iiio 'seu'do~;iíiíiHõ'tli::-. ·; ··:· 
de pouca importaucla e tambem para o nobre ministro da m~1tado, precisar-se-ha de um pequeno coatiógiáteirroile - . 

· ,guerrao:porqae· quer alliviar a populaçito com a admissão m1 e tantos a dous· mil homens ; mas,: se 'diilliniiú~se:1;·0•. ' 
de. eett:angeir.ós, _e a .commissilo. quer .alliviar as classes ·.prazo, serilo nece.ssari~s contiogentesv. mais"·;ÍÍ1lmeroso8; . 
abastadas fazendo sobrecarregar. o serviço sobre .as mais ~ quelles que estiro ISentos terilci de ser coa.templados e·•por .. 
misera veis. . · · . . 1ss~ -naturalmente hilo de· dizer que 6 ·melhor: uni· prazo " 
. O nobre miaisiro, em vez de defender-se da arguiçito, m~I~r, com tan~o que _fiquem ell~s de fóra; mas os que esta:ô ;.·· , 

- accusou-me 'de querer por este modo- militarisar o paiz. SUJeitos~ contmgencia do sem~o, _estes nilo _hilo da.dizerj(;.i'.:..._,;;, 
·.Com.o militarisar_ o paiz? 1 Pois distribuir o ser_viço equi- como o nobre sen~dor pela prov1ncJa do Ceará, que~tamo1,.· '-. 
.tativamenté; · 'réduzindo-lhe o prazo,. 6. mili~arisar o paiz.? aug,mentar o grava me com o alargamento dos contingente . · 

-:'Eu,nllo,sei_.para .onde,me· volte, porque o o obre .relator da annuaes · . · ' : , ··•"\,:/~'t· ·~ 
commisslloL disse. que; re>duzido o tempo de serviço activo D!g~ o nobre ·sena~or : tt Nós oito argumentamos 'eiun 
.conforme~a minha·. emenda, . ailo teremos soldados, .que. a ji_JstJça, com a equulade, porque esta nlo ··é a. baae "do 

· · ' • ;:- ~stes ~serll~~iíladitôs' que fazem uma- pas~agem rapida: p~lo proJecto; argumentamos ·com as . convenieacias céuil aa :·:t;_ 
.... exerc1to e.V'oltam.·p.ara as su&s. proOssões, para a vida ·circumstaucias peculiares. do paiz ;·• ·uilo queir~ desiÍa~ 

.. civil ;.;·.entretanto: o:aobre ministro· entende que a minha turar a questilo invocando principieis· deju-sliçà'•:;:,e~obem 
:emeriíla~iria. militarisar o paíz, com ama reserva ·que ailo da populaçn:o em geral; · . .. . . •-;iík , . · .. r'-'' 

:~i(àr.regiinentada;·· :que não. tem quadros, cjme _nito est~ SU• . o Sa. l.ülUARIBB :-Quanto á cóovenieilcia· creio·-ijue~o 
···J~ita a;exercicios,,,auma.certa disciplina, a uma organisa:- soldado de seis annos saberá melhor seu oiUcÍo·•'do:•qge•:ó 
,.çlt,o_qualque.r"? • . . · . .. soldado de qliatro aanos · · . ·• · - .. .,. ''···-· 
--!'~P.ra~ o prazo .. mais curto de serviço activo diminue a O Sa. PARA~.6GUÁ :-.:Mas cu já: tive occ~sia:o;:'ú'~o~1· .> . . 
SUJSIÇilo; a proloagaçilo do prazo na reserva só accidental- derar que havia de melhorar a eiUcieJicia . do •exercito, 
mente. pó de augmentar aquella; logo, tal militarisaçllo entran~o .~essoas qa~ hoje·.se conaidér~m,i privU~glailaa. 
nlto .tem fundamento. . , ~ e!ficJencia do,exerc1to. tamliem ee consegue c!Jm a:slipe.~ .. 

, Disse·o nobre senador pelo Ceará que grava-se a popa- rioriílade do pessoal; Dilo !Jlede-se .sómeate pelcHeJilpo, 
laçilo · augmentando-se os algarismos dos contingentes pela l.oaga duraç~o do serviço ;_ e· as emendas: que:,~tenho 
annuaes. .apresentado _consptram para semelhante .11m. p0110::8er 

0 8- 1 . . . . . . combatido em outro terreno, nllo naquellé que:·o.nÔiiril, 
qu t 

8
• ~amhJBilB ·d- Tautot mais se ~Iminu,•r 0 tempo senador pela província do Ceará entende conveaienté;eol~ 

ao o_ mais_ se o e augmen ar os cont~ngen es. . locar a questllo. · . · ·. • "-... :·· . .. ,~:::,:: 
O. Sit~ P.AnANAGUA' :. - Sim. Eu já diss~ que o effec.~ · Demonstrei1 JUsliftcan.do minlias emeódàs·&··re~p~i~~~~: .. -

tivo. póde-se conservar .invariavel,. alteran~o:se os contia- prazos do s~rviço! . que e lias ,Dilo. tendiam. a des~rgú,i~~.: 
gentes,_ uma vez que ~e augmente ou_se d1m!nna o prazo nosso exercito exigmdo um prazo deatro_do qa·aVnlo)~!P:&o. 
do semço. Dem veJ?• d1sse eu em outra occasi.Çilo, que com· dessem formar boas soldados. So.ccorri-me .aos eJ:emplôà~dá. 
o systema das mJDhas · emendas os contmgentes a a- outras naçl!es e âautoridade de grandes .generaes •. Eilt~liclo, . 
nn.ae~ hllo de augmeotar-se; mos a. sorte da populaçiio, p_ortaato, que a .este reapeito as razl!es por.-•milii':addú• 
prlaclpalmente daqoella que pelas mslrucções de 10 da ZJdas prevalecem; . foram cambalidas, mas não refu&ã.das;' . 
Julho d~. 1822 é hoje a unica sobre quem pesa Qaanto ao mais, é evidente que·o tempo na reser:Yil;:ti!lci;,_ 
esse· SOrvJÇO 1 O CODtiDuará a SUpporta)•O peJo . sys• ·é O que aggrava 0 ODQS do servJÇO nGo 6 O qUe JÜilijarJ8à\l:' 
tema .do projecto, seria·. consultada .de um ·modo mais. & naçiio. . · : · 1 

·. :·i'•'''•:• ... 
2"vol. .. - ..... - ............ _ - · 

10. 
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Se eu qipzassa ao mesmo tempo elevar o esÍado com-' como os indivíduos que tivereai.servido trea ou quatro;n. 
pleto .de nossas Corças militares, entilo se me poderia altri- nGd conCorme o principio por mim adoptado. : · ·. .. '< · 
.llulr ·um .. semelhante intento ; mas. eatou .longe disso. Nilo · Portanto vê o nobre ministro ,quo a minha emenda, Jillo 
.é·com o fim .de preparar grandes contingentes, passando só serve á e1Dciencia do exerciato, porque dentro do prazõ 
todos pela .ftefp. do exercito,· que eu reduzo o tempo. de por mim marcado podem Corm r-se bons soldados, se-' 
aenico ; é, porém, afim de oito inutilisar o cidadlto .cha- gundo a antoridade de grandes . generais. e segando as 
madÕ·ao desempenho desse sagra 'do 'dllyer; para habilitai-o iostituiçiles de outros po~os, como. oito inhabilita o i adi· 
.a vollar mais cedo Jlara sua profissão;· que procuro re- viduo para prosegoir aas proflssilés chia ou c~mpletar eua 
parlfr o~serviço·. ma;s equitativamente. . aprendizagem. 

O nobre ministro, em contraposiçi'lo aos exemplos que Portanto, coberente com as id6as que teuho sustentado, 
foram por mim adduzidos de outros paizes, apresentou-nos as minhas emendas estilo justificadas e conhecido o aeiD 
.a,lagla1err&,\ODde O prazo de ,serviÇO é de ti anDOS e de, VOtO. . 
.JDai&. Ba engaojameatos de U anoos e os ha tamllem de Ficou adiada a discussllo pela hora. 
leis· aaooe •..• No. disc~rso ci~r;;. ~e·~ _nobre ministro s~. de- O Sà. PRBSIDB~rB deu a ordem do dia para '1: 
clara q11e dezesete m1la tantos 1nd1nduos Corc.m engAJados . . . . · · . 

. A prazo de ·12 aaoos e nove mil e tantos á prazo de seis 1 a paris at4 ds i horas :-ta. dJscusslto da propos1çllo. 
annoa. llaa oaloglaterra · a obrigaçi!o. do seniço militar da camara dos deputados, o. 20'1 de 1869, sobre ~ recrll

. . , ,Dilo faz parte de· uma 'instituiçlto. O .Estado reserva-se o tamento. 
··.direito de,. em circomstalicias graves, pedir os meios ne- 2a parte, ds 2 horas. - Discusslto do projeCto D, de 

ces1arioa e laocar·mito de grandes levas; o meio ordinario 1874, derogaodo o art. 6° da lei n .. 2033 de 18'11,-com 
é o alistameatÔ de voluntarios. Em todo caso, o que se o parecer da. commissillo de legislaçlto: . 
paua naloslaterra .oli.o serve para justificar as disposiçiies 3• discussi!o das proposiçiies da camara dos Srs. depu:-
quá·:.tratamos de adoptar. tados •com os pareceres das respectivas ·commissifes, 

Énteode· o nobre ministro que minhas emendas niio n. 589 de 18'18, sobre o arrasamento ·dos morros de · 
satisfazem, oito. àugmentam a e1Dciencia do exercito, nem Santo Antonio e ·do Castello. 
consultam as proOssiles civis. Não augmentam a efficiencia N. tOO de 1873, creando · um collegio eleitoral na 
·do exercito; porque entende o nobre ministro' que ni'lo é · parochia de ltajahy, na. província de Santa Catharina; 
tempo sufllciente aquclle que proponho. para se formarem N. 19 de 1874, concedendo dispensa ao estudante 
bons sold~dos;. mas já de.monstrei o contrario, n!Io por Lo cio Soares Bernardes de Gouvéa. 
mim,porque reconheço que a questão é tecbnica, eu não N. 20 de 187 4, relativo ao éstudante Aft'onsó Celso de 
podia deixar de apoiar-me no exemplo de outros pov11s e Assis Figueiredo Junior. . 
na autoridade de genera.es conhecidos._ Não aproveitam t• discussão do proje.cto do seoa·do do correute 'aono, 
minhas emendas .âs proposições, porque entende 0 ·nobre concedendo aos alumnos da escola central direito ao· grão 
minis~ro ·que o prazo é demasiadamente longo, que inter· de bacharel, ·com o parecer E· da respectiva eommissiló: 
rompe-se o fio,que ainda o prazo de tres annos poder-so-bia 2• discussão das proposiçiles da. camara dos deputados 
considerar como uma interrupgão passageira na carreira com os reepeetivos·pareceres. · . . .. ··· · 
.do individoo,mas que quatro annos é uma soluçiio do conli- N. 72 de 1874:, concedendo licença ao escripturario'·do' 
.nuidade que inhabilita o individuo de voltará. sua profissão. tbesouro nacional Francisco Jósé Xavier. - : · ·.'( · 
Eu coosidéro estas asserções do nobre ministro da. guerra N. 71 do mesmo anno, idem a Luiz de Carvalho Paêíi'· 
apenas· como allegações ·. sem prova, sem demonstração. de Andrade. ·. · · · . . .>_\:j:.;· · • '· . 
Pois. um. aono de mais é quo inutilisa o individuo para as N. 73 idem, idem a Lourenco Lusitano da ·castro··Béltôit:·:': 
profis~ões? Se quatro ou tres annos o inutilisam, eotilo N. '14, i dom, idem ·a JÕão Antonio da SilvaPéreira:~. 

· n·que diremos dos seis ·aonos. estabelecidos na emenda das N. 62 de 187 4, concedendo dispensa ao estudaoteJóáé··· 
oohrea commiasões '? · . do Assis FonsRca •Vianna. · · :;:.:.~;::, 

· N. fi33 de 1873, autorisando ao governo a jubilal'':ao · 
pndro 1\fanoel Tbomaz do Oliveira, com o parecer.da .. res~ · Pela minha emenda, entrando o individuD no sorvico do 

exercito an 19 anoos, visto como o sorteio se deve· fazer 
na regra sobre a classe dos de 18 annos, ess& i o di vi duo 
quando tiver de ser restituído a seus !aros, !Jilo terá mais 
de 29 aonos, e oinguem dirá que um homem de 23.a 
U an~·oa oito se acha apto para encetar qualquer proas.;. 
all~,' para emprehender mesmo uma aprendizagem. 
"·.;O'ntro tanto niio se pode dizer a respeito dos indivíduos 
que . voltam, segundo o prinCipio adoptado pelas oob;·es 
~ilmJ!Ii~sões, aos 21S, aos 26 annos qu mais ; esses sim .é 
que P.6.dem ollo. estar .aptos para as profi~siiJs, Eu figuro 
que o,''individuo e~t~e para o exercito. aos 20 nnnD, por-

. g:uo, embora o sorteio se faça ~a clnsse dos de 18 annos, 
os desta classe oi'lo terito de servir senão aos 19 o 20 a.n

;"Os; portanto, só depoi.s .do 2G é que teriio do voltar a. snns 
profissões, e seguramente nlto estarão t!l.o habilitndos 

.. a continuarem nellas ou a completarem sua a pendizagem, 

pectívn commissi!D. ; 
2• diSCUSSitD das proposiçiles do. mesmo. camara :. ·. . 
N. 17 do 1874, relativa no estudante Fernando Abbot. 
N. 18, idem ao estudante José de Illagalhiles Couto 

Junior. · · · · ·" , 
N. 2'1, idem ao estudante Mano)ll Lniz de :Souza lla" 

bello. . . .. · ' .. · 
N. 3!, idem ao estodante Eduardo Velloso Freire. · 
N. 33, idem ao estudante Alberto A.lencastro Aotrao. 
N. 29, idem ao estudante Illatheus Ribeiro do Vai. 
N. St, idem ao es.tadante Ernesto 'do Nascimento Silva • 
N. 28. idem ao ostudànte CicilianD Alves Nazareth:· 
N. 30, idem ao estudante 1osé Fernandes da Costa 

Santos.' 
N. 71 de 1878, relativa no' estudante A.rtbur Oscar de 

Andrade Gaimarnes. 



.. , 

" 

, 

'I 

,,_.' 

; --~·-,,-·: 

N: :61,, do. melm~ ·anuo, idem a Joáquim José Coelho 
de Magalbil:es. · · , 
· N., ao, idem, Idem a Alberto Corte Real. 

N.:IS1, idem, idem a Maooel José Goncalves. 
N •. 52, idem, idem a José Borges Ribeiro da Costá.. 

"N. ·50, idem, idem a Firmioo Theodorico de Moura •. 
'levantou-se a sessito ás 3 horas da tarde. · · 

30• sessão 
É·M' 7 DE JÚLBO .DE 1874 

PRESIDBI!CIA · DO: SR, VISCONDE DB ÜGUARY . 

····15" 
.... l, 

.. '" .... ; .. ---~-~-.. ---
·.• ... ~ .. ...:..: . 

. . . '. , ... ·.:.r...·~;;.._ 
Pens~es concec!ida1 a •D. Bita:·Maria ele Souea 

. • ' - ,' .... _- :•· ·, ._- ·i ·--

A' cómmissão de 'p'ensiles ê :ordenados foi ·presente :a 
·proposição da· camara· dos: Srs: depátados,: n;, i6 ·de-:13<de 
Junho de 1874, approvando.as pensões :meriaaes,conce•. 
didas por decretos do poder executivo .da.:U de.J'~uiro: · 
do corrente 'anno. " ' . ' ... •·:. ;',.:: .. ·, l•:. -~· .. , 

1•, do 60~ ·concedida a D. Rita .Maria .de.•Souza, ·viuva 
do capitiío de com missão do iG• corpo de· :volan&arioi'da, 
patria, Domiogos.José de Souza, fallecido emtum::dos,ho~ 
pitaes da fortaleza de Hlimayta, em conseqiiéiu:ia,de,;to
rimcnto recébido em- combate• ·., ' .: .. ;:oé "'' ·:'-·'' •·J 

2•, de 82!l),- concedida .reparlldamelite/&;;Ddoaepba 
Michaela Rigaud, e D. Maria Emiha Alves Rigaud,.~viu:ra 

Sumlnarto.~Pareceros da commissão de pensõ~s e e filha do 1° cirurgião do exercito Dr .. Platllo Jos6.;AlvOI: -'-
.ordenados.-ORDBIIf· DO DJA.-Recratnmento.- V o tacão "Rigautl, que a bordo do· vapor Cuyabá, em: :viagem'·.do 

• do·art; .{o.-Art. so.-Emenda do Sr. Paraoaguá:- . Pa:ragnr.y para esta Côrte, fallecou em coosequgocia;.de · 
Discursos dos Srs. Paranasuá, Leiliio da Cunha, Za- mo!estias aâquiridas em campanha ; .. CQmpreheildeudo~se.. . · .. 

· carias; visconde 'do .Rio Branco, Ribeiro da Luz e vis- n~sta ullim11. pensão o meio soldo que percebe. a. referid~~:':·,· .. ,: : 
coo·de de Maritiba.-Presidencia do "jury.-Discurso do vmva. · · · · ' ·. · .· .. · :;;--· .. ·' 
Sr. Figueira de Mello. ·. .. . . Tendo examinado os documentos. juntos á·propoejç!o·:· · •• 

da camara dos Srs. deputados, . · reconheceu i a comliíisaito .. 
. A.;s ti lloràs da manhã, fez~se a. chamada e achara~- se a justiça éom que foram agraciadas as coucessiouit.rias.do;.: 

prese~tes 29 .Srs. senadores, a saber: visconde de Jagul\ry, que se trata; offereco, portanto, o seguinte · : · ,.~:~·:':: 
Alme1dae Albuquerque; Barros Barreto,·Dias de Carvalho, 
barão de Mamaognape, barã:o. da Laguna, Jobim, barão de· 
Cotegipe, Diniz, Jaguaribe, ~visconde· de Abaetó, Godoy, 
bar~~- de Camargos, duque de Caxias, Figueira de lUello, 
Fernandes Braga, barão do Rio Grande, "Yisconde de Ca" 
ravellas, Nunes Gonçalves, Leitilo da ·cunha, Silveira Lobo, 
.Antiio, · Paranaguá,. barão de Maroim, . visco ode de Cama
ragibe,. conde de Baependy, Saraiva e visconde de Muriliba. 

PARECER. •• ~' :. "I '. '2 • • 

•. t ,· 

Quo a proposiçito entre ém discussão e seja approvada~ 
Sala dns commissões, ~m 6 ·da Jalho'"de 1874.-'--'L.· A; 

Vieira da Silva,..;....J, P. Dias de Carva!ho . ..;....A, ·Leitão' da 
Cunha.. · · 

Pensão concedida ao so!dac!ó J. J. Torre•. · .-• ... · 

A commissão de pensões e ordenados, tendo examhi~dÓ 
a proposiçiio n. 68 · de 20 de Junho de :1874, enviada a(! _ . 
senado pela camara dos Srs. deputados p.-.ra: o Jlm de.' ' · 
approvarem·se as dlias pensões· de 400 rs. diariós, conce~ .. 
didas por decreto do pil-der executivo de .11». de.. Novembro 

. .Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs Chicborro, barão de Antonina, barão de Pirapama, 
F. Octaviano, Nabuco; mnrquez de ·sapucahy, Pompeu 
'Visco~de do Bom Retiro evisconíle de Nitberohy. ' 
, :.Deixaram de compuecer sem causa participada os 
,~r~. Souza Queiroz, Paula Pessoa, Firmino, Siuimbli, Sil
;~eua d!L Motta, marquez de S. Vicente, visconde de Inho-

.. :' ... )nirim, visconde de Souza Franco, visconde de Suassuna e 
·:;C::uiiba • Figueiredo. 

. , ~J.i9~.S~ ;. i, O 8BCRBTABIO. leu OS. seqUÍDt~S . 
:"*:·pJ.ftBCBBBS DA COliiHISSÃO DE l'BI!SÕBS B ODRBI!ADOS 
· ·.,.~,;·;,_:,, l'eruiio cQricedic!a a D. Maria !· Gonfalve• 

de 1873, a:Raymaodo de Souza Nonato1 soldado reforma~ 
do, e José Joaquim Torres, soldado do ti0,batalhlo_.de 
inrantaria, ambos . impossibilitados .de ·procurar: meios· de 
subsisteocia, em coosequeocia. de feriioe~tos récéhidtis .. :ém 
combate na guerra do Paraguayi julga procêdentes' os· 
naotivos que teve o poder executivo Pl!ra cooce~er ai)·o;:; 
feridas pensões. .· · , ~ . . · ' .. : 

.\ssim propõe a commissil:o á cousideraçilo" do senádo 
o segninte ... · · '· · -·-'.:i\ CÓmmisslio do pensõeS· O ordenados; tendo examinado 

a propoaiçlto da camara. doa Sra. deputados o. 21» de i O 
de Juuho do 18'71,. pela :qual~ :se approva a pensão mensal J!ARECBR 
de 36iSOOO, couc.edida · por decreto dó poder executivo de ·Que a proposição entre em discussllo. e seja ,ap,a~o~ 
8 de Sttombro de 1873, a D. Maria Francisca Goncah'es, vada. . . . .... . _ 
mlle do alferes do 31° corpo de voluntarios Joilo Manoel da ' Sala das commissões, em G. de-Julho. de t8'71 • ....,.L.·A,. 
~ilvá, :morto em . co~bate na caml!aoha do Paraguay, ·Vieira da Silva.-J. P. Dias do Caroalho.-A.. 1Aiil4,4i& 
JUlga plenamente JUIItlflcadoa os mot1vos ·desta concossa0; Cunha. .· . . . . · ... · · 
· Assim; & commisallo ollerece o seguinte · Ficaram sobre a mesa para serem tolDados em· éoul .. · 

deraçilo com as proposições a que ·se referem. : . · ~ · 
P.\RICBR Tendo comparecido mais os Srs. Zacarias, visconaí: il~t 

Que a proposiçlio n. 211 de -20 de Junho do corrente aooo, Rio Branco, Junqueira, Fernandes da Cunha, Ucbó&' Ca·< 
da camara dos Srs. dep.utados, entre em discua~ilo e sej11. valcanti, Paes de Mendonça, Teixeira Ju•oior, Méudes ··de '·~ 
approvada. Almeida, Vieira .da Silva e Ribeiro da' Luz, o· ·sr-;··preiJi;. · 
. Sala das commissiles, em 6 de Julho de 1874.-L . .A. dente abriu a sessão. · · · · · : •· 
Vieira da Silva•- J. P. Dias de Carvalho.- A. Leitao da · Leu-se a acta da sessão antecedente e, oil:~. ·~áveudo 
C-unha. quem sobre ella fizosso obsorvaçqos, deu:..ae p.or approvada. 
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-.· ,, · .·. ORDE!l DO. DIA. 
JIECIII!T.UIBIITO 

Proseguim a 24 discussllo . do ~rt. 4• da proposiçllo 
(o.- 207 de 1869), relativa á obrigaçllo do_ seniço no 
exercito e arma,da. 

· jecto, _e ennunciando-me com toda a franqueza, na;justi-:-. · 
ficaç!o das minhas emendas; se ui cogitar do j ü.iz.o qoe. 
porventura do meu- prõcedimento possam fazer aq~eUes 
que nllo quizerem comprehendel-o, porque acima. de tudo, 
eu respeito a razão é a justica, preferindo viver em paz 
com a minha consciencia ; prÓ curo modelàr õs_ meus ·actos 
pelos principioa e n!o pelos _sf!ntimentos· ou pelas· paixões 
dos partidos. Se eu entender que, o meu partido não coru
prehende bem sua missão, _a certo respeito nllo julgo-mo 
adstricto a obedecer-lhe e a seguil-o . cegamente. . 

Niguem mais pedindo a palavra, eocerroucse a discuss!lo. 
... Posto a votos·o art.· 4•, salvas as emendas, foi approvado. 
. Foi . .igualmente· approvada a emenda da commissllo 

n•· 21i; rejeitada a primeira emenda do Sr. Paranaguá e a 
de suppressil:o; ficando prejudicadas as do Sr. Nabuco .. 

Foi approvada a emenda n. 26 da commissão. " 
-, Foram igualmente approvadas as da commisslio ns. 27 
e 28, ·ficando prejudicadas as do Sr. Paranaguã, e rejei
tadas as do-Sr. Nabuco. 

Seguiu·se a discussito do art. 5°. . 
Foi lida; .apoiada e posta em discussão cónjunctamente 

a emenda :do Sr. Paranaguá, a qual se achava sobre a 
mesa. ' 

·Emenda 
.. Seja substituída pelo seguinte_: 

Os ·alistados qne não fizerem P!lrle dos contingentes 
annuaes, ·consideram-se desobrigados e passam a servir 
na guarda nacional, na fórma da lui n. 2395 de 10 de 
Setembro de 1873 e do respectivo regulamento. 

O~ Sr. Paranagná.-=-Sr. presidente, enten
do ·que devo quebrar o remo. O ministerio e a com missão 
de marinha e guerra não so1l'rem que esta obra seja emen
dada ; portanto, é innutil o meu esforço. :. 

O senado. é testemunha do modo como tenho procurado 
conduzir·me no debate, olferecendo emendas· e discutindo 
a materia; propriamente. Na:o tenho a presnmpçito, nem a 
va'idade do ter acertado cm tudo ; mas algumas emendas 
que o1Iereci nllo teem sido combatidas com vantagem. 
Digo, ni!o por mim, mas porque os honrados membros datl 
commiseões reunidas,- que tomaram a.si a sustentação desta 
obra, teem mostrado uma certa· hcsitaeão e ató corrfessado 
que essas emendas· fundam-se em toda* justiça, mas, entre
tanto; ·nllo as aceitam, ellas silo rejeitadas. 
. '.O Sa. SILVEIR_A Lono :- É elles teern razão, porque o· 
projecto não presta para nadc1, e nem ha · de- ser· execu-
tado. · 

O Sa: l»ARAIIAGUÁ :- Eu não direi que o pr~ject~ não 
ptesta. 
··O Sn~ SILVEIRA Lono :- E' o que eu entendo. 

. ·O Sn: JAGUAniDE :-0 que lhe faz muita honra. 
O Sn. PAnÀ.'IIAGuÁ :;_;_N~o hei de aputar-me, porque 

entendo que a frhnqueza e· a sinceridãde das opiniões, em
borà ellas .possam desagradar áquelles com quem estamos, 
ligados, é o nosso primeiro dever, que sobe de ponto· 
qu~ndo envolve a coberencia. Tenho procedido no ·debate 
com toda a lealdade- · · 

o s!l. SILVEIRA Lono :-E' o que faço lambem e to-
dos devem fazer. . . . 

O SR. -PARAIIAGUA' :-Entretanto·vejo· que as minhas· 
emendas, ainda as mais justificadas, v!o sendo repellidas 
pelas- nobres commissões. Tenho auxiliado com a· palavra 
e com o voto varias disposições do projecto ou das emeo.,; 
das das nobres commissões; porque, hão 'tendo,· como disse; 
a vaidade de collocar a minha razão acima da razllo das 
nobres commissões e do_respeito que devo: ás 'decisões do 
senado, entendia que devia prestar-lhes o meu fraco ·coo:! 
curso para a emenda do projecto;·· até aqui. · Mas, desde_ 
que acaba de ser votada uma disposiçã_o rela.tiva á admis.;. · 
s~o de voluntarios estrangeiros, sobre a· qual lavrei um-· 
protesto nos termos em. que o fiz no meu precedente dis
curso, por entender que compromettia-se o_ pundonor na• 
cional com a adopçil:o de semelhante disposiçlto em uma· 
lei permanente, que deve~ constituif a base· das· nos~as 
instituições militares; nlio posso. concorrer;·com o: méu· 
voto para-a adopcão final do projecto, embora,como disse, 
reéonheça que algum melhoramento existe ·neste trabalho;. 
ainda que mutilado da maneira por' que se acha ; o arbi-:: ·- ._ 
trio fica .limitado, e a caçada humana desappa.:ece, sendo: '· 
a' designação Ceita pela sorte. · · : . 

Os Sas·. LEITÃo DA. C'uiiiJA E S1L \rEm .i. toso :·_,:;,Não 
apoiado. ·. :· · .. ~. ~ .. 

.O SR. -PA.RA'IIAGUÁ.: . - o 'projeCto D[O. assenta. 'em suas . 
verdadeiras .bas~s.; está desfigurado ; mas que algum me-
lhoramento existe, n!o desconheço. . . ~-. 

O SJI. SILVEIIIA. Lono :-..Nilo' apoiado. 
O SR. P AIIAIIAau..\ : - )!em ; estaf~.ín~s em .diverge~cia 

o Sa. PARA'IIAGUA' :- P~lo contrario, parece-me que 
algum molhoramento deve resular do trabalho das nobres 
commissões. Nilo costumo, quando venho ao debate, fazer 
oppoeiçil:o ·systematica·: nunca fiz, e nem a farei em cir
cumsiancias normàes. Mas, se não estou disposto a fazer 
o~posiçao systematica ao gabinete, como nlio farei. a ga
binete algum> tenho_ fundada suspeita de que as nobres 
com missões aystematicamente repllllem tudo quanto. parte 
deates:llancos. (Não apoiados.) . . . 

neste ponto. . . _ · . , , . . 
. Mas, desde que é inserida no projecto _uma disposiçllo 

que, conforme entendo, não consulta.devidamonte.o dec6ro 
. e o pundonor nacional, nada mais me resta . a fazer.· 'iio 
sentido da. discussilo que tenho sustentado em . defesã Ílas 
minhas emendas. : · 

· Ó S11. SILVEIRA Lono : - Como fizeram ria reforma 
judiciaria, que está onvergonhando o paiz. . 

O Sn. PAnA'!IAGUA' : - Nesta discussllo ~esmo me 
tenho destacado, mais . de uma vez, dos meus illuslres 
compan~eiros, votando por algumas disposições do pro-

Releva todavia fazer uma· observaçil:o: .este projecto 
diz respeito, nllo só ao pessoal de que se deve . compor o 
exercito, senlto lambem ao pessoal da. armada. Entretanto. 
até boje nlto se tem considerado nem. discutido a· questão 
no que possa interessar á marinha ·de .guerra,. nem., mesmo 
tivemos. ainda occasillo de ouvir a opiniito ·do illuátre mi:-
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·· nislro,.da- ·marinha. Eu nllo sei se S. Ex •. se contenla.com :'.que;. essas·~.· émendas; ... ?âiodà·; as:<.m'lis seiíeata~;:'teeal-.sido. 
a· posiclto um pouco subalterna, que se lhe assigna neste 1 'repellidils pela commissito;;_~àm, por isso, deixa dó de~:ser 
projectÔ; o ministerio da mariàha fica sob a tutella do aceitas pelo senado. ·,Nestêii'termos •••.• ·· )·. . . ·., ;. 
nobre ministro ~da guerra. . ' .. Í>. sa:· S!LVEIR~ LoB~ :..:..Q~erem a' peç~· iniéi~l~i:e .. 

.. o. sa •. NUNES .GONÇALVES :--Ena declara no seu relato- teem razn:o I . . :.;. .. · '~ . , .. -~, ::.':~; 
rio que nito quer praças de 1!1 ann:~s de idade. O Sn. LEITÃO DA CuNU! ,:-••• eu;· que p_oclerei•.;.ser:;tâ· .. ~ 

o Sa. P!R!N!GÚÁ :-Faz-se 0 alistamento e 0 sorteio xado de tudo, menos. de pyrrhonico, mormente·emêassump-- ·, 
debaixo das vistas e com recurso para o ministro da guerra, toà como é o de umll lei de organisaçito, ile alc_ance . .im-:; · . 
e este remeti e ao da marinha os recrutas de que necessita meus o para o paiz, vejo-me desobrigado de dar o meu ~voto; 
a armada I. .. Nllo seria ·mais convenionte fazer-se uma a semelhante projecto. - . .:· ~> · ' . 
in!cripçito especial para. a armàda, attendendo se. á capa· Não quiz\ -Sr. presidente, mudar d~ proce~i~entci n~, . 
cidade e á profissão· doá indivíduos? Não seria melhor dar esta sattsração ao sen~do e espec1alme.n~~ .á!IIo..s~r,!'da_. . 
que houvessem circumscripçiies marltimas·? Pois iim indi- commissito. ~ão acho exphcaçiio para a reJel~lto de ~~~~a~; . 
vidlio do centro de Goyaz, do Piauhy 00 do Ceará, ha de . emen_das apresentadas pelo hon_rado senador p~t~;~~~,vm~a::·: · 
ir servir na armada ? I· Ficará isto· ao alvitre do no !ire do Piauhy. · . · ·· ,:,;it\:·:t > , : , ·· · 
uihiistro da guerra? Será este' o competenie para julgar O Sa. PRESIDENTE :-Perdóe-me o nobre :s~~d·~;;iiit~/ 
da aptidllo de quem deve ·servir na armada? Parewme póde rallar contra o vencido. · ;;;;;.~;;;~:'· .. ';: ~> 
q~e ·"· ~o_bre ministro da lllari~ha fica· em má. posição· O Sa. VISCONDE ~~~ R1o BuNco (prelidimtd i~f~~~mJKó):;: 
E. pre~1so IJllo S. Ex: nos_ d1g~ se se contenta ~om as ~Não tem explicaçito o nll:o concordar-se.com o·nobre · 
d!SpOSIÇIJBS dest~ prOJ!!Ct01 re)attvame~te aOS meiOS de senador peJo !mazonas. . . · .; : 

· prover-se de pessoal a armada; Eu deseJara saber lambem · - . . . . . · . · . , 
por quanto tempo ficam .as classeu, que se:ref~re o artigo, · O ~R. JuNQUEIRA (mmtslro da guerra).:- Q11e Into,•, 
no.s casos extraordioarios, sujeitas -'ao. sorteio ou ao cha-. leranCJa I · . • · · · 
mameolli; se os indivíduos de 18 anno~ contemplados no O Sa. LEITÃo DA. Cu!IIIA :-Que celeum'a;· mau Deus l • 
alistamento, que escaparam do primeiro sorteio, ficam a . Pois · rertir11rei a éxpressão, embora -e lia oito importe 
elle sírjeitos, a.inda depois do anno financeiro, durante 10 rallar contra o vencido, como entende o Sr; presidente ·da . 

· annos,· como quer o nobre senador pelo Ceará. casa. · · ' 
-:;Essas disposições lião são claras ; o nobre senador nos· 

diss_e . que as outras . classes que escapam ao primeiro O Sn. V1EIR! DA SitVA:-Nós é que somos ioioleraol~s! 
. ~orteio ficam sujeitas .por 10 annos.' . O :SR. LEITÃO DA CuNHA. :-E' verdade; nós é ,qUI! somos .. 

- :'o· Sa. JAGUARiiiE :_:_No· tempo' de guerra são. obrigados •. intolerdo(es I Esse argniJ!ento é uma espada de dons. 
· · · ·• · . · · · · gumes 
:O Sa •. PARAN.4GUA' :-0 no~re senador nos disse que· • 

· éram •. chamados subsidiariamente. Dizendo subsidiarià'- O Sa. Jui!IQUEIRA· (ministro da guerra)·: .-.Cada 0: um: 
.: -m.ente; entendi eu· que referia-se o nobre senador ao prazo vota como entende.; a ·maioria_ raz a lei. · · .. · _,,_:_, 

. de' um anuo, isto é. dentro . do ano o . financeiro; mas_ o (H a· outros· apar.tBI) . . .. 
•nobruenadot declara que ficam sujeitos durànte 1 O annos. 0 Sit; LEITÃo DA CuNHA :-S~. '.Pr.esideote, eu_ nit~ ._cióéro 

. O. Sa. JAGUÁRIDB :-Para o tempo de guerra; nllerar-me ·em uma .discussilo desta natureza·; nem · ha 
o· Sa. PAR.4NAGUÁ :-Nilo entendo. assim· o proj~cto~ motivo para isto ; a díscuEsão deve correr com._toda calma 

Seria preciso, em todo caso1 ·que algum membro da com- (apoiados), é- uma discuseão em que por. m'odo ·algum póde: 
missito. se explicasse a esta. respeito, para que a "Jlopulac:to ·entrar idéa. óu proposito politico. Declaro -:desde já' aci 
conheça todo o álcaace da disposição que vae se converter nobre prêsidente do conselho que,qoando eu-quJzesse lazer.:: 
em lei do paiz; se essa obrigação limita-se ao ano o fio ao- lhe· opposiçito, nito havia ·de· escolher este· terreuo. Os' 
ceiro, ou se mantem"se por 1 O aonos, como quer o nobre honrados ministro, teem eido os proprios que declaram' que· 
seriado r pela província do Céará. . . . este projecto. DilO é do .· governo ' :que. apenas o aceitain e' -

· âpoiam, mais como senadores do· qóe como miniitroi de · 
~ Si\. JAGUUIBB. :.:...;.Pára o tempo d~rguerra. Estado; ·e foi nesse terreno 'que a commisslo considerou o' 
O Sa •. PABANAGUA.' ·:-1ulgo ioulil proseguir na dis- assumpto e tem· corrido a discuàsão. · ·:;;.: ·.· .-,~;;·' 

cu!sAo. O meu protesto está . .leito. . . .. Mas, dizia eu, Sr. presidente, que o projecto·'pódia·ser 
.. - ; ,. · · · . · adoptado pelo senado emendado convenientemente _na'' diii.:· .. 
: .:(O·'I!ilr. Leitão da '"ullllà :-Pedi a palavra, cussilo ; ·mas, ;desde ·que oito tenbo podido· ver' aceitàs''as 
s~::presidente, pará" fazer um protesto igual ao que acaba Iriinbas'idéas; embora humildes,embora ioc~m'petentési :tal:: 

· dé .. ap.rese~tar .o· honrado senador ·pela 'província de ve1, no conceito do nobre' presidente do conselho; élitêiidci. 
Piauhy; :· · . . .. .. · · · · · qôe devo dirigir meu· voto nesta mataria· de conrormidadê 
· A primeira vez que Jallei sobra este projecto, declarei com ·0 pensamento expfndid9, isto' é, de que, n'ito. teódciiô 

que o. aceitaria conveniénteiuente emendado. na discussão projecto sido convenientemente emondado, .não· posso pres• 
· a que se procedia: Dei. provas, quer- na primeira, quer na tar-lhe 0 meu voto, como promettera. . · :_.:') 

segunda vez que !aliei, que estudaJ:a a mataria quanto · · · 
minhas Corças intellectuaes o permittiam e porque con- O Sn. PRESIDENTE: - O que está em discussão"· é o 
siderava Üteis algum1,1s das emendas do honrado senador art. õ do_ projecto. · · 
pelo Piauhy •. Tenho tido,· porém, a inl~licidade de .ver O S11. ~EIT~o DA CuNHA:-Bell!, Sr. presidente; nll:o 



• . 

. 'quer~ :c~~i~~rj~Í~~: Jim!lo'-m~ ;:~1{~;_, õ'bsetv~çife~; o;nu::._ Joi:: apresentado.· quando era digno· ministro da. guerra·ó 
tindo· as:mais.•que tinha a expender; mesmo porque, levan~. riobre senador pelo Piauhy. . ·" · · 
tando-me,. tive· .. principalníente.em· mente· ~eclarar ao ·se- · . o Sa. PA~ANAGUÁ :-Esse projecto não estava est~dado, 
riaiiô·:~.~a razltÓ por que não posso· continuar· a dar meu achava-se em 1 a discussão. · 
votõao. projecto •. '• . . . o SR; JUNQUEIRA (ministro da guerra) :..:....:.Portan,to; ~-· • 
. ·.:0 Sr~ Junqueira (miftistrodaguerra): -Sr. o Sa. PAnANAGU!': :-Já respondi á•isso. . 
presidenie,.ria:o_posso conservar-me silencioso, depois das . 0 Sa. JuNQ~EIRA (ministro da guerra):,...._.,;_, onde 

· allegações · que fizeram os nobres senadores que acabaram está. 11 celebridade ou perigo dessa opinião. que agora se 
de:tallar., · quer combater? A pratica ·constante ·é' aquella ·que e_stá 

. ' "o Sn;.SÁ;llVA :-E' um contra-protesto. consignada em differentes leis de forças de terra, e em 
· · · • differentes regulamentos do governo, e na:o, censurada ao 

. · _(j::~;. JuN~UEIR.l (min.istro da guerra) : -Cahi das nu.. menos pelo poder legislativo, é a que está ainda no. pr,o:-
:vens vendo o modo por que se considera esta questão. O jectó liberal de 1868. . . . . ·· .. 

·nobre senad9.r .. ·pelo Piauhy, que tem esclarecido o debate Donde vem, pois, do repente esse preconceitO , contr.a · 
com auaióh1zes ·o experiencia, é o proprio a confessar semelhante idéa, a tal ponto quo obriga o nobre seoador · 
que nenhií~;)ieapricho houve da nossa parte nesta discus- a retirar-nos o concurso de suas luze.s 'l ·· · · ... · · 

· sa:o.·:Aceitaiiiõs algumas de suas emendas sobre um pro- • · 
jectô. tão·estüdado, ·como tem ·sido este, sobre um project~ O Sa. SILVEIRA Lono : - Na verdade, é cousa muito 
que · !oiinciado na camara dos Sra. deputados, que alh mal feita I · ' ' · 
soíl'reu larga discussão em 1869, e veio para esta casa, O.Sn. JoNQUISIRA (minis.tro da guerra) :-Sem duyida, 
foi ·snjeito á apreciação de doas commissões muito co.mpe- porque um senador, como o honrado membro a quem me 

· tentes, das quaes fazem parte pessoas altãmente qualifica- refiro, sempre éalmo, sempre imparcial, verá certamente que·· 
das, que conhecem perfeitamonte a materia, e em uma das niio tem. razão nesto ponto, que em uma lei destas,:~de 
quaes se acham nada menos ·que trcs ex-ministros da organisacão permânente do exercito, niio podíamos . dar 
guerra, que."geriram perfeitamente os negocios de sua re- maior prÔva de imparcialidade do .que admittindo, como, 
partição, e alguns delles por mais de uma vez. Portant~, já fi,:emos, varias emendas do nobre senador, e estaremos~ 
em um projecto desta ordem, tão estudado, nós ace1- dispostos· .. a aceitar todas ,aquellas que se .fundarem ~a,., .. 
támos, como o senado se ha de recordar, tres .ou quatro justiça, na razão. . . . . .;·:: 
emendas offerecidas pelo nobre senador pela província do Temos ainda uma sa discussão ;. appellemos .para ella,;,: 
Piauhy . S. Ex:, pois, não tem a miníma razão de qnebrar, é mesmo possível que no interva\lo ,da 2• para a ... s• _,se: 
o remo, como fez ha pouco, e deixar qae o projecto. corra possa com mais detenca examinar algumas cousas que . . 
átona d'agua. Não, o nobre senador tom obrigação como tenham escapado ·e .que podem: ser melhoradaa ... .lllas,, nll~, · '' 
patriota, como· representante da nação, de continuar a .piocrastinemos essa discusslto, e menos chamemos .. eJla:'' : · 
ajurdar-nos, trazendo o concurso de suas luzes, porque para 0 campo -das 11aixões politic.as; esses protestos, co~o: .''':::. 
aqni nito ha capricho· nem d4 parte da commissilo • • • 08 IJ:Ue 0 aobre sena_dor por !limas costum!L .fazer em·;. 

O Sa. PAIIANAGUÁ :-Nem da minlia parte. termos tão energicos, como . aquelle que ha pouco fez ... ·· 
o Sa. 1uNQUBIRA (ministro da guerra): , , •• nem da em ·aparte, dizendo que ,essa lei ni\o seria executada, 

parte dos ministros. o que não podemos, Sr. presidente, é css.es . proteatos, repito, não teem grande cabiment.o ; 
aceitar in limine todas as opiniões qae se nos tragam, a lei.·· 
curvarmos a . cabeça a todas as opiniões adversas, rejei- 0 Sn. SILVBIBA. Lono :-E' alrrontosa á dignidade .dos. 
tarmos o nosso projecto para aceitarmos todas as emen- brasileiros. · 
das. Isto é o que ·não podemos fazer, porifue o projecto 
qne foi sujeito ao debate, como .resultado do estado das O Sa. JuNQUEIRA (ministro da'guerral:-••• . deve ser 
commissões, tem por si lambem o cunho da experiencia e ·discutida com toda a calma. E' idéa, penso eu,, do pro- · 
ela ilhistraçilo; e nesta materia, a questão resolve-se por gramma liberal acabar com o recrutamento, como está. 
pouco'; o senado ouve as opiniões e a maioria decide estabelecido ; nppellar para a ignaldade, estàbel.ilcer. uina 
como entende em sua independencia, em sua illustração. especie de · constitniça:o. O nobre senador. não pó de ris~ár 

A qne vem, pois, esses protestos? São protest(1s de nova essa idéa do prograólina .do seu partido, nem vir ago~~.: 
especie. , · dizer qlie nós trabalhamos para que eate projecto, ·ap~naa . 

Nilo · comprehendo lambem come o meu illustre amigo, convertido em lei,seja logo considerado am'srande'mal para· 
representante· do Amazona&, vem trazer tambem um novo a populaçllo. Estou muito ·trariquillo .a respeito da 'p~pàlâ~ 
proleeto por nil.o comprehender, conCorme acabou de dizer, rldade deste projecto. Creio que os brasileiros Ocarao,,co.a;- ' 
como· se . na:o aceitaram essas emendae. Como 'l O que eu vencidos de que o· governo o que na:o quer 6 ·o arh1tno,. 
na:o, comprehendo é como se possa dizer que· o senado está quer a igualdáde. perante a. lei. Como eu estou. cert? · qu~ 1'- · 
na obrigaçito restricta de aceitar todas as emendas qne popularidade ou 1mpopular1dade oito está a d!spOSIÇilo ~~ . 
Coram apresentadas pelo nobre senado~ pelo Pianhy, alguom nem de um grupo, que a tem na sna gaveta. Je1• 
algumas das qnaes, seja-me licito dizer, estão em oppo- chada para soltai-a como, Eolo soltava os ventos; •• 
sição até com o projecto liberal de 1868. · 0 Sn. ZACARIA.S: _ Ahi vom ••• 

Aqui está esse projecto, em cujo art. 19 está. incluída a 
disposição do estrangeiro servir no exercito, projecto que O Sa. Ju!(QOBIIIA (ministro da guerra) : -·Sem ·duvida, 
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ifeltaçlo. muito ·mais proveitosa do. que as do nohr~)e•; :él&er,~t~,;êomaa\iíiodlllélíç'~tlf:,:lpe'iulirou•·-:icini~iíiieiDietl'.eul' 
n~dor •• ·, ; . . .. · · , ~ · ~·~:··.; 

o. Sll. ZAcAau.s: -Peço a palavra~ .. 
•. O;Sa. JmQ~IÀ. (minidro da guerra):- ••• • neste 
ponto procuro seguir· o exemplo do·meu mestre, que ainda 
hontem nos deu aqui prelecçlles sobre a historia romana. 
· . Tenho eoneluido. .· · ·' 

· .. O ,IÍr~·.zaearla•. proauacioa .um discurso que 
aerã pablicad!' no ApptJ11dic1. · 

ceres demonstram .. o estudo 
flzeram _'·sobre a m&teria •. 
jocto alio eltli bem estudado 
·ii :um 'projecto; flUO se diga 
dill'erentea opiniiJea se ponham 

possível. Preciaamente é este um d:~~~~:~:=~-:~~~~~fj~~:~i os pareceres divergem muito. As ol 
tendem, portanto, ao seguinte re~~~:~!!!t~~~~~~~:~~~:~~~~·-··. · · · · ·O Sr. 'rl•eonde do· Rio Braneo (pre1i- raça a reapeito do recrutamento; que 

. denltJ do conselho) :~Sr. presidente, os nobres senadores, syatema antigo, · tão estigmatisaà'td~;o~islre~l!~l~=~~~~:~~:j~ . 
. repr.esenta.otas da opiniiiÓ liberal no. senado, illl:o cessam ambas as camaras, 'por todos. eis u 
de: 'dizer- aos que este projecto alio estli bem . estadàdo; parlidos: este será o resultado ioCitdli·,el 
admitlindo que seja assim, que todo o esroreo até boje os aobres senadores· teem querido 

. · empregado, para examinar Ulo importante assÚmpto, tenha Sr. presidente, quando eu yejci 
s_i~o- in.teirameate baldado, que suas ~difficuldadas. oilo qualquer projecto apparecerem emendàs,JCiagei[deK~~~i~lU:iir 
podassem. ser vencidas por tant~s espíritos .illastrados, por que a. materia n~o foi estndiufu,. e que por ......... : .. .,,,., 
tantos. homens experientes; admittindo qn(assim seja, eu_ adiada para-as calendas gregas, eu conclno., .. . 
pergunto: Por9ue eatllo. os nobres senadores se mostraram estado ,sobre a mataria, e que dahi veem. as. varias opiniões 
tll.o inccim~odado~ e tão intoleraat~s, ao verem ·que nem q11ese manisCestam. Cabe li maioria das eiimaràs apurar "· 
todas as suas emendas ·eram aceitas? Acaso os nobres a verdade e adoptar aqoillo que C6r melhor: e é, neeessa~ 
senadores, .. que 'declaram nllo estar a. mataria bastante- rio que cada um de nós tenha, 'se oito a modestià, áo 'menos 
mente ·elucidada, silo .os aaiéos que ,possuem toda a ver- a pradencia necessaria para alio mostrar.,.se irritado contra 
dade? A. nilo admittirmos esta hypotbesa,_ que a mó~estia as votações da maioria, que porventura. diVirjam do suás 
~os ·nobres senadores sem · duvida alguma repellirá, nllo opiniões.... · · ... • . . . · . _· ,; 

. ~ei como' elles pretendem que· suas emendas devem ser 0-Sa LEITÃO D.l CUNII.l • ..;_Ob · ad · 1 · ·· Ih .. ·· ; •. 
;aceitas, reputando-as melhoramentos incontesta veis ao . · · . . . · . rJg . 0 pe 0 coas~. ~· .. ·. 
'projecto, · vindo· da· outra camara e emendado por duas· · .. 0 Sa. VJsco~~~ Do nro BRANCO (presidstite.do. co~rel)W): 

• commissões do senado. · · -Nem os mm1stros que teem tomado parte· neste debate, 
~f"QD8 OS'DObres senadores.eréiam que estamos em erro, D~m osjllastres membros que COmpoem a ~aiorià das CD~• 
que· suas· emendas· silo ·preferiveb; que ellas ofl'erecem pro.- mi~sil'es do senado, .dera_!ll. mostras ~e capr~cho ;, na~~ ee~1a 

:;;:videncias·.salatares, eu o· comprehendo ; mas que SS; ·EEx. mm agradava~ aos mloJstru.s, .~re1o que. o poss11 ;dlz.er elll· 
<':Jêvem a mal aos ministros e á maioria das duas commis.:. nome· de todos a quem se refemam as censuras do.nobre 
~:sões do·senado O Dilo peDS~!em ·ao mesmÓ modo, nlío se sen~dor pelo 'Piauhy, naifa DOS seria màis agradanqoqae 

·, ·terem convencido do acerto de taes ·emendas, nilo proce-' ace1tar todas quantas .emendas SS; ~Ex. apresentassem, 
derem segando a coascioncia dos nobres. senadores, mãs ama vez qu~ o podessemos fazer conscienciosamente. 'Po.r
·segundo a ·sua propria .consciencia; ·esta.pretençilo, .'Sr. tanto, se. nisso .~a cn!pa, oilo é culpa .da vontade, da ra~ · 
presidente, é consa inteira~ente nova. (Apoiados.) . :' ·. tençllo, é erro de 1ntell!g~ncia; ·qaeixemcse;·pois; os:oobres 

-O· projecto ·nilo está bem estudado, s~gondo os nobres senadores _de que os· m1n1stros, e. aquelles que.Jeem votado 
senadores, mas eu declaro ao seriado que nllo conheço de accordo: com os ministros, .Ditt! sejam hastaate.:illutra
projecto algum, entre nós, sobre que se tenha feito tantos dos . on n~~ ~ossaam to.da a verdade_. so})re ~sta ma teria, .e 
estqdos. · · por 1sso diVIrJam dos pareceres ou emendas. de SS. EEx;, 
... ·.··. , · · _ • . . . . . mas não attribaam á iná .vontade, a capricho, .o.que :.e~t_á 

O_ Sa. LBITAO DA CUl'liiA . -Quanto a 1~10 concordo. moi to longe de semelhante proposito. - . · .: , ::: ,, · . , ~ 
.::.;'b.'Sa'; 'vuicoNDB ri~ U!O BRANCO (presidente.do con;elho): E~te projecto 6 da'maior importancia. o partido liberal 
;~'lá tive occasillo de ·ponderar ao senado qn11ntas ini-. nilo cessava do clamar pela reforma.·. do systema,.ilo recru-· · 
;•éiativali•,sobre esta m'ateria teem &ido offerecidas áconsi- lamento i eram .tbema obrigado_ de .todas ns nossas-·discas-

. ,.?dê~a~_iló das camnras. Todos esses projectos foram remet~ sil'es de politica geral os vexames a que a·pópiilacito•estava 
· ·. J!~o(a. uma commissilo, . de .qoe faziam paríe pessóas snj~ita por esse systema que ainda vigora, o que )a de· vi

:comp,etentes, e em que cu era a unica poocó habilitada. gorar eternamente, se prevalecmm as objecçlles dos,.n'obres 
~:E~:~mina~os os. ~i~er~ntés_ trabalhos, a que me refiro,. _se11adores contra o projecto. actual, sobretudo: se· qoizerem 

- conCrontadas as 1n1clalivas de autores brasileiros. com a levar as discussõ~s a remadas, segando a amea2a _do nobre 
~ ·JegiáláÇito estrangeira, forniulou.:so um projecto, de que senador pelaBahut. . _ · .:- . :,:.:. _,._., 

ine)oube sor relator', e que passou .ao exame e discussão 'O Sn. 1UNQUii:IRA (m.inistro da guerra) : -PÓde ~haver 
das c'ómniissil'es reunidas, isto é, de todas as secções que croqaea contra as remadas. . · . · . · : • · 
co·aatitáiam á étimmissito geral· encamgada de revêr as · · · · · 
leis do· exercito; O resultado de toda essa 'elabciraclto roi O Sn. ZACARIAs : -Deixe isto ao Sr. Ribeiro da Lliz. 
ofl'erecido pelo governo ás caniaras, e da h i sahiu o projecto O· Sn. VISCONDE Do Rro BRANCO (pre1ident~ Ú ~0~~~-
~a camara temporaria, que . adoptou aqaelle trabalho lho) . :- Sim ; entllo nllo haverli remedio sealio p~dir au.:-

·~- .• 
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· c.xiliJI;,a~:~f~'j~~~rie~da marinha'; ·'por~âe ~no -::tl;qúe\t~·Ji:i::~li:.i (iiípa1âçllo ·naeioJial ··t~do·o··sérviÇ'o _ -~ilitár~'M~cíà~-~ôsfe·s~ 
m'édici cootrús remadas. ,· ' . ' ; ' ,;l,, ; :c i~'"~ , ·traogeiros lambem tiram vantagens, porque ,i!orç• pública 

· .- .. i~-'"·,,..;_;, · ., ' ' · . : · . _ . · :. •· · ~ · '· ,··.: serve de garantia a todos·. . · . - · .; ·· -- ·!;'": 
_ . <':f9;sà:,PaÉs•~sN~.s : T.PeÇo lice.ilça' para :iaterrompcir .· Este racto antigaissioi·o;• · porqúe': h~Je: ha>ae 'à~r :1un 
. · · --~.<<:~obre· seaador •. -Co~v1do:'os oob~es membros da ·deputa- altent~odo, _uma ofl'eosa _,a08 , brios·. oacio~&eiJ,·:lUm·•:pe·rig~ 

çll~· flUe-tem deJevar, a•.Sua Ma.gestade o Imperador .a res-. para: a·' integridade do Imperio:.l O: •oobre.•;seu~~or;pel~ 
·- . p~_~t~;á.(all~~do:th~oao, a segutrem para o seu deslluo. ,Piauby:me~ perdiJe que .0 diga,·.ea-:o: descon~ect·'.qaaado 

• ''~(AidepúláfiiO ritlra:se do salão.) _ ·- combateu nesses termos a disposição de :que, trata;,A.ctaal.;. . 
·. ·\t~~1~'Ji:íl&;~.~:~·: '. ·.. · · · . · mente ó admiUido aos corpos do ,exercito. ~té, ~m~·.ter::. 

.·· .~.~{)}Do.or~;\l':~sld~ote do.couselho póde co~tJ~u.ar.. _. •ço d_e··estràngeiros;' ·o: proje:ctci{_"~utôriâ~odo"• ·~;·>me~m~- , · 
.: J,:i.\ ·.~· .. ·· )~iiE DO Rro BRANCO (pwidente do con1elho): prat1ca, · porque dever~a cessar ·~e na:.o ~a~saue a~to~IS&
:ft.:~9J:P:P~ ~ ~~j!\ o dissemos; e aa:o é ,agora opp~rtuao Çil~ .expressa n.esta le1,· ,p~z .'~a1or )\mi~ :a. esse,, abst~:::-

.... iiÍ!Isti_r?:a,l, _.)":está' concebido }jo espir!to. · mais liberal_. meato :voluotll~lo,_niio adlllltltodo que __ ta~.~. pra_~~~-Y~!~~~ 
'é))riiB"Se ., pC!rém; que na:o se ace1ta o proJecto, porque elle _exceder de um qumto em _ca_da corpo. · . · · •.. , . .: > . 
, ull~;~i:~~e!{~tJ~él·eatre. oós, encontra com muitas difficol- . . Os .. o_utros pom. te em . porventura levado o seu ~mor · .· 

: ,;;·>.,d~d~s.~oJi,~~~~i;pecoliares ao estado da nos~a sociedade. propr1~ ou seus_re~e1os a t_at· p,ooto.qo~_excloam .~1-:!D::' 
, ·":(;:c;~~·•Dig&~Je~.ll~;·:· mas não se negue que o proJecto, pro cu- lu~t~rlOS e.strangetros, _quer. das Corças de _te~r~, _q~er _ ~~ 

L. r~o_dJI(~ppli~ar o principio da i~aaldade ao oaus socia! .manoha de guerra 'l O nobre seaado_r_ pelo P1au~1,,. o~~.; C). 
_que;~~mmommeuta é cball!ado tnbuto de sangue, não Cot póde amrmar_. Todas.as unções _a_dm1ttem .e.sse c;~~c.or_s_o, 
cli~tlldo pelo(priocipios Jiberaes. Com elfeUo, o projecto e, se ~lb~rmos para. os .Estados .• VIslohos! ab~ _v~remo~,;,que: 
te ade . a ~c~bar com a d~sigualdade -moi to seoaivel da le- · a·. ma1o~ pa~te .. d~. seus_ .. ,ex_erctt~s_.dll !lnh~ .. ~o~pil!'~~~ ,de 

~ gislaç!Io. actual' e com· as suas violeacias . ioevitaveis, e estra~ge1ros~ ~ol.JUS!am~ote_,um exerc,1to .. asst~ .c:omp~~to 
• · daodo_-ao exercito uma .organisação como .. deve ter para que a Repo_b!l.ca .!rgeollo~ aprese~tou na ~~~P;a~~~:;,~~ 

qae.possa preencher a sua missão. h . . Paraguay mdl~ao~O.&!I,!I!do _do exe~~-~~~.br~s~let~~:-. , ._, 
· Todos que toem cogitado sobre este assumpto, quer no ~4o ba,, p~1s,, t~oo~açã~ algum_a o~,sta. d1spo,s1ção .. ,d~-: 

' Brasil, quer entre o demais povos, não atinaram a ioda prOJecto; .fazemos. o ~u.e faze~ todos os. ~~t~os ... p_o,v,~~. 
com outro systema ·emcaz de recrutamento, .a prescrever~ mau!ei_Dos com ·m.alor l1m1t~çiio o, _,ne tem., s1d~, .~.~IDi're 
se a leva !orçada. E' systema impraticavel, que alio passa a~mllt1do ao Bras1l sem per1go; sem Jucoov_eoleote de es~~:;-
de um. ·beiJo ideal, esses alistamentos exclusivamente de c1e· algum,a. · . ·. . , .. · . .. . . . . ., ,, --·~·L-
volautarios, qtie alguos nobres senadores lauto inculcaram; O proJecto, d.tzem. &IOda, S.S_. E_Exs.,, 11~01 es!â: ~s~~t~· .,.,, 
l~go, as. objecções absolutas, que se .olierecem contra o dado .. · · · . . _ , '•• ,.,.:c_::n;c,'r-•i:1~:<':-.:'~~· _preiiea_te projecto, _condemoam aqoillo: que por to_ da· parte . O. Sa. PRBSIDBN1'11 :-- O nobre presidente do•. conselho;- - :c 
sé, .te!jl_ ·julgado o :meio mais racioJial, mais equitativo e tem. dito basta ate .em .resposta;. ás ... observaçiJes-,que Jora~.;- · :, · .. 
mais liberal de .prover. a .necessidade social de. uma !orca feitas.; eu devo lembrar ,que o· que está em discusslloré!!o: ··,-;,,.;~ · . 

. mmtar, permanente e regular. . .. . • t ã• • . !i 

.. , 'Aiodà_hoje !allou;;se coatrã o alistamento de_ estraogei- ar·- · . · ··' ·:.; ·;;- "''•~.<:;..:·;~:;? · 
~oe_.·. Parece que a réjeiçlio désta emenda Coi o que mais O 3a.' · ZAc.m.u: -··Eu já_ esta vã' notando' á-~~é.~7-· · ''::'~~ 
maguouo aob_re senador pelo Piaoby, qoe·eeteve a ponto de igua.ldade. . - , 

. desanimar .e cond!)mnar-oos, uo resto da.discussiio deste O Sn .. vrscoNDB :Do Ibo Ba.uico (pmidenÚdo.c~fi,~lho).~ . 

. projecto, á privação .de suas.luzes e do seu coocurso,sym- -V. Eic. ouviu· ha pouco Callar7'se do. eocalyptos.·a das 
pathiéo ~ ·· · , , · · . opiniões do nobre ministro. da marinha, em que ainda não 
~ O Sa. ZAC.laus: .:_ Que peJ!a V •. Ex. tem I toquei. . · : · . . . · . • :, ; · .. : · , _._; . 
' O. Sa; ·v1scoNDB DO Rro BRAI'ICO (presidente do con- O Sa.- ZACARIAS:- A.penas, ia divagando, o Sr;•pre:. .. 

. . relho):--. O nobre· senador péJa· llabJa oão. póde levar sideote me chamou á órdem. . . . : . - .. ,.,.,i' 
a ·bem:· que invoquemos o nosso passado, a nossa propria . O .Sa. VJscoNDB Do Rui BRANCO (preiidsnte do :conselhO.r:" 
experie11cia, para asseverarmos que é de todos os tempos -Aio da oil:o toquei em idéa que não· tosse aventada pelo' 
e11tre nós · o alistamento de estrangeiros o os corpos do· uollre senador. · · · · · · · · · ·-•-;:';-:: . 
ex~rcilo 'e uo serviço da armada. ·Segando o nobre a"- o sa. LEITÃO u cu~~!:_ E a alá rui interro~pid~F~~---. · , 
uador, a' autoridade dos precedentes é um logãr :commum; tinba um longo discurso. . . · .. :~:.:~:j-!0:·. · 
não tl.um argumento flUe deva merecer consideração. --- . .,, :.. · 
· Mas, seoborês, desde quando a e:rperiencià, que é a sa • O Sa. VISCiiNDE DO Rro BaANCCl (preiidsnle do. consâi1lô!:'' .. 

heduria pratica, que é a e:rpressa:o de necessidades reco" - V. Ex., Sr. presidente, tem razão contra mim: e'~/~~: 
_nhocidas, por todos cm dill'ereates circumstaocias e em tenho mais razão contra o nobre senador pela. Bahiá;;;·o · 
dill'ereo~es tempos, _desde quando esse elemento P!Ocioso, meu desvio é cousêquencia dos desvios de ·s. Ex~--v~~Ex. 
es.se--gu1a das acções humanas, das deliberaçõeS de todos VIU que, por (aliar-se DO 'deus dos Ventos, O .nobre senador .. 

. os· governos e assembléas, está coudemaado? v~io·Jogo armado de Temo, ameaçando-nos .a todoa·.com· · · 
. ' Não é uma recriminação, mas uma verdade . iocootes-· e3!a nova arma de discussão. Foi' sob 'à impressãó:,de _tâC 

lavei, que sempre se julgou entre aós necessario, . e sem ·ameaça que eu· quiz demonstrar a todas as luzes a· ·s_em~_ 
iôêóoveuiente, o alistamento de alguos estrangeiros para razão do a obre senador, e desde. logo proti.lstar contra_ 
'o exercito e para a armadB, coasegulodo-se assim o qualquer violencia. . · · · · 
preenchimento di\ Corça anoual, sem fazer pesar sobro. a Mas1 disso o ~~b~e s~uador1 o proJecto alio estA esll\~ 
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dàdo,: porqueêcl. nobre· ministro . da· marinha quer. para· as·. • ·• • O· sa; vr.scoNDB no• 'Rro Bri:ANco' 'Jprllicllrtlí'·~lfli>r·eo"i.i~ 
praças ila;armada maior-idade .. do que esta que o pro-• lho)•:-'Com efJ'eiCo, ·s,kos .euctílyptúi :tivessem ·aqui ''cabl-. 
-Jecto admrlle. · ·· · · · ,manto,: eu d~ria· como ó~nobre senador: .' o;• projecto :.nllo 

·O nobre senador nlo reproduziu fielmente, ou porque a estl estudado ••• deve· ir a'alguní holanico.· ' '· ··' · .··· · 
memoria ·lhe dalbasse. ou·. porque nlo .)esse com•·bastante . " · · .. · • · - · ' ... ,., >' .. ' · • .o:-,· '6.' 

. refiexa:o, essa parte do relatorio da marinha. O: nobre mi-. · . .O. Sn. PRBsrDBNTB =.~A. disé"ssilo. de:te; .sef.. liinilidã~á. 
nistró da·· marinha nilo • disse qoe só convinha. á armadà ~ateria do .art • .IS• e . da emenda o1l'orecida;,.Tein .a p'alavra 
aJistar:fndividOOI maiores d~ U annos;• O P8~ reJatorio fáJla O nobre ministro da marinha, . . . , . ,,;:;: >:; i:::~:~f1~> 
dos-novos pr~zos .•stabelec1dO~·para o scn1ço ~as praças o &r.Bibeiro da Luz (millutrii'~iíÍ:..llr.l.if;iiJ:-. 
~o corpo ·de 1mpemes marJnbe1ros, e entlo! con~1d~ran~o a -Sr.- preiidenlei 0 · arl. s·· . do proje'cto~~'qài<ie·:~iiá~ : .: 
rda,de .... em que elles_·.enlram ·para a·companbra de •apr·e.ndrzes· .discossil:o, determina_, e. m·um dos. se. us p.ar_agr. a)!. ·h~qtÍlfoi. ~.: · 
e.em.qne passam •para ·essa corpo,_ nota que aos iG ou .alistados que se subtralri_rem ao ~ervi~o;~~e,~f .. jJ~~~~~. · 
iS ,an_nos, qua~d~ teem ·apenas .sar~rdo: f O ou U ~unos e ',auentar praça ':JO exercrto :ou na armáda{e:-'a1iervft.;'jiór 

, . se .~~em ~nsllturdo· bons · marrnberros, silo. despedrd~s do seis a anos; Eu. desejo. que .a illustre: commisii'O:éda·cJire~le 
sarvr~o mil !lar. · . ·' · · , · · deve· considerar-se . alteradã a Jegiala~ilo :~d&)?-inàriilha;~ .• ,: .. 
·.0 .sa: ZAt:Aaru ::....Ó S~~~minist~o da marinha diz que respeito do tempo do serviço militar.: .. /~,i'l~~i'<;:i• ~:i':íi•J:1f~·;;~

.no .. nosso pab; o .desenvolvimento pbysico.só teni Jogar aos :. ·Nó~ temos 08
, marinha 0 hatalbilo naval~·~o~cirpobir~ff,fi:t"' 

i.t annos; rmp.erraes a ama~r11hagem . .No·ha,talb4o naval.a~'Pr~~:~a(slo7."· •. ; 
obrrgadas a servrr nove·annos quando recrutadu :·e·salil ,-

. , 'O Sa; · V!scÔ!fDE ·no Rro BaANCo (pretidentír do con1e- quando v~lolitariás; no corpo de imperiae~ silo ~briga;;;, 
llio); 1-~amliem ninguem .disse que ó completo desenvolvi- das ·a sarvrr}10 annos se teem praça:de mariribeiroa eu· 
monto physico tenha Jogar aos .1 8 ao nos, esse desenvolvi- . sede grumetes·; na .marinhagem o tempo está· deterrniría:.. . 
rirento conlinúa além desta idade, segundo a compleição de .do desde seis at~ oito ·annos, conforma os:c;ontrlrlos; e,· 
cada indiVidoo:Mas isto. nlló contesta a proposicilo de que, sa a pr~ça é recrutada,1em de servir'fO ou H ànnos,'de 
por·~ia de r!!gra; aos 18 annos o ~omem está ápto para 0 conformrdade com·o art:s• do deéreto n. U66 _de !i!lf~e., 
servrco das armas. . Outubro da 1854. · · . 
_·o 'mini~tério. 'aa marioha na:o. fica em posição. subaiÍerila · O Sa. · SitVBiai LoBo I...:.E v; Ex. acha· ,h_ o a e~sa !:e-

por ·este jirôjécto; ellli já ti1m seus meios · de . recruia- gislaça:o'? · ·· ·· 
meato especiaes .; tem-viveiros .. de homens· do inar, qàe . o Sa. PARANAGUA' :-Vamos ouvir. 
!Ko as ... eoinj)anhias de ·aprendiZes. O recra,ta~e~to .. da po~ · '--~ 
pulaça:o de terra, assim. como o que se fazia entre eis ma; O ~R •. RrriBran o~ Luz (min!stro da"marinha}':~-Qla, 
~inbeiroiÍ dos narioe mercantes, erà apenas uiir meio ao- dete~mrna~do o .artrgo. em drscossllo que o tempo· de 

· xiliar. Tem. além disto a admissilo ·de volontarios; ·a ma• servrço seJa de sers annos, dever·se:-ha considerar'alleradll 
rioba, 'mais do que o ei:ercito, usou sempré dos coriira-. toda a legislaçil:o da armada a :respeito'?- . . . .... ::· '• 
.toe voluntarios. . . . . . · . · · : Qoan~o ao hatalbil:o naval, ni!o vejô inconveniente 'em 
.:· ~.lto· Jíá, :pois, condiçilo . inferior ; os conligentes· desti- .·que se reduza de no_ve 'annos a oito, o tempo que as' pra~aa · 
nados pelo .. projecto á~. tripolações dos navio~ . de, guerra, .recr~tada~ ·Silo. ob.rrgà~as a servir! mas, qn~liló ao .c.~rpo 
são, apenas . um . &UJilhar do. rec~utamento que a marinha de r'!'perraes ;marmbe~ros e -á. ma!mbagem, Jf!lg.o. que ;rss~ 
faz, por outro mo,rlo. e com .:vantagem: ~e a. mari~h~ pro- tem ·fnco~venrentes. Um mar~nberro _na:o póde fo~m~r7se 
cura. menores. para.aa suas· companhras de aprendiZes e em ':Denos de dous a Ires annos. Portanto, se o tempo.do 
daLi tira os,;aeus· melhores marinheiros, aceita tamb~m servr~o· fór reduzido a. seis, se&-oe-se que ·o marinheiro· 
voluntarios e r.ecrutados de di1l'erentes idades para o coai- depo1s que pó de ser qualificado como ,tal, só àerve. ~~-
plamento de suas tripcilacões, constituindo estes individuos Estado Ires ao nos. . . . . . .. . . . . : · · · .. 

:o. que áli se cbáma.:...ã mariilhágem. Nilo se diga, por- . O corpo de imp~riaes ~arinheir~s ·é quas! .. qua éxélo~ 
··tanto, .. que a marinha só. admitis recrutas maiores de .ts s1~amente comp?Fto d~ praças que provêm das ,.compa~ 
. anàós.,.~lla .?~ admitte de_todas as idades, uma. vez que. obras de ap~andrzes, e es~_as,_segundo !A Jegislaçilo'actual
-1!0Ssam adqumr ou já tenham a necessaria aplidilo phy- mente em vrgor, siio_ obrrgada~ a ser~rr 10 annos .ou 12, 
sica.para o scrvico marilimo. conforme as bypotboses·a.que me referi, e assim ~iremos a 

. · .. Nilo' baveodil. á contradiçilo que se quiz descobrir entre ter em uni mesmo corpo praças, obrigada~ ao sêrviço: p~r 
. o relatorio da marinha e o projecto que discutimos, e esta 1 O e 12 ~nnos, e outras por seis .,unicame.nte, qoand~ 
ra~iio, que o n.obre senador allegou _por demais, no intuito e~tas niio ltveram edocaçilo nenhuma. apropriadà para a-
de ,provar ,que o projecto nilo .. tem sido be.m estudado, nil:o VIda do mnr,, como tem os aprendizes marinheiros.. . . . 
tem Corça alg~ma, foi p~ra ficção d~.S. Ex. . ·. . - O Sn. Sn.VEJRA LoBo :-Apoiado • 

. Nãu fallarer, Sr. presrdente, respetlando a advertencta 0 S . R · ·. L • . · · 
de_Y. Er., DOS sucalyptlu. Isto é umã descoberta que fez R. IBBIRO ~A uz, (mJnlltro da ~arinha) ·: ~ ~.~~ 
. o nobre senador 'pela provincia da Babia. Um aviso do fali ar sobree.ste ObJecto, peço tambem á _JIIustre C~IJ!Rirssa:o 
~inisterio .da agricultora appareceu publicado como se que, na oxphcaçil:_o q~e tem de dar, se refira á dr~po~içil:o · 
fosse do ministerio da inarinha, dabi o. gracejo do nobre do art. 4, qo~ for boJe vota~o e que lambem. determ1~~ o 
senádor; ·da h i esse argirmento poderoso que· S. Ex .. trouxe tempo de s~rvrço a que é obr1gado nm volontarr?, e o tempo 
c.oQtra o projecto do recrutamento. a que ó obrrgado aqoelle que, sorteado, se esqUiva a assen-

. . . • tar praça. " 
'· o Sn. ZACARIAS·: -Nn:o for argumento. v. Ex., Sr. 'presidente,· h a de permillir que eu faça! fgei~ 

.2o vol. · ll' 

' 

. ' 
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ras obeenaç!Jes ao honrado senador pela província da Bahia •: A:ssim, pois, penso ,que •· ,devê-se . der mais :exigllllll& 
a respeito da posiçO:o snballeroa, em que elle duse. JJue ,quanto ao tempo de.serviço-para. com ·as p.ra~as prov.e-:
se·collocará o ministro da marinha, recebendo do da guerra nieot88 . das companhias de aprendizes do .que com ... as 
a·s praças que forem precisas para os. respectivos corpos. 'recrutadas.· Estas nllo são educadàs. pelo Estado, e coo:. 

Sr;'presiden!e, ha muito que se esforça o ministerio da ma- ta,.se"lhes o tempo de serviço de 18 annos em d.iante,· 
rinha pãra·queas praças do corpo de imperiaes marinheiros quando áquellas começa-se a contar dos u;. . .·· .. ·, .. 
provenham exclusivamente das. companhins de aprendizos, Portanto, nO:o ha contradicçlio alguma. entre a opioijto 
o é ·de esperar que dentro em poucos ao nos nllo precisemos . por mim maoiC.,stada no relatorio e aquella que estll .. coo
recrutar um .só homem. Basta para isso que os presidentes signada no projecto. O recrutado. para a armada deve 
de;provincia·•se.denelem em ter as companhias em seu vir com ·a idade de· 18 annos; . e á.praça que,:~iei de 
estado :completo; ' · companhias de apre11dizes marinheiros se deve contar o 

' ·•· i· "'·' · . tempo: de serviço. da idade de -~~ em diante, pela razito I ã 
f)<·S~: -NúNES GoN!_:ALVEs : - Apoiado. dita, de que foi educada ã custa . do Estad11, e póde· por 

o. Sri. RIÍIÍnR~ DA Luz (niinldro tla marinha) : - E' 
por esl~: motivo que a illustre commis~ão no projecto 
tratou como ·que accidentalmente de recrutas para a ma-

·rioha.· · ' ' 
O'SR. PARANAOUA' -.Apoiado.· 
O S11. RIBEIRO DA Luz (minittro da marinha}. Se o 

nobre· senador consultar os relatorio~ da marioha, ha de 
reconhecer que o recrutamento figurá por excepção no 
corpo · 'de imperiaes marioheiros, porque quasi todas as 
praÇas veem das companhias do aprendizes. 

Não ha, Sr. presidente, contradicçito no que digo em 
meu re)atorio com a disposição exarada no projecto, a 
qual exige .a idade de 18 anoos para que o in-dividuo·sfjil 
recrutado, ou para o exercito ou para a armada. Tarnbem 
na armada a idade actualmente exigida por lei para ser 
um individuo recrutado é de t 8 ao nos. O que digo em meu 
relaiorio nilo. contraria de modo algum nem a doutrina 
actualmente em vigor oa legislação da armada, nem lambem 
aquella que eslâ consignada oo projecto em discussão. 

O nobre senador deve saber que, pelo regulamento de 
18M, oilo se dava· baixa ás praças do corpo de impei'iacs 
marinheiros ; eram Iodas obrigadas a servir 20 annos e no 
fim desse tempo tinham reforma. . 

Em coosequencia de representações de um grande nome
r~ ·de praças do corpo de imperiaes, de observações 
constantes no .relatorio de doas dos meus honrádos anteces
sores, o -poder legislativo alterou o decreto de 18!$4. e 
determinou que podessem ter baixa aoa 12 ..aanos de serviço 
as praças do corpo· de imperiaes quando entra! som como 
grumetes, e aos 1 O quando entrassem como m'arinlieirós. 
E' esta a doutrina presentemente em vigor. 
·.·No meu rela!orio deste anno, peço au.to_riiaçito para mo~ 
a1flcar assa legislaçito relati.vamente ás praças qac veem 
das companbias de aprendizes marinheiros. Digo eu que, 
compondo-se o corpo em quasi sua totalidade dessas pra
ças, e, pelo ret;ulamento em vigor, estando determinado 
que, apenas o menor apcendiz tenha tres annos de apren
dizado e complete 16 de 'idade, seja alistado como imperial 
marinheiro, acontece que em regra tem elle praça aos 16 
annos, completando o tempo de servico aos 26 e aos 28, 
se teve praça. de grúmete. Pareceu-me, Sr. presidente, 
que, creando o Estado o menor desde a id~ do de 1 O ao nos; 

- tem o direito de exigir delle maior temQO de serviço do 
que do recrutado, e foi por isto que indiquei que se Ibe 
começasse a contar o tempo de serviço depois da idade de 

· 20 annos, porque antes pouco serviço póde prestar, já por. 
causa da sua tenra idade, jA p,ela necessidade de habili-. 
tar.:se couvenientemente para a vid& do mar. · · · 

Ir. •no 

consequeocia . prestar maior tempo de sen:iço do· que 
aquella .que é recrutada. . · . . . . 

Eis explicada, Sr. presidente, a . contradicçlo que o 
nobre senador ·pela província da Bahia.julgou· encontrar 
entre as idéas mencionadas no meu relatorio e aq11ellas q11a - · 
estio consignadas no_ projecto. · · 

O Sn. ZACARIAS :--:-'E que existe perfeitamente •. · 
. O Sa •. R1BBIIIO llA Luz (miniilro tla marinha) :,;_Nilo 
;~arece, pelas ·axplicaçiles que dei. · . _ · . . . :·.· 

O Sr. -vl•conde de Hurltlha a-Sr. presi- . 
dente, vê V. Ex. que tenho obrigação .de dar algumas expli
cações acerca do que teem dito diversos nobres' senadores 
sobre o ·artigo em discussO:o, e muito principalmente. de 
·acudir á iotérpellacllo qáe acaba de fazer-ma o. nobre Diinis
·tro da marinha.- · • · · 

S. Ex. quer saber .se o. projecto revoga â legislaçilo 
que existe a· re~peito do corpo de imperiaes marinheiros ; 
88 porventura os indivíduos que pelo 'projecto vO:o ficar 
sujeitos ao serviço naval, devem sóll!eote ·servir ,por seis 
annos, . ou pelo tempo marcado nos regulamentos·. ·desse 
·corpo. · · · . · 

Quanto â outra especie de forca da marinha;. Oisto 6, 
aos soldados do batalhão naval,· S. Ex~ considera que o 
tempo dnerviço dos voluntarios ou· dos obrigados é su1U
ciente como o projecto estabelece, oito exige·. maior oem 
menor.; a questa:o, portanto, versa som~nie sobre a -pri
meira parte, a saber, se· os regulamentos do co~po. de 
imperiaes marí~1heiros· ficam revogados. _ · '· 

Parece-me que o nobre ministro da-marinha. reCere:.ae 
somente ao tempo de serviço' marcado nesses regulamen~ 
tos. Quanto ao mais, oO:o póde haver duvida, que· o pro-: 
jecto não revog-a por man~ra nenhuma essá legislação. 

Quanto ao tempo· de serviço, é o·parecer .das cominis:- -
sões que .mesmo no corpo de imperiaes · marinheiros eis 
indivíduos sorteados das classes ·que devem servir ;para. a 
armada eómente são· obrigados ·por seis anno~, como 
aquellcs que silo .sorteados para o exercito. Nem as com~ 
mis~ões acharam nisto o mínimo embaraço, porque ' como 
S. Ex. confessa, o corpo de imperiaes .marinheiros é hoje, 
e para di11nte será ainda máis, composto qoaei . exclus.iva
mente dos indivíduos tirados das companhias de ine.nor.es. 
Ora, a maneira por que esses indiyiduos das companhias 
de menores devam ·servir quándu -maiores nO:o. estã abso- . 
latamente comprehendida oo projecto oo sentido dos. seus 
annos de serviço, porque o mesmo projecto consigna. em 
artigo expresso que continua o governo autorisado a com
por essas companhias como até . agora. Os regulamentos · 
por conseqoenciL\ Ocam ~m seu. ~o~eiro vigor, ·alio só . em 

.·:{''.t. 
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. iê~ii'Çió·A·~an~irà'por_qu'e·'devemser comp11a&as as·: com- só poder~o lerv_ir att§~Oaóuo~complet~• .. ao cas~,·,dl,'~e
. paabi11, come·a'respe1to do tempo· de·serviço.a·qu~ esses _rem solte1ros, v1uvoa sem filhos; e· finalmente de aerem;_ca
iiÍdiddaoa·slo obrigadoa'pelos mesmos regulamentos. sadoa sem filhos, .:esgotadas• as d11à1. cát~egoriaa_,_onte
• ',(Acho que ·S; Ex. ·se terá contentado com ada explica- riores. E' ii .. mesmo que se dá hoje ua . g'aarilà . naciolial 
dilo(e, poi•, · accresceatarei somente que os sorteados das para os corpos destacados, Coi uma disposiÇIIo . bebiita·.:.oa 
classes eó' em muito·.pequeoa "escala po'derlto entrar· para léi da· guarda nacional que rege 'desde o aono de. 1832.» 

· os "corpos de imperiaes marinheiros; porqné, como jã. tive Taoibem me parece q'le nesta parte o oõ4re seo~dor~pelo 
occasilo de. observar, esses corpos silo compostos quasi- P.iauhy se dará por satisfeito da explicaçlcfque teoh~_)idG 
éxcluliivameàte de indivíduos· tirados das companhias de . a honra de oll'erecer-lhe. Não pó de baver duvida a se111e-: 
llleoores, cujos ·regulamebtos; como tambemjá dis!e,,:niio lbaote ·respeito, ·o' artigo. é bastante expresi~;· acha~se;.lto.:;:; .. > 
alo álterados por maneira algu·ma. · _ . -: · ' . art. 5•, que se discute, todo o procedimento qõe: se:.deve,:.ter,> < 
· Tendo i!áti·feito •á·interpellaçito do hoorado·mioisiro da quando houver necessidade de preeochcr'a Corça oxtraofdi;;· ·· 

marinha;· pe~O licença 'ao honrado 'senador pela província na ria decretada· desde · que assembléa geral··• DitO' teoha 
dô Piauhy-para dizer doali palavras quanto ás duvidas em determinado um meio especial, p'elo qua!.i~iísífpreeuc~i-
qoe S. Ex. pãreceu estar. . . ·· · • · mento deve'ser feito. ·. ·_ · · · .... ,.,~ ·. ·· .. ' -':·:-~ 
·. A priineird11vida Coi : se porventura os iodividuos alie- V. Ex. permitti_rá qu~, em homeoagelll''de.:re'spliitô,ã'cj 
lados' rias •provinciiu ceiltraes podiam ou deviam· ser· en- nóbre senador. a quem me teoh'o dirigido, eu diga"~póticàa 
vià'doá para a mariliha,a arbítrio do-ministro da guerra. palavras. que teem alguma relação com o art;' 4• qlle'j~se 
Creio que foi esta a pergunta de S. Ex; O projfcto res- votou. Eu não pude falle.r on occasiito em que o 'artigo: 
ponde á duvida do nobre senádor,. porque diz que o minis- se discutiU, e, se agora õão estiver Da ordem; v .. Ex. póda 

_ tr~ . da guerra fornecerá á ~ marin~a os recrutas idoneos 1 e deve chamar- me' á e lia; se, porém, quizer. tér. a bõndade 
(note o honrado senador) .Para a armada. Ora, os recrutas .de ·permitir as reJbões ·que voa fazer, eu me dare(por 
aptos para a armada silo 'aquelle.s · que ·pertencem ás cir- muito satisfeito. Quero aUudir ao tempo de serviÇo que 
climscripções maritimas;·•· · devem ter os indivíduos que Corem chamados pel~ le1 pa~a 
: :'' ·: ·· ·. · · ,- ,· o exercito principalmente~ . · •. . - , : ·· 
:- O_ ~R. PAUNiGOA.·:- E o que eu queria;· que ficasse O oobre senador· a presenteio· uma emeoda, a qual·ó s.e-

exphcl.to. . . . oado não acolheu, para queo_ tempo de seis aooos propostG. 
·· :0. ·sa: .·VISCONDE DB. MoínTIBA. :-Portanto, 00 regula- pelas commisaões fosse _reduzido em um. caso a. tres · 

mento se ha de oecessariamente 'declarar qoaee _sil11 as cir:.. annos, no caso de voluntar1os, e em o.utro caso, ~o .caso·dos. 
eoms~ripÇões 'qóe de;v_em ·fornecer -os. indivíduos aptos para· so~t~ndos,-a. tre_s ano os. Fundou-se. o hanrado membro _na· 
o eervico da marinha. . ' .. . . . . OpiDiilO de dJstcJutos generaes· ~a Europa, .. os. quaes ;ahâs 
·' · •· ,- -: · · . ·. · . · julgam sufficiente o tempo. de Ires annos, o mesmo mefto~ 
.. 0- 811. MB!CDBS_DB ALMBID~.:-Iseo oil:o .está, clar~. . para que 0 soldado fique eoi estado de poder prestar· ser~ 

· · O· Sa. <VIsco!CoB DB MOIÍ!TlBA :- Foi por isso que as . viço ntil. · . 
. commissiies incluíram os homens· do mar, pescadores e O nobre ministro, da guerra explicoo,.a meo vêr,· com 
outros destaÍlatureza, .nas classes que ellas crearam; oilo muita proficieocia quaes os-motivos'por qJ!e a_s·oa~ões.que· 
os'.isentaram desse'regulameoto, porque elle~ ·podi~m ser ado~tam a cooscrip~ito estebele~eram esse_ . temp_o ·~e · 
chamados com9 _até agora para ·Caz_er face ás necessidades semço : uma razão toda ecooom1ca, e outr_a toda poh
d&' armada. · · · tica, a necessidade indeclinavel de que todos. es mancebos 

Nilo tenho, parece-me, precisilo de ir' mais longe, a capazes de pegar em armas passem pelo exercito, o qne 
respeito . dessa duvida .. apreseotàdà pelo honrado · senador oito poderia acontecer se o- Jempo_·de serviço. fosse maiór; 
pelo-Piaohy. A. outra duvida a que tenho de responder é : ·Mas eu -me absterei, Sr. presidente de todas essas: consi.-' 
·sobre a sujeição em que ficam as divereas classes do onus derações, e direi que em nosso paiz é,· impossiv~l que•··o 
do" seniço . até .que fiquem· completamente liberadas. O 1émpo· de · serviço· seja menor que o de seis ano!)s·. Nito 
meu nobre eollega senador pelo Ceará creio ·que já expli- podemos diminoir o tempo de servi~o sem renegar de todG, · 
eou sufftcieotemente 1eata materJa·: e11 Dito. Caço mais do o ooseo passado. Tive curiosidade de couultar· a relaçlto · . 
qoe repelir aquillo que elle anteriormente· disse, talvez. com dos ministros que temos tido depois.da nossa iodepeod8,11o~::._ .. , .·. 
mais lucidez do que ·.eu. posso agora exprimir-me. Elle fez cia; mais de 4.0 geoeraes ·te em s1do. miois~ros .. da guer~à~ · ·' ·' ... : · .. 
com razllo umã distiocçlto capital, fundamental, dizendo : e oeobum delles, nem om só, opinou pe)l,;, diioi~!Ji~~~.,~~•.}:f::;:;!~ 
· cOu se trata da sujeiclto em tempo d,e paz ou de sujei· prazo de seis annos, porque pareceu a todos qQ,e n,ito-,.era.-: '···-~~ 

elo eiD tempo de guerra"; se em tempo de paz, ·só mente· posaivel Cormar soldados oeste Brasil sem 'o exercício' cô~'' ·· · ,_:;. 
depois do sorteamento ficam os . indivíduos da classe sor- staote de seis ao nos. • • · -· ·· · · ··· •· · ' , . 
. teada ,obrigadoaao serviço dentro de 11m aono; ·em tempo de · 
guerra, porém. as classes que eó ficarem obrigadas em O Sa .. ·-DUQUB ns-CAxu.s :...;,.Apoiado. . 
tempo da paz por um anoo devem concorrer para preencher O 811. VISCONDE ·DB MtrRITIBA: "'"':'"·· •• com ioda a razlio; 
o ·exercito ·até que. cada uin dos· indivíduos complete a porque a disseminação· da&. n·ossas Corças por todo· esse 
idade de so· ano os, já se sabe, pela ordem das cla~ses, c o- territorio niio deixa que a instrucção militar se Caçà senão. 
meçaodo pelas mais· modernas para as mais antigas e nas em longo espaço de tempo ; a disciplina, em coosequeocia · 
claues pelos indivíduos que nlio tiverem nenhuma das dessa di~persão, nll.o _póde calar ao animo do ftoldado no 

· iseoçGea creadas pelo projecto, isto ·6, que estiverem com- espaço de tres anoos, ou mesmo de quatro. Nossos ·aol
preheodldos entre os casados com filhos, os liuvos com dados em relaci!o á instruccllo militar, se adquirem por
filhos e outros; de maneira quo essu, como diz o art. o•, ventura algum· uso do mane) o das 3rmas e das primeiras 
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evoluçl!os, nunca operaram. nas grandes manobras, as qua~s 
'slio, essenciaes .durante a guerra, donde se sPgue que, ba~ 
vendo· apenas· dessas manobras uma ou outra no espaço 
de muitos annos, ainda assim, com os seis annos de prazo 
de hoje, ha soldados e officiaes que nunca manobraram em 
brigada, menos em divisão e muito menos em exer
cito, senão na. guerra do Par~guay. Mas qual seria a con
sequencia da diminuição do tempo de serviço, como pre-

Foi por isso que as·.commissl!es entenderam.que a reaerva. 
'oito devia ser sen!to de ·tres aorios; ,porque ós,'soldados: 
estavam mais proximos da epoca em que tiohaio áéixadó .ó 
serviço, sendo por outra: parte· n.ais .instruidos e· mais 
habituados a elle pelos seis annos a que tinham sido obr.i-. 
gados. Jâ se vê quo sua convocacão seria. muito. facil nesse, 
caso dõ q .. e succederia no systeina do mou honrado coi
lega pelo Piauhy. . ·. · - .. · . 

Eis aqui a razão por que eu disse a: S. Ex. qae oito 
confiava muito nas reservas; e, em verdade,. oito confio 
·nellas neste dilatado paiz. Mandando-se os . soldados de 
reserva. para suas casas sem nexo, sem sujeição alguma 
militar, quando depois as circumstancias aconselharem a. 
sna vinda para o exercito .e elles forom chamados; neces-. 
sariameole estarão afrouxados os lAços de disciplina; com. 
esse pouco tempo ainda poderão apparecer a.lguns, os. de 
Ires annos; mas com o systema do nobre senador póde-se· 
dizer que. ·não apparecerá nenhum, nem mesmo os das 
tr'es class.es . ultimas, porque não terão os habilos · mili- · 

. tendia o honrado .. senador pelo Piauby ? . . 
· Seria a seguinte : nosso exercito compõe-se de 16,000 
praças de prel, nllo póde com pôr-se de mais em tempo de 
paz; pela emenda do honrado senador, aconteceria que, 
denodo' os soldados deixar o exercito no fim do terceiro 
anno, se fosselll voluntarios, e no fim do quarto, se foEsem 
sorteados, hà'Veria no exercito, no primeiro caso, uma !.Ó 
classe instruida, e no segundo caso duas classes, isto é, 
metade do :exercito: ora, sendo necessario.elevar o exer
cito em qualquer dos casos o 82,000 pracas de pret, con
forme determina a lei, como h a viam de ser-chama dós r e cru 
ias sem instrucção alguma. para compor a maxima parte do 
exercito, havendo apenas no primeiro caso uma só classe 
instruída, isto ·ó, havendo -para 32,000 bameos apenas 
ti,OOO de alguma instrucção não completa; niio perfeita, 
porque a . instrucçito perfeita oito se adquire em tres ou 
quatro annos; e no segando caso somente 8,000 das 
classes dos dous primeiros annos ? 

O Sa. DUQUE DE C.A.xus :-Àpoilldo. · 
. . 

· O Sa~ vrscoi'!DE DE !I uni TIDA. :-0 honrado senador ci
tou a opinião do general l'rochu, e era .opinião deste ge
neral no seu livro sobre o exercito de França em 1867, 
qua.ndo se tratava da reforma de. lei do recrutamento, 
que 'o soldado apenas pode ficar mais ou menos inst!'ui
do depois do 2° . aono ; é por consequencia obvio que o 
soldado que tem menos de Ires anoos oito estâ io•truido, 
e o que ainda· estâ no 2° anno não tem instrucção militar 
su16.ciente ; é a pura verdades. -

Se ao menos as reservas creadas pela moção do illustre 
senador fossem sujeitas a exercícios constantes, como são. 

· as dos paizes onde existe a conscripçlio; 'se ellas estivessem 
sujeitas ao regimem militar; então teríamos nellas as 
necessarias pra~as para até certa· maneira concorrerem 
com as !or~as disciplinadas do exercito, afim de formar 
com alguma solidez uío exerci to em circumstancias extraor.: 
dinarias ; mas, desde qne as reservas são deixadas em 
suas :caeas sem o menor meio de disciplina, sem a menor 
.applicaçito a exercícios. ; .. • . 

·o Si. P.AR!N!GU.A.' :-Sem organisa~ão •... 
Sa. VISCONDE DE . MURITIB! :...:... ••.• sem nenhuma 

àujeiç:1o militar, essas reservas são intelraDiente ou quasf 
inteiramente incapazes de se chamarem soldados instrui
dos, quando se reunirem. 
· No systema do o9bre senador, esse mal sobe de ponto, 

porque quanto maior for o tempo que o soldado estiver. 
nessas reservas, tanto maior ó a perda das suas habilitacl!es 
O nobre senadol' dá seis annos para a reserva; o que sêria 
desses soldad<.s que entrassem na reserva depois do 3• ano o 
de serviço ell'ectivo, no 6• anno de reserva'! Estariam pela 
maior parte casados e com lllbos, com profissões, tinham 
outras isenções legaes; e o mesmo -aconteceria com a 4• 
classe, com a 3• e com a 2•, posto que em menor escala. 

' 

tares, os costumes e a disciplina que terão aquelles que 
houverem servido pelo já não pequeno espa~o de seis 
annos. . . . . . . •:: 

Ora, não 'foi essa só a razão que moveu as commiss.õ~fl 
a marcar o prazo de seiil aonos_; f~i tambem . uma graoíle, 
razão economica, e esta é que desse modo os contingentes-· 
exigidos em cada anno serão necessariamente menores:· Sup~ 
_pondo o exercito de 1 G,OOO pra~as, o contigente, no. n·osso·. 
caso, isto é, n,o caso de seis annos de serviço, será· ápénas 
de 2,000 e tantas praças; entretanto, que no systema· do 
nobre senador s~ria. de cinco a seis mil pràcas por aon~.' 
Eram outros tantos indivíduos que se iá. arrancãr do' 
.seus lares para se sujeitarem .ao serviço, por pouco' tempo 
é verdade, por ires anrios, mas todos os seus· interesses. 
6.cari~m aba.n~onados. Ora, se nllo podejnos dispensar õ 
servi~o obrigatorio, ao menos não o façamos extensivo, .. 
gera). a todas as classes. Em uma lei de .traosiccito de uin 
para. outro systema, como é a de que nos occupaÍnos, ciun
pre sermos muito re8ervados a respeiio de medidas ex-' 
tremas, mesmo sob o .fundamento da igualdade . que. de~e, 
haver. . . ,. 

N!to irei mais longe, Sr. presidente; a respeito do· tempo··· 
de eerviço. Repetirei q~e nenhum dos nossos .. generaes,, 
nenhum dos nos~ os officiaes mais distioctos, desde· o tempo .. · 
da guerra da i11dependencia e ainda, anteriormente; opinott. 
pela. diminui~ão do tempo de serviço. · Como é· que, nó!;.= 
paisanos, viremoe. agora fazer esta iDnovaçito :gravíssima·· 
contra a opinião dos homens . proflssionaes, daquellee ·que·' 
já passaram e dos actuaes que esta:o ·nas mesmas idéaa ?, 
Pela minha par.te n!to tomarei ·a responsabilidade de uma" 
semelhante . disposi~ito. . . · ; . 

Agora peço.permiss!to para dizer somrnte duas palavrllll · 
explicando o pensamento das· com missões, quando admit~ 
tirlim na lei do recrotamerito a disposiciio sobre estrEio- ' 
geiros para voluotarios. ' • · · :· ·: · · ; ' 

Acham os honrados senadores que: esta .disposij~IO .é . 
p~uco conforme ao decoro o ~o pundonor da naç!to hrasi- . 
!erra, se .ror adoptada nesta lei permaneJlte de organisaç!to 
do exercito. Pois bem; eu assevero qne esta. disposicão jA. 
se acha consignada em uma lei perman«~nte: é a de"t871 
implicitamente que admiue a naturalisacão sem formali
dade notavel ~os estrangeiros que servirem no . exercito e· 
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na ãi:ina~à., Logo', a disposiç!o é positiva, e não 'p6de. dei~ar, soalmente, se. porventura. elle,. deserta: dentro. ,do .. ~Doo •.. ;oe, 
de o ser·· mais. : ,. , , ,. maneira que. ·a admissão como subi!titat~,.traz estes doas .. 

o' Sn. PARA.~4GUÁ:__:A::i'eirecouhece apenas o Cacto.• in_convenlentes; .. a deserçilo 'e o collip~ome&,imeu~o~. dà~ 
· . . .. · • . , , ·. , . · .. . . quelle que dá o substituto. Nlio se 'pó de, pois, .. admii&J~,~~ . 

O Su~ .JuNQUE IR~ (msnillro da guerra) :---:-Ha aulotJsa- estra·ugeiros ·como taes. O nobre 'duque de Caxias, a __ que.m 
çi!o em diversas Je1s de fixação de força. , referiu-~e o _illustrado senador pelo Piauhy, allúdia ·a esses 

O Sn.· LBÍTio DA CuiiuA :-Ahi aim, é di.trerente. · substitutos estrangeiros, que tiio de pressa-4aqui embar-
O Sli. VJSCONDif DE MuarTJBA. :-Tem-se estabelecido a c~vam: para. o Rio da Prata, como de lá deserta~am imme~:· 

admissão de ·estrang~iros' no exercito, sem ~ae com isto-se ~~a~amente, e nem chegavam a conhecer o exercito de: que 
faltassé ·ao decorô, e é agora que faltaremos ao decoro Iam fazer parte. ·· . · · ·· :·.:. · ·· . · ., ··' •. 
conservanílo essa mesma medida em uma lei permanente? O qu~ succedea no tempo em que o nobre senador o.~' . 
E 0 que é mais decoroso : previnir ·d~sde já as falt~s que cupo_a dignamente a pasta da guerra, succe~e~;,&~mbe~~~=· 
possam haver para preenr.her o exercito por este melo, ou .meu tem.po, posto que eu me acanh~s.se, e !Jmi.&_a.~_ae qu .. 
appellar para elle no ·momento· da crise,. quando ba preci era poss1vel o. numero dess_es, subslltut~s, ma.s-. esse uso ., 
pitaçi!o? Eu cuido que na occasiilo. da necessidade seria est~:V~ em pratJca_. era admJtlldo .por lei, e eu ~llo pude_ . 
menos decoroso para os brasileiros recorrerem a este meio, resJotJ.r ao e.trereument? de su~stJtutos estra~ge.uos' J~: .. 
porque então .é que ·todoli os. brasileiros 'devem. pegar em proveito . para o ~xercJto, nem para o .s~bsl!tllldo~ . ' 
armas para defesa do . Estado ; e recorrer á esse meio é ago;a, o estrangmo 9UC quer se~ ':olunlallo, mostra Pll··: 
reconhecer que os •brasileiros ~~ão teem verdadeiro· patrio- ·melro que quer ser Cidadão b~asile1ro. • • · .. · .,.·_ , 
tismo para defenderem o paiz. · O Sn. P .ARANAGUÁ :-E· esses mesmos é que hão de ser 

O Sa. J!au.ABI~E :. -E' confessar a _propria !ràqueza. voluntarios, não havendo lei? . . ·. . . ·· .. _.-: 
õ~·:sa.: v1scoNDE DB MuarTJDA. .: _ Mas em tempo de O Sa. v1scoN~E nB MuBITIBA :_-:-· •• •• que t~m vocação 

paz'iLnma medida puràmente economica. a que queremoJ pa~a. as armas, . n_iio. pódem f~zer as deserções com tanta_ 
estabelecer. · facdl~ade_, e com tanto prove1to se~, ~omo fazem em ser~ 
~- ~· . · · . - . substitutos, porque, quando substituto, recebe logo. d_o · 
O::Sa. 1.AGDARIIIE : - Apo1ado. . substituído toda a· qo·antia que exige para sójeitar.,.se ao 

. ô:\sn·. vrscoNDB DE Moamu. : -Digo puramente eco- serviço do exercito; e~tretaoto que,. send~ yõ~untario, não 
nolilica, porque. _nlio ~em. outro .lim senão ~ibertar do .ser- recebe senil~ u~a parte. O prem1o. é d!vJdJd_o -~ e~ tres .
VJCO ... ao exercito e da armada . um grande numero· de partes : a pr•meJra, é· verdade, lhe é entregue ao assentar. 
jovens. _s.ubsi!tuidos, em .cujo Jogar vão .esses estrangeirfls~ p~aça, a segu~da quando compl~ta cinto temp~::de)er~:. · 
Purissimamente economica é, portanto,. a medida, e não v•ço, e~ terce1ra no ~m, de maneua que elle _tem ·l~te~e~s~ 
podiam. as· commissões. deixar de ·consignai-a neste pro- em continuar nas fileiras, para não perder o pre~Jo;_ 
jecto, P!Jrqúe neUe veem, indicad.os os_ meio~ pelos quaes O Sa. JA.GUAIIIBB :-Apoiado ; muito· bem. •. 
os.brasileíros podem não ficar SUJeitos á obr1gação que a d 

C · · 'á · d' · · · O Sa. VISCONDE DE MuarTJB! :....:....J;>ortanto, a ill'erenca• 
lei impõe •. omo pretem este me1o, J não . 1go essencial, é enorme entre 0 voluntario e 0 ·substituto., · .... ~.,.,. 
mas qtie .concorre poderosamente para liv,iar esses 'indi- . 

'viduos? E' uma isenclio~· póde-se' dizer, como 'qualqiíer o sa; PABÁl'I.I.GU~ ::_E' a inesuia posicãó, . coiÍI.nôme' . 
das oúiras, unia lsen~in 'em forma geral, em !órma. mais diverso. .. . . . . . . . . • ' '-.: • . ·: . 
conveniente para todos~ .. · O Sa. VISCONDE DB Mua1T1~.1. :---:-Em- um êaao. póde~~e · .. 

Agora ·supp_ooha-se que -a lef nito consigilava· esta dia- ·admittir, porque é de· nosso interesse poupar · o ·mais .que .. 
posiçiio.: porventura o: governo ficava inhibido de adiniltir fór possível as:classes dos cidadãos .brasileiros, .principal-·. 
como,voluntarios a esses indivíduos 'l: Não ficava, porque mente as classes agricolas,: donde tem,. de·sahir a maior. 
esta· lei nlto teria determinado as qualidades que· devem parte daquelles. que teem de compor o exercito.· 
concorrer para que qualquer possa ser vohintario ou·possa Sr. -presidente, eu acho que, em vez :de-' estar :pouco;;;l'i· 
servir .. no.exercito, aenlto nos casos de obrigaçiio. 'A res· .esluda.da·a mataria, ·de que se'trata, mb parece. qae ,esl~{(:i::.·<~· 
peito dos voluntarios, não' tendo dito nada, prevaleciam ,demasiadamente estudada.- . · • .';.~:,_,. ,-~~: 
por:cons'équencia as disposições antigas, que admittem . , · _ . · •·· , .. .., ... 
esseirindi.viduos éomo voluntarios, e, o que mais é, como Qs Sas. LEITAO DA CuNn.l. E P.&aA.NAG_u.í. :- Is.to -~m~\+~~~ 
substitutos •. E, por !aliar em substitutos, direi· que . muito' bem nlio. . . . . . . . . .. .. . . :~.;'(!Is;~/, 
de proposito as. commissões ex.cluiram da. substituição. os O Sa. vrscoNDB llE MuaJTJBA..:-E é .por isso •• que:.ap'"'·::/ 
estrangeiros. ·As. commissões, no seu pensar, .não tiveram parecem tantas duvidas •. As duvidas que apparecem·.são · 
em viata a admissiio de estrangeiros como substitutos, e consequencia dos estudos que se fez do projecto.:: Não é! 
a isto foram. levadas ·pelas lições dá experiencia .. O posshel!azer-se uma obra em que todos concordem,. já· o
estrangeiro d.ado como :substituto é de ordinario um disse o nobre presidente do conselho ba poaco,,e nem:'era . 
av.entureiro, sem vocagiio . nenhuma para as arJI!aS ; preciso dizei-o, porquo isto sabemos todos n6s. As ver,.;. 
podo-se estar' certo de que em muito breve tempo esse dades as milis claras e as mais bem demonstradas, sotrrem · 
substituto desapparecerá das fileiras. Ora, além da por muito tempo impagnacito,e ás vezes com razões.plansi-
falta que vae elle fazer no corpo a que pertence, _bilissimas, e muitas vezes mesmo é necessario escolher 
ha de mais a mais uma grande conside~açilo a atten- entre doas inconvenientes, o· ineoor: os qÚe impugnam O; . 
der e é.: que, aquelle que dá um substiluto segundo_ mal menor, nlto faliam do mal maior. . . . . · · . 
esta loi ~segando a legisla~ilo actual, fica obrigado· pes- ' Pela ·mihna parte, como fizeram a hon~a do .reconhecer, 
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oa·:nobrelsenadorea pela Bahia e· pelo Piauhy, eu nllo sou 
rerráctario ãs emendas que ·_o . nobre senador apresentou. 
Votei por algumas dellas e-estou · resolvido a votar em 
3• discussllo, ainda por uma oat~a qu., oito Coi aceita. 

sentou ãe camaraa neatÁ seaelo ~• poder·aasim· ~~~~~:..~~ •. 
na votaçito que temos de dar ·Pró on _contra o meemo pr,ci· 
jecto. . :: . . ;: .-. " _ 

Niio renovarei agora este requerimento, Sr. presideoll, 
porque temo que eUu ·te oh" a mesma sórte. que. te.ve o ~o,

. terior, isto· é, de ficar prejudicado por (alta do quorum para. 
haver vota cito. Se a casa estivesse em maioria-e eu podasse 
apresentar ·o . alludido requerimento d~ modo. que alie pu
desse ser proposto A· votaçllo,.-eu o Caria antes~ de tudo.; 
mas, .dando· se · hypothese io.teiramente. contraria _aos.meue 
desejos, . entendo , que devo aproveitar a occasilo, que me 
ofi'erece a discu·asilo deste projecto para sobre .elle. fazer 
algumas . retlexi!es, e apresentar algumas emendas, . qlle . 
melhorem a administraçilo da jilsllça. - ,. . . , . "'": ._: 

. ~·oS~. P.u.AlUGt:r.i : -~ Ap~Iado. 
· '0 Sa. VISCONDB DB MURITUÚ: -E se O nobre. seaador 

nllo reproduzir a emenda, eu a oflerecerei : . é a respeito 
dos 18 annos completos. E' uma prova do desejo que 
tenho de conformar-me . com as opiniõe's do honrado se
nador, mesmo por que elle nos tem prestado grande 

· auxilio. nesta- d1scassllo •••. 
. O Sa.JAuàuA.BIBB:-Apoiadoo 
O ~·a. VISCONÍlB nÉ MuRJTJU:-;., a .nós que n~ci quere

mos. ·senão o O:perfeiçQamentor do projecto. Mas sq por 
isto, ao menos eu não posso subscrever a todas as opiniões 
do. nobre s_enador. O nosso direito é igual : assim como 
eu niio uijo que o. nobre senador se sujeite ãs emendas 
que '·apres~ntamos," assim tainbem .S. Ex.: oito deve exigir 
que nos sujeitemos ãs suas emendas~ -

O·Sa. Pn!N!OUÁ :-Seguramente. 
·O Sá. viscoNDB DE ·.Mua!TJBA. : - Eu senti que o ncibre 

senador pela província do Amazonas declarasse ha poucos
ininulos· que achava inexplicavel que tivessem cabido as 

· eme_ndas do nobre senador pelo Piauhy. 
O Sa. LsrTio _DA CuNnl :-Algumas. .~ 

0 Sa. VJSCOND~ DB 1\IURITIB! :-Q11anto a mfm, nada; é 
mais explicavel. As opinii!ea divergem, unurqui1qu5 IUO 

1ensu obundal. 
· · Sr. presidente, niio irei por diante, por me parecer ter 

dado as explica~iies que devia dar. · 
Eü nllo posso satisfazer, como desejava, aos aobres se

nadora&; lamento· oito ter bastante for~a para -levar ao 
eeli. animÕ a convicção, ao meu os a persuasão .. de. q11e as 
commissiies nllo procuraram outra cousa mais do que 
apresentar aqnillo flUe lhes pareceu ulil ao paiz. (Muito 
bm.) · · 

. . Ficou. adiada a discuulo pela hora •. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
PRESIDII'CIA DO 1UJI~ 

·. Entrou em !• discaesl-o o projecto ·o de 187i, do se
nado, dero&ando o art. 6° da lei n. 2033 de 1871, com 
o parecer da commlssllo de legislaçito. 

. Voltando a deputaçllo, o Sr. barAo de Colegipe, como 
orador, pedindo a palavra pela ordem, declarou que ella· 

· cumprira a -sua missilo, na fórma do estylo,e que Sua Ma-
gastada·. o Imperador se digaoa retpooder : · 

dgradeço cordialmente -ao senado os _sentimentos qoe 
_me testemunha e o apoio que aDoça ao governo.• 

'.O Sa. PRBSIDENTB declarou que a resposta de ~na Ma
gestade o Imperador era recebida .. com muito especial 

• agrado. 

Senhores, adopto com a .melhor vonlad~. a.idéa: que se
acha consignada no. projecto de serem. os desembargadores 
di8peosados. de presidirem aos jurys, ,porqoe.eotenda que, os -
desembargadores . nilo devem ser distrahidos .. das. Cuocções, 
a que silo chamados pelas nossas leis, -afim de irem: presi
dir ao jury, visto como deste acto resulta grande inco_nve
uiente para a boa e prompta admioistraçlto da justiçà, nos 
tribunaes de 2• instaricia e esse inconveniente póde racil-
menle ser removido,ee nito ·Corem os desembargadores presidir 
aojury. Nllo'admiUo a razilo, que o'Sr.:mioistro da.julitiça 
nos deu no seu relatorio, de que os jolgamentós pelo .racto·de 
presidirem· desembargadores. aos jurys _das· comarcas, espe- . 
ciaes seriam proferidos com- mais imparcialidade e justiça, 
. porque, se. um tal-resultado. fosse realmente o que nós. con
seguíssemos, devíamos a alie, sujeitar todas as difficuldades; 
e procurar que as existentes fossem ,removidas por :~D.trl!_ 
meio, como o de augmeatar o numero dos d~sembargado-: 
res. A proficuidade deste meio é p&teate, porque;:eiJ!
pregado alie, subsistiria essa imparcialidade do· julgamento 
que o Sr. ministro da justiça apregõa. · . . · · 

Mas,· senhores o legislador nlo p6de admittir doas modos 
de julgar. Se se entende que nas co·marcas geraes os juizea 
de direito, embora tenham· co!lcorri.do para a pronuncia dos 
réos sojeitos ao· tribunal do · jury, slo todavia jui~:es im
parciaes, quando . presidem o jury, por qu'e razllo: esses 
mesmo magistrados nilo o hlo de ser na~ colliaréas. espe
ciaes? · . . . .- . . 

Não vejo, portanto, o menor fundamento·· ·na opiniilo 
que em eeu: relataria emitiu o Sr. ministro da justiça, 
opioillo que já tive .occasillo·de ler nesta casa, e q11e m,e 
parece que nllo péde ser . approvada pelo aena'do. , . · : 

.Mas, .senhores,. sendo esta o meu parecer julgo dever 
aproveitar-me da opportuaidade, que nem sempre nos appa- · " 
rece, para apresentar algumas emendas additivas ao :pro-:. 
jacto que se discute, e que approvo. 

Senhores, ·pelo ·projecto se procura tirar ·aos desem
bargadores uma parte do trabalho, com . qne elles. •• 
acham sobrecarrerados, como. sabeis ; . mas. eu entendo 
que devemos lambem aproveit~r a occasilo para tirar aos 
presidentes das relações grande numero de trabalhos, que 
o Sr. ministro da justiça, ou antes o roverno lhes· accu
mulou com maniresta illegalidade, quando pelo art. tts• do 
seu regulamento os chamou á serem relatores obrigados,. 
necessarios, de todos os aggraves de pelicilo, de instru
mentos, e das prorogaçlies de iaventario. • · . 

0 Sr. Figueira de HellcH-Sr. ·presidente, 
em uma das anteriores sessiiet, eu pedi a palavra para 
requerer, qae fosse convidado o Sr. miaistro da juetica 
a6m de assistir A discussão deste projecto, esclarecer seÜs 
pensamentos, enunciados no relatorio quo S. Ex. apre-

Uma semelhante disposiçilo nilo póde continuar ; ella : 
se oppõe maaiCestamente ao artigo 18, que jã citei, da d~t
posifilO provi&oria, eobre a adminidrafllO da ju61ifa citril, 
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que. abcillia . tÓda a iarÍidicçlo de qualqurr magistrado de 'na oecaailo em que tiverem de ·ser. julgados, adiando-se .~ . 
1• 'inlaacia;' .que· aaa .relaçites julgava como .adjaacto; O jalgamenlo,.n_em. l&o pouco Das. é i veis, ó. ;disculil~aa :e,.elà~ . 
rrgulameato, porlaato,:do -.Sr. ministro da·jualiça, viola ia- cidal-:u,. nilo senllo. ellei .juizes.\ revisores,~ .fl~n~~' a~.~!m: 
teiramente-esta .antiga e aahatar- dispoaiçilo e-sobrecarrega revo~tados os arte. 61 e 15!8 § l">do ,regulailleDlo de .. ,i 
alêm-:·disto o presidente da relaçlio com um julgamento de Maio deste anno. . · .... i,', · .. :.,:, .. ), .. ·.,.~ . 
que elle n~o ·p6ile fazer.· . . .· . . · . . . . . Enten~o, senhores, que.!!- disposi~ilo d~ r.~~ul~men,to, de .. 

·O presidente da relaçilo; eenhores, tem.maitss e ma1tas 2 de llaao dt' 1871, que concede.nojulgameato·das.cau-:-
. fancçiles ; · as leis e ·decretos anteriores ao regalameató sa! crhninaea aos desembarradores alio · reviiorei .• ·pedir 
de:. I de' li aio,. contra o qual chamo a vossa alte'nçilo, e, e' paço para .vérem os autos· iob o pretexto :·;de· quererem 
11m_ attender a ·isso, esta regulamento o incumbiu de muitos votar. com mais conhecimentO:. de· causâ, ·alo 6.' ama·. ci1léaia . , .. · 
oatro1, como rubricar os-livros dos proprios escriviles da Ceita aos des!Jmbargadores,.quniram o feilô, :Porque. eis&· 
relaçilo,. -que elle crêa·sem razão, e de que e1ses escriv~es exigeó.cia denota· .. qaa elles. desconftam e desêonftam'gra-: 
devem de1&a~ar recibos. das minímas quaatias e dos papeis. vementeda verd~de do relatorio, que elles ailo':obrigadóa 
os.·: mais iasigaiftcaotea que ... as partes lhes entreguem, a fazer verbalmente ao tribunal e que .. p6dil fléar .em tudo 
qua!ldo óaaea houve em tempo algum necessidade de.livr~s completo _pelos novos· esclarecimentoi, que os. revilêiies 
para.:cémalháate fim. Se aa partes·entregam.aos escrivites podem addir a pedido dos maiiljnizes. ·. ·- .· .. · :. ·:. 
seus .docamento_s e aelles ,depositam a maior eoaftaoça, qna : Desconfiar que ollo , s6 ·o r~lator, iDas· t&mhí11p' oi dilas· -
ne~ssidade ,ha da se exisir.qae es8a8 escrivlle~ prestem rniso!es do processo. poasam enganar . os-_júizel_ éo!D::~a.: 
rec1boa; para que nunca possam .esses papeaa.aer ex- exp~saçlo de factoa anexactos, .. afim .de consegairem .... am 
traviados· · ., · ·. ' . ·. · • · · .·. jlllgameD~O errado . 8 iDjasto, DilO p6de déi:i:ar de Íler COa-· : 
· ·. 'l:ive a honra de ser presidente da relaçllo desta C6rte aiderado como ama injuria pelo màgiitrado;.; ijüe' ·uver õ'•; . 

. por Ires annos,· ao ftm. dos q111e8 passei -para o .. hapremo aealimenlo de &lla dignidade. . . · . . . · ·.:'. · 
tribanaJ:.. de -justiça.; servi: nesse lri~aaal- qaasi.IO; e . ·Por onlro lado, senhores, ama semelhante ~dispoaiçlo 
declaro ao·seaado com toda a fraoqaeza qlie nunca ouvi póda_dar Jogar. a que .o jlllgameolo das caaaa .. crimiaaes 
ou recebi queixa ,de terem os escriviles faltado ao seu aeja adiado. por mais· tempo do que coávém.. • ._· . : ·· ... 
dáver;,supprimiado documentos. Honra JheuejaJeila.. ~ Assim, se um.delembargador ... pedir .. elli ,aiaa le1sló_oi_ 
·:·rambem·-tl iautil esse livro estabelecido pelo§ iS do a11loa para vêr, cahir depois .doente .e na seeslo áeguiôée ·· 
arl." 86, pelo• qual se obriga os eacrivles a dar recibo das ailo apparecer, esées a a toa· Dilo serlo · entilo .jidgadôfê 

·menorea quan&lae, q11e ,lhes silo eotreg11es pelas parles, talvez que deixem· de a_el-o aa sub:-seq11ente. Esta::dêmora 
-alnda-·q11e" -estas: o -IÍilo. exijam •. Se . o. Sr •. ministro da 6 prejlldicial.!J. lauto mais prej11diciàl nas. :caà&as:ci'i_meiÍ . 
juali~a >quer ·saber q11anto _. exactamente o_s escriviies quanto. aleJ tem em lo doa os tempos procurado ,abrévi~~:! 
gailham1 pa~a poder depois dimiuair-Jhes o· rendimento das julgamelllo de semelbanles. ca asas em bem dos ·r6os;. p'óique;. 
Cll&las,., oq ... tomar uma parle desse rendimento como re· emqnanto.o julgamento nilo se acha dado, soll're.uaa honra 
eei&a·do ·.Estado ou mesmo todo elle,·, daudo aos . escrivlles e, direi medmo, a sua· propriedade ein. màito~, ~~aos~ .. ,;., , . 
ordenado certo, como algaem ·tem lembrado, nllo poderá Pelo. que respeita,· senhores; aos j ul&-amentos das, c&a1as 
certamente i:oaseg11ir' o "seu Om, porqae os escriviies civ•is, tamlíem entendo que nunca deve tom~r parle neU~a 

_ poderão· deixar de· dar esses recibos. e oilo h ii, pelo. seu o juiz. que Dilo_ tiver. sido_ designado pela lei, is lo ,6, o)e~a:-· 
regalameato,. meio de conhecer se . , elles tiveram occasiilo to r· e .. os doas revisores que lhe. si111. ioimedi.JliOs;.porqaalit~ 
.de'passal~os ou·-nilo.,Se q11er conhecer. se .. elles :recebem a intervençilo de.am quarto julgador póde prodazir,.~ll'dito 
somente ·as quantias que Jegalmeule· lhes .possam perlen:. sobre o .espírito dos juius, á CUJa. éonsciencia e illuslrà-:-
cer como emolumentos, lambem nada se. conseguirá .. · por çao a lei conDoa a decisilo. do. leito, segandf) .es~e j_íi.J.&'~dor .. 
este_ modo, porque, se o regulamento de .costas. marca. maia· ou menos perito no direito, tiver mais.: ou· meiios 
101 ··. tabelliiles ... ama·, quantia certa.·, pelas escrip- inOilPDcia pela sua .p_alavra. Orl!,. este j~Jg~~~~to,_ asíim 
turaa· -ou por outros actos-. que elles .tiverem de razer, arrancado. de. momento, talvez por sorpreza. ou por seduc-
nada obstá qae elles exijam· mais, .senão. as -penas qu~ çilo, nlo é. o julgamento que a Jtii qaiz, porque a Jei'quiz 
Jhes SilO COII'Jmiuadas, Se _lorem por ÍSSO accusados, e O que O• juJga~ento fosse 'sómeate a .expressito ~o·, estudo e_ 
crime provado. De_mais,· parece-me. que, pelaa nossas ·leis da con,cieocla do magistrado,. que por elle, ~em. de respoa- · 
criminaea, parece que, uma vez q11e. alies nito exijam e1f~cti- der perante Deus e perante os homens.... · .. . .· .. ..: 
vamente , das ·partes -mais do' que· aqoillo que ellas lhes · Já o disse aqui, tratando; pela primeira ·vez deste .aa-_ 
devem dar, lbes é permillido receber o que alias· quizerem sumplo, que. UIJI jalgaoíenlo que devia ser. dado po(éiiico,. -
bem ·dar· coino ell'eilo de seu reconhecimento e gralidilo. desembargadores, eq11e o Coi·porquatro,achando~se.o;quia::
Parece-me.qoe neste caso. nenhuma culpabilidade pó de vir .&o ausente, embora. os, quatro tivessem nelle ·acccirdado;: 
aos escriviles de receberem essas quantias.. nlio podia !er válido .desde que o- Dilo·. interveio, .aelle;· 

D~ixando;. porém, de· parle este _parentbese, que abr~ porque a lei entende que, se e!le quinto. houvesse inler"7 . 
direique a minha primeira em.enda· consiste, em mandar vindo.depois no processo, poderia com fundamentos jari- , 
que con&IDilem a ser julgados na. Corma. do regulamnnto de dico3 chama.r á sua opinião por ·outros collegas. Póis,é .o: 
S de ·Janeir.o de 1"833 os aggravos de peliçilo, de instru- mesmo que. aconle~e na'bypotbese que Oguro ; se 'inlervíim· 
meatos, e.as prorogitÇGes. de iuventarios, reprovando assim no julgamento um magistrado, qna nilo Coi chamadéi por 
a violaç&o commellida pelo Sr. ·ministro contra a di1po- lei, esse ·julgamento &orna-se inteiramente nallo,,porqae 
eiçno provisori11. · intsrveio. um juiz Incompetente para o caso e a in.compe
. A·~· emenda dispGe que alto serl\ licito aos l!esembar- teac1a . é a maior das nullidades. E' po,r isso, senhores, 
gadorus pedir aàs causas l:rimes espaço pàra ver os aaloa . que ~peço i&ualmeate a derogaÇio do arl. 128 ·§ 2~ d.o 

.··, 
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regulamento do 2 d~ 1\lalo, que consagra essa indeblta do rPgolilm~nto d&'t de MaiotJ segolôte' (lendoJ:,,dS'IJi llg~ida 
iiítervencilu de um quarto magi$trada n·as cao~as civeiP, e se diseutirá a mat~riili tao·~m dfJ:fJ1_11, declar,ando ol dere!R• 
até de rim quinto e de'u.m Eoxto, se estes qnizerem usar bargadores:, que se.:acharn·em eltado, de ,votar;:retira~-~~~ 
da faculdade, qúe ee.~lhes dá.. ·_ · · · · . htlo da 1ala o accusador, ·o:réo/advogados, procuradorer e 

Sr. presidente. a térceira emenda, que julgo dever apre- espectadores; e " pre1ide11te recolli,erá· or· votoi de todo1 or 
sentar, tem por .11m 'declarar que a .discn~silo e julgamento desembargadores presentes,, ea:ceptuado. unicamente o pro .. 
dos processos .. crimes.e civeis se laçam sempre em sessões motor· da justifa, que não tera voto.» Já- ne art; 1.13 o. re-: 

.. ]Ínblicas,.ticando ,révogados nesta parte os arts. 6S·e 103 guiamento determinava que as sessões da~ relaçõ~s ser1am 
do regulamento de 2 de Maio deste anuo, qne viola lei secretas. pira a discussão e votaçlio quando nos. Interesses 
po1itiva e clara, e com elb. oa bons princípios de ·direito. da justiça e da moral assim o resolvesse Q presidente com 

- Vós sabeis, . senhores, que a ·publicidade na ·discussilo, approvaçllo do tribunal. · · ' .. . ·· 
na. deliberaÇiio, na votaçilo das cansas crimes ou cíveis, é Já em outra occasiito fallai sobre os inconvenientes do 

· uma das maiores garantias para que a decisão seja a· segredo na discussilo, deliberaçilo e votaçilo daa relações ; 
melhor possível.: Se tirardes esta garantia, os julgados· agora acrescentarei, senhor.es,. que é admirava) ·que o.· re-· 

· hilo de perder muito da Corça moral, de que até agora tem guiamento de 2 de 1\laio de 187i, tendo querido a· dia;, 
sido rodeados na opioiiio publica. cuPsl!o da materia· se Caca em publico,· determine'qne:a· 
' Escuso repetir as doutrinas dos maiores jurisconsn!Los votação seja· secreta. Dâ-se aqui uma manifesta contr_a-! 
sobre .esta materia, porém, addindo ao qúe já disse em dicçllo nas palavras do regulamento, porque: se a·discussllo 
outra occasiito, entendo que devo traz~r a ,opinião de tem de ser pnbltca, como deve ser, do que serve a votaçllo 
M. Bordsaiixna soa obra Ph.ilo1op11ia ·do direito, quando secreta? Os deselllbargadores que discutiram a mate_ria 

. se exprime. pela seguinte maneira: (lendo.) •A publicidade nilo propalaram deado entilo o seu voto? Para qu~,.poisj 
dos ,debates e a instrncçilo oral silo aa melhores garantias esta votaçilo secreta l' · . · · · ·· · · -. ·~·: ' ...... 
di! uma boa justiça, ainda mesmo no civil. O juiz trata o Tenho visto, senhores,· dicntir.!-se 'em segredo, ·porque 
esàipto como quer ; e o lê, se tal é a sua vontade. E' h a mn1tas vezes contestações· entre ·. os julgadores,' qiia 
I!Jister, porém, que elle execute a· palavra, que vem procu- talvez conviesse Cortar ao publico sob prete:~~:tos' maisl!'ll. 
ral~o em :Soa cadeira e que o esclarece contra a sua mesma menos plausiveit~, mas, depois de discutir em segredo,~~~,·~:. 
vontade .A inslrucçio escripta, se póde ser mais facil, os juizes votar em publico e dar a razilo do seu· vot~ e é 
éoóConde ás questões e alio garante que ellas Coram se- .isso o que Cez a lei de 18 de Setembro de 18!8; que re
riameote examinadas. " . gulou o processo criminal perante o supremo tribunal' da 

· :O ·Sr; Bonjeaa, no seu tratado das acções judiciarias, jostica: . discute-se em segredo e vota-se em·.:publico. 
dii·nos_ 'o s~gointe (lendo) : « Na antiga Roma os debates Agora o regulamento de 2 de Maio, de 187.1 io.verle' .os 
jndiciarios eram cerca1os da maior poblicidilde, porque a papeis: raz a discussão publica; na qual o voto dos des"· 
justiça .se diatribnia ordinariamente no forum ou nn embargadores ·se manilesta, e quer que haja uma vot~çllo _ 
comitium ••• ;. No mesmo baixo Imperio a justiça ad- secreta! Mo é inotil, é uma maniresta contradicçlio,.é o 
ministrava publicam~nte, a portas abertas, nl!o obstante querer o nlio querer, é o simul esse et 110n· erse, que· ~ão 
as exP.~essões decreta, vela, que alludom a cortina, que póde subsistir na natureza, nem na legislaçãó. . ·• 
se corria sobre o magistrado, emqriailto elle deliberava. » Mas, senhores, o que ainda mais admira é que·o·rega·: 
Por isso a lei G• cod. de setentii1 interlocutronibus, nlto J.ameoto de 2 de Maio, querendo que a votaçil.o fosse se,.· 
dava eft'eito · âs sentenças, que nilo eram dadas em publico. creta, admitisse por uma nova contradicçllo que a ella 

Dentbam, esse grande escriptor, pbilosopho e jnriscon- assistisse o desembargador promotor da justiça. O que· 
sulto ao mesmo tempo, dizia oa ·sua Organisação j~ridica :· vae fazer nessa votacito secreta esse accnsador publico, 
(lendo) i « A' publicidade dos debates se pó de accrescentar quando elle nil.o passâ de parte, e como parte deve aofl'rer· 
outra garantia: a obrigaçilo imposta ao juiz de motivar o a mesma repulsa que todas as outras teem; isto é, a de 
seu julgamento. Expór em Cace de uma assembléa numerosa nil.o permanecerem na sala do tribunal, quando. o seu pre-· 
pessimas razões para jo&tiftcar um julgamento ioiqao é side.nte trata· de recolher os votos? ~ · 
. tarefa diftcilima para a prevaricação mais decidida. Have• O que vai elle fazer nessa votação secreta~ se não tem 
r!&. até perigo em fazei-o, porque no juiz uni raciocínio de dar voto nem a favor nem cuntra '! Por consequencia· 
Calso, sendo Cort~ prosompçilo de mâ C é, pó do servir de ba8e a sua. presença neste caso é escusada, ella denuncia· ape~' 
a uma accusaciio. " O mesmo Betham desenvolve extensa- nas que o governo deseja ter por um dos seus inslra•. 

· mento as vantâge'ns da publicidade dos jl!lgamentos na sua mentos ou agentes um meio de . conhecer éomo a votaçilo 
Theoria das provas iudiciarias, no sentido de assegurar correu entre os membros do tribunal. . . . 
aos juizes ·a !Ua probidade o conciliar ás suas senten-:as Senhores, além de parecer-me COI\traditorio o regulamento 

• a 'confiança publica. Eu 'deixo de apresentar Sll<\! palavras do Sr. ministro .da just1ça nessas doas partes que acabo de 
para me nilo tornar prolixo. . · indicar, 1• cm querer que seja· publica a deliberação .dos 
. · Attendendo a estas doutrinu, lo i que o ar!. 18 da Dis- desembargadores, em que se propalam os votos, entretanto 

f)Oii~ão provisoria sobre a admi11istragão da justi~a civil que a votaçfio ó secreta ; e 2• -em querer que f()dos os es-
1io Imperio determinou que os julgamentos das nossas pectadores, as parles e seus advogadPs sejam repellidos da ... 
relaç!les se fizessem 1empre cm 1ess,ão 1!Ublica. · sa\a da votaçiio secreta, entretanto ·que nella admitti-se o 

·contra essas doutrinas o contra lei tllo expressa levau- promotor dajasticn; ha além disto um grande m:ll, porque 
too-se o Sr. ministr? da justiça ou o governo, porque, este magistrado, entrando na sala da .votaçiio em que estilo 
regn.lando o modo de JUlgar os crimes de re:ponsabiiidade, collegas seus, póde ter tal ou .qual iofiuencia iodebida. 
que alto ,sujeitos ao conhecimento das relações, diz o art. 103 _ sobre os seus ·votos; e ainda .quando elle niio .a exercesse .. ... ·~. " 
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eft'ectivâméJit~;i;~j~d~)~~~lll:-as)~rt~:~jit~rl·m·7appre~ri~ões los. aonccordlos,' porém ·.melhor' esclarecido ·.o g'ovãrno; 
aobre-i:•a~Jnftáenela que·Iella ,._,~oderla''ter·inos' julgamento; sein duvida pelos presidentes· daa·'relaÇifes, reconheceu os. 
Portíinto;era.de' in_aior"con:Venlenclà·que'sêm'àlbàntniuigis· inconvenientes que. provinham de"· :sua· ·execuç!Io, · 11' pelo
traton~oeiltrasse no trilíunaJóil.ó_ inutilmente, porque elle aviso de n. 167 de 1G de Julho'de~'1:849;·ileter!Ílinoti cjue. 
n!Io ·.vota·; 'mas lambem sem raz!Io plausível, quando as os embargos deviam ir aos mesmos Juizes, que ~figuráram ·. 
partes por lille accusadas podem ter apprehensões sobre_ os .no accordlto. embargado, e como v~o' aos':mesnios.:_ juizes,. 
eft'eitos de sua presença, as quiles ·devem ser attendidas .. ·: nllo ha necessidade de distribuição: O uiásmo, àcóiitece,nõs 
. Era uma regra assentada em todos os ucissos tribún'aes embargos,- oppostos na execuça:o, inCrin~rentes' -.do julgado; 

jàdiciari.o_s, que o -promotor da justiça e o procurador da porque dá-se a mesma_ raziio. _ · ·'J'' ·'. - · • . · ' 
Corc1a · s_omente sil.o chamados a assistir os julgamentos Eu peco ao meu collega, · que se digne --dé''preste.r:Oine 
quando tem de sustentar os direitos do fisco ou os direitos soa honrÕsa attenção (aa. Sr. vi1conds ds,JCÚrltiba., q"e 
da 'justiça publica, .de. que slto. orgilos 8 ministros ; mas, eltava ao lado' do orador) e me declare com u~:aim cnicom 
depois da ter, devidamente satisfeito seu papel para sus- um .nilo, se ou est~a ou nlto na verdade.·.- ,,,,,. - · ·· · 
tentar sua accusaçllo, depois· de-a ter-juridicamente dis-

'd 1 d d' bl" é li · O Sa. VISCONDE DB Mu111TIBA. :-Acho que estã; .·- ::r ,_ eut1 o na sa a as 1scussGes pu 1cas, o que que e e 
'\'&&;fazer na nla secreta das deliberaçGes 'l E' isto uma ·o Sa. FIGUEIRA DB Mstto:-Senbores, a outra emelicia;. 
e~~t~adi.cça:o com as nossas leis. . . _ que desejo razer tem podlm tirar aos presidentes das"reJa.,.' · 

Senliores, ,tenho ainda de mandar ã mesa ama outra ções o direito ou attriboição de participar ou niiô a faltâ dO' 
emenda... comparecimento dos desembargadores,· conforme, dispGe._õ_. 
'':·.0 Sa;)ualó DB CoTBGIPE:-_ v. Ex. permitte que eu art. -u·§ 1G_do famoso regulamento, a qu~:~eií~~mê tenhéf 
dê;'colita da deputação que o ~enado enviou ao paço? · referido. · · · · · ';':';::.,-' -::~ ':~··· 

· · · · Senhores, os presidentes das relações ni!ô sã~ eis sape,:;~: 
Jl:O ·,Sa. 'FIOUBIRA._ DB MEL LO : -:-Nenhuma duvida· tenho riores dos desembargadores, mas apenas seus' collegaif· 
nlà~ó;-desde 'que posso continuar depois meu discurso.__ 0 presidente de uma relação é o primu1· inler'parú,: 

. ·:;·:~.o·,:sa._ PBB!IÍlENTB : - Tem a palavra . o Sr. barão aquelle a quem a lei. dá simplesmente allribo,iça:o· de ;diri-. . -•. •· 
_ :.:cfei.Cotegipe: · · · · · _ · · gir os trabalhos, ·manter a ordem, propor ás queS'Ges;~·: "'''·'·;· 

· ··.'(.o Sr. bÔrlo de coiegi"e dd conta da de.,utã~ão.) apurar e declarar o vencido, etc. Cada· desembàrgádor'· ::;,_::· : 
. · · " · · :r ~ diirge"se pela sua consciencia -no exercició'dos séüs'~defá;.) ::'· ·-

,·O sà: FuiuBIRA. DE Mxti.o:-Senhores a 4a emenda que res, e,portanto,toda aattribuicilo que se der. aospreàiden~; . 
quero r;remetter ã mesa e sujeitar á deliberacãa 8 appro- tes das relações para· conhecerem dos netos dos 'deseinbar'C'!~. 
vação ''do senado consiste em pédir quase revogue o§ 4• gadores, será uma 'attribuiciio ratai, porque tender/i.'-a,. 
do· 'art~: .119 do· regulamento de 2 de Maio deste anno, pol-os· muitas vezes -em· luia com os magistrados, cóm 
no_ quáL se dispGe que os embarG'os á eiecuçiio distri- quem· vivem collegialoiente, e a· quem devem' estimar 
buam.;se como' appellações. E' isto, senhores, inteiramente e respeitar de um modo conveniente; . _.: :< 1 -

contrario. ás':)eis, que regulam esse trabalho, e, portanto, O superio,r de qualquer empregado de ordem a4miuis-· 
. niJ:o póde ser admittido. Os embarros iofringentes do trativa póde muito bem entender, que a palavra tio seu su• 
julgado; que são . aquelles que o Sr. ministro da justica bordinado é fementida ou· falsa; que o attestado do' medicó 
muito impropriamente denomina DO seu- regulamento em~ em que eJie pretende fundar-se para justiflcàr moleslia OU 
bargos á execilçiio,· nilo Coram; nunca, nem deveoí ser dis-· (altas, é _lambem um à !testado falso; dJlvereis, por~m, .sé:..: 
trihuidos como appellações, porque .pelas- leis se acba nhores,sojeilar·os desembàrgàdores a essa fiscalisàciJ:o:in--: 
déterminado que délleli tomem sómente conhecimento os digna? llfagistâdos que occopam na ordemjudiéiâda:'úm; .• 
mesmos- desembargadores, que -Coram juizes no acéordão · posto tito elevado, ha:o de ficar sujeitoS' ao bom ou:máo· 
de que se interpoz embargo perante o juiz executor em querer do presidente da soa relaçiio; aó bom ou inão'qoerãr, 
razil:o de dar-se então certeza de juizes, e·sómente os qus é possível e natural, porque elle é homem eestá.~ilil•. 
juizes, que o~ assignaram ·teem autoridade para -conhecer jeito a todas as paixões humanas. No meu entender, dar~se·. 
quaes os obstaculos legaesqile se oppoem á, execução deli e. aos presidentes das relações uma semelhiuate attribuiçiJ:o é 

Esta ma!eria se -ach~ determinada pela Ord. do rebaixar o magistrado superior, que com iille funcciona no: .. _
livd• tit. 1• §§ 10 e 2' e por mui_tas outras, assim mesmo tribunal, e não póde ser consentida pelo legiilladór::"" 
coíno· pelos assentos de 7 de Fevereiro de 1 Gll8 e dé 12 Senhores, essa disposiçilo me parece tanto mais ~igô(-
di.Junho de 1812, pois em.'Virtude desta legislação o juiz de reprovaciio, quanto vemos que do acto-do· presidente.' . 
que prolere uma sentença, fica com jurisdicção firmada da relaçllÔ, que niio j~slillc~ a falta do desemharg~llô,r,7~: .. ,:,,.; . .:::';, 
para conhecer dos embargos, que a ella se'oppõe. Entre- niio se dá o menor recurso para o governo geral ou.:pa~a~··~,,,,~,,~~:h 
tanto o Sr~ ministro da justica determjnou ·exactamente os presidentes de provincia; recurso digo que· poderia:·dé'>,t;::~~(l~~~:f 
o contrario, porque mandou· que os autos fossem nova- certo modo destruir a injustiça óu o despeito, mas qlie-:;;s·~ }:~;~~~ 
mente distribuidos como appellaçilo ; portanto o presideli- seria certamente mais uin rebaixamento para a· digna .<~:: }. : -~'::, 
te da relaçiio tem_ de . distribuir o Cacto a quem tocar na classé dos magistrados, a que eu tenho a honra: de',per.;;'' · · · · 
ordem geral da distribuiçito das appellacGes. Esse artigo tencer. · . · :· • · · 
por conseguinte niio póde ser adoptado. • Ora1 esse recurso parece-me que sa pó de dizer repro- · 
· Sobre este assurnpto.appareceu duvida, quando se teve vado pelo nobre ministro da justiça, autor do regulameuto, 

de executar o regulamento de3 deJaneirode 1883; e honve quando vejo que elle o dava no primeiro rascunho, que 
· atá o aviso de 19 de Abril de. 1888, pelo qual se deter- ae dignou enviar-me para que sobre elle désse o meu pa
minou que se distrihi~~em ~ova.m~nte ~s embarsos oppos- recer. Quem viss~ os.se projecto e o combinasse com o re-

~~ ~ 
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gul~~ento actaal, havia sem duvida pensar que o legi~- n. 799 de 18 de Seiembro· de,,1illl(; .deu;r~guÍamento. 

:lado r· ou autor do regulamento das relaç~Jes nil:o que na aoà tribunáes. do ccimmárcio e' marcou~lhes; :a.Corm&;~do 
dar recurso nenhum contrá as injustiças, . de ~ue fossem processo,. porque ·.para· isso se 'Jbe dava .. express~: .autori
victimas.os desembargadores por não serem justificadas .as saçllo; ··mas semelhante autorisaçilo. nilo. se encont~a. na. 
suas faltas. · .' . · lei de G de Agosto de t 878, que creou as novas relaç~Jes •' 

. Senhores, eu poderia Callar extensamente. sobre este O Sa. MENDES DE ALMEIDA :~Apoiado.' .... " ' 
regulamento, se niio quizosse limitar por ora minhas eme~- - , ·. ·' 

. das .aos cinco unicos pontos, de que tenho tratado, pou O Sa. FIGUEIRA DE MELLO: -A lei' n. 799 de 1G":de. 
quanto mais estudo o regulamento de 2 de Maio de 187i, .Setembro de 181'.ii, revogándo a de n· •. 788 de Novembro' 
tantas mais violac!Jes de nossas leis encontro Delle. · de 18110, qne dna ás relaçi!es competencia par~jnlgar·as 

Cooi eft'eito, senhores, o Sr .. 'ministro da. justiça revo- CIU1S8S commerciaes em 2• instancia, e determinando que 
gou. as leis: ·.que vigoranm entre nós, J~lgando qa.e· 0 essa competencia passasse para os tribonaes· do com'mercio, 
poderia fazer, a.pretexto de executar. a~ lets. lá ~ ~Isso que ella acabava de crear, declarou expresaamente no 
em outra occasiiio; niio póde haver drre1to contra dtrelto; art. t•, que a Córma do processo para·o exercício desila 
e se o direito existente era. contrario ás opiniiles. do Sr. nova jnrisdicça:o seria estabelecida ·~elo· governo. · . · ·~ .: 
ministro da jnstica; elle niio podia snlislltnir~lbe. como di- Está, porém, na lei de 1873 que creou relaç~Jes, seme
reilo a sua ·vontade, quero dizer os princípios que podem Jhante antorisacilo, .aotorisacão tilonecessaria;·•qoe' â;lei 
proCessar sobre a utilidade e conveniencia dessas lois. Mias de 181ii nilo jÚigo!l poder ·dispensar, para qile o 'governo . 
sou obrigàdó.a conter-me: a bora está a dar e eu mudasse a Córma do processo? Não está; por·conse-· · 
temo tomar o tempo aos nobres senadora~, que talvez já qnencia ·deu-se da 11arte do Sr. ministro da· .. justiç~. vlo-,. 
estejam fatigados com as discussões, que pre~ederam a la cito. manifesta das leis,. -quando ,alterou a fórma porcquec 
e~ta. Deixo, portanto de o !azar, porque hei de a1nda occ~- se· processavam e julgavam .·es aggrnos nas relações" de.! 
par-me deste ramoso regulamento, quando, nobre Sr. mi: .conf~rmidade com alias; e passou aos ·presidentes.das'rela-. 
nis~.ro da jnstiç~ comparecer nes~a casa, para o que farei ções .a juri~dicçil.o de os 'julgar .com. adjuntos!' o~endeu~~~~ ·· 

- .e~-::onlra occas1iio o meu. requerimento .. Espero! senhores, porqae deVJa-se 1r executar a dJsposrçiio proVJsorta, em que._ 
. .qu~; ·ra.zendo esse.requerrm.ento, eu tere1 a sahsfação de. se diz qae não ha nas r~laç~es juizes com jurisdicçilo para.· 

ser apotado pelo d1gno presrdeote do conselho· • • julgar as causas com .adjontos ; silo os. desembargador~! 
··O Sa: .vrscoNDE DB AnA&TÉ :-Apoiado. que as julgam ; nenhum tem jnrisdicçilo especial; a 'juris· 
. (dia: F;GUEJRl DÉ MEL LO : '- ; , , e pelos seus amigos dicÇilo é de· lodos, espalha-se sobre todos os m:embros· da 

desta casa, afim ·de ·que 0 Sr. ministro da justiça tenha relação, nilo se acha concenlra~a em um pu~ ·Jnlg~r;:C.o~- . 
occasiiio de poder brilhantemente defender os seus actos. • • outros como adjuntos. . , · . 

. . . . . . ·. · . Vou mandar. as emendas á. mesa e peço ·ao senado. que, 
·O ~.R. vrscoNDE DE AnAETE :-Apotado. attendendo ás razões em que, me rondo, ·haja de appro-: 
O Sn. FIGUEIRA DE nisLLO:- , . , contra as impugoa· val-as e. addicione ao projecto em· discussilo alguma das 

cões. que eu e outras nobres seuadores ·pretendemos reformas que exige a administraçilo da Justiça, perturbada . 
fàzer~lhes. · senão destruída pelo Sr. ministro da justiça no seu ·c~lebra 

o s~. JlfENDES DE ALIIIBIDA :-Faça o requerimento já~ regula~ento. . . . 

·o Sn. F1aU1mA DE MELLO :-Eu o faria já, mas receio O Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Muito bem I 
que fiqao prvjndicado. ·Entretanto consulto a. V. Ex., Sr· o Sa. FIGUEIRA DE M'ELLO :....:Em tempo: acho melhor. 
presiaentê, se o meu requerimento póJe ser apreseutado reservar para amanhil a apresentaçito de minhas emen~as; 
hoje para ser votado nmanbii. oilo me é vedado ? 

. O Sn. PRESIDENTE :-Nii:o,- senhor ; oito haveudo nn· 
mero legal de Srs. senadores para. votar-se fica preju-
dicado. . . · • · . 

O·Sn. FIGUEini DE MEI.LO :-Então. reservo-me para 
fazei-o amanhã, pela ordem. 

·Meus senhores, ·eu tenho ouviuo dizer que o Sr. mi
nistro da· jastiça julgou·se nutorisado para fazer a inver

. são completa das leis do nosso processo civil e crimi-
nal ••. , 

.. o Sn. vli;áoN»E DE An.IETÉ :-Apoiado. 

o Sn. FIGUEIRA DE niELLO.: ~ •••• sob o Cnudamento 
de q'oe o governo tem o direito de expedir decretos o re
gulamentos para a boa execução das leis. 

Mas, para violal-as, ó inconcebivcl; julgo que o mi
nistro mais dospota, que possh apparecer, ol'io terá. a im
prudencia de vir sustentar· nesta casa · um principio, que 
deslróe todas nossas leis .. 

· Senhores, é verdade que o governo, em virtude da lei 

0 S11. PRESIDENTB :-Póde fazei· O. 

A discussão ficou adiada pela hora. 

·O Sn. PnEsiDENTB deu a ord~m do dia para ·8: 
1 n parte, até ás 2 lioras.-2• discussão da proposição 

da camara dos deputados, n. 207 de 1869, sobre o recru
tamento . 

2n parte, ás 2 liorat .. - Discussão do projecto D,.do 
1874, derogaudo o art. G• da lei n. 2033 de t87t,.com · 
o parecer da. commissiio de legislacão. · 

an discussão. das proposições· da 'camara dos Srs~ depu• 
lados com os pareceres das respecliyás eommissões, 
n. 589 de 1873, sobre o árrasamento dos morros de 
Sauto Antonio' e do Castello. . 

N. -100 do 1873, creando nin collegio eleitoral na 
parochia de Itajahy, RIL proviucia de Santa Catharina.. -: 

N. 19 de 187 á, concedendo dispensa ao estudante. 
Lucio Soares Bernardes de GoovOa. 
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-"'N~~~fói•éle: 1S74; iela;âvo'.~o estuàá~le All'oils~'Célso.' de Alliieidá e Albuquê~o~uii,·'Ba~roa1Íarréto, DÍãa':cle Ca;v~Íh'~.; 
. Alisiti'·Figàeiredo 'Ju.nior. · · · · · · · · · · . ' . .barão .. de Mamanguape, barão. da L'aguna, Jaguaribe, Na

. ·ta''discilasllo 'do projecto do senado do corrente anuo, buco, barão .de Maroim,,Leilllo da· Cunhá, marqaez d_e ·cSa
cooeedeíído aos' alumnos aa· escola ·central direi'to. ao gráo pucaby, Diniz, visconde· de Caravellàs, Fernandes Braga,, 
de bachàrel; e~m .o parecer E da respectiva couimissilo •. barão do Rio Grande, duque de Caxias, ~arllo.de.Camargosi. 

ta diseussilo das proposiçlies da camara dos deputadoe barão· _de Pirapama, Zllcarias, · UchOa. C~~ov~leàni!hCunha. 
com os respectivos pareceres. : · ' , :: ·. Figneiredo,. visconde de Abaeté, visconde . d~, .Cám~~;agifie,; 
, N. 72 de 1874, concedendo licença ao escripturario do Go~oy, Nunes Gonçalves, visconde do Rio, B~a~~o,:cAn~~o, 

&besouro• nacional Francisco José Xavier. Job1m e visconde de Muriliba. · . . . .; .. 
· ·N.~7t do mesmo• ·anno, idem.· a. Luiz de Carvalho Paes . Deixaram de .. comparecer com cansa. participada. eis -

de ·Andrade.·- . . . . _ · Sre. Chichorro, barlto de Antonina, F. Octaviano, Pompeu e 
·.:·N-, 73, idem; idem a Lonrenco Lusitano da Costa. visconde de Nitheroby. · · . · . _ · 

N. '7(.idem; idem·a João Antonio da Silva· Pereira. . : Deixa,ram ire comparecer som· causa partecipada.os( 
. N.liSS de 1873, autorisaodo ao governo a jubilar o Srs. barlto da. Cotegipe, Fírmino, . Souza. Queiroz, Paula' 

·" pádro Manoel. Thomaz dé>Oliveira, com o parecer dares~· Pessoa, visconde de Suassuna e Silveira Lobo. 
· pectiva comoi'issão. · · · . " O Sn. 1• secretario deu conta do seguinte ' -~ : 
···!• discussilo;dail>proposiclies da mesma camara·: ":·:'•' 
-,,N ... n de 1871, :relativa· ao estudante Fernando Abbot. EXPEDIENTE. · . .'·,.: · 

-··N.:·fS,->idem ao estàdaote José· de ~hgalhiles Couto . . ... : · . '~:.:7:.:• 
. .. Jaríior;': . . . · . . . - . . · · . _ . .. Quatro officios de 7 do corrente do .1• secretárie'da'. 

~·.; :} .. ·'···N. l7í idem aó estudante Manoel Luiz de Souza Ra- camara dos Srs. deputados, remettendo as 'seguiJ,lL~s pfó~I::,· .. 
. . '~liello.,. . . · . · • · . · ·. posições : · . . . . ::> ~ .)\::(:i > . 

· :C~N. 82, idem ao estudante Eduardo Velloso Freire. A assembléa· geral.resolve: · · · · ·· ·· · 
p •• -. ···;;,·.:~.-~83,.· ide_in:a~ _e~tudante_ AJberto Alencastro.~atrao. Art. to E' autorisado o governo para marid~~-.. -~~~-it'Ú~-

.N~:·t9, idem ao estÍidaote. Matheus Ribeiro do Vai. · a exame das materias do 1 • anno da falcudade de,:medi!..; - · 
' oN'; ·SI, . idem' ao estudante Ernesto do Nascimento Silva. cina da Bahia o esturidante Frederico Ramalho de:Oiivoira;;~ 
-.N;o28, idem ao estudante Ciciliano Alves Nazareth. depois de approvado em matliematicas element'arek;;~;~,~~"'- :> 

•· ·N.·so, idem ae estudante .Joeé Fernandes da Costa Art. 2• _Ficam revogadás as disposi~õas.em'êoo·t~~ri~~~!:,~:i~:. 
· Santos: · , ·.. ·. · · -Paço da camara dos deputados; em 7 de Julho:de"1'881~:; .. :)~;;: : 
>.<:.N. :71, ·da 1873; .relativa ao estudante Arthur Oscar -,Manoel Fra11cisco · Corrllia, fpresidente .. ""-llr.:joagtiim<. :: T.·: 
-~&Andrade Guim'ara:es. . .. ·. Jo1d de Campo• da Costa de Medeiros e Albtuzuerque;!llfo\',;;':':'~T:j 
· ,:N. 61, do mesmo_ anuo, idem~ Joaquim José Coelho do sécretario.-Martinho ti. e Feitas Vieira ele Mello, .i! .se.;. ::/ \k 

. Magalhiles. . : .; · . · !, . -': , . . . : -- · · · cretario. ·· . . · · . . . ·:: ~:,t~Y.m± •. ~'·:~-~-):~j: 
. · N ... 62 de J87 i, concedendo dispensa ao estudante José A assembléa geral -resolve : . · . ·. · .:'' .:::•,:_.,:. · .: ' :.;.,. 

de- Assis Fonseca Vianoa. · · Art. 1.• E' autorisado o governo para·manda~_adiD~t~~,;~:J,;li:) 
· N •. 60 idem, idem a Alhertô. Côrte Real. · a exame das materias do IS.• anuo_ da .faculdade: de: m~k,;',~:.~· 

N. lU idem,. idem a Maooel José Goncalves. dicina do Rio de Janeiro o estudante ouvinte -dei. Bieilmô·::::•1:r':" 
~ ;N. ISO idem, idém a Firmiuo Tlieodoi-iéo de Moura. anoo,José ·Bento de.'Paula Souza; depois . de. approvado'?-}:5?.'~';:. 
_ N.>.16 idem,'sobre o ·modo como se deve contar a anti- .nas. materias _do 4.•, em qae se .a~ha ~atriculado~,:; .. ;:;;,f~{j$~;·~;:/?\';; 
guidade dos opposi&ores das faculdades de~medicinà, com A.rt. 2." Ficam revogadas as dJsposiclies.em ::contrarie:; ·~,~-" 
~!.parecer.; da. c~inioissllo, e voto separado do Sr; Jobim; _ Paço da camara dos depuiados,em 7de Julho éfe;i.t81l~~:(-~-j~ 

Levantou-se a sessilo ás Ires horas e cinco minutos da -:-Manoel Franeisco Corrbia, ., presidente. -Dr.· .lo~gül~/'.::, >·<~ 
\arde. . , . , . José M Campos· da Costa de M,edeiros 1 A.lbuqu~tjíie,·i >~ .. ;( 

. _ .1." secretario.~Martínllo de Freitas Vieirà .tle~l!illa;: .. ~ . : · 
2.• secretario. ' . · · ' . ,,,.,_ ..•. ·~~ ·' · 

. 40• •e••ão A assembiÓa geral resolve: . · -. , -. ·. · 
EM 8 DE JULHO DE t87i. ~ A.rt. 1. • E' aq_torisado o governo para mandar admittir _ 

· · · a exame das materias do ·t• .aono da faculdade-de medi..; 
·l'BESIDENCr.l DO .sa. VISCONDE DE l.lGUARY cina da Bahia o estudante ·de phàrmàcia Manoel Fraoéiiico 

Sommario.- ExPEDIENTE.- Pareceres da. com- da Cosi~& Junior, dep~is de approvado em historia • .:·.·~.·.· .. , 
, missão de:pensliea· e ordeoados.~OaDEM 110 DIA.-Recru- Art. 2• Ficam revogadas as disposicões em contrario; 

: ,tamenlo~-.:-Emendas do . Sr. Paraoag~á.--~menda do Pa~o da camara dos deputados, em -, de Jiillio'de. 
Sr. Silveira Lobo.-Discursos doa Srs. Leitito da Cunha 1814.-Manoe! FrancilcoCorréa, presidente:_;_Dr. Jo'o.• 

· e Junqueira.-Presidencia do jury.-Emendas do Sr. quim Jord de Campo• da Costa de Medeiros e A.lbuquerqus, 
Figueira de Mello.-Observaçlies do Sr. presidente.- 1 o secretario.-Martinho de Freilils Vieira. íle- ·Mello; 
Requerimento do Sr . .Figueira de Mello.-Discursos dos 2• secretario. · ' ' 

' Su. -Vieira da Silva visconde do Rio Branco Leitão A assemlilêa geral re9olve: 
da .Cunha e visconde de. A.baelé -Discuso do Sr Fi- Art. 1o E' aotorisado o ·governo para' mandar admittlr 

· 'gUllira de Mello • . • á matricula do 3• anuo· do curso medico e ao exame ilas' 
1 ,. , . . ' . . . · l r~spectivas mat~rias, em qualqa~r da_s faculdades de me-

/ A. s .11 horas da manbll, fez-se a chamada e -acharam-se di cm a do Impeno, o pharmaceultco Lamberto Cesar An
'pre~enlos 20 Srs. senadores, a sàbilr: viscolido do Jaguary, droini, que prest~rtí oxamo do anatomia descriptiva e_ phy-
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eiologia antes de .fazer acto das materias do . dito. 3~ anno 
do · éurso medico. 

Licenf•. ao conego da Se do JJ[aran'/llo A •.. T •. Alve•Sma-
. Tendo fallecido o conego da Sé do. MaranbilO! Arfa• 

Theor'igo Alves Serra, sobre quem versa a proposiçllo: da 
camara dos Sra. deputados n. 171:1 de 11 de ·Março· de 
1.873, autorisando o governo a conceder-lhe um alino: de 
licença, é a .commissn:o de pensões e ·ordenados de 

· · Art; :2• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Paco da camara dos deputados, em- 7 de Julho de 187 4. 

-Manoel. Francisco Corrda,.. presidente.- Dr. J, aquim 
Josd de Campor da Costa de, Medeires e Albuquerque, 1• 
eecretario.-Martinho de Freitas Vieira de ·Mello, 2• se-

PARECER . · . · . .. cretario. · • · 
. A' commissiio·de instrucçn:o publica. 
O Sr. 2• SECRETARIO leu os seguintes 

PARECERES DA COl\11\f!SSÃO DE PENSÕES B 01\DENADCS 

PARECER . 

Que a proposiçiio entre em discussão e seja approvada. 
Paço do senado, 8 de :J'alho de 1874,- L. A. V. da 

Silva. - J. P. D. da Carval11o.- A. Leitão da Cunha, 
vencido. 

Qae a dita proposiçn:o dà camar& dos Srà. deputa-dos, 
relativa ao conego Arias Tbeorigo Alves Serra, 'entro·, em 
discussão, mas nito seja approv!lda. · · · ·· ::·,. 

Paco do senado, 8 de Jalho de 1873.-L. A. V. da 
Silva,:._J, P •. Dias de Carvalho.-A. Leitão da Cu1111a, 
vencido. · · · 

Licenfa ao secretario do conselho naval ])r. H. c: Mu~~:~~{' .· 
A commissii.o de pensões e ordenados examinou· a- pro;;; ., 

posição. d~ camara dos Sra. deputados .D; -77 deste ann~,. 
que automa o governo a prorogar por mais- um anoo;com .-
os respectivos vencimentos a licença do secretario· do.·cõn.:s·: .:· . ,) 
selho naval, Dr. Henrique Cosar Muzzio,. para traiar•.de .:!;·::';~!~ 

:;;::;~~~:;=~:;~~~,::~~h. ·· .. ~~~f~ 
Elll-vez de vencimentos, diga-se : ordenado.". . ,,djt,·:-~~· 
Paco do senado, 3 de Jalho de 187i.-Luiz Anfonior'i.f':"é,•i 

·vieirâ dti-Silva.-A. Leitão da Cunha.~J. P; -Diar.·-di::~:-~'"? 

Carvalho~icenfa ao vigario A~ p.; de"rarconcel!OI.·. : ·.;}~%:::/~: ' ' 
,, A com·missão de pensõee· e ordenados, 'tendo · exaúii;:, · ,.,.,, 
nado as proposições da camara dos Srs~ deputados sOb- .--f~· 
ns. 75 e 76 do corrente a}\no, que.autorisam o,governo a 
conceder um anno de licença com os respectivos venci~ 
meatos . ao padre Antonio Pureza de Vasconcellos, vigario 
da Cregtieziâ'de Santa Maria Magd1,1lima dà villa da lmpe-:-
ratriz, província das AlagOas, e ao padre João Evangii-
listà de Carvalho, vigario da freguezia de S. João Bap-
tista da cidade de S. tuiz do Maranhão, prorogaçllo. por 
mais um anuo, e recoahecendo que os parochos n!Io teem 
outros vencimentos pelos corres. publicos a nlo ser a res-
pectiva congrua, é de . · 

PARECEI\ 

Que aS.ditas proposições sejám submeltidas á 
~ão do. senado,·.com a seguinte : 

Emenda .. 

approva-

Em vez da palavra vencimentos, diga-se: congrua. 
Paço do senado, 8 de Julho de 1871.-L. A. Vieira 

da Silva-A. Leitão da Cunha • .:... J. P. Diar de Carvalho. 

PARECER DA. COMMI!SÃO ·DB INSTRUC9I0 POBÚCA. .. ·. 

Mátricula do estudaflte F. P. de Almeida e Albuquerque 
. ., • •'od. 

A. commissito de instracçil:o ·publica examinou· a ptopo
siçil:o da camara dos Srs. deputados, que aatorisa o governo . 
para mandar admittir a exame das ma terias do . 1 • anuo 
da In cuida de de direito do Recile o estudante Francisco 
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Paulino de Almeida e Albuquerque, depois· de approvado ·, . Posto a votos o. art. 11•, salvas as emendai, lo i appro.:.: 
em. hia_tori~ •. ,. . . . , · ._ . . . . vado; . · . . .. · · · · ·.·. . ·0; < • 
:. ~lo havendo j,unto á pr,opoaiçllo document11 algum, que Fói rejeitada a émenda suhstitativa do Sr. Paraziaguá e 

prova'ó inoLivo relevante, que tem. de justificar a. graça, approvadas as da cominiseilo iis .. 29 e' 80. .· .. · 
que vae de encontro áuegras. dos estatutos da faculdade, Eatrou em dis.cussão o árt~ 6° e foi sem débate: appro-
'é de. vado, salvas as emendas. · . . .. · t .:. /·' .. 

I'AIIBCBa Foi: iguahÍiente approvadá a emeodat:{d,a ·com~isslo 

Que seja entregue á diSCUSSãO para DilO ser .ad_optada Q, ia~~OU em diSCIISSliO O art. 7o, • ::r c .... 
pelo· senado. . . 

Sala· das ses!Ges, 8 de· Julho de 187f • ......:.Cunha Figuei- Foi lida, apoiada e posta em discussão conjuocta mente' a 
redo.-Vilconde de Caf!!aragibe.-J. M. c. Jobim. seguinte emenda, a qual se achava sobre 'a mes11:. 
·.. · Matricula do ,iudante Carolino. Bamos Emenda· 

. A proposiçilo d11 c11mara doe Srs. deputados, autorisan- Art. 7.o-A 2• p~rte. ~o artigo q~~ comeÇa: «·N~o fie~ 
_,_,do 0 governo para mándar admittir á matricu.la do 1o. porém_ o gove~no _JohJbJdO» sub_st1tua-se pelo seguinte:,· 
·" •áiiíio·' da faculdade de direito. do Recife o eetndante ouvin- " FJCa toda vi~ o governo ~utomado a promo:v~r a cr~~:; 
·-:ta:·Carolino Ramos, iadepenili!Dte do e~an:.e de philosopbia,. ~~o do comp~obaa de apron~Jzes « ou. de operar!~s·.: m.:l~;y:,:, 
,que; prestará antes do _acto das. matenas do t• anno,. vem tare~, ~ando lb~s .a conveniente or!!'anJsaçlto ~m tod~s;.~~ ,. 
:daàacompanhada de documento algum; que possa induzir ;PrOVIDCJas, admaUJDdo de pre!erencl& orphllos ~esy~hdo~~~. 

: ·).~o;-:;lienado a d!spensar !los e~tatutos ·d.a faculdade; e por meno~es a:andooados de seus paes e aque!~os.:d!:~U&.:{t:~~<~-' ·:··.: . 
:~-' · .isso e a· comm1ssn:o de 101truccilo publaca de de let de, .. 8 da Setambr.o d_e 1871, art. t. § 1 • » .. ·-·''<'~, · .. ' ~:.· 
·-' . · · • · . O Sa~ .JuNQUEIRA (nnnütro da gu8rra) : -Le':~n~~~lt: .. :-t. ·.' , .. , ..... :,:~0~~;:; . .:. PAIIECEll para declarar que a emenda do nobre senador peloFPaauhy:,, ;;1.; · · ·" .. ·,· .. ··I· . : .{.·,::·\,. ·::',Que·a mesma proposição entre em discussilo para rillo está. de accllrdo. com o que ·menciono no meu relatorJo;e•: ' 

· </}~':ser:·approvada, se assim ror de justiça. . com um· artigo additivo qoe'na camara doa · · 
· ·: ;, _·'·:,·. Sala das sessGQs, 8 de :Julho de 187i;-Cunha Figuei- iniciado na lei de fixação de forças de terra: Po.r&aiU«!j~m~a·;:.•·· 

-· 

, .. 

.... .:, ·: >. redo.-.v. d6 Camaragibe.-J. M. c . .fobim. parece que a ide a alli apres~ntada pó de fa2:er•liai~l8'1ilií'1ulliil~' 

· , . Jtlatrlcu!a do ettudallle H. M. Curvello lei orgaoica como esta ·do_ serviço militar. ~:~~~~f;~~l! · .·-·' .. ":.,.:' · ·· · fazer esta declaraçAo qae pedi a paJavr~, 
· ; ~\%~:,~:i;;;rA:.commissiio de· instrucção p~blica; não deparando coin prova · da minha considera~ão para com o. 
·,: :\::;·:tlocumento.·algom .que possa ·JUStificar·& rraça·ou dia- autor da ·emenda.. . 

· ':';;:;:,:•-pensa, em virtude da qual so autorisa o governo a mandar o sa:PABANAGUÁ:-Obrigado. 
>'~_.;:admittir a exame das materias do 1• .anno da faculdaae 

· . >~:de direito· do Recife o aatndante ouvinte Hermino Martins · Não . havendo ; quém pedisse :a palavra;.' ·. ·· 
.. Càl .. ,ello, depois. da. approvado em .. lll'ithmetica e algebra, .6 discussão, ·e, posto a votos o artigo,- salvas as,,amctD~Uii_J~ 

· · ~ approvado. . . . · ... · 
DE PAIIECBa .Foram approvadas as e,_mendas do S.r• Pa1rân1~g~~~ej 

Que· a· proposiçllo seja · discutida e lambem desappr~- colllmissão n. 82. · 
vada.. . .· .. . , . Entrou em. discussilo o ar&: 8° • 
. . Sala das·, sessões, 8 de Julho da 1874.-Cimha Fi· 
gudr1tlo.- 'f, d1· ~amaragibe.-1. M. C. Jobim. ~. 

, Ficaram· sobre ·a ·mesa,' para· serem tomados em consi-
deraçilo1 com as proposições a que se reterem~ . 
. . Tendo comparecido mais os Srs; marquez de S. Vicente, 
Paes de Mendonça, .. Junqueira, Parananguá, Figueira do 

.... · Helio, visconde do Bom Rétiro, Sinimbú, Saraiva, Fernan
des da Cunha, visc.onde ·de Souza Franco,· Vieira da Silva, 
éonde. de Baependy, Mendes de Almeida, visconde de .'Ióho
merim, : 'Silveira ·da · Motta, . Ribeiro da Luz. e Teixeira 
Junior, o Sr. presidente abriu a sessão. · ' · · · 
--·Leu-se o acta .da sessão·· antecedente e,.nilo havendo 

· · . . quelll sobre eUa fizesse observações, foi approvada. 
,. ORDEM •DO DIA. · 

o sr. Pigueira de Helio •-•'<'Ir. DI1~R1n 
levanto-me' para oppor·me á emenda aa.~ •nn·a,,r.'lll' 
nobres- commissões • de marinha e gaerra; e 
apresentarall! ao art: 8°; Dispile ·o ar&. 8• : . ··. 
. . « Ficam abolidos no exercito os castigos corpora.eaj;~''DAc•E" 
substituídos por outras penas disciplinares ·connmlina(lásjí,D~!~G 
leis e regulamentos .· ». · . . . · .· . 

Por este :artigo; senhores, acabava-se. os .:.I&~'III!''~•:J"'~I~.u~ 
raes adínittidOS DO .exercito, 8 que tantas callU&Ili~~~~~~~
SUS~itad01 DilO SÓ .nos militares.que conhecem· ·.01. 

···.;, IÚ!CRUTAIIIBNrO 

destes caetigoa para a disciplina do .exercito,,como. &aiDbem 
eoi todos os homens, que êntendem que a digoidade;humaoà. 
deve ser Bu!lentada em toda e qualquer _posição,. em ,_que,ello 
se acha. Ora, as couimissGes, seguindo este principio admit
tido no art. 8°, vieram de certo modo destr.uil-o,·. com a 
BIDenda que . fizeram. Esta emenda diz que a dilfJOiiÇ4o 
do artigo não ·é applicavel ás praça• recrulatJas . anle.
riormeniB á emecução dr1 pres6nte lei. 

,. 
/ 

·. Proseguiu a 2• discussão do art. 65 da proposição da 
camara .. dos deputados (o. 207 de. 1869), relativo á. obri
gaçlo do servi2o·no exercito e armada. 

,,,Não .havendo quem pedisse ,a palavra, ficou encerrada 
a aiecussilo. . . 

..(/Posta a votos a emenda suppressiva do Sr. Nabuco, Coi 
/ rejeitada. - . . . . 

Senhores, se a medida adoptada na proposiçilo .da_ ca
mara dos_ Srs, deputados é util, nós devemos abraçai a, na 
sua generalidade, e _não fazer uma Jei odiosa, uma lei de 
excepçlto; porque o resultado d'esta excepçllo, será neces-. 
sariamante dividir o eJ~;cercito nacional e~ 4uas qualidades 
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. Entróu cm discussilo ó àrt. 9•.-'· ' · · . ;, '".' "~:,. · 
·Nilo hàvendo quem pedisse a pal11,vra, ficou ilaÇêrrada';" 

· Posto a votos o artigo, salvas u emendas da ·coirimisáão:
os. 3i; 811 e SG, foi approvada. ·' · · ·. ·. · '" .. ,. · 

. Foram approvadas as emendas da commisslto: · ·' . ~· •· 

de:peiiso~a : ·Compondo-se uma das· que estilo sujeitás· ~os 
castigos- ·militares, . e outra das que delles estilo iseutas. 
Dahi resulta' que ·haverá militares indignos, como sejam 
aquelles que teem · sofi'rido esses castigos, porque não podem 
deii:ar de ficar rebaixados na. opinião de seus camara_dils ; 

. mas tambem ha.verá militares e soldados que o nilo _serão,· Seguiu-se a discussilo do art .. 1 O,· e, na: o havendo quem· 
pedisse a palavra, ficou encerradâ. · porque estão isentos de todo o ca.sligo infamante. . 

Para mais demonstrar a injustiça o· inconvenieneia da 
emenda das nobres commissões, lembrarei ao senado que 
em consequencia da diversão o distincção que no exercito 
estabelecia a classe dos cadetes, se determina em um dos 
artigos deste projecto que cessasse a. classe dos cadetes. 
1\la,s, pergunto eu, porque razão assim acontecia 'l Po!que 
os cadetes pela sua posição se achavam isentos da d18ci
plina militar,, que · geralmente recahia . sobre.· todos . os 
outros soldados; ·e, portanto, se é conveniente exlinguir-&e 
essa classe de cadetes, para que todos quantos assentam 
praça . fiquem sujeitos ao mesmo rt~gulamento militar, á 
mesma disciplina, segue. se qoo nil.o devemos admillir a 
emenda,. das· commiseões, que reproduz a extr_aordinaria 
di.stincçil.o _que: ,elhs. quizeram extinguir, nilo admittiodo 
mais. a. classe dos cadetes .. Eu desejaria sobre isto ouvir 
o,Sr~.ministro da· guerra,. ou algum ,dos Srs .. membros 
da~ . commissões, afim de esclarecer o senado e declarar 
quaesas raziles especiaes que os moveram a esta disthic
ção, .. que m'e parece ha de ser tida por' m'uita gente como 
in~onvenierite e prejudicial á disciplina militar, que. deve-
moi\ sustentar. . . . . . 
. J.,iltt~nto, . não ·podendo deixar de oppor-me á emenda 

das. !)ommissiles, contra ella votarei, se me ·IÍ.ão mostrarem 
_ .·. . . que. ~,.raiiiájosa. 

:, .: ~-~~.: ;Tun~uelra (ministro· da guerra) ::-Nesta 
ma_t~r!a,, Sr. presidente, o grande ponto 1\ resolver é se ·os 

· · castagos "corporaes deviam continuar ou não ·no eurcito 
brasileiro~· O projecto vindo da outra camara acabou com 

/~·:·_esses-, wtigos.' As· commissiles desta casa enten~eram 
· .. , :de~~r .mandar uma emenda, restringindo essas isençiles ·aos· 
,·):.q~e''.entra~sem posteriormente á v~tação ·da lei. 
>,, .;>;Em·, outra ·occasião eu já disse que não parecia muito 
• ·~onveniente ·esta dualidade de penas. Nilo sou muito sym

pathico a. ~sta disposiçito e me parece · que .o exercito 
gaohará:mais em ter uma legislação uniforme. · 

Posto· a votos o artigo, foi appa:ovado. . .. . .· 
Foram lidas, apoiadas e postas em. discussão as seguintes. 

emendas. additivas, que se achavam· sobre a .mesa : · -

E111e11cla• 

. Artigos .ádditivos para- ser~m c~llocados :onde .con-
vier: . . . . . . . . . . .... ·· 

· « Artigo.- O Imperio se dividirá em quatro ou seis. · 
districtos.militarea, conforme ·o governo julgar mais con-,. ·. 
veoiente. . . : , . · . · . ·. .. . ..... 

Nesses districtos, em circumstancias' ordinarias, ser.; .. 
vi~il:o os sorteados doa mesmos que . comparecerein .. nos .. · 
prazos marcados,.e _os que,jsentos ou oito do,alistaminito: ·: 
e sorteio, so oft'erocerem voluntariamente para o exercito. , ·. 

Artigo.-Os cidadãos que independentemente de ·sorteio ·.. · . 
se .ofi'erecerem .para o serviço .. do.exercito,· bem como.· os·:·- · .. 
que comparecerem em devido tempo, no fim. de 20 annciB:·' . 
de praça teem direito a uma remuoeraçil.o de t.OOO.I,·e á·, 
reforma com soldo por;inteiro. . . . . . · :. r:,·. 

Arligo.-A qualquer praça que ·findo o seu. tempo de ser
viço activo, oito querendo· continuar, dar-se-h a a compe
tente licença da excusa, dentro. de· um ·mez impreterivel
mente, salvo o caso de guerra interna. uu ·externa. . ,. ·:. 
. O commandante ou quem. Cor encarregado de fazer.:~: 

eft'ectiva ·esta providéncia, verificada a infracça:ó; sérá:~. · 
suspenso e suj eilo ·a conselho. · · ,. 

Sala das sessões, .em 29 de'Maio .de 1874. _;.. J. L. dtJ 
Cu111&a Pararíagud. » · 

. Eme11da · 
Para logar competente : . . 
Em cada corpo dó exercito haverá uma escola regioaen:.. 

tal, a cujo ensino de lê r, escrever e contar serão obriga-. 
das todas as. praças analphabetl!-s dos mesmos .corpos,. 
nos termos que o governo designar em. regulamento. . . : 

S. R.- Leitão da Cunha.-Silveira Lobo. · · 

.. 

·'_>···S.a~ .F!GUIIR.l DB MBLLO :-lpoiado. 

. O Sa. ~UVQUBIRA _(minirlro. da guerra)· :-No entretanto, 
a sabedoria . ·do senado adoptará aquillo que julgar mais 
acertad?~ Para !Dim a dualidade da j10oição póde trazer 
alguns i_nconvenientes. Reconheço que as illustres commis
sões teriam algumas razões para opioar'pela !órma por que 
o fizeram.: respeito muito todos os seus membros, e a ex
perieni:ia de que sito dotados; porém, em· th.ese; me parece 
que, como d1sposiçito legislativa, a dualidade. da pena é 

o .sr. Il'Jguelra de 'Helio (pela ordem)~_;,;Sr. · 
presidente, como todos os artigos additivos entram coo.:.· }<•:r, 
juuctamente em' discussitol ·e elles encerram materia im;. 
portante, eu entendia' coilveniéote que !oiuiem impressóiJ · 
primeiramente.... · · · · · ' ·' · 

uma cousa menos conveniente. · 
. Faço esta declaração porque o nobre senador pelo Ceará 
interpel!ou-me a este respeito. Me parece, ·como disse, 
que a d11l'erença de penalidade não é cousa muito .ioconve
nient~. E~tretan to a sabedoria do. senado está superior á. 
exper1eocia que eu possa ter adquirido.· 

Encerrada a discusslio, votou-se,· salvas as emendas da 
commissiio n. 33, e foi approvada. · 

Foi rejeitada a emllnda da commissilo. 

O Sa. JuNQUBiU (ministro da guerra) : -:-Já eatilÓJm~ ; · 
pressos. . 

o Sa. FiGUBIR! DB MsLL~ :-; •• oito sómente no jor
nal da casa, mas lambem em avulso, afim de que podasse-
mos ter algum tempo para· meditarmos sobre elles. · 

As emllndas, que são impressas no :jornal da casa, esc;a
pam á nossa atteoçilo muitas vezes por serem impressas em · 
documentos, a que damos destino immediatameute, de sorte 
q11e qunndo queremos consultal-as, nilo as ·encontramr..s • 
entro os nossos papeis. . · , · '· · 

UM Sn. SBNAoon :-E com os avulsos nl!o acontece' 'o· 
mesmo 'l · ·.: 
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. O . Sa.l F1GVIIRl ,DI JfBLLo :-Na:o ; , eases . guardo" o o- .geralme~te. ~ceei ta, que- me pareée que .nlo teri expl(c~çllo: 
-migo:_ por. ae'rem:papeis parlamentares j 'qúànto aôíi jomiies; o 'alo. deixar .de' ser. adoplado:'il:'iútigô elíi~iliilc,ulllao:::·.:' .• ; :. 
· diipoil'''dhs Mr,· miiiído·ils aos meíis amigos e correspóa:.. · AUm 'dia to; Sr •. preside li te, y; __ Ex •. áàbe dó. émpeilhi(e'ii( 
dentili,'oil'a q'uem quero; DilO Die importa mais' com elles que 'elltá_. o. gabinete actual na promil~llci ~aiuslrai:Çilo' 
depoisdelel~os. . . • . . · ,. . . . · .. .• . . . , , .• · ·elementar a Iodas as classes dli. nossa soi:iedáde, dlsposiçllo.' · 

.'.Entendo, jiorlanlo, que se deve Imprimir .em.avul11o que sou. o primeiro.alouvar e a;Applau.dir. ,V;,E~~·iialii( 
esaàa · importantes·· emendas qáe foram .lidas, afim de lhes que neste intuito o governo &eiJ1 até eiiipeóhaao to~;~eii .. 
darmos toda attençllo .e .possam iler aqaiapprovadàs, sem· :recurso~ d_o,_lbesouro com a conslrucçllo : de caaas .j11irâ .ãa' 
c~!DII!e~t~rmos ·.na~a · co~tra~io: ~o .serviço ,Publico, ~e: ~t!l~ito ·escolas nesta capital; que os presidentes de l!roviôciã .teem 
prlncJpalmenle. ao. serv1co. m1htar que queremos agora procurado corresP.onder. ás viatasilo gové·rno,. promõveãdo; 
orgaoisar •. · . . · ' . · · .. · · ·· igualmente à. constraccllo 'de ediftéios para àa éscolài' pri.:.: 

·Peço. aó senado que altéoda a este meu reqilerimento, mádas ·e .com a -creacio, defla.s. Portalito,· a idéa ,dé ,eis ta.;: 
como &em feito . a todos .quantos se· tem apresentado em belecer_ nos .corpos .rêgimentaes um meio dás praças ailil:-: 
casoa idenlicos~ 'Mais U!Jl dia que possa . demorar-se a dia- phabeta:S . ha.vere'oi a. instracça:o eleíneãtar, é, repito,', liléa: 
cassio do · projecto · oiio pó de prejudicar o ·serviço· de· que que é_li nlo · sei cómo possa . deixar. de ser adóptada.' . · .... · ~; _ 

· o ;aeoado•' se occupa.· ·o··s.enado• tem outras· resoliJciJes. a· Mas, disse-ocis .o áobre senador pela provincia .do Ceara·::'. 
discutir, •como a da creaçllo da nova provincia de S_;.Fr&D• •Esta 'di•poaiçll:ójã e:iiate.. . . • . . . ~.·· .. ·. ·.:' -·~< 
cisco;· projecto de lei .. qua dispensa os.desembargadorea· : ·.0 ... s 11• J!ouAIIJBB :-Em todoa os' ~o~poa ·ha ~s~oÍa;·:·: 
·da "Presidirem ao jary e emllm munas outras resoloçi!es até nas comp!lDhias . fixas das proviocias. . , . , ._.,,,.:,' 
particulares: que·, o Sr. presidente tom .dado para ordeoi · 
do,dia; na&Dralmente para que, além· dos aegocios publicos, ·. ··o Sa. LEJTlo· Dl 'Criilu :-:--Perdão i s'ei pert~i-taoíen&ii; 
p,osaam ser atleodidos. também . o a interesses particulares. que nos corpos· existem. ems ~scolas. regimentaes,_ aié'poi.::~. 

Os: Srs;. ·ministros· que ·se. acham· presentes . &eom vi• to que, como· o honrado senador pela _prõvincia do Cear!. sabe;' · 
como· tem camillhado a discusslo' deste . project<f 'nestes tenho si~o. presidente' ·de. muitAs pro~incias; ~etpe~!eila:-· 
oUimos dias,sem .embaraço; por -éonsequencia, maia uni' mente dulo i· mas pensava eu que e•~as escolas·tJoham·· 
dia de.demora lião pode-prejudicai-a. ,,. . . sido ·creadas. por.·deliberacllo .do ·governo, e Diepareêià• 
··Foi lido, apoiado e .P,osto em 'discussllo ·o seguinte que a medida ficaria ·muito -inâis bem aasen'lada,)iiiUs-: 

.garáiltida, ení- ama lei de o'rganiàaçao,.ciuoo éilá.~~.-~'·;'t:/ 
· llequerimento. · Entretanto, o honràdo.senador pela provliiciao'ii~~Cea~á" 

· .R~qÚairo CJUe. sejam· imp~essos .em ,avaiso, para sere~ .disse-nos em arii aparte qae já existem êssas ascol~s por~leit 
dlat .. rib. uido.s., os. ar.t.igos· additivos do proiecto sobre .o· re.- Pedirei ~ S. Ex. fiÜe tenha a bondade de :iíf~ci~f~·Ier~: 

" · · · • .que mandou crear . nos corpos essas eacolas:reifmeotaes;'.: 
ciu_taméàtó, que foram oft'ereéidos pelo~ s~liallores Para~. Me parece que s. Ex. labora em· um perféi.IÓ=!!<IUiY~Co,t. 
DligáA e Leitllo da Cunha;~ Figrseir~ de 'Mel/o.· .· para não dizer erro: não ha. D!' nossa .col.le.cç!_o::;~e~leis 

·_Posto a votos. foi rejeitado. · " . .· neahama, que determine a creaçllo' de semelhantes ilscol.a•• · 
Prosegui11 a discussilo ~os artigos addilivos. . ·Qae essas. escolas ·existam noa corpos, •,isto·· 'sei:1i'e11;;·.~ · 
o sr. LeUão . d&. ~unha a-:-:-Sr. presidente,. o nobre senador nilo me dá 11ovidade nenhama;; . .:maiJ~taoi-:::. • .• ..-.•. 

depois do desagrado que causaram .as,innocentes .~bserva· bem sei que ellas teem sido creadas por actos•dô,;go:vernó;,; ' .. 
çiies qu&,'na· .sessllo de antes· de hootem, fi:( a respeito 'de O que eu entendia, porém,· era. que ~s-mesmal;:.escõlaa:/ ·.,',, 
· " d ' · r · · · · · · · ·d· ll h d. · 'd' 1 · d .deviam ser ·de.-uma vez creadas por lei, para que ,DI<;!;po?; .. · .. 
um . os ar •gos em · 1.scuss 0 ·ao oura 0 'pres• 80 8 0 dease haver mais governo. no. paiz que recuasse.:;.dê~uma;:< : ·· · côp_s_elho, .especiahoeate ao meu· pl!rlicalilr ninigo o·sr:mi.:. . . 
nistro da' guerra; eu lancioná'Va n'ada. mais dinr sob're a idéa tll:o ~ensaia e.lllo. geralmenle.admiUida; : .... :<":i~~-j,~ ... 
ma teria q'ile ·&e 'discuta,' ap~zlir ·do. empiního qüe . mostrará Me parece, portanto, que .o ar ligo additivô, p6'dàiser iiem:?. . 
por ella desde seu· começo. Elitretaato, um apsrte do o menoi: inconveniente aceito e lazer-parte do projecl<i.:•'em · •:.... 

. . nobre aenador pela provincia do Ceará, membro da com- discasPão. -Entretanto,· Sr. presidente, pelo simplés~fac.lCi de. . · · 
~.· missllo de marinha e guerra, acerca de um dos artigos ter eJle, sido enviado á: mesa por. mim, para .. DilO protelai: 
~-; qae ac~bam 'de s.er lidos,. me d.~movell desse. proposito, a discassllo e para nllo por erobaraçó, que talVez o. nobre. : 

e ob~i~a~me a_occapar.a atlenç!o do senado)com brevissi- senàdor pela provinciado Ceará enxerga na ·âdoiç§o·~ó· 
mas refiexiJes a. respeito · desse artigo, que foi- enviado á projecto com esse :arligo, nllo duvida.rei até · retiràt~·o. 
mesa por mim. . . . depois de oavir o ·honrado. ministro da guerr&· cio ".algúiif' 

· .: .·.· Senborés, a ma teria do artigo em discussiio, que tive dos. ilfastres membros ,da commissllo de marinha e guerra • 
. a honra de enviar A mesa, assignado lambem' pelo honrado Nito quero pôr o menor·. embaraço á adopção do projê~to; 
. senador por .-Minas-Geraes, proveio de que em uma das e a prova' é que me limito a estas simples observaçiles' uni-:-' 
discuuiies ha"idas a respeito ~o assumplo, 0 Sr .. ministro camente para mostrar·.as raziies por que oft'ereci ·o · arUgo 
da.; guerra :se enuncio a favoravelmente A idéa .do artigo, em discusello. · · · 
á idéa da creaÇiio. de escolas reglmentaes. Nessa occasiiio, o s~. Junqueira (minis~Ô da· guerra) :.::.. :o.· 
resolvi. mandar á mesa o.nrtigo addHivo;.e o tlz porque addilivo do meu nóliro amigo, senador pela provincia,do. 
me parece. que elle ·contém uma .idéa, que. niio pó de no Amazonas, Sr. presidente, já niio tem,raziio de.· ser, por_que 
me.u· conceito deixar de ser aceita pelo senado.. em todos os corpos existem bssas escolas a que. se .refere. O:· 

O senado sabe que infelizmente o nosso exercito é com- mesmo ndditivo.. · . · · . · · " · · 
posto em grande parte de homens annlphnbetos ; dar, A observaçilo Ceita por S. Ex. dé que este Cacto preci:: 
portantp, inàtrueçilo elementar a esses homens ·é idéa tllo s~va ser traduzido em lei, para que niio houvesso :ai som 
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Sel!lsiio em· 's" de Jiilho· · 

governo que entendesse dispensar essauscolas,· lambem 4.• Ficam revogàdos. igualiné~ta~.o art. iÍ; §. tG.-~,o 
não tem procedencia porquanto, autoris~do o gourno, .arr.' 69 do mesmo regulamento. relativo 1\1 raHas 'dos . 
como foi, para reformar a escola militar, procurou· por meio 'desembargadores ás sessGes do . tribunal e sua' jasu~· 
de um regulamento orgaoisar o ensino para o exercito, e Ocacão; · · · · 
na primeira parte do regulamento de ·27 de Janeiro deste IS~• Os embargos .infringente& do julgamento 'serão jnl~ 
anuo se trata das escolas regimentaes e depositos de ins~ gados na Jórma da pratica seguida, e das leis vigentes, 
truccllo. · independente de nova distribuiçllo, ficando assim revog-~do 

Este-regulamento foi feito em· virtude de autorisaçllo · o art. li9 do supracitado regulamento. . . · 
Jegblaliva. Por consequencia .nllo póde ser aUerado senão Sala das seseGes, em 8 de Julho de 1871.- FlgueirtJ' 
em virtude de nova autorisaçlio ou de uma lei. . de Mello. · , · • ··· ·• 

Assim, pois, Sr. presidente, essas escolas regimentaes Foi igualmente ·Jido, apoiado e posto em discuàsilo o· 
teem hoje a soa existencia· legal ; está ella no tit. 2° do ·seguinte · · · 
regulamento de 27 de Janeiro des!e ·anno, expedido para' Begueriinento de- adla'lllenta. . 

. as escolas militares : « O começo. da instrocçlio militar Requeiro que seja convidado .:.o Sr.- ministro da jlistiça,. 
basea-se •. nas escolas do regimento ; » ó 0 que aqui se aam de assistir á 2• discus~lto do proj~cto deste anno; .que 
determina (mostrando o regulamento); o modo e a lórma deroga 0 art. 6• da lei n. 20SS de ·1871: e dispensa os 
por que esta instruccito deve ser dada. d b d d T · d 

Parece-me, portanto, qus com esta explicac.ito o nobre eselll arga ores e presl Irem os Jurys . as:. comarcas 
especiaes.-Figueira de Me!lo. · · • 

senador ficará satisreito e se convencerá de que o eeo 
artigo additivo nlio tem mais razão de ser, porquanto ha o O Sn. PRI!SIDBNTE :-0 requerimento do nobre senador 
facto, tsto é, a existencia das escolas.regímel)taes, e ha a não póde ser apresentado deste modo: Era neeeàsario·que 
Jei, 0 modo legal da exi_stencia dessas eseo~as. o nobre senador tomasse a palavra para entito oft'ereciel-'o. 

O Sn. F1otlcru DB MBLLO : - Perdôe~ma V. Eir. ; ,:,êu_ 
O I!Jr. Leitão da Canba (pelo ordem):-Não boatem, quando ia conclnir o meu discurso, disse que· 

sei, Sr. presidente, se o rfgimento permitte que en retire d · h · · · t V E d 1 · 
o meu additivo depois das explicac.iles do nobre ministro man ana OJe ·o meu requer•men ° · e • 1 ee arou ·que 

eu o podia b.zer ; portanto, lá está. llrilo peai a p·atavra, 
da guerra, que me satisftzeram? porque não quero perder a minha vez. · · · ' 

O S11. PBBSIDB!ITB:- Póde retirar, mas, estando o ad- Hei de Callar sobre este projecto l!mas poucas de vezes, 
ditivo assignado por outro nobre senador, é preciso a sua porque tenho ma teria sufficiente p·ara ist.o. 
autorisaçlo. . O S11. PRBSIDBNTB: -Vou sujeitar o requerimento ao 
·,O Sa. Lrwrio Di CUNDA.:-Eu me julgo autorisado para apoiamento, mas. sem que com isto se estabeleça prece~·/ 

retirar. · dente, contra o que dispõe o regimento. · . 
-0 s11• PIIBSIDBNTB:~Entlio bem. Os senhores que apoiam o requerimento queiram 'Je-

Consultado o senado, consentia na retirada ila emenda. 
Encerrada a discuss1ie, Coram . successivamente vota

dos e rejeitados os artigos additivos do Sr. Paranaguá. 
·Foi finalmente approvado o lírt. U da· proposí~.ão e 

adoptada com as emendás approvadas para passar para 
· a 8• discussão. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
I'IIBSinBNCIA DO lURY 

Proseguío a i• diecusslio do projecto D do corrente 
anno, do senado, derogando o art. 6° da lei n. 2033 de 
1871. ' 

Foram lidas, apoiadas e postas em discuss1io conjuncta-
mente as ,seguintes · · 

Emendas 
1.• Continuarão a ser julgados DI\ rórma do regula

mento de -11 de Janeiro de 1833 os aggravos de peliçiio e 
de instrumento e as prorogaçiles de inventario.·· 

2.• Nito será licito aos desemb-argadores · pedir nas 
causas crimes espaço para vôr os autos na occasiito eoi 
que tiverem de ser julgados ; nem no das cíveis discutir 
e elucidar a materia, nlio sendo elle um dos juizes revi
sores, ficando assim rovogados os arts. O i e 128 § 2.9 
do regulamento de 2. de Maio deste anuo. 

3.• A discusallo e julgamento dos processos crimes e 
clveis se fará sempre em sessão publica, ficando revoga· 
doe nos ta parte os arts. ~3 e 103 do citado regulamento, 

vantar~se. ·· 
Foi apoiado; está em discasslto, 

· o Sr~ Vieira da I!Jilva.-:Sr. presidente, o 
requerimento apresel!tado pelo illostre senador p,ela pro
viacia do Ceará, me parece que deve.mereeer·a attençlio do~ 
senado. Além das importantes emendas additivas do nobre 
senaaor, o proprio projecto qoe se discute· alio póde passar 
nest.a casa sem se ouvir o nobre ministro de. justiça, como 
é de pratica em paizes que, como o nosso, se. regem pelo· 
systema representativo, · . 

O SR. Frausm.1. DB MBLLO:-Apoiado. ·~~-:~~::. 
o SR. Vmru DA. S!LT.\:- A commissito, ·Sr. pre;/ 

aidento, fez bem . saliente o inconveniente da continuaçil:o 
da presidencia do jory por desembargadores ·depois da · 
creacito das novas relaçiles, algúmas das quaes com- ' ' 
poem-se de numero muito diminuto de juizes. A commiulto 
propile a eliminaçito do art. 6• . da reforma. jndiciaria, 
allegando que os actuaes desembargadores, quinquagenarioB 
e de maior idade, nlto sllo os mais proprio11 para presidir · 
as longas sessões do tribunal do jury por 1õ dias cou
secutivos. E o quB mais impressionou-me ainda roi que, 
adoptada esta pro,idencia, allegando-se a maior coasi
deraçito que ella trariá ao tribunal popular e a maior 
imparcialidade da presidencia de um desembargador por · 
não intervir na Cormaçilo da culpa · dos delictos da eom
petencia do jury e ao passo qno se consignava este prin
cipio na reforma judiciaria, o nobre ministro da justiça, 
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.IIO'seuregnlámeitto daHelaçlles, puoba-se em Cootradic~IO taoéÍ&; podéodo até revogar, por''vfa ·de .eoibàrgosj''as 
com estecmesmo'priocipio •. · .:. · . · . '·· · .· sent~DÇIS proferidas em;appeJI&ÇIO_pe)OS jaizee_da,J• i.as-. 
· 'Pelo regulamento'; das relaçlles de :1833, nos processos taoe1a. · · ' 
de responsabilidade; os juizes da proouocia nn:o eram os o sa. SrL-vlirRA.. 111 :Mon.t..:- Apoiadô •.. 

·juizes 'do 'julgamento; hoje, pelo novo regulamento das 
relações; .os juizes. da· pronuncia silo . lambem juizes do O Sa. VIBra! Dl SrLU :'-Isto alo p6de colltinuar; 6 
jiJigame11to:Isto nllo é iodillerente; altera um principio con- uma verdadeira anarchia; ·aoarchia de que nllo ha, elam• 
ignado. ria legislaçllo antiga que 0 modernismo entende pio em le&islaçlo nenhuma de povo ca.Uo. (Apo(G~OI.), 
eJ: uma·ga~a.nlia iout!l• . , O'Sa. B!RÃO DB PlRAPAÍI! :-Foi . O . resultado ·de' 'se 

. ; i:rearem essãs relaçilesinhas.. ' • . .. '; . ' .. ' . " ' ; 
< o .. sa. FJGUBIBÂ' •DI( !IBLr.o : - o 'modernismo do ··o Sn. LEITÃO Dl CUNB! :-E' o resultado . de se 'ter 

Sr: ministro d\ justiça. . doixádo passar a reforma . judiciaria sem se,' atte'!.der ,i\s 
.. O Sa. VrEIB! D.t. .SrLu :- Este ·moderníssimo, Sr. emeodas que foram aqui propostas. ·. . . ': · ~ ,_, 
presidente, levôotambem o. nobre ·ministro da. 'justi~a a o Sn. · V1sraA DA SILVA :-~erorinas . destacadas, . sem 
adoptar a substitui~ll:o dóà desembargadores pélos ·jui&es· 0010 entre si, dão em resultado ~atas anomalias. · · :·•:·-
de t.•-iostancia,· aindá·mesmo para poder constiluir-'se .. o 0 Sa. LEITÃO D!.CUNJU .:-A anarcbia é· till. que ... é.m 
tribuuat ·Dá-se agora O' 'seguinte, que niio se podia dar . . . 
pelo ~egulamento de 1893 : que 0 tribunal de 2•' in_s- minha província ia h& veado outro dia uma sedi~ll:o por 
tancia,fuocciooa.comjuiaes,_da 1• •. , . , causa d& reform& j~diciaria. .. . · • ·· ··· 
. :;~ntigameote era preciso. que se reunissem seis desem.,. , O Sn. VlEIRl DA SrLu :-Observou ·a corrímijsll:~. 
h,arg~dores: para. constituir-se o tribunal e s6 quaodo que o maior saber jurídico de .um desembargador .em"i:oril~ · 
para o jnlg&men~o de. algum (dito tornava-se precisa ·a para~llo. do de ·um juiz do direito nllo passa· de mera ·sap~ · 
preseriça de um oulrojuiz, é que se· convocava. o .j~z de posição. E, com effeito, vimos que os desembargado~es·que · 

. ·.direito. Hoje nllo é assim ; .hoje .o_ juiz de direito,fórma foram presidir ojuryna capital do Maran~ão éstavam,esque-· 
c~s&, concorre para . constitilir-se o tribunal d~ i• ios- cidos da marcha do processo: o que tem dado· logar a oii:D 
taílcia. serem tratados com aquella consideração a que téelli • di- · 
. -0-Sa .. SrLVBIRA ulrioTTA:-BabarÍdonam ascomarcas. reito pela suiL idade e. pela sul' posiçã,o,.pelos.~d~ogados · 
· · · · que muitas vezes veem _rerid.o o interesse. de .. serrS:;c~ns.ti;_-' 
O Sa. VrErRA DA Su.n:-Dá isto Jogar a factos iguaes tuintes nas decisões arbrtranas que teem.s1do por;elles_: al!f 

ao que passo a referir, occorrido recentemente em minha. proferidas. _ -.·. ·, , . 
província. . · · . · · Outro incooveniente assignalado pela commiaeiio.eín re,.. 

Foi preparado e apresentadq áquelle tribunal um aggravo faeito ao principio da oito intervencão do juiz da prooiiíiêíã: · 
de ,peti~ll:o .. que tinha de sér. decidido_ em relação. Este nos julgamentos, é a segainte : que sendo .lrequell&efos· 
aggravo era interposto da decisão de 'Um dos juizes de recursos de pronuncia ou não pronuncia para as, reiJiçiJes, 
direito da capital que estava funccionando na relação,. e os desembargadores ficam Ígoalmeote comprõoiettidêis ilo · 
sendo esse juiz direito o Dr. Lacerda, achava-se impedido provimento de taes recursos. Por conseg,uiute, 'i ,'felorr_n~: 
de tomar parte. no· julgamento o presidente intérino ·do tri- jôdicia!i~, qne parecia ter a~eito este pri.ocipio, nãO\ O .so.s..;, 
banal, ,o. Sr• desembargdor Torreil:o, seu sogro; dando-se tenta, porque,. se elles decrdem na relaçiio os ·recur&C!,S)ll":' 
estivimpedimento e nlio podendo o procurador d& Coróa terpostos para esses tribunaes, fica abolido o pri~cipio d~: .'' 
assumir a presidencia, e.ollo havendo. além disto outros não intervenção do juiz da pronuncia no ca~o dli:lllÍiijJre- ~ 
desembargadores, .pois que' o tribunal se achava formado sideacia no jury. _ . · : ":· ·· · . · 
com·juizes·dQ t• instancia, assumiu a ·presidencia um Por todos estes .motivos e outros que eu teria •de·apre_
juit dec.direito e o procurador da Corôa, o unico desem- sentar-ao senado, se me occupasso do projecto ·a dos addi-

·- bargador presente, teve de servir sob a presidencia de' um ti vos do nobre senador pelo Ceará, entendo que é ·indis-
·•i""'Jaiz de direito I . . • pensavel a presença do nobre ministro da justiça:. S; Ex: . 
. :·?~t(:p O. :s~. Fraullm& DR MEL LO. :-E' um absurdo. não pó de deixar de comparecer neste recinto, onde cumpre 

. · ~ · que venha expor qual ii o principio, qual é a jurispru- · 
: . O ,Sn. ·. 'VrErR! D!. StLVA : - Felizmente o sorteio de- dencia qoe adoptou om relação. ao processo. e~ relação á 

sig·· nou dou' juizes de direito, nllo .sendo ·assim· compre" 'b 1 organisaçii_o dos nossos tn unaes e em re açlo á compe• 
. liendido o procurador da Coróa {lara o julgamento. Senho:- tencia do.s juizes. . . · · . .· :. . · 

res; eu creio que isto . se p6de qualificar, sem .ofi'dnsa a 
lllnguem,; de ~bsurdo jurídico· (apoiadot), de direito ás o sr. Vli!iCODlle do Rlo Branco (preli·. 
aves: as, como'· diz em aparte o nobre Sr. visc11nde de dente do cot~selllo) :-Sr. presidente, já uma vez o senado 
Abaeté. . rejeitou •• ·• · 

·Por conseguinte, trata-se de ma teria importante. o Sri. Fiausru .os MsLto :-NA:o, senhor, não rejeitou;: 
Dá-se · ainda o seguinte : que os juizes de direito está eoganado. ' r 

decidindo em t• instancia, as suas causas sobem por 
appellação para a relaçll:o onde são julgadas por desem- .. 0 Sn. vrscoNDB DO Rro BRANCO (presidente do conselho) : 
bargadores. Mas supponha-se a falta, por qualquer mo- - ••. o mesmo pedido que se contém no requerimento do. 
tlvo, de alguns d~sembargadores, como se dá agora na oobre aenador. 
relacilo do Maranhllo; os juizes de direito lormariio casa, O Sn. F1ausrn! DE llfKLLO :-Apresentei~o; mas não 
&erllÔ de conhecer dos jlllramentoB pro!e~ldo6 1111 1• ins- ·r pOdo_ ser votado por !alta de qt~orum, 

l:l 

:' 
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O Sn. vtscoNDE oo Rto Dn!NCO (preJidente do conselho) : • nado, nunca lhe fel · contestado; é a prlmelr& .vez, repito, 

-Os-nobres senadores querem a presença do Sr. ministro que se contesta esse direito • ..-·.;>, , .. , . · . . . . , .•. , 
da jusUça; O Sn. vtscoNIÍÊ. no Rro BâlN~~: (p:rê$idetite do conrelhoi) 

O S11. MENDES ·DE ÃLli!II:ID.l :-E' .muito justo. -Nunca se convidou sem necessidade~ · -: ·.·· 
o Sa. 'viSCONDE DO RIO BRANCO' (presidenle do consellio): o Sn. LEITÃO DA CUNH! :-.:.Para. que ~ hon~ado .'preâi.:. . 

~!Ias pelas observações feitas, SS •. EExs. qum1m discu- dente do conselho Oque convencido de que nesta)l:iateria 
tir com o Sr. ministro da justiça, nito o projecto actual, lallo com a maior imparcialidade, que sou unii:amentidno-" 
mas o regulamento das relações do Imperio. Ora, se 6 este vido pelo desejo de vêr presente o Sr. ministro ila jns·liç~ 
o desejo dos nobre's senadores, tendo sido iniciado nesta á esta discussilo, afim de o ouvirmos com proveito ilella, 
casa um projecto que revoga aquelle regulamento, e estando perguntarei a S. Ex. : se a .mataria do projecto é simples, 
esse projecto sujeito a uma commisslto da casa que breve- por tal modo liquida que o senado a aceitará sem emen
mente dará seu parecer, creio que enlito terão os nobres das, póde S. Ex. garantir qua oito haverá algum senador 
senadores a opportunidade que tanto desejam, a de discntir com tençll:o de mandar emendas no correr da. discusallo 'l 
com o meu nobre collega, miuistro da justiça, 0 regula- ·O Sa.· FIGUEIIIA DE MELLO :-Como já se tez.. ·-
manto das· relaçiles. Entretanto, parece que, nllo havendo - · .. 
duvida sobro a mataria do projecto de que ora se trata, O Sa. VISCONDB Do Rro BRANCO (pre~id~t&fs do COflll'"' 
podia· elle seguir o seu andamento natural. lho) : --Se o debate provar a necessidade, nnha o, Sr. 

Não me opponho a que seja convidado o Sr. ministro ministro da justiça. · .... < 
da justica. Pondero, porém, que, se os nobres senadores O Sn. LEITÃO DA Cu!li!A : - Eu dei•me. ao ·trabalho 
entendem conveniente que passe o projecto ora sujeito á de discutir nesta casa a reforma judicia.ría. do Sr. ~i&!". 
discussllo do senado, não o devem retardar, podendo ser conde de Nitheroby. Dos cnnservadores do senado~ lomoii· 
convidado o Sr. ministro da juslica quando vier á ordem eu e o Sr. visconde de .Moritiba. os unicos que no• .oppu
dci ., dia o projecto do nobre sêoador pela província do zemo·s á grande parte dessa reforma ; apresentámos emen:-
Ceará. . • das, que foram rejeitadas; predissemos entilo o que o paiz . 

O meu nobre colloga déseja tanto como os nobres ee- está boje presenciando :-a maior anarchia na execilçito· 
nadores discutir o seu regulamento das relações. Espero da reforma. 1â o outro dia eu o disse em aparte, queloi 
que ba de fazei-o perante o senado e perante o paiz,- de repellido pelo honrado _pre!idente do conselho, .até 'a ver- ~ 
modo" digno de sua illustraçito e deixando tambem maio- bando-me S. Ex. de incompetenle para a discussão desse 
festa a prudencia com que se houve, nio guiaudo-se unica- a.ssumpto I · 
mente pelo seu parecer, -mas ouvindo os conselhos de O sn: VISCONDE DO R1o BaANco (presidente do conselho): 
m_)itali pessoas competentos. N"' d' 1 

· O·Sr. Leitão da CU.uha :-Estou em duvida 
a respéito do voto que hei de dar ao requerimento de adia
mento, que se acha em discussão, depois das observaç~es 
.do honrado presidente do. conselho. . . 
• Par~ce-me, Sr. presidente, que o honrado autor do adia-

. mento pede a presen~a do Sr. ministro da justiça para 
dis~utir a matcri.a deste projecto.. . · 

O Sn. VISCÕNDE DO R10 BnANCO (presidente do conselho): 
-Depois hito de querer que venha para. a discussão do 
outro projecto ; elle tem que fazer na outra camara. E' 
preciso attendor ás conveniencias do serviço publico. 

. O Sn. L!lnÃo n Cm nA :-:-. • • que é o que está agora 
s.ubinettido á deliberaçl'io do senado. Nestes .terinos, per
gunto ao Sr. presidente do .conselho : quer S. Ex. privar
.tios 'da exbibiçito das luzes do Sr. ministro da justiça nesta 
materia? Entendo que não nos pó de privar do direito de· 
pedir esse valioso concurso. . · 

O Sa. _MENDES nE AtliEtD! :-Apoiado;, é muito con
veniente. 

O Sn. VISCONDE rio R1o BnANCO (presidente do consellia): 
. -Se o senado nllo póde dar um passo sem o Sr. ·mi

nistro_ da justiça •••• e e não basta a opinião que elle 
enunciou no seu rolatorio.. • . · 

<>0 ISSe ta , , , · .. 

O Sa. Lur.to DA CÜNIII. : - Sr. presidente, n!o desejo} 
ser chamado á ordem por·V. Ex., como o ·'fui em outro· 
dia, sem muita razão, permitta -me V. Ex. que o·· diga ••• · 

0 Sa. PRESIDENTE:-Fiz ama obser~açlto. . . , . 

o Sn. LEITÃO DA Cu.NJIA;-: ... 8 como já incorri-no de- -
aagrado de V. Ex. nessas questiles de ordem, nilo quero 
dizer agora ao nobre presidente do conselho em que- con
siste essa anarcbia. Quando se discutir o projecto, hei de 
appellar para os factos, expol-os, ·e per~runtar entilo a 

. S. Ex. se elles podem ou oito razoavlemente ser admittidos 
como prova do que digo • 

o Sn. SILVEIRA D.l. MoTTA:-Slto Eugestões do ·sr; m:;;.'. 
nistro da justiça. · · · · · · · 

O Sn. LEtT:Xo DA. CuNRA.:-Bastará que eu apresente 
dons ou Ires Cactos de perfeita anarchia na execucll:o da 
rdorm~ judiciaria para ter toda procedencia. minhâ argu
mentaclio. 

nlas, voltando ao requerimento de adiamento, pergun
tarei ao honrado presidente do conselho: pó de S. Ex. privar
me a mim ou a alguns dos nobres senadores de apresentar 
emendas ao projecto que se discute, de ouvirmos, entlto 
sobre ·tlles a opinião do Sr. ministro da justl~a 'l Certa-. 
mente nito; por consequencin, porque nos quer privar S. Ex. 
da presença do seu· illustrado collega? · O Sn. LEITÃO DA C v NuA: -Senhores, todos os dias 

vemos levantarem-se doutrinas novas; para mim ó perfeita• 
menta novo que se queira privnr o senado do ouvir um 
dos ministros de estado a respeito da especialidade do 
qua so trata. E' um nso plono em quo ~empra esteve o se~ 

o Sn. 1\fENDES DE ALMEIDA. :-E' pouca caridade para 
~0~~. ' 

O Sn. LEI TI. o DA CuNuA :-E, ·Sr. presidente, para. 
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~e'o bonrado:•preiidelite~tlo conselho v~ja que'.estou tal
laudo com toda imparcialidade,.declararei a S .. Ex. que oa:o 
ine refiro ao regulamiintô das relaçi!es d.o .Imperio. Direi 
mais : aparto-me, desvio-me dG alguns dos meus nobres 
ciolleg&s DO juizo que. (uem a respeito desse regulamento, 
Jillo hei ·de su)eitar a· intelligencia com que.o li e-o apreciei 
ao conceito dos meus honrados collegas, que se oppoem a· 
elle;· "Portànto; vê· S. Ex. que, insistindo pela presença do 
Sr. ·ministro da justiça nesta ·discussão; não tenllo em 
mente tratar ·do regulamento das relações, porque; pelo 
contrario, ·nessa :-questllo o Sr. ministro da justiça ha de 
ter-me. ao seu lado. Está o Sr. presidente do conselho 

...... 

·Sr; ministro da justiça vé'-se que .S. Ex. já.de~ an.tecipa~' 
damente oseu placBt, para quue. podesae revogar. O• arU'go :~ .. 
da lei, que conrere nas comarcas espaciaes -a··presidencia · "t:': 
do jary aos desembargadores. Mas, isto olio obstante, ea 
entendo que o nobre presidente do conselho. devia. permit~ 
tir que o seu. illu>trado collega viesse ass.i~tir a_ esta dis
cassilo para convencer aos senadores que duvid.am da le-. 
galidade e conveoieneia do regulamento de l .. d~. Maio 
de 1874. · . . 
. 0 Sn. VISCONDE DO R10 BRANCO. (presidente do COIIBSlho): 
-Isto h a de .te~ uma discussão especial. · · . · · · · 

satisreito "f . 
.. • · · · ·O. Sa. VISCoND.B DB AB!nt:- Como eu disse em outra 
ó. Sa.' vÍsCOIIDB . DO RIO DãA:NCO (presidente de con..: sessão, esse regulamento acabou CÓDl-a boa àdministracãó 

selho) :-Muito bem. da juetiga ou pelo meno.s tornou-a impo·ssiveJ.· Eu entendia' 
o sa. LBITIO J),\ CUNnA :-Se ·insisto, pois, 110 r6que- que o gabinete actual devia ser o mais interessado em 'que 

rimento em 'discussilo é nnicame11te porque entendo que o o S_r. ministro da justiça compàrecesse á discussão do 
Sr .. ministro da justiça p6de vir trazer a .este debate muita proJecto d~ que se trata, para resolver questi!es· muito im.:. · 
laz;·nio só.a respeito do projecto, como a respe1to.de ai- portantes, e que exigem uma immediata solacão por honra 
gõínaa emendas,: que. por ,. ventara tenhamos .de mandar ã .do gabinete. · . ·· · . . • · · . 
mesa. · · Senhores, é:-facLo. publico que dons tribuoaés de 2(iÍn~: 
:·()-Si: VISCOIIDB Do·· R1o BRANCO (pre1idente do con- stancia.protestaram contra o regulamento expedidci.'jiel~ ' 

. selhô):~Elle ·ha de vir· depois, por occasilto da discussão Sr. ministro da· justiça, .e este facto deve ter sido -Jéva'ifô. ·. 
do. regulamento das relaci!es. · ao conhecime~to do governo pelos respectivos presidentes· 
··:oi.s~. L~ITI~ DA. CuN~A ;...,...Esto.u ac~bando ~e dizer a dos tribunaes. Portanto, sendo assim, DilO convem que . o 

V •. Ex .. que não me lembro agora do regulamento das re- gabioe~e.dé uma sol~çii? qualquer so.bre est~s p~otestos.? 
1 · ·· · V E · · · · 11 1 . A adm1mstração da Jushça ha de contJDuar..por este modo~ 
açi!es e • .~ x. quer por torça ,aHrar-me p!Lra e e O gabinete niio ha de resolver se e!tes . dous trihuoaes, o 

O Sa. vrscoND.B · DO R1o Da.!.NCO (presidenta do con- • da Côrte e o de ~ernambaco, teem ou nii.o raziio.'fSe 'por-:. 
sel~o).:...,...Se ha esse proposito I .ventura estes tr1bunaes toem razão, cumpré ao governo . 

.. O Sa. LBI~Io DA. CUNHA :-Mas eu oiio o tenho : tratar de revogar ou modificar o seu regulamento.& dar ü 
o que tem o regulamento das relaçi!es com o projecto quê ~rovid~acias ~:ecessar!as para que se possa adminiátrarrús~. 
discutimos? São cousas inteiramente diversas. E11 suppuz t1ça, VIsto como os tnbaoaes declaram que sob tai·regimén 
qiie depois· diL franca declaraç,ii.~.que fiz, o Sr. presidente é _impossível a administração da justiça. Se; porém, esses 
do. conselho ficasse satisleilo. • • trlbunaes DilO teem razão, a sabedoria do Sr; ministro. da· 

O Sa. VISCONDB.DO R1Ó BaANCO (presidan.te do conselho) : justiça não deve esquivar-se ao servico· ';ele ·coovencPr.não 
só aquelles iribanaes, como aos senadores qu'e Í!llo do 

~Refiria-me ao nobre senador pelo Ceará. . mes1_11o parecer, que a administração .da jasti~a. póde 
O Sa. SILVBiR.!. DA. MoTU :....;.E' incontestavel. continuar excel!eatemente sob o regímen do regulamento • 

. . o Sa. LBITlo DA CUNHA;~.; •. mas _vejo que s. Ex; é E' manifesta a necessidade de dar aos dons trib!I!Jaes uma 
incontentavel 1 · · . · resposta, havendo a. este : respeito uma resolaçilo· qualquer. 
· Sr.· presidente, como e a tencionava· discutir o projecto e da parte ··do. governo,· por honra sua. . - , ·. · . 

&alvez fazer-lhe algumas emendas, desejava que isto ti- ·Senhores, eu não sei se comprehendo·hem as co.uaas:;. 
'\'8BSe Jogar na presença do Sr; ministro da justiça. E'· niio estou coll~c.a~o·nas altas cadeir~s em qne se assen
uilicamenle por isso que en desejava que S. Ex. viesse ao la~ o.s nobre~ ~111n1~tros para poder d1zer: no '\'OS.So logar · 
senado. . faria ISto, faria aqullle~ Parece-me entreta.nto obvio que o· 
'·Voto; portanto, pelo requirimento, não tendo em mente governo não póde ser iudiJl'erente. Sendo assim e podendo· 

trazer par~ esta_ discussilo a do regulamento das relaçi!es. 0 S_r. ministro da justiça per ciccasiiio da discussãD deste. -
proJecto dar uma resposta satisfactoria aos senadores qué 

O llr. visconde de AJ»ae1é :-Sr. pre~ Impugnam o seu regulamento e principalmente· uma res-·. 
sidente, admira-me o empenho com que o· nobre presiden- posta aos trihunaes que disseram ao g·ineroo'que com tal 
te do conselho deseja que .Passe o projecto que se acha rego~a~ento aiio é _POSSI!el a administração da justiça, . 
em·discoss!ió. A.dmir~-me, e mnitol porque este projecto con!1r1a antes, e. ser1a mau coherenta e· mais digno do 
contém a revogação de um dos artigos da lei apresentada gabtnele actual, presidido pelo Sr. visconde de Rio 
em 1871, sendo S. Ex. já enta:o chefe do actual gabinete. Branco, quo S. Ex. fosse o primeiro a concordar no com
Parecia-me que esta ·consideração tlevia fazer com que par?cim~nto do Sr. ministro da justiça á discussii.o ,do 
S. Ex .. não se mo~trasso tão ·sotrrego em revogar a dis- proJecto do que se trata; ' · 
posição ae uma lei, que S. Ex. defendeu ·e que passou E' nssim que entendo. Todavia o nobre presidente do 
r.entra o voto da minoria; com grande esforço do minis- conselho acaba de asseverar ao senado que este assumptó 
terio, a que S. Ex. actualmente preside. ser~ tomado em considernçllo, quando . a commissiio de 

E' verdade. quo do relatorio apresentado osle anno pelo Jeglslaçllo apresentar o seu parecer acerca do um projocto 
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oiJereeido ·· pelo · illustrado senador pelo . Ceará, que ha 
.pouco tempo deixou a presidencia ~a rela~!Io da Côrte. 
- · Tenho motivos para crer que a commissno de legislaçllo 
nllo tardará em apresentar esse parecer. Temos empenhada 

Se.nhores, pretendeu o nobre Sr. minist~o, dll faz~nda: .e,. 
prêsideote do conselho, que .a :mataria. de que-se trat11~( 
era muito shilpled; e que deviamcis re·servar todas as nossas: 
objecções para quando tratassemos do· 'proje~to, ,,qoe. e.u. 
apresentei á casa, no iotenlo de ·declarar-se .. sem ell'eito o 
~egulamento .de 2 de Maio do ·187 i. Mas pódé o Sr: mi··.~ 
nistro da fazenda. declarar-nos a ordem -em que devemos 
aprésentar os nossos trabalhos 'l O regimento do IÍeoado" 
nãõ nos permitte ·que oll'ereçamos emendas a todos os .. 
projectos, que se apresentam, na· occasião que julgamos. 
competente? Pois bem ; é isto o que fa~o _com pleno 

. já a palavra do Sr. presidente ·do c_onselho; promettendo 
que o Sr. ministro da justiça, sendo convidado, ha de. nos 
fazer a honra de comparecer para mostrar o erro em qu~ 
laboram aquelles que não acham bom o seu ultimo regu
lamento. · - · · 

Assim, sem . deixar de dar o meu apoio ê o meu voto 
ao requerimento hoje oll'erecido pelo nobre senador pelo 
Ceará, não farei outras observações sobre o assumpto ; 
reservo-as para quando o Sr. ministro da justiça com-

direito. · 
Senhores, apresentando-vos as considerações que 'já teem, 

sido por mim Ceitas sobre o regulamento e · as que nova..; 
meut~ vão seguir-se neste presente discurso; jnlgo que' 
obro cavalheirosamente. Não quero sorprender a casa, 
nem o Sr. ministro da justiça cc:.m 'argumentos, que lill:o 
tenham sido apresentados antes ao s.e'ó examé.; pelo contrario 
desejo que tenba S •. Ex~ o tempo necessario para dar..:lhe 
facil e peremptoria resposta. ·Portanto, hei de colilinu·ar··a:· 
apresentar as· minhas· emendas o hei de· justificai-as· pé· 
rante vós, afim· de que a admicistração da ·justiça seja· 
prompta, imparcial, jnsta e.digna do paiz,·como .o deve ser. 
Disse o Sr. ministro da justiça no art. G• d~ se~ regula• . 
mento': · . · 

" parecer no senado, como nos promelle o nobre presideo te 
do .conselh,., afim de as~lstir á · discussãó do projecto a que 
acabei de referir-me. 

Posto a votos o requerimento, niio loi approvado. 
Proseguiu a discussão do projecto. 

O Sr. FJguetra d~ Helio:- Sr. presidente, 
levanto-me para apresentar novas emendas additivas ao 
projecto que se acha. em discnssito ; e como hontem foi eu 
o senador que fallou -em primeiro e ultimo Jogar sobre esta 
máteria, o men discurso de hoje nãÕ será senão a· conti· 
nuacão do antecedente. 

s'enhores,. estou til:o persuadido de que não deve durar 
um só momento, so isto é possivel, esse lata! regulamento 
de 2 de Maio de 18 7 4, dado. ás re,lações do Iml'erio, que 
pretendo fazer empregar todos os esforços ao men alcanc~, 
afim de que seja elle revogado quanto antes, e .pusse o se
nado brasileiro, que .16 tem em vista os grandes interesses 
d.o Estado_e a boa administraçno· da justiça, convencer-se 
de que as minhas idéas sobre esta ma teria. são fundadas 
em razões· jõstas e fnabalaveis. 

Admira, senhores, que nesta casa um senador se levante 
para dizer que se achará ao lado do· Sr. mioistro 
da justiça em relação a esse regulamento, e não tenha 
.tido a bondade, seeão a coragem, de tomarem considerac1to 
as propo_sições qne aventei. Se o nobre senador pela pro
víncia do Amazonas se acha convencido da legalidade, 
cônveniencia e necessidade do mesmo regulamento, que 
occasião mais opportuna s_e · lhe póde o1J'~recer- do que 
esta para refutar immediatamente, ao pé da lettra, ar
guições e censuras que lhe .fiz, fundado na mai.! inaba.
lavel colivic~ão ? Porque se t~m furtado o nobre senador 
a esta discussão, se para ella. está devidamente· preparado, 
pois nos disse que desembainharia a sua espadà em favor 
do regulamento do Sr. ministro da justica.? Venha. á 
tribuna exprimir soas convicçõss, e nn:o se éontente sim· 
pies mente com meras palavras, que não podem servir de 
argumento. A, 11utoridade que possa ter um sénàdor nesta 
casa perante os seus collegas, não resulta de assercões 
simplices, mas sim de argnmentos fundados ; é na 'tri
buna que esses argumentos são qualificados de proce
dentes ou nllo : palavras vãs nilo podem ter nenhnma 
inüuencia sobre homens illustrados, ·e traquejados nos 
negocio& publicos. Pó de o Sr. ministro da justica agra
decer ao nobre senador o ter-se declarado ~iii 'fávor do 
seu regulamento, mas .esse regulamento contra. qual se le
vantam as relaç!les do· Imperio, nem por isso terá mais 
autoridade perante os jurisconsultos ou perante os legisla
dores, que o examinaram attentamente. 

« O tribunaL.dti relafàO funceionará com .a maioria de 
teus membros. » Desta liisposição resulta sem duvilla·, ·que 
todas as vezes que o tribunal· nãó tiver a maioi'ia de. des- : 
embargadores· par~ funccionarem,. o mesmo tribnnal cessa 
de existir ou antes deve suspender as ·suas funccões como 
tribunal, áté que s~ compele essa· maioria. -- •· · · 

Entretanto pelo .artigo ,seguinte· do regulamento se de
clara que, no caso de faltarem membros para . constituir o , 
tribunal com maioria de desembargadores; sejain ·chamados 
os juizes de direito. Sen·do ássim, tendo as. ré!a'çaes de ' 
Goyaz e de Matto Grosso s~mente cinco desembarga_dores, 
e podendo dar-:se por circumstancias muito naturaes, qne 
oellas nilo se reuna a maioria ·dos deeembargadores, mas 
sómaote o prellid6nte e algum outro desemb~rgador, po.
demos dizer que essas relaÇões se acliam devidamente' con· , 
stituidas? Jnlgo que nllo ; as relaeiles estilo impedidas de 
ruoceiouar. Admitto qno se· chame· um on outró jiÃiz de ' 
direito para preencher o. numero dos desembargadores qu··· _' 
faltam ; porém chamarem~se juizes de direito' para· em 
maioria completarem as relaç!les, parece-me medida'intei;.;. _· 
ramente contraria á. lei,· que quiz constituir esileli tribunaes 
com jnizes especiaes, com maiores garantias de sua inde
pendencia e illuetração, e tambem muito inconveniente,·· 
porque, chamados de suas comarcas ~s juizes de direito, · 
passará a administração da justiça. a ser nellas adminis
trà.da · pelos juizes municipaes, qne carecem da indepen· 
dencià de posição e da pratica e aciencia,qqe a lei áuppile . 
nos juizes de direito. . _ · 

Senhores, diz o Sr. ~instro da jnsll~11 no art. 10 § 2~ 
do seu regularoento, que · pertence ás relar.ões cone~der 
:prorogafiíO do prazo ali! 1ei1 me:or para 'rs proceder a 
inventario. Ora, o que é que nos dizem a~ leis anteriores, 
que condições impunham ellas aos magistrados para · sa 
conceder essa prorogação ? Elias exigiam que houvesse 
impedimento invencivoZ para que o inventario nno se fi.; 
zesse no termo leg:al de dons mezes. Esta disposição, que 
se achava no reg•mento novo do · desembargo. do' paço, 

' \ 
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. ~~~~ii~~Íil~J,,a~~:t?Xs:;)ià~~o~. ~a~~· a: lei' de 22 dé S~- ou minÍos equidósas· ~-à· maior . -~~usura. ·~uê.:ell;~~ ·~ó~e~'.: 
teoibro·>'lde · 1,8_27-; e.:~epola;':p_ar& o• reg~lamento das. rela- ter dos seus ·actos; -. .. . . . . 
·ça.~~Af!l::~~ ~a!(eiro· de.·t'~_ss:. Parepià; portanto, quo o ~r. : Venha o nobre senador pelo A_mazonas demonslrài','qáe .. 
mialstro:daJUSIIÇa,·organlsaado o seu regulamento, oito po- esse direito de censura· existe lias rela'ç!Jes. O. direil·o do 
diá .preã.é'eadir de uma condiçito indispensavel, da condiçito ·censu·ra, senhores,_ e de advertenci~ tem Jogar cjn:ando,· feit"ô-

• .dn6~!:'.güá ·fton, pela' qual . se provia qae· os· inventarios se o processo .a. um maghlraJio por crime dé respoasabili- •. 
· 1hesiillii · dentro do prazo Je·gal, e ao mesmo tempo se ói:: dade, recoahece-se qae da simples omissll:o ou pr_e:Vari'-' 
corria' ao CaSO extraordinario, em 'que ·o "impedimento 'tosse cação, DitO se seguiu prejuízo publico ·ou particliJar; . 
in~~'ncivel. Entretánto é 1sto o que se oito achá no regu- porqae o_ crime eslii no mal feito · e elite não se veri6coil. ·. 
laíneato do. Sr. :ministro da justiça; e consegaintemente Cens.urar os juizes inferiores, fóra do .caso de proéesso. 
pare'ce-oie que; se esse ·regalameato devei ser. CODPiderado criminal, qae se lhe tonha . instaarad~, é rebaixal~os' .aos'. 
e. executado como ·lei, devemc~s suppor sem. duvida quo a olhos do publico .• Toda a ceosara deve· limitar-se ·a re:. 
.condição de'impedhnento invencível para se conceder pro- Cormar..,lhes as seateaças, como elrdito de erro oitilllil. ~e 
rogação de inventarios jã oito existe;· essa concessão .fica rã oito da máAé ou culpa criminosa ; e isso deve .. bastar· àos~ 
inteirameate arbitraria ás relacões.; e aisso alio devemos olhos do legidadõr.. . · .· .. · • '_ . 
conseutir. . : . . . . . .· . • .. · . . .. Didse lambem. o Sr. ministro. da justiça DO seo regula.;.· 

Selihore.s· da confecção de. regnlamentos, sem a !tende- mento, §. 6•. do ·art. 10, que perte_nce ãs relaÇ4es aclverlir '· 
·.rem-se ás .dispoaiçõea legaes, resultam· graves inconve..:. 01 advogaclol_a·solicitadores,. e suspenclel-01 do e::erciCio de· . 
nieates.· Lembrar-vos-bel para ·exemplo,qae pela legislacito 1ua1 . funcfrJer ~· atd. ·seis . meze1. Senhores, .·oito e:iiste 'lei ~. 
ao liga; aquelles que não tinham carta de bacharel. formádo nenhúma que dê âs relações o direito de suspender' os 
oú de doutor em direito,: e des•javam ter provisão para ad- advog<ldos; é isto. nma alteração. das leie, que· regulam· a· 
vogar, oito podiam ser provieionados sem que viessem â. oóbre' proflssilo de advogado e a pralica sego ida em~ todos.'· 
Cõrte lazer exame perante os chancelleres da· casa da snp- os te10poa. O.lidvog~do ou solicitador só.'pódtfser píiaido'. 
plicaçlto ou dos presidentes ·das relaçiles · nas· províncias com sospenaãó do officio · pc)r oito a 30 dias; e .em innltá de., 
do Imperio; . ·· . . ·. . . . . .. . . . · . . . ~~ a 40$, quaado. injuria. Se o advogado, pelo lado do 

Assim ·determinava muito expressamente o art; 2 • direito faz bem ou calumnia as partes ·em allegáções· ou 
§ '1 •. 0 da lei de ti de Satembro de 1828 ;' mas; como o cotas de autos, e a parte ~1reo,dida requer que sejam ris .. : 
regimento de 3 de Janeiro de 1833 · nito exigia qne esse cadas .. suas p_alavras, conforme determina o art. 2U ·do· 
e:iame se fizesse na preseaça dos presidentes das relações, codigo crimiaal. · · · . ·.. . · .· · " 
dàhi resoltáraoi praticas diversas; algans presidentes de Se· estes ·empregados· da justiça estivessem sujeitos .a· 

. r~laçile~· não p~ovisionavam a "l}inguem, sem exame 'na taes adver.tencias e suspensões, a liberdade de ilua:profis~ 
sua pres~nça ; ·:·eatretanto. os presidentes da relaça:o do ·silo seria· ôjfendida e. soa dignidade· rebaiXadà;: muito-
Rio. do'Ja:aeiro ·o dispensavam, cooteataado-se com. exa..: principalmente quando nlto existe lei, ilue marqlie a(pé'nas·,: 
mes feit'os ·peran!J os juizes temporaes. Porque 'I Porque o disciplinare~ .a qae de~em ficar sujeitos. A censura·.' ·ou·" 
rêgulâm~4IO de·.t8~3 não'tinha exigido esse exame .em suspensão· tornar-se-hia arbi&raria nesta hypothese, · Se.o·. 
prezeÍica dos· presiilente3 das relacileoJ. Eis aqui· .duas ju- advogado procede mal, como membro da soéit.dida elle 
rispruleóêias,·dàs quaes. uma· alto· pó de deiur de. ser re- eslã sojeit~ .ãs leis que regu!am oà acto(de __ todo(.óa· ci- : 
provada,·· porqae .uma só deve sabsislir, ·visto que· áma só dadãos; se no .. exer~icio de suas fuacçiles, poréii!,Jl&'pilrta ; 
p~d~' ser· conforme ao que a lei quiz aUender. · " · - mal, a relação ·atteoderá ou oito âs soas razões, miui _'nanêa· · 
. :.Se_· o· Sr." ministro da jusli~a oo seu regulamento oito: po'derá maodal~o éens~rar· ou suspélider. -'.. ' ·, ,. · · ·-·~::: · 

exigiu que bouvesse. impedimento invencível para se. f&ze .. ;' E, 'por~alito,:tirna · attriboição _qae legalmente 'nilo~ existia,···. 
reín olr iàventarios Córa do termo da lei, estã claro que e que o Sr. ministro da justiça quiz dar ás relações"seni , 
elle deo ás relacões uma attribniclto inteiramente· arbitra- utilidade pratica; . · · . .: . ,· : .~: ··.· 
ria,_ depeadílnte "some~te de áell.boín que'rer, qne póde Continuo nesta analy$e1 senhores, porque desejo ccilivea;; .. 
conceder ou· oito conceder a prorógaÇito 'do prazo sem· .. cer-vos~· que as_ palavras que eu disse contra o· regulá;' 
neabuma ·régra ~irectora, porqoe, qu3ado a lei dã· arbilrio; meoto sito fuadadas e dignas de .vossa coa~idêração; .. ··. · ... · ~ 
ainguem tem. direito de ir procurar a razão por que· a _a_u:. Disse o Sr.' ministro da justiça no § 7• dô · art~ .to·:: 
toridade procerieu deste ou daquelle modo · · · . « Pdrtence ás iel{lçiles proceder t~afórma do art. t'll7:'do-

·O Sr. ministro da justiça no § 5• do mesmo art. 1 O codigo do processo criminal, quando ··e"' .. autos·. ou_papeii 
do. se o regalameato disse igalamente que ·compete ás de que tenham de_ conhecer descob~rem crime. de' relpon::; 
·relàçiles cenaurar ou advertir noi accordão1 01 iui:es ifl(e~ sabiliclade ou crime commum, em que tenha lo(ptr .a _acjllo. · 
riore1 e. multai-os ou condemnal-os na1 cudar ugundo a• of!icial. » . . . .. · ·.· ·. ' . 
dispo•ifrJenigentes. Semelhante disposição, seóhores, é ia- Sonhores, na Córma do art. 157 do i:odigo do pro..;· 
teiramente nova; nunca ·as rolaçiles us11ram de semelhante cesso . criminal a·s relações só te.em o .direito de .mandar 
voto 'de. ceasura sobre as sentenças ou despachos que os proceder centra algoem, quando aos autos ou .Papejs que . 

. magistrad~~·profarem, e que lhes·sa:JI presentes por via de lhes Corem presentes encontrarem· crime de 'respo~sábili~ .. 
appellaçllo o o recurso. · da de, porque a edtes· estão limitados os seus poderes .. ·· 

As ceasnras; que as relaçiles exercem, reàoltam soineate legaes; se, ·porém, existe algum crime. de acçllo offiéial; :~ 
do Càcto .·de àannllarem, de reformarem ou modificarem as e lias deixam aos promotores pnblicos, aos agentes do chi\~.': 
senteaçns · dosjaizes infllr!ores, e para j aizes que querem ma do ministerio · I•ublico, o proceder como entenderem ·; ·: 
aprender, que teem o senllmento do seu dever e de sua as relaçilus oito se arvoram em promotores poblicos. · ·:·.,: 
dignidade, e!&a revog~çilo da sua sentença como injustas · So alguem rias suas transac~iles, commelte um furtõ ·; 
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e este furto por meio de uma acção civel vem ao conheci-. 
rriénto da relaçio, esta reconhece somente o direito a ser 
indemnisada a parte offendida, e neste sentido se exec11ta 
sua sentença; mas não mandar procede'r contra o homem, 
que se tornou a seus olhos réo desse crime. 

Se as relações tivessem· de maodár proceder por essa 
maneira, senhores, entl[o teriam ellas de mandar proceder á 
denuncia e accusaçiio de muitos crimes, porque em mui
tíssimos casos olles s!!o descobertos pel.:a acção civel a 
que se limitam os offendidos; mos, se quando se commette 
um crime, qualquer parle póde limitar-se a pedir a satis
façilo do damno,. como .é que ágora se quer que, vindo a 

der, que .. me raça tio grande :favor,:dlnip~ndó'i~l'iei;rô.f'emj~; . 
que labora. ininha' rrl!o~~;?inte!l,ig~C,,~!J:!&_d.•l.fe'J•;ilrô~·~:.; •• , " ' 
to"lhe a maJor grat~d~~ e ,reconh.ecJ~~~&J.O:,~;f.i;;;,:,'jJ:,:r.: i.""..li, ; · •.. 

.. O § 13 das attnbn1çõ~s dos. prea•d~ntes.~;~asF't,~~a'~lln : : ;:::":::; 
du que lhes pertence amgnar com os JUi:et~;idOUt.llo·• os~')·· <: ' <-.:z. 
accorclão1 , com o r~lator a& carta~· d~ aentenfaüSeiih..oJ:es;:t:.·. · • ·. · · 
não Callarei da expressão injurídica e inexacta ·comó :é~a~éllii;'T'{ ·· 
dizer que todos os juizes, que. intervem em Ulll accor.dlo/ : ' 

- parte pedir somente a reparação do damno e nio que
rendo saber denunciar e perseguir o crime, mande a rela
Çll!l proceder contra. o criminoso? . 

Senhores, .. tratando de regular as attribuições . dos 
presidentes das relações, o Sr. ministro da justiça disse 
no -art. 12 que elles seriam substituídos em suas faltas ou 

· impedi mantos pelo . desembargador mail antigo ; entrB os 
de igual antiguidade pelo que tivBr mais tempo da magis
tratura e . niJ cluvidll pelo mail llBlho em idads, n!lo sendo 
em caso· alguJn o procurador da Coróa.. Eu já.. mostrei em 
outra occasi!lo que essa disposição não tinha razão de ser 
na· parte em que suppõe-se que ha desembargador de ig11al 
antiguidade, porque esta igualdade de antiguidade nunca 
se dá ; e, portanto, é preciso ignorar o qtie se passa no 
supremo tribunal' de justiça, quando tem de declarar a 
anti~nidade dos magistrados, para que se possa entender 
que póde haver dous magistrados de .. segunda instancia, 
que tenham a mesma antiguidade. Já fallei sobre isto é· 
n!lo continuarei ; mas espero que o. nobre senador pelo 
Amazonas ainda venha defender o Sr. ministro da jus
tiça acerca dessa disposição, que, a meu vê r, não tem razão 
de ser. . 
- Senhora~, !aliando ainda das attribuições dos presidentes 

das relações, diz o regulamento no § 8• do art. H que 
a. elles· pertence conceder 30 dias àB licenfa, .com OU sem 
ordenado; •ão {azarado falta ao ssrvifo, aos desembarga
dores, jui:er .lerritoriae: e empr~gados de iustiça, partici-· 
pando-o logo ao governo na Cdrte e ao1 presídenterdas 
prooincias. Já em outra occasi!lo eu declarei nesta casa 
que o Sr •. ministro da justiça não podia declarar que os 
presidentes das rela~ões podiam dar.Jiceoça, além dos des
embargadores e juizes tflrritoriaés, aos mais empregados 
de justiça. Eu demonstrei entlto que oão havia lei que o 
aúlorisasse · a tanto ; mostrei que havia grande JDcouve
niente no ·exercício. dessa attribuiçito para a administração 
publica, porque se poderia desorgaoisar a administrac!lo 
judiciaria das comarcas e· dos termos ; mostrei finalmente 
que n!lo havia necessidade de conceder aos presidentes das 
rel~ações semelhante autorisação, porquo podem as leis do 
paiz executar-se, embora n!lo se conceda aos presidentes 
as relações o darem licença aos empregados de j nstiça. 

Rogo, portanto, ao nobre senador. pelo Amazonas, que 
desta cadeira (apontando para o logar em qu.e se a81e!lta o 
Sr. Leitãa da Cunha) disse que se achava ao lado do 
nobre ministro da justiça em defesa do seu regulamento, 

. que nos mostre a lei que autorisava o Sr. ministro da jus
. . tiça li semelhante procedimento ; que nos demonstre que 

:. semelhante· autorisnçito em falta do lei lhe estava implici
tamente concedida, afim de que a lei. das novas relações 
podasse ser devidamente executada. Rogo ao nobre sena-

são juizes do rei to, porque j11iz do Ceito é somente'aqôéJii:"; .. •· .·. 
que é designado para relator, e todos os mais são jui~el,;/· 
revisores; .mas direi que ba sem ·duvida violaça:o ·d&·~I~it;.:,· ·- .·:. 
quando o Sr. ministro da justiç~ diz que o presidente·:da · 
rel,,ção assignará com o relator, as cartas de senlen~a, , 
porque a Ord. do liv. 1• .§ 13 declara expressamente, que;· 
quando muitos juizes intervem em um accordlto, a carta 
de .sentença deve ser assignada por dous desembarg~dore~ 
que nelle intervieram,. e por isso, se por acaso dava-se· ii. 
circumstaocia de não existirem alguns desses magistrados,· 
entio era nomeado um outro desflmbargador para assignar.·· · 
Como, pois, oito havendo· inconveniente algum nisto; o 
Sr. ministro da justiça viola, uma lei. tão clara, ·8 que tem 
sido sempre e.xecutada nas relações?. . 

Disse o Sr. ministro da justiça no art. !O ao reg~a:-
mento que: « Nos proce11os criminae1 que tivB&Iem de 1er 
julgador pelo supremo ·tribunal de juslifa •. olficiri.rd rempre 
o procurador da Co~úa ela relafãO da Cdrte, aindll que o 
crime {o11e commettido {6ra do districto da mesma relafàO;,., 
Senhores, uma semelhante disposicão não era oecessaria 
neste regulamento, porq11e ella já esÍá iocl!lida nas leis que 
regulam as ·a:tribniç_ões do Sr. promotor da justiça. A 
Ord. do li v. 1 • tit. 15 principio declara muito expressa-• 
mente, flUe ao desembargador promotor. da judifa flBr-
tence requerer . toda• ar causas que tocam a judifa com 
cuidado e diligenci11 em tal maneira que por suiJ ,culpa e 
negligencia nela pereça, auim .como que ao seu olficio per-
tence formar libe!!os contra 01 prelo&, q!'e por parlB' da· 
}ustiça hãB di ser julgado• na casa clll tupplicaG40' por' 
accorclão da relação. De conrormidade com esta legislaçio, · 
o nrt: 30 da lei de 1.8 d.e Setembro de 1818 · determinoíl''· 
que interviria sempre perante elle na accosação a tod.os 
os crimes . · ' ·; \, 

Por estas disposições vê-se que é inteiramente desnê~' 
cessarir. a uiLima parte -do artigo do regulamento,··e,:· 
quando ella apparece no regulamento do governo, parecá:;;. 
me que o Sr. ministro da justiça oito o fez senlo para 
justificár de certo modo a reluctancia ou resistencia qua o 
promotor da justiç& destP. Côrte oppoz, afim. de nilo d!!-
nunciar um desembargador, que se tinha tornado r6o, de 
um crime horroroso •. Com etreito, sendo o Sr. promotor da 
juStiç& intimado, por ordem do relator do supremo tri.., 
banal de justiça, para dar essa denuncia, a. isso se .recusou 
elle,tdeclarando que não tinha obrigaçilo de o ía1:er ; en-
tretanto que às ordenações dizem qoe a elle pertence re.• 
querer tudo aquillo que for a bem da justiça, de modo que 
ella não pereça; e, se a bem da justiça, erá e é denunciar 
os criminosos ,perante o tribunal competente para julgai-os, 
o desembargador promotor d<l juetica oito podia recusar-se 
a isso.. • · 

Mas o promotor da' justiça vive nas graças do gabinete, 
e tendo delle todos os 11remios que o& occasiilo lhe podia 
dar, era necessario que a esses premios viesse ainda 
nccmccr de desculp&r-lhe um erro do direito, quando em 
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f·tel':d êyilrJí?:Pelõ"".eoôtrario· o Sr. miniltro .ter-lhe Erain os escrivlle8 .que subslitÜiam sempre :o8 secretarios 

. : ··'·u~; clar,adof!2erro,;<emi,qoef:.elle tin~a cabido; e e isto Coi determinado pelo art. 2° do de·creto 'de 80 de 
.. · ··~eíclaracel:"õ·.;êonipiteliteiÍiente;·: .·: ~':.·:; ... . . . :Agosto. de t81it. . . . . . . 

: ' -'úEiifi~~ref.~o'!:f:toÍ;{rlieiii':dlfvida reparado, porque mezes ·Diz no art. 311 o Sr. ministro da justica: « 01, 81cr'i1 
. <: '·.depõ1s:;!itprcimotor ·:da jostica oilo teve dimculdade em de~ crivi!ea da• relaf/Icl serão nomeado•, na {Ôrmà da· legi•

.. ·.f,nunc.lâii~Í(âccaâar os bispos· de Olinda e do Pará.. E', sé-. lafiiO ein vig6r, .com ar reguintes alteraf/Ié~. » Pergunto 
· · ·;·.,~·)ib.~lêíf.;~~lraordioario: que depois' de uma semelhante eu : h a lei, que dê ao governo attribaiciJes para mudar a 

.. ~.re~_ug~-~nc1a em accosar- um rt!o de um crime horroso e da legislaçilo re!ativa â nomaaçilo e provimento dos Jogares. 
•. :·ta~~i~ade com que se accuaoa perante o supremo tribunal de ·escrivães ? Nlo. ba lei nenhuma; nem er~ isto neces~ 

:; d~ue.-priucipes da Igreja,,o promotor da justiça nilo tivesss sario para a boa· execoçilo da lei que creou o anoo.,pas:-. · 
_,dado ao puhli~o, por esses-jornaes, as raziJes. do seu. in- eado novas relaçiJes no Imperio.- Part'anto, e11 queria· qite 
: cohoreote procedimento. o honrado senador pela província do 'Amazonas me 'viesse· 

: ,~ O_i'Sa. VlBIR! DA SILVA:- Deus ilos livre q'aeos juizes mostrar que o. Sr. ministro da justiça, tiohâ' autoridade,. 
lo_. sse_·_·m obrigados a dar as raziJes 'de seu P. rocedimento. para fazer excepçiJes na legislaçilo que regulava ella ma-:

teria, e se ao mesmo tempo houve coovenieocia e otili~ 
,O sa·. FUJUBIR! DB'IVBLL0:-0 prom~tor. da joirtiça dade publica em alterar o que ella determiaol1 •.• : .. ' '- . 

llíiO.é juiz, é um orgilo do governo; está; responsavel por Diz, no art. 36, § 3•, que aós escri~i!es cla1 relaf'IIe{in~ 
suas- acçife8; se ellas alo crilicadas, deve apresentar a deCe• cumbe dar ar parte•, ainda que o ·não ezijam, recibo• ·do• 

, sa·.de .sua boora.-e dignidade. . · papeis por ell111 aprerentado1, 'devendo datar e ttlfgnar·ol 
. Senhores, Callando no cap. 3° § 9, do s11cretario e mais meBmoa recibo• que ~erao eztrahidor de·um livro de talão, 

empregados da.relaçilo, dizia. o Sr. ministro da jaitiça que numerado úubricado em todas· a,-,uar -(olhas pelo preri~
ao secretario compete apre~entar qs autor a diltribuiçifo deute . da relafãO. Me parece inteira •noYidade,·.oo -fttro, ·o: 
na vespe,ra d(J 1e11ão qus reguir-111 ao recibimento delle1 sobrecarregar os escrivães com· um trabalho. que as pro-' 
~endo criminae~· ou ao preparo,BBndo civeil. Ora senho- prias p&rtes nilo. exigem ;-e como não h·a a respeito 
res, eotende-se_o que é apresentar-autos á distribuiçilo, por disto, e nem pódo haver, a menor flscalisaçlo,·segoe-se que 
que equivale a dizer que ao desembargador presidente ·da se adoptou. uma ·disposição inteiramente inutil em si e 
relaçilo se devem levar os autos crimes, para que elle os vexatoria· ··para os escrivles, de que se podia · prescindir 
distribua- a juiz ·relator; port!m dizer qae se devem apresen- sem o menor inconveniente. ·. . . 
tar ao preparo·as causas cíveis no dia anterior ao da sua Diz o Sr. ministro da justiça no mesmo art. 36; §. 7° 
apresentação, é sem davida usar de expressilo, que nlto te.m tratando das obrigaçiJes dos escrivltes 1 que « compete ao 
razilo de ser, que oito pó de ser entendida \)ela legislação. BICrivi!o remetter ao archivo do tribunal, cobrando ·recibo 

O preparo. dos aatos consiste no pagamento que a parte do recrelario, Iodar 01 livros e áuto1 {indo1,·quando jà 
deve fazer das assignaturas ·dos desembargadores ; ora, tiverem decorrido 30 annos; que se contarão qliailto aor 

.este pagamento só 6 feito quan.do a parte interessada na livro1, da data do ultimo termo· ou a11ento, e quanto; ao•· 
decisilo dos autos vem expontaneamente satisfazer os di- autos, ·da ultima ~entenfa panada em julgado,.~ ou de•• 
reitoa devidos, pagamento que se .razia 011 pelo appellante pacho nell61 proferido. » Ora, pelas leis· actuaes, o ·es
quando· ,elle .queria logo adiantar· o julgamento da sua· crivilo é guarda de todos os papeis, que correm· pelo aeu 
~a11~a,: ou pelo· appellado, se elle queria -lambem adiantar cartorio; e nenhuma excepçilo ha a este respeito. Se houvesse 
à'.; sua causa e repeliir a tâctica de seus adversarioa quando uma lei que tivesse creado, dentro do tribunal ou fóra· delle;. 
interessados na demora. Porém ápresentar ao pagamento um archivo. publico, eu entenderia que erà talvez· couve
eis :·~autos cíveis no dia. immediato ao de sua recepção oieute a disposiçilo que o Sr. ministro da .jastiçarapre-· 
na·-;,lecretiria · do tribunal, pagamento que se ha de •entoo no seu regulamento e ·que eu acabo de lêr. ·lias, Íllo 
fazer., quando a11 partes. lj11izerem, t!· uma cousa que· havendo este 'archivo publico, os escrivães das· relações· 
n"lo dem ·razio de ser; uma nihilidade ou exqoisitice nilo podem ser .desapossados · de seus actos, muito .. prioci
que'·Dilo devia caber ein rrgaJam.eiÍtO do governo, qt;e deve pa)mente quando dahi lhes resulta prejUÍZO .. nos seus 
ser.bem pensado e bem escripto. Se, porém, eu es1o11 lucros peconiarios, como é o.•de Íllo poderem receber.'emo
engaoado -neste ponto, se a expressão-apresentar causas lamentos pelas buscas que tiverem de dar nos auto.a doa 
cíveis ·ao preparo-é justa, é conveniente,· tem algum sen- seus cartorios, buscas .qíie n.ilo teem. preço determioadó .e 
tido, ·rogo ·ao nobre senador pela província do Amazonas por consequeocia que lhes. dão· uma tal Gu.-qual· vantagem. • 
que· me venha 'convencer; porque, dada essa hypothese, E, senhores, se a disposiçilo desde § .7• do '&ri. -36 é 
immediatamonte reconhecerei o seu talento ·!l c~pacidade. util, porque razlto o Sr. ministro da justiça,. com o mesmo 
.. ·Já notei em outra ·seas!to, senhores, que o Sr. ministro direito, com que a adoptou para os escrivltes. das relaçiJes, 
da justiçar no art. 211 do seu regulamento, diz que os se- nl!o a ampliou para todos os escriviles da C6rte ?. Se a me
cretarios das t:elaf/Its, nar .ruas faltar ou impedimentos, dida é conveniente para uns, deve sel-o para todos. :Por
serão subrtituidos, em primeiro logar pelo amanu,nre, e, tanto, ou por. injusto, ou por defectivo, pecca, e muito, o 
onde houver mais de um, pelo mais antigo; em segundo seu regu!Rmento. 

.. ·• 

lagar, pelo escrivão mais antigo nas Telafões gue nlfo tiverem Diz o Sr. ministro da justica o o artigo U: «Nar.: . . 
amanuensBs. Já declarei que esta disposição não me parechL faltai ·ou impedimentos de alguns" dos eserivãcs da relafãoF .: 
coovemente, porque o secretario da relaçiio, eendo um sera elle substituído por um do• escrivães companheiro, •OÍI.. :·-·,·~· :' 
empregado importante, deve ser nella substituído por outro por pessoa designada pelo presidente ·do tribi,na!, segundo a~·-:~;,;.,\;;:-. 
que tenha igual importancia, e oito podeaios classificar o conveniencia do servifO,» P~lo alvará de 8 de· Agosto. de ·:· '· · 
amanuense nesta ~athegoria1 ma,s eómen.to ~8 escriviles ... 17rí31 os escriviles, nos seus Impedimentos, deviam :~er· 
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aell\pre substitui~o~ pelos escriv.ães ,companheiros •. O a~tigo 
8• da lei de 11 de Outubro de 1827, determinou que·nos 
sêus .·impedimentos, fossem subtiluidos pela pesioa. qu8 a 
le(de~ignam, ou que esco!heSIB a autoridade na falta des:. 
ta 'desig.riação. Foi por isto que o decreto de Agosto· de 
1887 assim ~e exprimi!l· (U.) . . . 

da, pe~!ç~o •• ;61 no .. caso,. e~réa_~lo, ~!·~~.~~io~~r~~~~~~ª;~~l&.~ 
t.raord,nar,a. ~ · . , _,, . , .... ;. ,:,.~ .. .-,,~.:~"~~ 71.;.,";..(>!~. 
... , Ora, eu rechmo contr.a _es.ta .~l~p~si~.ó;,,P,~.r,,,me.p~rec~r. 
muito. inc.onvenieute. e .illegal, e peço a.attençilor,:~dlh~"-bre 
senadoi: pela provinda do. Anía.zonas, .aO~ d~ .q~~.;l,! .digo~ ·.· 
defendel-11, visto como S. Ex., tilo. francámente; 4.!!'c.l~.f,l!l!,:· 
nestá casa. que ee achava ao lado.do .$r •. ministro.d_a j_qs~,iÇ!', 
para tomar a defesa. do seu regulamento, contra,.o.q~J . 
en .me. tenho levantado, de accordo. com;.os .. tr,•_~qn"~·· 
do P.aiz. . . · .. _ ·, .•. : ...• , ,.;~}1 

·· Destas disposições resulta q!le os .escrivll:es das rellições 
.~evem ·ser sempre substitui das pelos escrivll:es compàubei
ros, e que nll:o ba nenhuma. . disposiçilo que autorise os pre,. 
si dentes das relações a nomear pessoa eotranba, se assim lhes 
aprouver, a pret~xto de conveniencia do serviço, como en""' 
tretanto e! ti. no iiOVO regulamento das relações. Eu pedi
ria por isto ao nobre senador, pela provinéia elas Amazonas, 
que. me viesse convencer qne h a uma lei que da aos presi
dentes .das relações o direito de no'mear para· o 'serviço 
dellaa peso·as que nilo fossem os seus respectivos escriv!es, 
~ado o i10pedim~nto ou falta de algum delles. · · 

-' O :.Sa. Ls1rio u CuNDA: .....; Penso que V• V; EEx;;•·nlo 
silo infalliveis. · · · : · ~.-. 

O 811. Freus1u DB MBLLO :;_:Sim, senhor; más é ~qài 
que se pó de provar que· estamos em . erro, . e que o novo 
re~ulameoto sobre este.assuinplo é .conv:enie11te •. ·. '·, 
. Pelos arts. 311 e 8 6: do regulamento de. 3· .. de Janeiro. de 

1888, a petição de ordem de 11abatu~corpus.- de:via<.,aer 
apresentada aos presidentes _das relações em,~cto:de,coo
ferencia; em acto .continuo, era distribuída um deaembar:
gador, e este pa3sava ·a examinai-a na. mesma. Eessão .do 

Senhores, diz o art. ·48 do regulamento :- ".Ar,pr~v{s/Ãea 
dos advogado• uolicitadores .serão pasrad61 .por tempo de 
dous .. a quatro annor, ·e poderão rer renovadal,. se ·or. pro
vuionadol apresentarem attelfadOI de abonação dOI jukes 
dé ,direito, perante os quaea. servirem. »·Senhores, . dei
xarei de notar a inoovaçito inteiramente inulil e desneces
saria, que fez aqui o Sr. ministro da justiça, alterando a 
pratica seguida. de serem dadas essas provisões por um a 
tres annos ; mas nllo posso deixar de reprovar a ultima 
parte deste artigo quando ordena que as provisões dos ad·
vogados ~ó possam ser renovadas,se apresentarem aUestados 
de abonaçllo dos juizes de direito, .perante quem servirem, 
porque tod .. s nós sabemos que nas comarcas ceolraes 
muitas vezes se form~m intrigas entre os juizes e os ad
.vogados; e como um presidente de relacão, na distancia 
em que dellas ,se acha; não póde saber :quem é que tem 
razão; segue-se que, se os presidentes das relações só pódem 
renovar as-provisões em virtude dos atlestados dos juizes 
de direito,. e esses attestados não v1erem, a_s provisões 
não.serilo.tambem renovadas, e a injustiça que commet~ 
leram OS juizes de direitO CODtinuará. a produzir OS seus 
efreitos contra advogados muitas vezes· dignos da consi
deraçilo e confiança publica no Jogar em que residire10. 

Qiialido ·exerci o Jogar de presidunte · da relaçilo desta 
Côrte,' algumas vezes d1iJ[ei de renovar a_s provisões a 
certos advogados, porque me. constava que elles nilo 
tin~am as qualidades necessarias de saber e moralidade 
para bem servirem no templo da justiça ; mas- nunca me. 
deixei ·levar sómenle. pelos aUestados de juizes de direito 
ou dos juizes munieipaes; examinava esses attestadas, 
como os convenientes documentos q·ue em suá d-.fesa podia 
apresentar o adv.ogado, a quem esses magistrados desabo· 
navam, e ·então defo~ria-lhe conforme entendia justo. 1\Jas 
pela maneira por que se exprime .o artigo do regulamento, 
os presidentes ·das relações oito teem mais o direito de 
conceâer a renovação das provioO'es, uma vez que faltem 
os allestados de abonaçilo dos juizes de direito; e isso 
me parece grande injustiça e inconveniencia. 

tribunal, interrompendo. àté qualquer outro serviço; :afim da · 
qu~. a petição fosse .deferida pelo tribunal na mesma ses~ 
são, expedindo-se ou oito ,a. or~em,requerida,: .Assim. se 
procedia, porque a or:d.em de habear-corpus ·devia ser expe-.. 
dida dentro. de duas hora~, (reparem ·os. no.bres, senadores) 
oa fófma do art. 812 .do codigo do processso. ,Agora 
porém o Sr: minielro da justiça deroga·estas disposições, 
porque a ordein poderá .ser expedida depois de-.48. horas, 
visto que é esse o prazo po~;" .elle deiignado . para que 
ella seja levada ao conhecimento do tribunal.a quem colll-
p·e te deferil-a; .. . . · . . , . , 

.Ora,· esta disposiçlto consulta melhor os)nteresses .da 
justiça do que dispunham os arts. 85 .e 36 do·.regula:
mento de 1888 .? .- . .· . . . . : .•.. 

O homem que estivesse sotrrondo ~ma prisão)njnsla· e 
recorresse ao tribunal da relação, achava dentro d(duas 
horas_a decisilo .de sua petiçilo'; concedia-ee-lhe.ou,não:,se. 
lhe concedia a ordem .de habeas corpus .; agora, pelo·.uovo 

-regulamento do Sr. _ministro da justiça, .ella pod.e,eer expe~' 
dida dentro de 48 horas, porque diz o .. art •. 83 desse.regu~ .. 
lamento, que de novo. lerei : O presi.lents. da relação.faJ:4• 
minuâosa ea:posição em mesa na .primeira •es1.iio do .tr,i~ 
bunal, se.esta nouve~ .dater logar ,dent~o de .48 11111:~s da: 
apreuntaçllo da pettção. Quem &'arant1a melhor onnte:-: 
resaes da liberdade ? . . . . . ;. ,, ; · 

Fallando da ordem de llabsas. corpus, diz o Sr. ministro 
da:justiça nos arts. 81 e 83 do se o r~golamento que a peti
ção de llu1w~s-corpus, dirigida à relação será apre&eniada 

. em qualquer dia ao prericlente do tribuna!; a· que o presi
dente a apresentará na primeira 8ess/lo do tribunal, se eda 
110ttvcr de. fer lagar dentro ele ~8 ~oras da apresenta cão 
; . . .. . . .. .. .. . .. . . .. . 

« No ~aso contrario, accrescenta 0 artigo,. se convocará 
sessão extraordinaria. » Ora, .. pó de muito bem acontecer 
'lUê um~~: ordem .de habeas corpus nilo possa ser .expe-, 
dida nem em 72 ou. em 96 horas, porque, se nós soppo,-: 
zermos que a pêtição é apresentada ern uma sexta-feira: 
ao presidente, antes mesmo de aoaa a sessão do tribunal, 
como o presidente não é obrigado a relatar. a petiçlto 
senão dentro de ii horas, segue-se que, se o domingó ·e. 
segunda-feira seguintes forem impedidos, não poderá esta: 
.?rdem ser expe~ida no tempo do novo regulamenh, En
tretanto não ha exemplo da que uma o.rdem pedida á. re-. 
laçilo. deixasse de ser concedida ou negada dentr.o de duas. 
horas, como .determina o codigo do processo criminal •. 
Consulta-se aqui melhor os interesses. da liberdade,?: 
ALtende-se mais ao soffrimento dos presos ? Preata~se, 
melhor culto á. justiça com .semelhante disposi~ilo ?. Eu, 
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desejariaaer:illl!ml~ado pelo· nobre 1enador pela·pravincia Desejo, pcirtaoto,.que o nobre s.enador pelá_provinclá d~ 
· do Amazonu. · · , . · ·· · Amazonas venha. mostrar-nos que esta' obsenaçilo miaha 

'Ontro'reparo~,·q'ue:··teobo.de·-razer, 6 sobre o art. 91S, oilo, tem ruodameoto, que o art. 16t do cod.' crim., em-
. e sobre ·elle eu peço a .honrosa 'atleoçlo do nobre senador pregando o adverbio-publicamentl~,o faz de ·uma· ma-. 
pela província .do Amazonas.lDiz o art. 91S :-Apre- oeira superfectatoria, e que no mesmo vicio cabia eaae . 
IIAiado o (rifo, urdo IGrlladol dou• juizel, oi 'qu_ae_l, 'decreto de Outubro . de 18ISO, 'que roi dado para. a boa 
cfepoii d• indruido& do procesto, pa11ardo com· o·re-'- :direcção dos trabalbos do supremo tribuilal .. da justiça e 
ltllor eiÍI acto •ucceilivo a julgar 1ebr11 a formafão da das relações, quando versavam sobre·:accusaçilo de, empre- ·_ 
cUlpa, t11ncenllfi-11 a· cleci1ão por dounolo1. conformei.- gados, sujeitos á . soa jur.isdiclo. Todas as palnraa.de· 
Neste artigo eupprime-ee uma lias condições oecessarias ao uma. lei slto consideradas necessarias, por· isso mesmo que' 

· l~rteio, que 6 a publicidade afim de que elle·. oll'ereça ga- o legislador as empregou;· ellas devem ter etle•to para 
rautia nal ao denunciado .. No art. 162 do cod. do pro- algum fim, e,.ee no codigo ~o processo criminal eocoiltra:
cesso, faltando-se da maneira por que deviam ser sor- mos a aisposiclto de que o sorteio dos desembargadorea · 
teados os:juizea de i• iÍistancia para julgar a- pronuncia deve ser feito pnblicamenle,· o Sr. ministro da josUçâ: nlto. 
do1. empregados publico& chamados á ·responsabilidade; podiitsubtrahir e~ta condiÇllo de publicidade; indicada -p~lo 
diz•se que o 1orl1io ,aro a pronuncia determinado f_&O artigo adverbio ptiblicamente. · · · · . ·~ . 
atdec•tlente,· 1w.d (11ila publicamente, depois que o iodi- . Senhores, já o declarei, segundo me parece, em' um ·dos 
ciado tiver,sido ouvido sobre a denuncia ou queixa. meus anteriores discursos, que· me tinha parecido proceder . 

Parece-me que_, sendo tirada a palavra publicàm1nle do o regulaoieoto sem equidade, ou antes com manifesta 
artigo do novo regulamento das relações a goe me refiro, violacllo da lei, ·quando no art. 106 determinava que os· 

_ Dito .se póde suppôr que a publicidade do sorteio- deixou réos ãccnsadós por crimes. de respoosabiliááde 'podiam só~ 
de existir Y que já nlo 6 oecassaria; embora seja reiJne·, mente recusar Uf!l Juiz, quando as leis actua_es' lbe da.am 
rida pela lei ou pelo ccidigo do · processo · criminal ? Sem ,o direito de recusar dons, . conforme sa vê da le1 do· su- ' 
duvida neohàma; e, entretanto,· tlto necesRaria ·se julgou premo tribunal-de justiça; no ar!. SS, que devia ser.appli·: 
eiaa publicidade, . que por decreto, de' 20 de Outubro cavei aos réos sujeitos ao julgamento das relações;: como 
de 185~; 111 determinou q1Je tanto ilaarelações; como no ror pelo art. 23 do regulameoto de S-de'l"aoeiro·de:18S8, 

· aupreoio, tribunal de· justiça, o·_ sorteio fosse feito· pubJica- atteota a identidade de razão que. se · dava no caso. Sem .. 
m~nte •.. Na .lei do. supremo • tribunal de justiça nllo existia insistir mais· oeste ponto, peço ao nobre senador· pela :-pro-· · 
e~se adverbio salutar; mas o ministro de entlto, o fallecido 1incia do Amazonas que demoostr~ que as leis-erravam .' -
Sr •. coo1elbeiro Eusebio, julgou conveniente accreseeotal-o, dando ao r6o o direito de recasar dous juizes -e ao'· accu- · 
porque· da outro modo ó sorteio ·póde ser sophisticado. sador sómente üm, _ e que a disposiçltft actual 6 mais 
Pó de-se dizer .. qae seja· publico· o sorteio que se f~z,· ti- acertada e. mais equido~a. ,O nobre senador talvez_ o· possa 
rando·o presidenta dei t~ib11oal a sorte e•Jeodó elle nomes fazer com muita ·proficieocia, e ··eu-lhe· rogo mais -de uma· 
t~Ue nellas:se iodieãm, ou podeodci _ler aquelles que ,muito vez qne me· ollo deixe da atteoder aos pedidos ·que lhe: te-
bem ·qnizer? Na:o; 6, portanto, oecessario que o sorteio nho feito no meu discurto. · ' ~- ' ·· 
11~ faça de uma .maaeirà· que garanta a publicidade. . · · . · · · · · 

Se o p.resideote .de um tribunal tirar,. com sua propria O Sa.-MBNDBs DB ALKBID!:-Eile atteuderá ao reclamo. 
mll:o, de uma uro·a ·as cedülas, que indicam os nomes dos ·· · · · ' · · · · · · · · : ., · 
. . I . . . . r. b O,Sn~ 'FiliUBIR.LDB Mn.Lo:-Outra.id6a,para.a.qual 
JUizes, e · er os nomes que qu1zer, ·esse sorte1o 01 pa li c o c.ham. 0 .lambem à atteocllo· _do nobre senador pela ·pro(.Iocia _,: 
de .cel;lo modo, porém, na sua esseocia, 6 secreto. E' para· · • , 'do Amazoaas: pelas leis aetaaes as discussõe_s e jalgaliiÍ!Dlo' 
que' baja a Verdadeira publicidade, que DOS jurys ie ,exige das reJa_ cõ. es se flzeràm sem. p' re em ilesslt_ o po.· bJica, ... e 'assim., 
que os nomes doe 'jurados 8ejam sorteados por um· menino; • · · · · t8' 
á para dar· logar a· esta -verdadeira publicidade· . que 08 o deviam . ser;attenta a termi_oante disposiçilo do. art. . }la . 
presidentes dàs relaç~Jes costumam tirar as ceilalas, ver. os disposiçiio provisoria sobre a admioistraçile~ civil. D~sejo· 

. nom~s que.:~llas.indicam e d'ar ao secretario ou o11lcial do que o nobre s·éoador venbà most~ar que _6 'mais cónv~ni:
tribuoal, afim de as ler e proclamar ao pnblicó os nomes ente á admi~istração da ja;tiça, qae essas se façam, em 
doe . desembargadores nellas escriptos. Desta maneira 0 sessão secreta, conforme·.determioa o art. tOS do _novo re
publico tem garantia- de que o nome indicado pelo. se- guiamento, que ilnpugoo, assim como . qu~ e~ta ses~ilcl_ se:
cretario é aqn_elle que 0 J)resi~eote leu em particular, creia deva ter s~meote Jogar para a votaçilo, e oito para a 

. b d discussão, em qoe os. voteis sl!o'propalados. . .. '· . . . 
atteota a 1mpossi iliila e moral de indicar elle nome di- DeseJ·o ·.t.ambeoi, qu_e 0 nobre senador me diga 8_ e, sen.do 
verso, sem ser immedialameote desmentido pelo mesmo · · 
presidente. . _ . · o-promotor da jqsliça ·uma d~s parte~ que flgura:,na ac.; 

éusaclto dos jéos respoosabilisados, deve eUe entretanto . 
O· Sa. MB!(DBS DB ALliiBIDA :-Apoiado ; o mais é gosar . do · singular privilégio dei entrar rieu~a da . 'To-

abusar. · · · · 1açiio se'ereta quao~o lá nada tem que fazer, como eu..já 
O Sn.· F_IGUBIIIA lis MBLLO : -Senhores, longe de mim 

está o dizer que haja. presidente de tribunal que abuse da 
attribuiçilo que a lei lhe deu ; julgo,-os todos homeus de 
bem, incapazes de ama tal vilania ; porém, as leis devem 
priviuir as fraquezas humanas ; a lei mais cooveoiaute, 6 
al(uella que dá menos arbítrio ao juiz e melbor juiz o que 
'o ma menos arbítrio_ para si. · 

2•·nl. 
' 

disse no meu disc.urso anterior, mostrando as contradicç~Jes 
em que tinha cabido o Sr. ministro da jusli~!'· 

I~;ualmeote diz o art. 108 (chama para isto a attauçll:o 
do .nobre senador pela provioeia do Amazonas) : «Quando 
01 rt!os. ou accusodore• nào cotJcordiJrem na fórmm indicada 
no ariigo ant1cedente, 11 houvsr r~quilif4o 'd11 qualquer 
dslle•, proc6d6t-~G-ha ao 1ortdo do !l"' h11 de •m~rcer o 

u 
.' 
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dirlrito .. tfe:_·,.ecu&a; ., Ora,• esta disposiçito me. parece -lntei
ramente•·inçonveoiente·. ·.,. '·!!• .. - •. . . .. • : •.. ,,, 

· . .'O direito de·· ·recasa deve dar-se áquelle que tem maior 
·'ou mais: pfedomioilnte interesse na causa, ou áqu~lle que 
representa o interesse publico, como é ·O promotor. da_ ju•
cbhitbquem compete apresentar: o lib•llo :nos casos em 
au5·:tem' Jogar a i.otervenção do mioiste'rio publico, e em 

a,e á parte acusadora, como particular;· ape~as cabe de
e arar .ou addir;esse libello .. Nesta bypotJ!ose de. havere o 

- dons accusadores, ·um publir.o ·.e ootr11 parLi1:ular, qu"m ba 
de rãzer essa .recusa? Sem duvida apart .. publica; por.qUP. 
nella · existe ·o interesse predominante, que é o int11r~~~~~ 
publico representado pelo -promotor dajusti~rl .. E' por i~so, 

'pr~paro,, ou, de qnae~quer c; dire_itos; tal1 é :o :ióttireua::que• sá: 
jtem pela prompta administração da. justiça!.:cr.imio'alJ• · 
·Como, .pois.·.se diz aqui. qoelo•escrivllo ·rará,:.os·.autoslC'•'n~ 
:c:luso":ao juiz relator; quando estAr.ij~iz ~ó. é!:oorileado:de~: ~ · 
:pois-que. as ·partes .silo -ouvidos 'bComo. é ·qo'ti:se,diz<.qoe: O! 
:11uiz· r~Jator. ordeórtrá ·por· deopacbo :-o. :pÍo.gilmeoto. dõiidi:-: 
jreitos' d~v1dos, ·se ·a: causa é· cr1me :· e 1-liilo 1•in •Deélis~idadá' . 
:~s~e •Pflg~mento para~ que,;sej_aíjulgi\da·~.,,por•.consequflDoia\ 
a·disposiçtto, ·a que-me <refiro,; foi .dada1~por quemnnilolf,m; 
_conh~éimento .do· oio~o por:. que :o.as ·relaçõ•11. trab41bhm:éí 
:•ue P•ra razfr .o. novo.· regulómento •das; rela!;ii~~ nAolse~ 
_quccorreu. de .todos~ os: meio~,· qu11.: as'::lebl. lbe·.dllvam >para: 

.~;;--· senhores,- que a lei segunda e--terceira do digesto de po-
fazer obra.,digua· do. governo., ... ; .: ::. , -- .. ·. : ,,,, < ·•'J 
! · Pdrgunto : eu · aos . Srs., conselheiros de Estad.o •que·.111e: 
'ouvem.: Foram por acaso .. cousultados.~sobre.a; co!)recça:o·, 
de~ se, ,regulamento:?.:· Diga-me.,: o: Sr.-. viscoude de Ab~eté,~ 
que,.tli_ll perto .de- :~im~ se• acha,: dig,Htte; o iS r;. visconde:,dlll 

pu!aribur action.ibur .dizia (lendo). : · · · .· · ' 
Si p!ures agante pop .. !ari actione. · prretor eligat idone·' 

orem.· •• In·popu!aribus ·actionibru,.cuj"s interert 'Prrefectur 
-Se muitos contenderem por acção popular, o prt~Lor H~
colhEiráo máis idoneo,-e será ·pr~ferido .o que tinr m~ior 
interesse na causa. O mesmo ·se determinava na IIli romana 
16. Dig de accusàt. et in~criptionibus, dando o dirt~ito de 
escolher·dentre muitos accusadores um que Caça a·accn

-!laçao;'sfgondo sua dignidade,:. moralidade, e.maior inte
resse na causa;-- e portanto no ·caso de recusa dos ~esem~ 
harg~dores, somente ao promotor da justiça deve; perten
cer. o direito de fa'zel 7a:·e nunca consentir-se que. elle entre· 
eoi sor.teio como· accusador particular. 

:.\luritiba, digl\-me __ o Sr. >presidente· do. conselho;_e. conse-' 
lbHiro de EsLado, se .acaso o r~guiHm~nto· de que- trilto•foi 
_visto .e examin .do i, por .o mil ~~~··~il.u du _merimo; cons~lbn fl·: 
'nil.o. roi. 'Q . Sr •.. mini•tro. da:justlo;a";'nil•l .conbeceodo doS! 
trabi<lbos das -rolaçiies,.e_ntreguu••e a ·PH•MO~s ;lnConopetfiO-" 
'ti!S1 . cóuforme me.consta, e .sem maio::· estudo adoptou um• 
.regulamento,. que eu chamarei. um.aborto da- adii:aiuistraçilo;, 

' I . • ~ . ., : I '' • i .-•' • ~ I : ' ,'' ' '. ' . ) 

; . O ·s~. LEITÃo ·u CuNI,I.\:-;- Dis~eram.::-me_qiul a\~ :Y~~x:., 
,tiDha, Bldo ~uva do sob. r~ eUe. · . , : ;, ... , .. , ", · , . -::., 

Já declarei, senhores, em outra occasi ão que era ille
gal a jurisdicçlio dada aos ·presidentes das relaçiies para 
julgarem como adjuntos os aggravos · de ·petição e de ins
trumelitos;_e ·as petiçiies para proroga~iie~ do pra.zo para 

.-se proceder a inveutario •. Parece-me ·que demoÍI~trei 
citando o art. 18 da, disposição prov_isoria sobre a admi
nistração da justiça civil . qoe diz (lendo) : · -· . ·· 

Fica &upprimida a~ j'urisdicção ordinaria dos correge 
_dorer . do civel e Cf'ime, e ou.vidor~<& do cive! e crime da! 
f'ilti{)IJes; comprehendimdti essa suppressão n j"risiticçào de 
lo'do• os magistrado• que j'u!gam em relaçõea, t .. nt, em 

' 1rimeira co-n1o em segunda instanciti; cu~r • ojÜNros'" O ia 
a jori~dicçlo nos casos de Julg~tmentos 'd" a~gr..vo•, ~<te., 
foi: io..dobitavelmlmté dada aos pr•sident~s da 'rt~la~ii~•. 
como· juizes certos, ·que ficaram i!Pndo, embora elle surtPi• 

.dons ·adjuntos· para o coadjuvar. Eu q_ueria, portanto, 
que· o' 'nobre ·senador pela provincia do Amazonas . me 
mostrasse .em primeiro ,JogQ.r que a di~pnsiçil.o do novô 
regulamento é 'nãnomente legal, mas tambem convenilln
te,:·e dtipois· que; quer ·rosse contraria á lei ou ulio, quer 
fósse 'incolivenienle ou não, o· Sr:ministro· podia us11r 
de lia ' a' pretexto de qae o governo tem direito de dar 

' regulamentos pua a boa e:i~cuçAo ·das leis. . · 
Diz ó art;· .1 t 6 do regulamento~ « O escrivão, a qúem 

forem didrib'uidor os·autor de ·appellação criminal, os fard 
immediatame"te conclusos ao j'ui: relator, que !l:Vaminará 
ào:fsito·~ no caro de ser proposto e ord8nard por 
dtispacho·o.pagamento do$ direitos· a •• diligenciar necer
sarial. » .Este artigo nilo tem razão de ser, nlto· se ex
plica, ·porque·logo que as appellaçiies criminaes slto aprt~
se~Ladas nas -relaçiies ao.secretario, este as distribue im
·mediatamente ao escrivilo e não espora ·pelo paramento, 
por-qaantC! .pelos arts. 98 e 100 da lei de 3 de Dezembro 
de 18U·, o ·andamento .das causas . crimes nilo fica sas
penso,por falta/do: pagamento ·das custas, · do. sello e do 

· · O S1. ·VtscoNos Do R10 BuNco (pmidente do conrelho):'' 
·-Foi ouvido, mas ·não quiz dar parecer;• · · " ; · ·· ·;,,· __ ,-

• o Sil. 'FlllURIRA DE: MKLL~ : ~-- E' ye~d~de q~e·~ -~- . sr::~· 
miui"tro da ju;tica mau dou-me úmil. 'iia_rtuitià. -de amigo,.' 
~tldindo-me que~ lhe 'de's.iê',o meu: parecer, s~ti're 'o-'seír' 
regulü'mento; mas :que l!br'igaçlo ~tinhà':eu:ae 'aitender ao: .. 
Sr. mintstro da juotuia, quando 'e·IIH 'má' oilin'dává': uoia': 
peça. qu.,· aind>< nao. Íiub:- ·. sidó. revis_t~ •. e exaiioinlida· .. po(
~n8, e, que era nbra 'dli: um advogado'·ex..:.sêci'titai:io ·,·de· 

.•IJlllicia:.? Qu~ obi'lgaçilo Üuha eu dll,. d.ir esse' 'p~roíçer; -~se, 
" Sr., mtiitstro da. justiça; _podena_o, ~iigil-·~"~(iiuli(._êom: 
dirflitu, _por meio de uai_ í.vtou imp~ri~i. Vlst'o ,qa•' t~óbo ô.~ 
lltulo de ·con~elho e _sou. obrigado . a ~~r. coni!.llb'o ;qua,o::.~ 
do o lmp~r~_dor m'o pedir, psdia uma ~eftireócia~. qà~;co:m'' 
Hllll 8U DilO "po'dia. ter, Oppo~iCiuoista "cóino 'o)e. acliavá'' 
desde então?._. . . .· . . . . . ., . '· . '·'" '· , .. '. _ .. ,. ,, 

Porianlo,-'sénhóres, Pssa obra nãe devia' ~.áliir ·a~s''''~ollL: 
's~lhori da Cioróa pór ser uma ob'ra' ioteiramen{~ 'iíiêompleta: 
e e d1gna 'de vossa réprova'~ito'. · · · . '·' .. " ,J,.' "''" : 

·o s~. Stmta~, ~"' .. M~rr•: -~Sem d~vid~. '·~ · · , -~,; ·:. 
o Sa:. FJGUBIR! DR ·MsLLO :-Não :alt8odae! ao' 'frai:o' 

orador que 11gora falia nesta tribuna ; 'attoindehióoieuie 'ás· · 
rniies em que ~ue se fuu~a. _ ·' 1 

Se estas razõ•s silo mal enunciad~s neste caso;: se ellas~ · · 
:nilo podem. te~, ptllas expre•~ii.es-,de que uso,· ~oda.a Corça 
que é poss1vel, entãoestu·lae :VÓl mesmod este'ro>gulamen.to; 
'.e vereis se as palavras de ceoMura que aqui tenhó dito 
silo ou nilo o resultado da· verdade ii:'de uma:· convicclio 
profunda. · . _,, · '· ~- ·' 

o Sn. Mstm:;D.I. Aumlni :;.;_v. 'Ex. tem toda a razlto; 
O Sa. Ftousm.l.. ns MsL~o:: -Diz. ~ art. Ú 7,. r~lla~d~: 

d·•s recursos e appell•ções crimioaes :. a Se as parte• t~àO• 
,ti1Jerem arrazoado na 1• inrtancia,. o juiz .relator., .man-J 
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......_. ______________ __;.. __ ...;.___;....;,_ ___________ _ 
-dafá·-dar·.wta \por-1 _0/~iar· improrog~vd1 ·:··a c~da· uma ·~u ·. p~l~ província' do ·Amazo~~s,. que está. ~o-lado'do··Sr;•~i
'eJ~ ~~t~gu.lar o~ _coll~ctJva. » Eu veJo na leg_1slaçiio BD'- n~stro ·da ·j~sUça nesta. questão, dizer,.qo~. iss11 ·é conve
terlor ... cun~tante íio r~!;'Uiamento· de 3. de~a~euo de1833 n1ente, que 1sso se pratica em tal ou tal tribunal, ·em tal. 
1foe Vl~t_a ·. •do,~ ·autos oa~- appell.aç~es _ cr1m1.nRes não · s• ou tal' ~arte do· _mundo, e então nós -poderemos conven-
dava:aos réos; quena-.1• ID~tancJa tmbam deucado ·de pro- cer-nos d1sao.-· · · ' .. - ... ".· : ... ,.;. __ ., .. ,·i:, 
testar~· q~e··p~eteodiam ·arrazoar. na 2• :'Era., preciso: qu~ · ' . _ · .·· :. . . . ·: ~-- ;.,,. u, ''" ·. · 
bonns'e'lom· ·Aemt~lh~nte protesto para que -'ás,·parte" .. _ O S_a. LEITAO D~ CuNu&:-:-Eu ~6 qll~ he~ _d~, e.a~a~, aqui 
foe"em,oiividas·na i• instancia; e: nisto- ·não havia desco- a .re~ponder.pelo gab1net.e~ , . <· ,,. ,.:; _ ,, 
nlíllciaientordo direitó; porque as partes que tinbam dei- _ ·.O Sà. SJLVBIR.\'-DA' Mot'r& :....::E' delegado iJ later6~•)>;·•,i 
x~d? de pr?testu na-1• inst11ncia: mosira.vnm assim ·que · · · · · · · · · · · 
tJDh•m toda confiança QOS'JDiZPS da inshnciasnperior. ' . o sa: FIGUEIRA DE MBLLO:.-Dissé âinda' o sióif~i~ti'~ 
>i~ccresé_eiq~e ;muitas vezes . essas ,appellaçGes versam da: justiça 'no.ar.t . .',64 do, ,seu rt.gulamento,'.qiie;.~úand'o ·a& 

unteam~nte_ sobre. questõ~s,de oullidàde, e estas :qu~stõ•s tratar do julgà'mento das· elfusas ériin~s,·: pó de.: t'ámliém iím .·.'. · 
o'• .. !nbunal . e;t'ã >sempre·• apto para :julgai-as. dtLSorte ma_gtstrado! que d~ve .. '!ellas, serJn!z,1dizer. ;iju~:-d~sPj~~:~#a: ' ).'Jji 
que;·ainda:qnaiido .as partes oito tenham all~g~do•nenbo- m1uar os Hl?-_tos, e que. neste .easo.se.suspend.e.cijulgBDÍÍintq. ::· ·'~ 
ma DUIJidãde,·:i SeiO. tribunal SS .ODCODtÍ'a, O mPSIDO tribo..: até q(Je ,el!e .IPJtba ', compl8t!'dÓ 0 seÜdesejo: -~eêo 'cõura • .. 
nal manda :qu.e i produza seu elreitos,. aonullando •ou. 0• jul- maior ·insta neta -ao bo01;ado . senador 'pela· prôviÓci&,'do 
gamento;ou mesmo. o. processo; .· ... ·. . .. _ ·. , Arn?Z~_n,as,~~e, '~!' conv~nça de q11e es_sa ~ispo~iÇil_o (eóii~ .. 

_ 0 • !Aceresce,·~ue arv.iMta para , arrazoar,. era por .Hi 'dias, v~nl~n.ta e. JU'la, que é ,pa_ra b~m ,dajustiç~, .. qlle;, depois; 
porque ·queria ·1e •dar âs ·partes o direito de poaerem me- d~. dedarar .. III todos OS desêmbargadores,, mÍ!ÍlÕs.-esSBÍJ"cJUB 
JJ.;or advogar.·snas eausa~,. é'tambem porque nas 'sed~s dás se·a~h~.m am.:et.la~o_de, vo.tar,. po~~á.um 

1
sóme.ote.'p'Õr,llii-: : 

relaçõ~~. •embora haja muitos .advogados,.•os:mais nóta.véis m~d1at~m~n~~,sPu, .vuto .. e, d_•z~r.:.,.c\;.Hujê ;~·ili)?ss.J.~liÍ~,~-8.~ _. 
se. ~chain:.tão:s'obrecilrr.eg•dps ·de •trabalhos, que ·é ·neces-, feno .. e, DP.!lJ .. m.e.~mo .na,ses,•ão,,segutot~!'· .po~q~e;o,,r,~gull!o:,: 
sar1o conc~>der-lbes: tempo ~ofliciente para que elles- po~.. ment~ ,pll~ p~ey,1ne .a,hypothe,;e de qu~,es~·a·~~~~.mba~g~·~~~ 
Sam dar .Vasão a• todas as CRUSRS dos SPUS' CCD•litoioi~S. deya-,então.~pre~ent.aro~ !lUtos, e deve ter·para examhia)~Oà 
. Ora,~ ea. deSI'java que: ó, Jiobre. senador pelo., Amazonas o,,f!l~~mó, .p1azó ;IJ~8, se· •. concede .. ~_os jliize,s._reviaores. Isso . 

me mootrass~, que. a· ~a!teração .das disposi~ões vigente.• nunc~ ,se v_i~, ~~m ~~VI!. ser permitl\do.,· .: .' . >·: ·: .' :: .. ·• ·.· 
era.necessar.ta ·para :8. boa ·e:teCUCãO . da :Jei ,•das ·-relac!ieS . ,_Já .11P,r8S8D~~i .. aqa!, senhores, mirihas.id6as. SObr(áltdis,;.; 
quê DÓS:. DOVIIIDente:·C~t:âmos.•• 'se: ni[o -era necessária: p.osiç~~s,~d~·regula\D~DIO :re~ati'vas aos' ~onaictoiÍ di(jui'ia,:.· 
e~t~o dei~ns•e<lOr:Sr. ministro da_j!lstiça .:que ·. ellas;csob- dicÇão. quA sê pÓdem dàr entre as autoridádéá'jü'díi:iarias; 
81StiSSem, porque; DilO faziam mal ·nenhum, eram couve- e então ~QStreique Oão,Jia'via '[ondiunéoto oeobtilli' para 'o·· 
nie_~tes':â boa·administraçlÍo .da·jostiça, ·e nio era oeces- Sr., m_ioistro dajustica .dfzer DO art. JSl'do seu r~moso 
1~r1a :a:alt~ração::dellas .. para :execuçao- da lei. •Mostre~ine regulam'àot~. que essês . contlietos ~Ódeiãô ser·_·'sus'Citadoil 
o .·n~bruen~tdon que a ;lei .das. relações exigia uma sem e- pelú governo ~mp~~ial,' pelos· 1ire•i:te'ni'sl 'd.e proviácia: P.'eZai 

'Jbaate· alteração:. . • •. · . _ ·. · camara• .m.1fnicipaes, pelas' autoridades, 6nire ã'i qÜ_ã~r 'se. 
O S . . , . • · · · tenha, lell~nta~o,. Ó COr>fticto. ou_:por .. 9~~/qile_r, piJrt{int~~ 

..;;_ ,: .. f;f!!LVIir.~i'~~ llfoTT,A:.:.:;I~s~ elle .não póde mo~t~~r· re11ada _Senbores, o,.co!'lbc~o, ou é po•ILlvu ou é nega_ttv.o. 
:, ::_;;~Q .~S.R:.;; .~I GUElRA: ns:~MBLL~:~S.e o. n~bre·: seo&dor, ~m- ~e;.~. P~!'~~ivo., ·~sto.: .é,- . qo,àn.dO .. uma .. ~-~tOFid~de ~--~é,.."jô.Jg~ 

.bora tenba-·.ed~cJ.rado oppo~ieio'nista nesta tribuna acaba . com- o. direito. de exercer certas'ati'ribuieõeà- ti'' oiltr'a 'jbe 
d~_~dizer-nos: qua:der~nd6rá; o u'ovo regulamento do sr: mi-' e_ontillita' esse, direito, po~que j~lg~;L t~l7.~~ ~~sae,'_a~to..: 
Dl~tro,:ecque;;eijtll o';te.râao seuJado. como poderemos-suv- r•d.~des dev~m sub,mette~ . ao tnbun~l, ,~~~e-~Jor, seiD,e~ 
por.,q.ue o~no~r8i88DIIdor,.:sahindo:dos arraiaes'.em que mil i..: lh•nte qo~~tllo;. ma,s, !~e.e. ,o ;_nã~ !liz.eJI!,.~}l~O ~~~s!~!l~O, .. 

" tou,,:,pqdesse ..:expnmir; essa opinião, se não,tivesse-'um11 ·a caosn éjulglld.~ p~r um~ d~Ua~,.,en_tã~ _e~ta,c,~u.s~, re,c~~.e 
convirção profunda se ailo tivesse feito .:um estudo ootavel a ~o~ Ultl,m~. dec1sãp pelo. JUig.aDlento ~ci trt~an~J,,.,q~~.}ffl":; 
sobrero::regulameut~? . : , . . . .. . . . ?flicto re.ol~e se. ã,ou n_ão c~\DP~tente .. a a~t~~~d~d,~·,_; q~~ 
-.Senhores;, diz o art.rUS § iOrdo-.regulamento, .no ca- J~lg~u.!l caa_sa. ~!lrtan~o,,~a hyp~th,e_s~ d.~, c~~'~rcto .. p,ost~ 
p1tul~ dcts ;aggravos. e,appellarõ•s .r.ivPis, q_u~ .só lerdo voto ~vu,,n~o P?d~m,,essa~ auto_rld~di}_S,6US~!ta~ .~~,o61.~~o,.~lg~lll~, 
fiO& J1119amanlll$,:0 Jtdz -rei••IIJT' 8 01 dour Ju.i:es revisores,- "~ ,pllrt!'~.•nter,ess,Mda.s não ~odem la!pbem_ sn.sclt!l~ ~- c,o.~:: 
pode.nda, porérn_.}o~os 01 . ~~~b~~~ ... do. trf;b!'~al· discut~r e fil~t~,>~orqu,e ,é ~u.br~ s~as. caos~P:~·.qu~, a~, d~ct~O'~~ _dos,,J.~l;: 
elu.ctdar a _m••lerta Até lioJe •6 discutiam ati queolli•• zes ~ão dadas, por. _coa~equenma. all~gam tudo qu_~~t~ 
leva~~s- ao tribunal os, desemba.rgàdores '.qae'.'della . 'ileviam qu_er_em, e_ agaard~.m ·~ dec1.~ã'!. d~, ,trlb~~!Ll, comp~~~.nte;•i 

··ser JUIZI)S. ·:Nas· e" usas crimes, embora foseem e:xclnidos , O Sa. SJLVBIRA DA MoTTú,.-,\llegam .. a ·incompetencia~ 
na relnção desta.J~órte·_os, que .ex:cedi~m. ao numero )Pg•l. .,Qu.a!Jdo se lr!lta do,conQicto. DPgativo; isto· é,:1Juando, aa 
de,que~.~lla "e devJa ... cowpor;• esses JUizes .não tinham a autorldt·des não querem tomar.conbecimepto .de.algum.aa• 
m~nor mtervençAo, e,.quando,·por·· ,acaso:,lhes .escapa.va "umpto, que deve ser •resolvido ·pÓr. uma dellaa ;eotilo serã 
uma::Palavra e. q~er~rem ·:i~lervir no .jolgàm~oto;:o .. seu po~s!vel admi~tir á doutrina· .do artigo,• mas ,;ÍJunca·.aem' 
pres1d~n~e era o pr1mo1r~ a .d!ZI)r :. « O. Sr. -desemb11rgador modificação,.' .'sto1 ó, ~ qu .. ndo- se 1trata• de nego cios .par.ticu- · 
Dão, .é ,J,Dtz. •. ~esta causa».· e ,Jmmedlatameote elle calava-se l11r~s. •.o ·coo61cto, não. pó de ~ser suscitado. nem pel& .governo 
Ago~a ,é ;;licito 1 .a: todos, os· membros d~' :relaç~o discutir e imperial, nein pelos. presidentes , de· ·provi cicia, nem<pelas. 
eluctd~r a ~ateria I· Isso, _por.é~;· não.é posslvel;-,-.; · . ca.maras, mas. ·somente quando se .trata de inlere&les:pu-
' ··~u Já..dei-~s razões que mthtavam:parlfque uma seme- bltcos, ,•em•·que nenhuma autoridade .,ae~julga competente 
lbanle ~tspostção, fosse,: reprovada. Venha o nobre senador para.· con~ecor; .,Nos ,aesomptos,particolares ,o,. co.olltcto:no-. 
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gati~o somente· pó de ser levantado e levado ás relaçlies · da off•nsa ao Brcandalo • tvenlucllldadtJr do: proceiso :P•
plilas partes interessadas, com as quaes nada teem as au- rtin.te 01 tribunae&;• · : .. : , : , ·: . .. : . :o ;,- ,. ••. 

.. ioridades. . · tMas quem é que faz essa ponderação ~t Não 'é. aem.du-
Senhores, eu desejava m~ilo que o Sr. ministro da vida o.promotor da justiça, o procurador geral para·usar. 

justica estivesse presente a esta importante discussão, afim ·da phrase franceza ? Elle é o arbitro de todas as queatliei·. 
de qÜe . eu podasse, pela minha parte, contrastar algumas que lá se raze~n ; mas, ae nós podemos conseguir~o meamo; 
opinilies por -elle emittidas no seu relato rio para reforma dando· ás 'partes esse direito, porque .n!Io havemoa · da 
da no•sa lêgislaçito. Uma dellas roi s.em duvida esta, que fazei-o? Porque razão· havemoa;.de querer nos interpori 
faz ~objecto do projecto em discussito. Mas de_claro que ella ainda neste essumpto, como tutoras ' A acção indi_vidual 
proveio, nito das palavras do Sr. 111inistro da justiça,· que deve appárecer ; se um individuo nilo ·quer tratar da de
no caso. eram· sibilinas e duvidosas; mas @im da convicção, • asa de seus direitos, se não quer perseguir aquelle qae o. 
em qúe estava o nobre senador que apre!Hlntou o projecto, oJiendeu; acha-se. para isto .aulorisado ; a· lei nil:o póde 

. e em que parece estamo·s todos nós. abrigar. Invito non àatur beneficium~. . . . 
· ·Entre. as medidas, ·por exemplo, que o Sr. ministro da Senbores, continuando a subsistir às disposições do 
justi~a ·entende conveniente, está a de conceder acção nosso codigo do próceRso· criminal . em . relação. á acçil:o, 
publica na ·maior parte dos crimes do nosso codigo· cri- puolica,· nem sor isso a sociedade se.acha indeíPsa.,.: . ,, 
minai. · '· .. . · · . . Os miseraveis teem,por si a pre?lecção do promotor pu-

'Eilii diz : • No ·systemiJ do codfgo de procrsso dilo lagar blico para verem perseguidos .aquelles. qne os ofl'enderem; 
á acfãO official 01 crimes publico1 e policiaes, os partícula os menores lambem teem o direito de verem perseguidos 
res. somente quando 1ão affiançaveis, salvas ar ea;cepfii~s os seus ofi'ensores pelos seus paes, tutores. e. curadores; a 
previslar .na lei. Prefiro a regra seguida nor cocligos dar mulher pód" ser defendida pelo. seu. marido. Por ·Couse;,. 
outra1 naçlieB,, onde a acção publica pc.lde ser livremente queocia não ba DBDhum mal a este reapeito, que merega 
empregada contra todo• os delinquente•, menoe ·quando 01 ar attendido pelo modo lembrado . pelo Sr. ministro: da 
delictos, '·embora prejudiquem o interesse privado, dÓ ligei- ustiça. · · ' · • · · . · . · · · · 
raméilte comproinett~m a ordem geral ou são de tal· na tu- Por outro.lado a sociedade tem entre nós a acçilo pu~ 
reza, ·que·a bem da paz e honra das Camilias convém que blica nos seguintes caseis, •ainda·. quando se nilo trate de 
fiquem occultos ou impuóes; se os offendidol n/1o 18 quei- crimes publicos, conforme o art. 7i ·de:nouo~codigo. do 
aiam, ponderando .. segundo as circ'!l'mstancial, 1e é pre(e- processo criminal: to, nos crimes que olio admittem fiança; 
rivél a impunidade da offensa ao ercandalo e eventua!ida- o 2°, nos crimes em que o delinquente for preso· em-lia
de& do proceno· perante os tribuna~•· » . · · grante, embora oito haja parte' que o accuso. .'· · · ·· ._, .. 

Peço licença ao Sr. ministro da justiça para declarar-lhe: Portanto, se a justiça e a. policia forem·activas;• muitos 
.1 o que uii.o é a regra seguida em todos os codigos das crimes parLicula~es alio· · punidos pela:· acçiloc publica: ou 
naçUes civili.sadas dar-se acção publiCA em todos os crimes, official, se .os réos forem presos .em· flagrante ·Ou seus ' 
e lembrarei dJsde já á Inglaterra, cujo systema felizmente crimes forem ina6ançaveis ; e assim nii.o vejo-·moti'f_o 'p!lrt. 
seguimos. Se o crime ofl'eode ao Estado, o Estado tem ac" que o Sr. ministro da justiça . emi~ta uma semelhante 
Çii.o'pa"ra pers~guir; se o· crime· ofl'ende sómeote ao parti" opiniii.o.~ Julgo que no uósso.codigo o:crime;está devida.:. 
cular, mas. perturba ta'llbeõi de .u~ modo grave o socego mente previnido para ser reprimido pelas DCiasas leis. Se 
das familias, o Estado pune com penas mais graves,e mais nii.o se póde fazer, depende isto daa auloridadee•que 
ord'ena que· nesse caso . ainda subsista. a acçllo publica. são escolhidas para reprimir e punir os crimes.' ., ' ·; · · 

Quando, porém, os· crimes ofl'endem . somente aos par- Portaut!),desejo ainda que o nobre senador pela provin-
tic,Pias de uma maneira len, entii.o a sociedade nlto tem .o cia do Amazonas, que, opposiciooista, · doclârou achar-se ió 
direito de chamar a si a punição delles. . . lado do Sr. ministro da just1ça, tratando-se de um regula-
. Em •primeiro Jogar, senhores, devo dizer que a caridade menio qae excitou os reclamos ·de duas relaçliea do lmperio, • 
christã exige que perdoemos muitas vezes aa otl'ensas de venha ainda defender ·o Sr. ,ministro ·sobre •este ponto e 
'q11ê somos· vi climas: A. autoridade nlio póde intervir em um mÔSirar que devemos adoptar as id6as que ellumittiu. " : 
acto. que "é lodo v~luntario, porque eu- posso. conhecer , Ainda tenho, Sr. presidente, muito'a fallar aobre a• ma
quem foi o lad!:,ilO de minha bolsa, e se nllo quizer dea- teria, mas ficará reservado ·para outra occaaiii.o. Agora 
honral;.o ou perseguil-o, estou no ·mau· direito em não estou cansado e por isso termino aqui.- (/Jluilo bem;) ' 
p~oceder criminalmente; a sociedade·nllo tem que intervir 0 Sa. LBt'Í'Io Di Cm(&A.':-PeÇo a paln~a. ' · 
ntsto. . ... . - . ... :·:··:' 

Por .outro_ lado, -os crimea parlicnlares, ainda quando O Sa;pazstniNTB :-A dJscussii.o fica adrada pela hora. 
- declarádos exiet!lntea por uma pronuncia ou ialeiramente A ordem do dia para amauhll é a seguinte : 
comprovados por uma· sentença podem deixar de ser 'pu- O reato das matarias já designadas e mais a 
nidos, se a parte oil'endida perdoar os réos eondemnados, i• discuaeilo das proposições· da camara doe deputado• 
de sorte que autores e accusadores são nesse caso uma com os respecliyos pareceres : 
eepacie de poder moderador. . N. 2li de 1871, concedendo penslo a D. Maria llran-

.. Como, pois, o nobre ministro da justiça lembra como cisca· Gonçalna. · , · · .. · 
conveniente retirar esse direito, que pelo nosso codigo N. !6, idem a D. B.ita Maria Muoiz de Souza e outrà: 
criminal 6 garantido· â:s partes ? Nilo vejo nenhuma van- ~ N. 68, idem a B.aymund_o de Souza Nonato e outro. 
tagem disso. · . · N. li92 de 1873, detérminando que a ·escola· de 
' Diz ainda elle na parte já por mim lida: •Ponderando, pharmacia de Minas terá o numero de cadeiras que.tem 

•e, sefundo a1 circum•tancia1, " 6 pre(eri11el a irl!punidade o corso de pbarmacia das faculdades de mediciua. . 
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. ,. N. , 1101 ·,do.· mesmo anuo,.. autorisando uma· aubvencllo 
para à .companhia de nangaçllo Catharinense. • • 

' - ·'·· . :~~~ 
Ferreira de ,Aguiar e Manoel, Pinheiro de Miranda .OsO'rio :~, 
·-Ficou o .senado inteirado. · .' · · . · · · · . 

0 8a, 2• SBCRBTARIO leu OS seguinteS. , N. :613 ''do oiêsino, anuo, regulando a aposentadoria dos 
empregados publicas das ·casas de correccio e detenciio da 
Córte. ,.,.~. • . · · . • ·. . . · ' . 

N. "'· do ~esmo anno,·con~edendo ·isença:õ· de . direitos 
As emprezas de· eJ!canameoto d'agoa· e g111 em diversas 
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cidades da província de Pernambuca'. · · 
. Lévantou-ae' a sessilo ás 3 horas da tard;, 

. ·4I.• •e••iio .. 
EM 9 DE JULHO DE 1871. . 

PRBSIDBftCIÃ'. DO SJI, TISCO:IDB DB JAOU.&RY, · 
. ·. . ~ . 

8ammarlo. -·ExPBDIBNTB; :....,;. Parecerda com
.. lllilis'llo de' fazenda' • .:...Parecer da commissito de 'instruc
~·çllo. publica. ~oanB~ ·o o DIA. -"-Arrasamento dos mo r-; 
·· ros·· ·de· ·Santo· Antonio e do Castello.- Discurso e 

emenda i:lo Sr. Zacarias. -Discôrsos dos Srs. Teixeira 
J_unior; visconde do 'Rio Branco e Zacarias. 

• ' • ," • ' ~ • r • ' • \ 

· A..'a 11 horas da maobll: fez-se .. a chamada · • ..-acha· 
ram-se preseótes 31 Srs. senadores, a saber: visco·o1le 
de · Jaguary,. ·Almeida e Albuquerque, Barros. Barreto, 
barllo ,de. Mamanguape,. barll:o·.rle ·Camargos, visconde de 
lohomerim, Feroalides Braga, barão da Laguaa, Jobim,. 
Cbichorro, .Cunha Figueiredo, b>tllo do Rio Grande, 
Uclióa. Cavalcanti, duque de Caxias, barão de Pirapama, 
visconde de Abaelé, Diniz, har.ão de Cotegipe, visconde de 
Camaragibe,.Saraiva, Mendes de Almeida, ba~![o de Ma.-

, roim, · .. visconde . de .. lluritiba, .. Nunes · Gonçalves, Antllo, 
1:isconde ..do. Rio Branco, conde· de Baependy, Zacarias, 
Godoy, Pa&s de Meodonça.e Leitllo da Cunha. . . . 
. ·.Compareceram depois os Srs. VJeira da Silva,. visc9nde 

do .Bom Re&iro,·. Paranaguá, 'Teixeira Junior, Juoqnei.ra, 
Figueira .de. Mello, .. Silveira· da Motta, Ribeiro da Luz. 
visconde de- Souza·.Fraoco e ,8i11imbú •• · . . 

Derxaram de comparecer com causa. participada , os 
Srs. ,barllo.de, Antonio a, .F. Or.taviano; Dias. de Càrvalho, 
Nabuco, marquez. de Sapucaby, Pompeu, . visconde. de Ca;_ 
ravellas e visconde de Nilherohy. 
.. Deixáram. de. comparecer ·.aem . caasa participada os 

Sra. Jaguaribe, ·. Firmioo, .Souza Queiroz, Paula. P•ssoa. 
'Silveira Lobo,. ~éroaodes da Cunha, marquez _de S. · V•· 
cente .e visconde .de Suassuua. 

O Sr. presid~nte abriu a sessao:- . _ 
Leu-se.a acta~da aeseilo antecedente, e, nllo havendo 

_ qulllll sobre ella fizess.e observações, deu-se por appro-
vada. · . . · · 
' 'o SJI; 1• SBCIIBTAIIIO .ieu o sPgointe 
. 1 EXPEDIENTE 
,· omcio de 8 do corrente do 1• secretario da camara 

dos Sr's. deputados,, participando· que a,camara, tendo pro
cedido -á eleiçllo da meea, que d!ve funçciónar no presente 
mez, foram eleitos: presidente, o Sr. Manoel Francisco' 
Corrê a ; • vice-presidentes, os' Srs• A..otooio José Henriques, 
Joaquim Pires Machado Portella n Antonio · Gabriel de 
Paula·· Fonseca ; te secretario,· o Dr. Joaquim ·José de 
Campos da Costa de.Medeiros e Albuquerque; 2•, 3•'e 4.• 
os Sra. M1ulinho de Freitas Vieira de Mello, Joilo Juvencio 

A.' commis~ilo de fazenda 'do ·senado :foram presentes 
120 proposições da camara dos. Srs. _deputlldos, conce.~ 
. dendo 1123 Joter1a1 para obras de 11Íatrizes1 igrejaÍI, ,-, hos;, 
. pitaes, sociedades, escolas,. e soccorros a diversos estabe.:. 
lecrmeôtos pobli'cos e associações: tendo~ sido enviada(para. 
o serrado, 92 no. anno de 1873, e 28 no corrent.e anilo, . 
. conforme se vê detalhad11mente na relaçllo anóexa., . 

A nenhuma destas proposições acompàobªraiu 'ésclare
cime.ntos. oWciaes que justifiquem taes concesilões: ;-e,' pro-. 
curando a.commissão obtel-os. nos A.nncze~ .da.camara• dos·, 
Sre. deputados, só . verificou 'que a maior parte das· rere.:: , 
ridas. proposições foram ado'ptadas :cjlmo- eoiendaá .. : de 
outros projectos, sobre .os· quaes. nenhuma discntislo 
boove. . . . . . . . . . . . . . . . , · · · ·.. . 

Consulta11do o relatorio do ministerio ·da fazenda a?rea.: 
peito deste assnmpto, vê-se que nilo foram·. ainda extra:· 
bidaá . 521 .loterias. das concedidas pelo poderJlegislativii, . 
sem contar as que.oiio teem tempo nem numero definidos· 
nos respectivos: decretos de cooc'essilo, Dias cuja extracÇllo '.(;< 

aooua.J . é ,obrigatoria, como sll:o as concedidas em favor' da 
Santa . Casa da lllisericor•iia, expostos, recolhimentos· dàí 
orpblls,_ collegio de Pedro .H. seminario 'de S. José, obra~· 
da casa de correcç~o, monte-pio dos servidores da Estado,· 
melhoramento do. estado .sa.nitario, . fu'ndo. de e·Ól!lÍlcipa~ 
ç~o, etc., qne aonualmeote sobem. a mate de trinta, 'além ./ 
das 1)21. indicadas. ' I o.: . 

Releva notar que, pelo art. 2• do decreto li. 1099 . ·de 
18 de.Setembrq de.t.860, ficou competindo 'ao· governo a -
racoldade .de conceder loterias; e revogada ·a-lei de::··s "dê __ 
Junho de 1831. Mas, determinando. o mesmo decrero 
(§ .t• do·art. 20) que esta. faculdade .não· 'àeria exercida'· 
Am q~anto se não extrahissem toilas as loterias concedidas, 
A cootiouaqdo .. o corpo legisl.ativo a concedei-as, não.' foi 
possível re!llisar . liquella . determinação, nellÍ exeélltar aí 
previdentes disposiÇG611 que nessa lei se estabelece para 
taes concessões. , ; . i · 

As~im que, a commissllo, consldàrando : . . ' .. · 
h • Que havendo centenares de loterias já conce.diÍlas,

queaioda nil~ Cor.am,extrahidas, oito. deYem ser prejudi-
cada~. on a ulhficad.as por novas concessões ; .· · .. · · 
. t.• Que deveodo ·.qualquer concessão nova ·eàperar 
alguns anoos para. ser salisfeitá, não ha urgeocia algnma 
na sua . deeretaçll:o; . .: . . : ' ,, · 

3.• Qne esta matena acha-se regulada pela leio. 1099 
de_ 18 de Setembró de 1860; . . . .' .. · 

j, 0 Que DilO . Se dllVe acoroçoar a . COntinuação de Um 
recnrso, que oll'erece fundadas objecções . e louva veia et
crupulos; · · · · · · 

E' ae· 
PARBCBII. : . . . , 

Que as referidas proposições especificadas . na. rel~cÍI:o 
anoexa e assiguada pela commissilo, nilo · sejam appro· 
.vadas .. r . . . 

Sala das commissões do senado, em 6 dé Julho de 
187.1.-1. J •. Trialeircz Junior.-Yisconde ds lnhomirim. 
-Visconde de Soma l'rcznca. ' · 

'' I 

·'' 
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Sessão· em· 9,~·de. Julho 

-·~~~: ~ :..·- '. ,.t,~·' .. -
Bel~çilo> da• prnp11siçl1e• da camara dos Sr& dBptJ.Ial!ns 

. 1obr11 conceuiJo d~ loterias,. mBnclonadas 110 p ... recBr da 
. commissào d~ fazenda desla data •. 

· parochias da cidade ·de Caxias, na·provincia·d~ ·.:-
.. M•r..nbilo., •••••.••• , ,:, •.•••.•..•• , •; •'• ~-·,·.; • • 8 
:N. 290. da m•sma 1ata, -couced•ndo .quatro loteria~,:.:, 

I!HIIdO. du .s para cada. Um dos. bospiLaéS rde, ~ari-.•,; '. · 
dado daM cidades de Maceió e Penedo, Óa província~·· · r N. 1118, d~ ~9 de. ~bril de 1873, G~"~~.dend!l duas 

. loterias ein beneficio da cap•lla de No;sa Senhora 
dR Luz do Ri~chuelo do· Eogenbu-Nuvo .••.•. ·~;. 

da~•AiagOiis, •.••••••• :.·.: •••.••.•• • •. ; ; ,.:;.;'.:,,'. .:· 4 
2 .N .. 291. dá mesma data; c'oocedendo·qoatro loteriaS;······ 

N. i69; ·da· mesma data, coõced•rido d•z lot•rins Pm 
beneficio. das igrejas. matrizes da provinciado 1\{d:.. 

· .. ranb·ao ..... :·..... • ......... , • • • • • .. . • • 10 

SHndn duas para ail' obras da. matriz da··:paroch'ia:. ,": 
de Santa A'nna e duas· em beneficio das·da,.nova .,; · 
cap"ll" dn arrai~J' da. pi~rocbia· ila Imperliiriz, na 

N. i73, ·de · 30 . ile Abril de 1873, concedendo tres 
loterias em b•nelldo. das obra&_ da igrl'ja matriz da· 
çidadfl de Paranuguá, do hospital d~ Mi~emordia 

-.da cidade de Coritiba·e da.casa de Midllricordia da 

prnvm••ia d•í Ceará... . ;· ;· ......... ·• , .. • .. ·' · .i 
N. 292, da mesma .data,: cooced_endo qnatr,o loterias 

em b~otficio das 'obràs .. da i.greja. de Nossa Se-
. nbora di"· Nacessld11des da'-Ca•a ·F;•rte; · parocbia 

· primetra .idas d1tas cidades,· na:pr.ovincia do Pa-
. ra1oá .••• , •••• , .... · •• , ••• , ........ , • , ·• ·,.. • 3 

do Poço_ da Paoella,l na pr.oviocia de,-Pernambnco • . 4 
N •. 293, da ·m•sma. dda, concedendo rluas. J11ter.ias, ,., ~~ 
. em.billíeficio d .. s.ohras da. igreja· matr•i ;'da:· pá~· . 

rocliia de Nossa Senhora das DOres da cidade de -
Tbmzina, na,provincià do P1aoby;· •••• : •..••• .-::-. ··t 

3 N. 294. da niesmil. data, .,concedendo,· tres. lotedas 

N. !76, de .. 7 de. Maio. dll:1873, .concedendo tres 
loterias em beo~ficio-da .igreja matriz d~ parochia 

· de Nossa Senhora da ·Cooceici!.o da cidade de 
.. S Luiz do Maranbil.o ••••••• :: •••••.•••.••• 

N. 277, da mesma data,. concedendo tres loterias em - em lie~efi· io do hospitalde Miserico'rdi'acda cidáde . 
de L~raoge'iras, u'ii província· de Sergipe •••• : • >. · 3 · favor da· As~ociacil.o dos Artistas Mectr.oicos e Li

beraies da· provinêia "de Pernambuco .•• ,· ••• '··· •• 
· N. !78, da mesma data, concedendo uma loteria Pm 

'• .. favor da A·socia~iio Pr••p•gadora da· Jugtracçilo 
Publiéa na prov1ocia de Pernambuco. • .• • • • • • • • -'1 

3 N.; 291i da mesma data, concedendo duá.s ·:loterias· '· 
em beoaficio das ohraB da.·igreja ·:do _S,·Sebastiil.o;
que ·Se está edi6cando :tia cidade de· San tarem.:, ' ·· 
provinda do Pará •. :,· •• ,:,.; •• ' •• ·.~ •• ~ •.• ;;·,:; ,•;·.-'·•:·! 

N. 29 6 da. mesma data,-'concedeodo qoatro'·lloterias( ·,i ; N. !79, da me8m~_.data, concedendo duas Joteri•s em 
ben•ficio das obras da igrioja m .. triz da paro•·bia 
de Ce,ará~mirlm, ria província do Rio Grao4e dó· 
N•rte.·;,,,; •••••.•.•••.•• · •••.••.••.•••••• ·2 

á snber·: :duas •. para as obras dii i~reja:m'atriz··da:: .· ': .' 
parocbia ·da villa: dil· Parabyba do Sul,'· na• pro'rill"' ':';·. ·: 
cia do Rio .de Janeiro, e·,duas· .. em .beofficio;, das•··'·' ·' 
obras da .1grPja matriz da'·pit.rocbia de .Saotól'Ao-·'cv:: . N. 2811,·. d,.. mesma data, conced~odo quatro.lot.,rias 

em beneficio das obras d.s igrej'ns -matrizes dali 
' parocbillS da H cidades do Serro e Rio p •rdo, na 
· província-de Miaas-Gerães .•• ; • .... • • • . • • •.•• · ·4 

N.· !81, da me~ma datn, concedeu lo qu .. tro lo!Mrias 
.. em beoeliciÕ das ~lir,;s ·das mnLr.izes da's parocbias 

too i o :do A venlorHiro,.rúuniciplo r do ·Mar·:'de:·•Hes- ,t:<• 
panb i. oa .. proviocià .do ·Mioas .Geraes ..• :: • •. ~:~. •;,, . .,., .. · 4, 

N. 297 da ·mesma ··d•ta, concedendo .:sfis· Jotériall·" '· 
·· '"m beneficio. das obrás .da igr,;j" de Nusga ;S6"" ··' 

Óhora da Penha, que s~ está tidifi•:aodo na: cidadeJ . 
dQ R•cire, província de P~rnau1buco •• ;·'; .:: .·.·.; ~··'·":•·6 

N. 298 da mesmn .data, .çonc.,deodo ;,oito ··loteri.as;· · ''' 
: de Pouso-Al.;gre, Caldas e '[res Pontas, e um;L em 
. :beneficio do , hospital dA Caridade da cidad" de : 
· ~CaMas, na proviucill ·de Mina~ Geraes ••••••• • • 

N.· !82, 'da mesma data, concedeorto quatro 'loterias. 
a s~tber· ·uma para as obra~ da· igr11j ·ma triz da1 
paroch1a de Rez~>ode, uma para as obras- da· ·igr•ja 
matriz da paro•:hia d1t. Barra Mansa, ·outra. em. be
neficio da· casa de Carida~e da cidade d~ Angr11 
dos .. R"is e a quarta para a casa. de Caridade da 
villa de Pirahy, na província. do ·Rio :de Janeiro •• 

N. i83, da mes,ua dntn, cnuced•n•lo quatro loterias 
em benefici.o das oba:!JS da igr.,ja mntnz d11 paro
chi" da capital da província d.;. P .. r .. byba ••• , ••• 

N~ 284, da.·me•nia data, copceden•lo quatró lo~erias; · 
sendo doas pára as obras ·das matriz"s das paro~ 
chias das v11Jas de Benevente e.S .. nta.. Cruz e duas 
em beneficiv do hospital de M,'sllr.lcordia' da 'cidade 
da V1c1oria, na província do E~ pi rito Santo. ; •• 

1.'1. 281í, da mesma data, .concedendo quatro loterias, 
,pelo plano das da Santll Ca•a d11 l\l1"ericordia da . 
·corte, emb-.neficio da;. obras do novo hospital da. 
Ordem T. rceira 'd" Nossa Senhora' do Cui-m'o da· 
cidad~ do• Rio Grande do Sul. •• , ; • , .• , • • •• 

:N:. ~89, d~ 9 ,.de Maio .. de 1873, co.~cedeod~ oÚo lo
. terias em beneficio das obras dae matrizes das tres 

li · ~ ~aber :. quatro em bHntficio· da Santa Casa:::da' 
JlliMericordia, doas- para as obras. da i~:r~ja .. matriz• · 

' da· parncbia de S; Gonçalo :de ·Perlru .I(, e:< duas em: ·,. 
ben•H.,io das· obras da _cathedral, ·tudo da-pruvin-1:<; : 
cia doi Matlo-6.EPsso. ; • , • •.•• , • ; ·; ·• · ....... ;; ; .;;; · ·' 8 

N •. 299 .. da m;,sma data, cooéedendo seis loterid•emí. : · 
bene6c10 do ·hospit•l da~ Santa Casa :da Mi~eritiu~-~··: 
dia de· M-c~ió,.de·igual estab,.JecimenLo;da·cidade : '·· 
do_ P"n"~" e das obras d11 igr~ja. matriz da· paro~ '' 
chi9 de Nossa 'soobora do P1lar,·na ·pruvincia das· ,r 

4 .. AI•~OciR, •••••. ; ••• •·'·.;.: •· ••• •'• ••• ; ·'··.·: ... -•. ,i ·16 
N. SOU .la mesma ·data, cnnced~odo duas loterias .. · ... ,, 

em b•n•fir.io,das obras da igr~ja .. matriz .da .pa~o-: •_c 
chi• da Villn Nuva, na _proVID,~Ia-de.SHrgipe..... 2 

N. 301 da medma data, .. ccincf'dflodo Ires loterias 
em ,bi<oeficio do Lyc~:o de'•Arttis. 'e Officios, .. da::: r;· 
pruvinc1a, da. B·hla.-••.•• , •.••••. , •• r.~. •. •'• · .. ; :· · 3 

N, 30i da mesma dat,., . concedendo~ uma. loteria· 
em b•nefi•~hl 'daM obras. da .. igrej,. matriZ . da pa-
ro chia dus Serranos;. na provincill ·de Minas •••• ,~ ·1 

N. 30 3 dn moam,. data·,: ·-conc•diÍndo duas loterias · 
4 em beneficio das obra" . d ... igr~j11 matriZ da pa

roc:bia da cidade do Juiz de Fóra;· na· provinci11 de·. 

,; 

Minas ................. ',·,: .•..... ; .• _,,: •. ·., •. ~: . .--. 2 
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N. SOl· dll· mesilua: dllta;•".'conr.edAodo'.doas iote~i~s· I :· .:N. 420,-:da:.mAso\a ·data~·'COocedendo''q'o'âíroi)oteriâs~'1fi'' 
.. em bent~O'ê•o :dai: ·obràs. dn -igr~ja ·m.,.triz• da. pHO'· ' · .J,. •· ilm. b-.n~Ílclo·du obras •dó:bospilal' de·"alienádoil dá ;.·•': 
1 cbia. .da .. Cidade • .de . .Bu.mtim, .o". província de j ci"dnde_doi•Por.to•A:Iegre,-"provincia· de ·S;<Pedró déi' i .:'f 

Minns-';·.";i, ;.·,i, .;;,;;; ,.:•·,:;;. ; ... ,.:,., •• •. ;I, • ;· : 2 ·: R1u Grande· di1 ·Sul,. e qoillro .. em.' beneOcio 'das:- " . 
N. SOIS -d~ ··me~ma • dat11, conc .. deudo ·uma lOteria · . obras dó hospital de Caridáde."· do 'Rio Grande· da ::. 
· em b·n~Ocio de'zcadi& uiua dn• igr•ja8, matriz•s das :· ín~sma. • provinf:i·,;; ••• ·~ .·;; ; • i . ; ,.,:, ; :_,;,.;:, ·.; ·:"' 8 
~ par•u:bi4 de .s:. J .. ao .d?EL Re1,::~ruxár For.migu N. 422. ·da· ínesmn'data; cooced"odo-um·a l!!titrial•e.iJ:l' ·' ·"'· 
· e Piumby;·n' provincià d11 M1"n8.;-;.; •••.• ,., .:. 4· · b"n"llci_o···éla igrl'ja m~tr1z'd" cid,.de ·da 'Piaraby.:. :::· · 

N. SJ.Sd.., .. U .. de.•"aio:dei t!I7So; coni:eduodo: as ' buna,.pr.ovincia'.de.S."Paufo·.:;.·,:.~.,:;:.~,~ ·~:,,:.:if 
'• seguintes.lotllriàs. :.duas .para .o .c.olJÍ>A"io de • me- · N. 428; da m~sm~ • dàtà;:.;i:ilocedéndu· a~ ~.oguiotPs'': .:· -~ 
oinaÍI,'·urpb~~·deo~valida~ da c1•lad~.de .Diam~nlioa;. ·.loteria":· '·tr,;s· ·em': fieqefi,,io ;d'•s <Õhra~: di•S ontil.: ot· • 
uma '6m• b~nelicio .. de :Cada um! dos. bo~pllae~ :!ias c~~~~ ·de M·sertcürdl/1~ da cidade·,(!., N ;'za"r .. m; pro-r•' 
Cldarles 4" Jt.bira: e Aràs,;uahy;- e ·tnmbem uma en~: . · ·· viocia. da Babia, .. é trHs -para·. a .. de :M'islirlilordia-'da -:'- · 
beneficio: de· ciidà :uma, das igrejas matrizes' de _ '' · · cidade de:Yaleoça; ·o_a·mesma prirviocia :·:'.' ; .•. ; .:: ;. :· 6 

.· · Aras~oaby.-<ltfriga; Rio :Pardo ·e· ·Sete •Lagôas, ·na .N. 425, da •mesma :data; .. coocedendo·qnatró.Joteriaà: '' . 
. '; prov:iocia. de .Mm as, ,:. , · •• · .·.; •'•·• •• • •• ;· •·• · •.• 8 , em benP6cio da irmandade dos· •Dti~simo·S'acraoieôio~:.? 

N. · 407. ·de'· tt; ··da· Junbo .. de. 1.873, cor1c~d~ndo · ,, ·· i dnfrPgue'zia da :Sé da· cidadei de Cuyabá,"provincia' :.: 
quatro lot~riast em ),·~nil6do das ,obras .de.: reco o- . de Matto Gros,o:. , .••••• ,, •. • •. ; , •.'. ·;· ,.,', '.'·. : ; · : , 4. 

· .y. strUCÇ/ln. do édJficto. que .se .fuiidqo em .. M,.tlosinbos N. 426,: da ml!snia dá ta;' · clincederid7. dui•s •loteriàs ·! / · 
de Congonbas: du iC.uipo.:.provincia de lhnas.:... •. · 4· : ern bnnefi•:io· das obras da igrej~ da Vi lia da Biirrà· · · 

N. to.s da m"Mma .data, cuncedendo ,doas 'loterias . . 011 prvVIDcl/1. . .da. B·bia;· .. ~ ........ ;\; •• ~ ·• ;:; : .. : :(i ... . 
. eoí -líerr ... Oció da .igrfj a· ,ínatm:de San.ta Quitl!na; .S. '4'1!8, d" mesm" ,dada, : cooeederido ·duas loteria·s: • ·· 

··na provinci&:de M1na~ •. ; ••.•. ' ••. ; .... ; .. ; ...•• ,':, •• 2 :; em benellcto'diiS obras da igrfja·matrlz'dá cidade 
N. í09,.d!i,·"m~sma.da.ta;' cooced~n<1o: uma .loteria : dP M·ia Ponte, ua proviocfa dil:·Goyaz •••• · • •.• ·::· ·' t · 

·.para, auxilio•das,obras: d11·.capella, de Noss;, s.,.o · · N. 429, da mesma data; concedendo 'duas' loterias·- · ·. 
·. obora do Ro~ario :dos SerrAnos,. termo de,A.yuruoca, iim b•nellcio da ·igr.eja matriz de· S.!·Goncalo da.:!, 

· ·, pruVJocia·:de -Minas;:·.:-••• ;, :; •• · •• ; .•••• : .• , . • • .. 8 •t;.lba,. da provlocia.do 1'1auby. ; '·:·~·.; ·:~· :·. i<;'-. •. i 
N. 41 o· da meS'ma .. da-ta, cunced-odo duas luterias ·N. 430, ,da .m.,sma :data, concedendo ·Ílma· loteria> em··! .. 

em beoeficio:das::ca~as .. de Caridade ·.das·cidadell· de bHneflcio .de· cada' uma das' igr .. jas matrizes· da''· : .. 
: Ara~soaby .e. Túinas .Nov.as, e di.. frtoguezia da Barra . cida~e :"du Itaj ubá, · Cbiistina, aa .. p·endy, . Mar· de ~; 
Ln~ga, ria :pro.vincia'~e.Mioàs· ••• · •.• '•·· .•• '·. ·; · · 2 · He~J),.oba e .S. Gooç .. lo: da Campanha,· 'oà'·provin-· ': 

N. 41:1,.c.da:.-mesma ,data,· :conc.edeodo ;.dua!l.lo_le- ·• ma dw-M10a:1 Gnrae's,' •.•• ,.,.,:.~. ;·; ;•, •• ·., ;•, · '• ,:,.: ·lC .. 
.::rias ... em beneficio .. das·. obras. ·da· igreja matriz: da. i N •. U t, ·~da mesma.:· dat.t; concedendo ·amá' loteria'• ::· 
. vill.a de .Cearà-mirim,: .. proviocia · do ,Rio .Grande do ' para· 11s obras· da -igrPja ma'triz•do' Pilo :de' As;ucâr, · '· . 
Norte •. ~ •·•'• .. ~ ·;, ...... ·, ·•·'· ••• ~ •••••• • .. .-..... 2· · prov.in<:ia. das .A.lag"'··S, .e outro e.ú bi!De6ciô ·da·· · 

N; U'i. da ml!Bma. data,:·cooc~d•ndo as ~eguintes lo-· ·. igr•ja matriz de·Traipú, na mesma província·.';.~.:· ·2 
.. terias: ·doas· para .pa.tritDooio da casll de-:C•ridude N. 432 ·da ·mesmll' data,· coucedend~ doas' loterias a: 

- da cidade ,·de : .. Diamantio'l ': provioéia 'de Minas, e ca~" .uma. das. igr~j~ts' matrizAá· do' Rlacbllo, .. Canipos · 
dnas.emi;béntli'cio:.do coliPgio:: de. orpliils da ~es- do Rio Real; L•garto; It~baiaoinba:e Slmlio Duis\':-1·· ... 

~: m11. cidade ....... ,., ... :,, .. ·••••.••••••• • ~ da proviucia·de 8ergipé',. ;.•.:;::,. :; ,:·, ;.~ •·• ·.\; •• ~ •• · i o· 
N; HS,,. da :mesma• d•ta-,.:cooce~eod(). duas lotedas .:. N·, 433, da.mesma .data, .. coocedendo:uma lotei-ia· em · 

·para ;.auxilio das obras.das~igrejas dJIS cidades. de , · beneficio das obr~s da igrPja··matriz de Cacapava, < ... : 
:: ILnjobá e .Chri~tioa; na :provoici,._de MioatÍ ... : ; • • ~ na província· de S. •Paulo.'.·, ~: •• ·• , , , ,: ,_;,.,· ~.; · ~1 

N. 4 11,. da, ·,mesma .. i-data, :.cónced6n-lo as s(lguintes· .: N~ Ht,. de ·27 de· Junho. de ·18i8,~ coà~eile~do'. ~à ' : 
·lo Lerias;:; .doas,em. ;bene6r.io: das .obra~ ·d" · igr,eja seguintes ·l~terias: o, d'oãs· •pm beneficio ;das ôbras · :·. ·. ·: 
·m1triz ila,cidade,de.'Puuso.AI~gre, proviocia cil Mi- da igrejil' matriz da cidade de Taniaodo'á, · pr~ · · .. 
nas Garaes,: e ·Dma~pa r a :cada uma das lgr.,jas· ma- viocia de· ·Minas · Gorncs·; · doas 'pit.rá 'ás:olirás :da' .. ' 
trizes,·,da• .cidade-de. ,Caldas,, e .. da fregoezia de. igreja·~atrrz dA ~· ~ollo . d'EI-Rei, uma, p'arâ ,as·, " 

::'S: J~-o~çalo .da._ .ci.tad~ .~a Ca)Dpan~.•· .na .m'esma _ da •grPJa ·de S. Fran•~•~co de Asm ·e doas para. o ,,,.. , 
provJnCJa .............. ,.· .• :• ·• .... ·" ...... • 4 · bo~pLal· da· Mi$Aricord•a; .to.dos :da :.mt>iiciooada 

N. 417 .. de:.23 de,Jonbo de . .f87S, conced~ndo ·para cid•de;-•. ~; ••.• , •• • •• , •.•• ; • ~' •• ; .••• ;', ~ ;; • ; ·. '7·. 
: au~m~nto.do Plltrtmonip d.os,in~titutos do~'meuinos · , • ·' · · .. , · 

Ce S d S d d Vlnttl lot rl·as · eodo' d~z· N. 4ii4, de 1t d,e J..Ih. o de.187S, coo'cedeodo doas go e. u eur os-o.u o~, ~ , • ' 
• d b 1 · . 20 lut•rui!i 'p~ra editlcacão .d .. capell10 'iie Sant'Auoa . , 

para: ca •• a. um es~es ,esb e eclmentos. • .• • ... • • na T•juca, e. d_e u_ma~c. ••a para s. ervi'r de. esc_ula d~ ... ' 
N.·.US .da m•sma dllla; .. concedendo umu J .. teria á. 
• Soc1ed11d• :Drn~Jleira Eo•aio; Litt~r•r•os, pam nux11io in•t•u_cça_o p~i~a_r!a _do~ ~'o!!_II._S_IlXO~ naqoell~ .loca·· · · 

do sua ,bibllotheca e .uulas oocturna.s· 11e instruc~tAo hdade '.• • ~ ·' • • • ~ ' • • ~ .• •·· • • • •·• • ·• '• ,' • • • ·• • • • ;. '· t . 
. primllrlll. e se~uu~ari 1o, • , , •• , .. • • • • • • • • • • • • N. 4üti, da rne8ma data, .concedt~nde ~aat;ó J~t,.ria~·:. 

N, 4! 9,-:da,mesma dato,, conced~ndo .mais: vinte lo;.. p•m•. auxilio das· obras. •do- collPgio ·de ~Mallosmbos . · 
ter1a~, :para contino•çllo da~. obras da nova 1gr,.ja ~e Cnogouhas·do c~mpo, quatro para o e•t•bele- . 

I matttz .da. rregu~zia . dP .. ~U>SII.$eub!)ra Snot' Anua cimento ·;de irmb do- caridade da Cldad~ de ·Ma··· 
da COrte,·,. , , ; , ,,, •.• , , ....... , ·•·• ••••• , • • . 20 rianna •. doas. para. as . obras . da igreja·· matiiz 'da . 

:~-

~ . 

.:. ·-



/ 
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. ~- . .' ·~ ··~· .. " .... , ... , .. ··~ .... ,, ......... ~ ...... 

Sessão ém ,9 .• de· J:úlho 
I I ., 

'tÍlia 'd~·IÚo Pardo e· uma para. as da matriz do N; 570, da mesma data, éoncedendo uma loteria em··:· . 
Porto .Santo, província de Minas Geraes ••• : ••• · , U, ;;~·,beneficio das. o!Írae da igreja matriz _do Paesa-Tempo, · • 

N. 4116; da mesma data, concedendo q11at,ro loterias · .;::. em Minas· Geraes· •• ,_ ••••.••.• ;· •• ,:, • ··~·~:•:• ~. ~. ·~ 1 
. a·cada· um dos hospitaes de carid11de e· casas de .N.IS71, da .mesma data, conceden4o cinc~:·Jioteriaa 

• Misericordia · de . Sabará, :Itabira, Pit11nguy, C ,r.;. em beneficio das .ollras da igreja matriz de 'Nossa ' . 
:' vellci·e.$anta I.ozia,.da. provjncia ,de. MIDas Geraes . 20 Senbor.a das Dores, da cidade de There~i~a de· 

N. Ui7, da. mesma· data, concedendo q11atro l11terias Piaoby ••.• ,, •.••• , •• ; ••• , ..... , ; ••• ·,..... 'rs 
em .beneficio das obras da igreja·de S. G1111çalo N. 111!:!, da. mesma data, ·concedendo dnas'loteriaa,.em . 
Garci11'do Rio .deJ.aneiro ..... , ••• · •••• , • . • • 4 beneficio das o'bras da igreja·matriz·-deArêae, pro• . 

N. 4.63, de. 12 de J.olho de 1873,. coocodeodo quatro vincia de S •. Paulo •. , •••• , •• , •·• ,; ~ •••.•••• ; .-~ : · t 
loterias .em beneficio das casas: de caridade das N. 573; da mesma dàta. concedendo quatro ·loterias. 

: cidades. do .Minas ·.Novas e Arassuahy, provin'ci&'· . om beneficio do recolhimento de' Nossa Seubora• da.: 
de Minas Gera'es; ........................ :. t Annuncili~40 e Reinedlos, oo .Maraobllo •• · • .-., •·• l -

N. 461, da. mesma data, concedendo uma loteria a N.-1174, da mesmadata, concedendo duas loterias'em.;. 
cada uma das igrejaS matriZes. das parochias de beneficio das nbras da.Santa Casa .de_.Misiri.cordià~ · ·: . 

. Naz&retb, Lavra~, S. Joiio d'El-Rei, Oliveira, For- de Goaratin~aetá,.provincia de S. Paulo •• ; • .-.:.... t 
miga, Tamandoá, !ra;sá e Piauby, todas da pro- N. 57 IS, d11 mesm& datá, con~dendo doas loterias·ean · .. 

. vincia _da Minas Geraes: •.••• , •••• , • • • • . • . • 8 beneficio da Santa Casa de .Misericordia da pro-< 
N. i65, da .mesma data, concedendo .cinco loterias· · vinc1a. do' Maranhão •••• ,:,,,: ...... ·· •• ,~ •• :._~.':' t_' 

para ·a- Santa Casa da Misericordia' da éidade do N. 576, .da. mesma data, concedeodo. doas loterias em··' · · 
. Recir~. prO:vincia: d!! Peroa~boCD: •• · ••• ,'. • • . . • . li ben~ficio das obras de cada ·ama das' matrize~ a~;;' 

N. l66, ·aa. mesma data, concedendo quatro loterias cidade do Pilar, e das·villas do Passo de Camara:.. .. ·. 
ao hospital de · beneficencia_,. brasileira de Porto- gibe é Porto de Pedras, ilas .A.Iagôas; duas para a·.,' .• , 
Alegre, província do Rio Grande do Sol... • ••• · 4· · Santa Casa de 1\lisericordia' da respectiva capital• · - 8'- • · 

N. 467, ,da mesma data, concedendo doas loterias N. 577,. da-mesma data, concedendo- cinco loterias-
para as obras ·da igreja. matriz de Nossa Senhora para a reconstrÍic!;iiO da igreja mlltriz da. cidade do. ·.: 
da (}lo ria !la. COrte ................. _ •• ; • • • 2 -Mar de Hespanha, província .d~. Minas Geraes. • • • - 11· 

N. 4.68, da mesma:data, concedendo. quatro loterias, · N. li78, da mésma data, concedendo· quatro loteriaa · 
·sendo doas para a igreja matriz de Saot' Anna do para coocloslio das obras da matriz de' Parahybona; · 
Catú e doas ,para· a: de S. Sebastião, ambas da provin'cia de Minas Geraes~ •• ; \. · .• ~ •• ; ~ ,. , i 
proviocia.da Bahia ..•.• · .•..•... .- ... ~.... • I N. 579,-da mesma data, concedendo·.ama loteria_pa--:- ... 

N. 46Q, da .mes111a data, .concedendo quatro ·Joterias ra cada uma das· igreju.matrizea das 'Cregn!ziaa: 
.• para con~troc~iio _de casas de instlocção nas fre..o. Traipú, e Plio de A.l!isn·car, das AlagOas ••••• , •• ' t 

guezias ae · Pedro II· e Livramento, . ,em. Cuyabá,· .N. 580, da mesma data, concedendo-doasloteriaa em ' 
província de Matto-Grosso.' .,. • • • • .. • . . • • .. • • i beneficio da. ca.sa.de Caridade da. cidade da. Barra 

N. 4.70, da.mesma data, concedendo quatro loterias 1\l.nsa, província do Rio' de Janeiró· ••• ,' •••• ; ; ; :·: t. 
para as· obras das igrejas matrizes das. parochías N: 581, da mellma data, concedendo duas .loteriaà em 
da. província ·de Santa Catharina, • • • • • • • • .. . • i bentficio de cada uma das·' casas de caridade das · 

.N. 1'71, da mesma data,_ concedendo dilas loterias em cidade11 do Serro. e 'da Itabira província de Minas , 
· béneficio das .obras. da Salita .Ca,sa da Misericordia Geraes •••• , • • • • , ; •••• , , ••• , • • • • • • • • • • · t 

da capital de S. Paulo ••. : • • . . • • • . • • • • • • • • • 2 N. 582, da mesma data, concedendo doas loterias em 
N. l72, da mesma data, concedendo eioco loterias á ·beneficio do hospital de Santo Antonio da cidade 

. San~a (:as~ .da. Misericordia de Pelo tas, província· · . de Barbacena, provincia de Minas Gunes; ••• ,' •• · · t 
do Rio Grande M Sul.· •.•.•.••••••• :·,...... li ·N. li83,_da mesma data, concedendo duas loterias em · .... 

N. li39, de 11 de !gosto de 1873, concedendo doas beneficio da casa de caridade de Ar"ssnahy, &UID!Io • 
loterias para auxilio das obras da eapella de S. Se- . para cada uma_ das matrizes de .Arassnahy, Coo~-. -
bi.sLiiio do· Amazonas ••••• ; •••• ; .•.• :. . • • . • !. . gonhas do Campo, e da igreja de S. Francis•:o ·de 

N. 1147, da mesma data, concedendo cinc~ loterias á Pa11la da cidade de Mioas Nôvas, pro_vincia de M!-
Sociedade Brasileira de Benefieê'ncia, íondada no t:rrraea •••••••••••••••• · •• , , ," ••••• • •. ; ·. IS 

--Rio· de Janeiro. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • li N. 118!, de !:!3 de Agosto de 1873, concedendo doaa 
'N. rsu; de 19 deAg~s.tod~ 18.73, ,concedendo dez lo- loterias elli heneflcio do Lyceu ·de Arteae omcioe 

· teriás para as obras da igreja matriz de S. Fran- da província da .Bahia •. , , ••• , •••• , ; • ; , • , • • · t 
cisco Xa.vier do Engenho Velho desta COrte..... 10 N. 586, da .mesma . data, coneetlento dez loteriaa 

N. 561, da .mesma data, coucedeMo uma loteria para . para a reedificaçiio das matrizes ·das . Cregueziaa 
as obras da matriz da freguezia de Soure, província .- do Bom Conselho, e Geremõabo, da Bahia. • •• · · -to 
do Ceará .•••••. ; : •••.•••••.•••.•••.• , • , .. • I N .. li86, da mesma data, concedendo uma leiteria pa~ 

N. !UiS,·de i!!·de !gosto de 1873, cllncedendo quatro ra as obras da matriz das .Mercéa do Pomba, pro-
loterias em beneficio das obras da igreja matriz de vincia. de Minas Geraes •. , , , ·, ••••••••• , • • • • , 1 
S. Domingo~. na capithl do Rio de J.10eiro..... i N. 587, da mesma data; concedendo doas loterine 

N. IS69, da mesmo dato, conced~ndo duas loterias em para o hospital da cida~e de Lorena,· província de 
beneficio da igreja de S. Pedro Gonçalves, na ca- S. Paulo, .... , .......... , •• , ........ ,.,: 'i 
pital da Parahyba do Norte................. 2 N. 13, da 1$ da Junho de U7i, 'concodendo.dez lo~ 
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.teriae:em .• beneficio:das obras.daigreja matriz de· ~. ; d~ Cregaeiia .de.No;sa.,Sénliorarda;•ConceiÇn~:.·cio;,lii'' 
·. Noé~. a ~-~óbcira, dil: l:tioria do .. milnicipio da;_COrt~:· -~~ t ,;Eoge~li~ .~n:o.; :<~nn!,éip~!'· da; C.~rt_e,.,;~! .• -"~~~d di.~~::10 _ ''· 

.N •. ,_H,;d& •• !l!,e~'!la ~~ta_, co~~ed~n.do.se,_s lotenas,pa, ... •:,, N •. 18,_.,d~. ,16 de ,Junho d~1.18~4 1,~,,c.onceden.dq ~n~.s.,,m . 
·· rá·~ugm~~~O,~.dp p~t~1mon1o ~a.I':'IP?rlalde.voç~o de, · . lot~r1anm. bene,ficio .. de J~ad~. ~m~ das,, s~gu\nte~.1 ~>:.'( 
·· .. Nossa:~enh~ra da-.~1edade, 1nst1tn1~a na tgr~Ja da. soc1e_dades: lJ'pJ_ão o !J~~.e.fie.en~ill~ .~.l!aill:.o.1Je,ne~;:o1J;ci',· , •· 

Sant_at~ruz·dos·Mthtares, nesta COrte •• ·•·."'.. 6 , · cente,.Coll!.~er~to;e 4-rt~s,: •.. ·.····~···' '··'·' •. • ··.:>.:, .... r 2. 
N •.. 21; de tO: de Junho de 1874, concedendo Ires lo- N. 4.0, da mesma, data, concedendo. duas loterias em., ·:i 

~· tería~ .e'm himeficio. ~o . pátrim~nio_ da. dJIVOÇ~!'· de ·. hen~fÍci~. dàs ~ o~r!ls _da igreja .:dll ImpedaLI.iJDa~:.: .. ~;·.:::; 
. No~sa·Senliora da-.Piedade da IgreJa do SantJssmo .· dá de deNoss& Senhora da Gloria do Outeiro,,desta ,_. ·,: 
· Sacramento do ·municijlio dá COrto ...... ; • .. •.• . ·3 . ·. COrte ... •. : •.• : .... :. ~; : ; .... ; ; : • ; : •.• ~ :. : .. , ~ 2 · 

N.·22,,··~_a; meàm!''data, concedendo· cinco.Ioteibs . 'N. 64, de 19 de Janhode·1874, ·cooc~dendo seis, .c · 
. ~m ... beneficio,.da• :escola~nocta_rcn& · propagado_rade .-''.: :_ 1 

• loteriás, destinadas A. cooclasão , das oh.ras,;da~ên-;: •. :.:: .. · · · 
1nstracçilo ás .classes operar1as da rregnezta de .. ·.: . · pell,.,de S. José e Nossa.;Senbor!i:d~s.:D.o.rl!s .. do ;;;;.,. 1• 

S . .Jo'il:o· Baptista . .da LagOa, manicipio. da .COrte. l'.i Aodarahy Grande,. ~unic.ipio: da COrte,:,,~úá com;"J,,-:,,. , . 
N.· 23,11,a .mesma. data, concedendo .. dnas loLerias,.co- . pra de. J!aram_eolos.e ,al{aia~:para a,-mesmA",capella; ... "''G, ·. 
;0 S~' :~#li~fici~;·se~~·I!PPiiC.ado'~o, j_iat.ri~ó~io . .'d~ · so.- . N. 61'.i, d~ mesÍI!a, d_àta;:.co~~~dend~ .. daas:;lot~rias,_em ;:> · 
-. c•e4aile ,.·Uti1ll:o .Ben.~flc_cnte. Academtca, . estabe:-. beneflc1o _da JgreJa malr1z.· .d9. ,S; Fraucls~o,,das ;,1 ,;:.:: . 

. ·· Jeci~a. ·~a:;C'ôr!e, ·para .auxil!ar ~os est_n~~rites'pob~e,s· . , .~bagas d!l' !ill.a d& Barra do:. Rio .GraJ!de., ~.pro~il).,...:., :r~ ;; . 
• ~,;da actual escola polytecho1ca ••• ;; ....... ·•·· • •. ; ~ . 2·. ·. cta .de·.Mmas .. Geraes.,; •.• , .; •.•.••.• ,.;;;.,;.;; •.'· •. ..;.,-,:..: 2, 
.c .. N ;r s ~i ~de,·,. f~ de' J_ti~bo !fe: 1-8 7i, concede,!ldO uma' . ,N. 80,;, de 20 'de )unb'o.,!le ..1 8,14, :: con~eden,do,;.}ua~-~· ·.,: _:; 

"·',loteria. para ~tnxllto rias obras ·.do monu~nento á loterias para· conclusão,, das :obras,';da.,Jgre]a;~e >.,,' 
···,:·memoria:,- d_o;··po,eta· . Antonio Gonçahés ·Dias, _na . .·Nossa . Senhora dá~ .. Nec.eásidade.s; ,da. Casa)!or.te/.·~: .. /',. 

.. :'pro:vl~~!fdo Mara:.obil:o • ·, ·::; ,'; .~ .; • ; .: • ; ; ·.: •... · t' · na,proviilci~ d~ ·_,Pernambuco •..• ·;·~·-··· '·' : •. );_._;i.•. ,,, ;2! . 
. ~· Sli, a~ ~es111a.d~ta; conced~ndo du.as lotertas em- ,N. 104, de 26.de Junho de 187i, concedendo á So7-' é: :1 · 

. be~.~~e•? das. o~ras,.da matm: da, ctdada .de Ubá, · . . cicdade de·Benelicencia dos Artistas do' Arsenal de · .-
pro~m?•~ 4e Mtnas G~ra~.s •." .. • · • .. t • • • .~ • ~ ·: . 2 . .1\Iaritiba,da .. COrte Ires loterias, · das"-'.qqaes ,.se. ex-,.~;; 

N, 96, d~ mesma dat&, ~~nce~endo ~u~s_Iotertas em tràbirá uma annualmeute .. , •.. ,· .. ,.,;., .,~ .'.~;,;:; ,.' •. 3•. 
- c beneficio das obras da rgreJa matr1z de·· Nossa Se- ~ · . :_ : .· ... ·· · · .. · 

· nhóra'dà Conceiç~o da.cidad~ _de' Sobral, na pro;, N. 111! de 27 de J~nh'!_ de 1~7_4, :?on~o~~ndo ~um!',:·-:·--
vincia~ao Ceará;;;.-:;;.·: .• ·• o • .-~ •• ;;:~~-... • 2 loterta em benefiCIO das o~~as da lgre]llo~ matm·da. ,·. 

N ~7; da: mesma. dJLta,. con~edendo dua-s)oterías em cidadtl dilo' CaPJpanha; .n~tra ~m henefi~1o do_ .. coC':!l· :, ', 
beneficio· da ~ociedade propàgadora da· i~struçÇno· , da ~au~a Cas~· de .llltser1~~rd1a da mesma CI~ad11,. -.". 
publicá, na' provincia.'de•Sergipe :. ; ; r. ; ; '; ; . .... . 2 provtnCI8~ delllt~as Gerae.s. ·.: ~ ·.'•'• • ,'. '/ ... :. ·: ·::.· . .. '! 

1 N. 38; 'da mesma ~áta,"concedendo uma loteri& em N 1f2, da me·smli. data, , ·concedendo qiuil~o !~teria( .: · ·· 
_ beneficio da igreja M districto 11e Camhoquira, mu- em' bene'fiCio das obras da igreja· matriz dê Nossà ._ · . : 

.- nicipio' da· Ca!!lpanba, pr~vincia de Mioás Gera.es . 1 Senhora das Neves, na. capital' da provincia' da :,- .- _: 
N. 39; da'oiesma data, conc.ed.ond~.dez·Jo~eria!!,.Pa~ Par~byba .•.. , •. : '··~··'· :-,·. : • . : •. ·; •· ••. ~-· ~ ~ .•. : 1 ~ , ; .4 ' 
. ra c~~clusll:o :das ;obras .. · ~a. W~Ja m~trlz d~ !r~:-: · · N. t t 9, da mesma dala,·concedendo cincóJ,oteri&s em , 

gaez1a ~e S., J~ll:o_Bapttsta. da, Lagôa., mu~1~1~10 .. · ..... beneficio da.Imperial:.Sociedade:Anxiliadora-..das'.. :·~ ·' 
··, da COrte .. • ' • • • • • • • • · • • • • • • • • ~ • · ·: · • • • : • ·' 10 · Artes .1\Iecbanicas Liberaes: e· Beneficente •• ·· ·· ··· ·.· ·: 5 · N. 4.0 da: mesma data,· concedendo dez Iotems : duas.. ·. · ·. · · - . . # . . . • · '. • ' ·.: ' ·. ·, : ·. 

para, cad(u,ma- das igrejás ,niiitrizés· de Sàirto ln- • N. 1 U, ~a mesma data., c_onpeden~o dnas)oter!as em;· 
:toniO:-do J.uiz de Fóra Nossa Senhora da Concei-:- benefic1o · do Partbenon· Ltt~erano, da cap1tal da, ·.·· . 
' cão do"Rio Nóvo: e :S. ' Sebastião 'da' Léopóldina, e província .de~ S .. Pedro do Rio GraJt.~~ do, Su.l ••• ; .. :~ "2 
q~at.ro para as' obras dli igreja'mat~iz de S.anto N. 129, do' 'ao' de,Janho de :1874., concedendo' 20:1o~,: 
~ot~nio,· da_'.ci_dado d~ .. Mar:d~ Hespanba,,:n~ ~ro- · terias; sendo 10 p~ra. a. Candáçilo ,do pa_trinionió·, ::· 
:vmc)a d~. Mtnas. Geraes ••• ~. ;, .. ; •. : . • ·: ·.:, 10 . da Associa~ão Promotora da Instrncsão, inaugur~dà •. : 

.N •. U;_ ~~ ~esnlll ..... d~.ta,. ~~nc~dendo .tres,·Jotertas em nesta Côrte í e .1 O destiôadas ·ao patrimonio da· . ·. 
· . benefiCIO das obras da 1greJa· matriz do Nossa .Se- Assosiacão Promotora ·da Jnstruccilo ·de ·.1\leoino!l . , : . 

" Ílhora' dos ·Remedios da villa de Catolé do 'Rocha, iaaugutâda nesta CGrte. : ..... •:. ; •• \ •. :; • , .~ '20 
na ~rov.~nc~a de Paraby~~- "· .-. • • :: ~ • • • • · • • • 3 N. 190 d~'mesma data,'co·ncecÍeq,d;,'quatio !~terias ···'' 

N; . 4.2, da mesma data, concedendo duas loteri!ls em' em beneficio da· Santa· Casa .da . .1\Iisericordia da 
benellcio .. dás obras d.a igreja matriz de Nossa Se- cidade da Feira de· Santa :Anna, pro.vincia da· . , , ·. 
nbora·. do Rosario do Para.naguá, p.rovincia do Pa- Bahia • , ••• , .• • : , • , • ; , , • , •• , · •• , • ,·, ; • ~ ••• ·• · .·. 4. 

.... raná .•. e : •• ~ • ••.•••••••• ~ • · ••••••.••.• ·'· • • • 2.. · · · 
'N. 48, da mesma data, concedendo duas loterias em · . liÍlS:~ 
· beneficio das. obras do hospital do. misericordia das ·-

cidades de Coritiba e Paranaguá, na província do - To'tal, ·120 proposições, concedendo 523 'loterias: . . 
Paraná ••• ~ ••. ~ •••••• · ••• ·. · • • ···• • • • ·; • • • 2 Sala .das sess1íos do senado, em 6 do Julho de -1874 ... 

N. Ü;' de· 15 de' Junho de 1874, concedendo dez - J. J. Teimeira Junior . ...:.. Visconde de Inhomirim; - . 
· loterias para con.clusito ·dns ob~as'da igreja matriz Visconde de So"z-ci Franco. · · · 
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•' 



I 

I·-. 
I 

.. 

~essão. em.'.9:.de .Julhd 
' '• .. \· . ·. 

... ... "·--···-...... ·:-'7 ..... ; .... -·., ,--:-

l'~UCIIIIB_S. DA.. COII~Il!SÃO DB· INSTR.UCÇÃO PUBLICA.... . . Pelos estatutos de ·ambas ·as ·faculdades, DilO estll~ 
.•· Teiido·:a. commis•ilo de. ipstrucçil_o publica, examinacÍ~ .a: ;a~inilti~os . os .exa~e~~vagoa_, .. e~' 'Jienb~ma ·'a~&- mâte'r!aa 

· proposlçlo da camara .doa Srs. ·deputados, gue autoria a· 0 . dos respectivos annos , e. po!. Jsso tem a _commJsallo. ~utl.~ 
governo· a' mandar. admiltir á. matricula. no t.o anuo da e~crupulo em adopt~r dout~Jna nova: a ra~or·,de um 1ndt-

:- faculdade de medicioa do Rio de Janeiro 0 estudante Car- . V1duo, sendo. de ma1s a ma1s de nec;essldade reg!lla~en~ar 
·tos Rõdrigues de Vaaconcellos; que prestara exame das· ~ ~odo pratiCO do ~xame,· afim -de gue ~a:o .seJa ·JIIudlda_· 
matarias do mesmo anuo, depois de approvado em philo.- a 1ntençilo do legislador, -quando nil:o qu_iz ~reac~;ever. 
sophia e· geometria, não·teve em vista· documento algum, senilo. o exa!De po.r pont~, pre~edendo a garan_t1a da l!e
qae. possa justificar a dispensa requerida ; e porj~so é de q_uencla obrlgatorJa, 8 lDS~eCCIODada pelos l?~tes <!ia- . 

. . , . . r1amente... .· . ; . · . 
PA~BCBR. . Com tudo a commisslio, n!Eo . ousando; emiltir positiva•. 

Que a propoaiçito entre em discussito para ser desappro~ · mente o .seu voto, em consideraça:o · á. Iouvuel. coragem do 
':vada, se assim o julgar o senado. . ' . ' _pretendente, é de 
. Sala das aessilo, Iii· de Julho de 1871.-Cunha-Figuei-· 
redo.-1. M~ da Crut Joblm.-Viaconcle cle-Camaragibe. 

PAIBCBÍI. . 

A. commissão da instrue~il:o publica examinou à prÓpo
eicito da camara dos Sra. deputados, autorisando o governo 
a ·mandar adniittir ·â: matricula no 1 • ·anuo da faculdade 
de direito do Recire :o estudante-Pedro Celestino de Souza 
Jfacieira, que prestará exaine das materias do mesmo anno, 
depois. de approvado no. preparatorio· gne lhe falta. 

Não allegando o pelicionario .mutivo algn!li ponderoso, 
: qae aconselhe- -a fazer·excepç!Eo 'ás regras dos estatutos, 
é de .. · 

PARECER 

Que a proposiÇão · não seja approvada, se o senado 
aiisim hóuver por·hem., · . 
· Sala das -sessiies, · 8 de ·Julho de 18 7 4."-Cunha Fi

. g'~eiredo.-1. M. da Cruz lobim • .:....Visconde de Cam,ara-
g,be~. . · . . · · 

Q'ue.a proposiç~o entre .na ordem . dos tr~balhoi, p_ll!ra · 
obter a solaçilo que merecer _da sabedoria do senado.:. · · 

Sala. das sessões, 9 de Jalh~ d~: '1871 . .:...:Cullha''iguei-
redo.-1 .. M. C. lobím. . . . . . . · .. ·· .. 

Entendo. que a proposiçlto de_ve ser rejeitada.-Vircondii; ... · 
de Camaragibe. . . • ... ~ • · :. •. 
- A. commissilo de•instrucçll:o"'((ublic_a, tendo.em _atte'n'çilo a 
proposiçilo ·da camara ·dos Srs; . deputados; gae. antorisa•o 
governo para mandar adlllittir á. matricula . 80 .t Q . anuo: da·;· 
faculdade de medicina no. Rio· de Janeiro--o .estudante · 

·A.rlbur d~ Castro Araujo, que· àntas do acto.do mesmo 
anuo . deverá. mostrar-se habilitado em algebra e• .ióglez ; : 
procurou déscobrir. algum rua~amento. -especial, .para .con
cluir a favor· do peticionario, que aliás :na:o àllegoa- senito 
o· precedente. continuo de. dispensa das regras.dos esta
tutos das· escolas ; precedentes .... qut5 a. commissão: en
tend~ que devem ser adoptados sómente em circunistan- . 
~ias extraordinarias ; e, portanto,,'é de ... •· ::., , -

A. _commissil:o de instrucção publica examinou.. a propo~ 
siçlio d!l"ca~ara,d~s.S!-'8. deputados, :autorisando o·governo 
para mandar admtttu· a exame das materias do ! 0 anuo 

. da faculdade de direito do Recire o estudante ouvinte . PA.BECEa 
]trancisco·Laurindo d,e Biqueira Varejão, depois de appro-' · . · .. · 
vadó rias· ma terias do. 1 o anuo. . . · . · Que a prop_ostção não deve ser approva.da, .. embora 

•· A. demasiada equidade, com ·que'se tem feito altera'çiies BJ!tre na ordem dos trabalhos. . . . . . . , .. 
nanfegras dos estatutos das racnldad~s, tem produzido o· · S~la. das sessiies,_,9 de J~Jho de .t87,t-~un1Ja F_tguei
desembaraço, com .que se pretende· conseguir a dispensa rredo.-1. M. ~a C~ut Jobun.-V•sconcle de Cama~agibe. 
dà lrequencia, que a boa ordem dos· estudos. e~ige . e por · Na proposJçilo JUnta, da camara do~ Srs. depn~ado~ se 
isso é de : · - '· autorisou o governo para_ man~ar admtllir .á. matricula 11o· 

' · · P_ABECBB .1 • ano o da. faculdade de mediciÍla .. ·do. Rio da Janeiro o 
· · , estüdante ouvinte Alfredo Alberto Leal'dà Cunha, di.S- _ 

.-.Que. nio seja approvada a proposição, .salvo melhor pensando-se-lhe a idade ~xigida p,!lr·lei. - · · • . -
jaizo do senado. .· - A.ttendendo a . que.: o petícionario apresentou todas· as · 
· ~ala.. das sessiies,-"8 d~ Julho ,dt! 187 i. - Cunh~ · Fi· ce_rlidiies dos exames .preparatorios, com a nota de. plena
gustTedo.~l. ·V. ~ • .Jo~nn.-. V••c~n~e .ds Ca~aTag1be. . mente, a excepção de um ·só, acbando~se- assim ·nas cón
.. A. Iryne~ 'Ferreira. ~lm!l-é, pj!rmltl!do matricular-se na. dicões já acolhidas pelo senado nA" presenta sessil:o; é a· 
escola. medtca, da- Bahla, Jndependent~mente de approva- commissito de . . • . ·. . - ' . : .. 
ça:o em, ~lg~~ra,. po~ U!Da. res!ll~ç!Io vmda da · camara dos 
Srs. deputados ; a commissão, porém, julga do seu dever 
propõr a rejeiçilo,. destas; dispensas, de preparatorios, aos 
qmaea todos se deve·m sujeitar emquanto vigora· a lei que 
!IS. exige. - · · . . .. : · 

Sala das commiss!les, .. t• de· Julho de 't874; ...... ·J,'M; da 
Cr.u,t,Jobim.-Visconde de Camaragibe. -Cunha Figuei• 
7'edo. . -
, A. commissilo .etaminon a proposição da camara dos 
Srs. deputados, que antorisa ·o governo para mandar 
ad1nittir a· exame vago ,das malerias do 4• anno oín qoal
cjuer das faculdades de: direito o estudante 'Tacito Corrôa, 
depois de-pag11 a respectiva matricula. · 

PAnJicBa .. 
Que a proposiçilo entre na ~rdem dos . trabalhos para., 

ser a.pprovada. . · · 
Sala das sessiies, 9 de Julho do 187i . ...:Cunha·Fi

gueirerlo.-l. M. da· ru: · lobim . .,;_ Vi1conrle do Cama-
ragibe.'· · · ·. : · · · · · , · ·, . · " · _ 

A commissão de instrucção . pública examinoU: a propo ... 
si~n:~ da camara dos Srs. deputados; gue autorisa o go7 
verno para mandar admiUir· á matricula n·o 1• anno da 
faculdade do 'direito do· Recife o estudanté Felino ·da .Costa 
Guedes, considorando-se validos os exames de· latim, itiglez- -
e philosophia, em que fora approvado:em t869za,f·8'701, 
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. 1~ .. ,E~te~den·.í~ .iâ. cõinmiasa:o qae a. ~e!alida~ll.o: d_!1 1 8~~m~.sl e!Dpreza,· po~qae, :coíllo' roi 'dito;:~ &~;~as: .. ~àhri111~ ~ · 
leiloe. pou~o>altlm. do. lapso de te~po:. prescnpto.uoa. ea~a:-; ~eaat~aos edlfh:i!»s: se. c~ustrabsem;liii~Jorlljclillculdadea ·e 
tu~os- da Cacul~a4e, __ em nad~ · preJU.dlca a ordem. e,.apro:- i :aespeza~_ha'Verla para.quem se prOP-ozesae,fazer,o,ai'I'&B&'!' 
nltamento·dos estados. super1ores, é de . ' meato, por decreto de 4. de.Junho··declaroa~de .. utilidade 

PARECER . . . . . . . .. • publica .a d~spropria~itô: do morro :e .a• lei-ido i orçamento .• de 
. . , .. , ·.. . ; . ·· .. , . . . . . . , 1853 automou:a despeza necessaria'para ~ornar;.eflaõtivi 

,Que ~ntre a p~opos.1çllo ~m d1scussito, par_a ser a~pr~-· a sua .d~saproprla~ito •. ·. ·.·. . , ., : , . , .,· •.. ;; ):':;::·, _. 
v~:da, ,se .o con_trar1o oll:o h~~yer .d.e mandar o ~eoado. · : i .< Ass1m o gaveroo uaquelle -tempo, baseava taéili&arr.a 

~ala das· sessGes, 9 de. Julho, ~e .. 1874;-Cunht& ~':-; realisaçn:o ·de um commetlimento·;que oito conaidérav.aóÚlil 
gu_e,redo.-~. Jl!. da C~z lobim.-Vvco~de às Camagtbe,, Potosi, se nlto _um graode,onu~ para·quein ó tentasse •.. : 
-• Ficaram· sobre··& mesa para .ser tomados .. om-conside- . O art.U § ~O da lei de 17 de _Setembro de 1860. 

-1 ' . 

raçn:o com as proposições a que Sll. referem·.. d1z : . . , · · · . ·. ·: · . , .. : , , ~.· ·.•. .. . . :, . 
ORDEM i>O DIA. · .,. " O go.verno fica auto~1sad~ para ~~tr~tar ·a1demoli~llo . • 

. . . . . . , . do morro do ~astello com.a-companh1a o~c~ emprezarfo;:qae. 
ARR.lSAHCNr~·DOS 11110RROS DE IAI'ITO AN!ONI_O B DO _CAS!BLLO melhores COndi~ões oft'erecer, debaixo das seguintes 'CJau- . 

. Eiltr6j eoi . sa diacus~llci~ a proposiçn:ô da ~amara dos : s~las. » . • . . · .· • • . .· • '. ·: ; r . : . 
. Srs.'·deputados n.· 589 de 1·873 sobre o arrasa~ento dos. · So .se ex:an;uoar ~ttentamente •O es~mto dessae.,·clau-· 
:morros de Santo Antonio e do· ·castello. · · · · . sala~,' se abm de~o1s .o·de~reto; qu~ se '1:ha, em dJS!)UI-

. , . ·. . . . .. . '· . : sito, vêr -se-ba a d11l'erença 1mmeosa . ·.qae··existe;:-entre'io 
O Sr. Zacarla• ·a-Julga do s,e11 dever apresentar ; espirito do. governo: e .do corpo ·legislativo· em :.tSISS.•e,1·860 

.algumas observações, a. respeito do projecto que se. discute.· e do que agora:apparece.' ·'· ·: ' · . · .: .... ·., .. ;:;·.!i_; . 
;Nlto tead~ podido_fallar_ na àaterior_ :discnssão e,.sendo;. •d• Clausula;-Dous terços pelo menoa:do.capitate.n_ ;.. ... 

· iesta·:.a .nlllma, oito prescinde· de aprec1ar algumas clausulas: que Cor orçada a em preza deverão ser levaotados.f6ra ,do · 
· da iCOncessito. ·.· . ·. .. : ; . , ·.· :.· . _ . · . . i lmpe_rio, sem eom~romisso alg~m ·do govel.ao·: imperial, 
· · Declara formalmente que 'deseJa o bom ex1to da empreza· relallvamente aos JUros e amort1sa~ito do'mesmo capital;» 
·,e ti duplame~;~te .· interessado nolla: em, primeiro. logar: Esta clau~ula parece que caducou~ Em .1853 e;.t860 . -
-_como habitante da cidade e em· Sllguodo na .. qualidade dei suppuoha-se que no paiz Dilo havia oapitaes .',q11e .chegas..-
-provedor da ·Sari!!l- Casa ·da -Misericordia. Se o, desmoro~: _sem para certos melborament!ls; mas .. agQra qae (.capital :' -,-

namento .dos. morros de Santo Antooio e ,do Castello: ,doJmperio póde-se. já~ -incumbir ;d_o' aCormos.ealliento ... :e: · · 
··interessa a.todos. os.habitantes.em. geràl, .pela. coadiçito da; emprézas uteis das grandes capitae~. :_da •Eilropár pareée_~ ·. 
~sande, •da ·'Segurança e ·do aro~;moscameato,~á · Misericordia' que essas no~sas .circamstancias. economicas .mudaram,: e, . · 

importa múito mais. E' .. evidente ·quê, .desmor:onaõdo~se; ,pois, :oll:o ad.mil:a que· ,.,essa clausula .nllo ... 6gure.·,·na ' 
· estes morros, ~s condições saailarias do grande ·hospital da~ . êoucessão actual •. Mas,· ha. outras, ·e .o· orador .. cootioli&' :~a ' .. 
· Saota Casa, se tornarll:o muito superiores ás qaa··são hoje,· •. examinlll.,:as :.: , . . . • _, . ·-. ·: ::_ ' ... · .. ,; · 
·além do périgo que eyita de .ter a cavalleiro a mootanba:- . - « _2•,.c!aurula. O go:verlio cederá.ao emprezario,, a~titulo . 
. do,Cilstello,: que nas grandes. chuvas fnspirà. serios coida- gratuito, os prop~ios oacionaes, · siluado.s ao·. dito ,mcirro; 
dos. O orador. ti, portaolo,-amigo da idéa d,o arra~amento• assim .como,~os~.Jerrenos ·.resultantes. da .·~eaíoliçll:o e tios ....... · 

:·dos doas morros. Estaidéa é antiga,: ~ata· de muitos ano os,: .atterros ;sobre o mar,. exceptuando ,destes os neceasario's.a 
e desde 18.58 o·. g~bi~ete.~_qae- e~.lito pertenceu mos..:. e~tàbelecime_ntós,e .logr.adouros publico!~,, .. ·.·. '·' .•. :;, .. 
trou-;-se favoranl a tal empr~za~ · . : · . . .. · · .·. . ·_ - ,· ,3~ .clausula. O ~E~ta~o. ,poderá; coli~or~~r.:çoin., algáin; 

'. . Daz o go'Verao qae .. o .. proJecto de .le1 :do recrutament_o,:. auxJ11o, que .oito .. exceda _a 1,000:.000i1, . prestado.' ,pàla . · .. 
porque~tl·materia:. antiga, :é a".obra mais estudada,. qoe' fórma que o gov"erno,julgoe mais coovenilnite para as:des

. tem áahido das.:commissões do parlamento, e ,das secre..:. p,ezas ,das .desapropriações -das propriedades par.ticulares,' 
·iarias do. governo;. mas ·an:o salie ·o orador. se quererlto comprehendidas no perimetr_o·· .do" ·.approyado;·.pelo 
.~ár o mesmo privilegio á coJicessltó que se .discute; visto mesmo governo. » . · · ' , ··· : · "'·'·" 
~er temham assampto de ~que ha ·muito tempo sé falia. . . • ·Assim. o legislador 

. . A· sua . opinillo é que esta, empreza oito terá bom e~ilo; .somente com a cessiio 
·esente.a convicçil:o em que está, de que a coocessiio oito quantia oito 
hll de. sortir o desejado elleito: Tem esta idéa desde que razer· Cace 'ás 
attenta para a diffei'eoça do espirito que · dictou as leis e· Lava obrigada.· 

.decretos de 18113 e 1860 e a actual.concesell:o. . ·4• claurula. 
O orador passa a estudar qaal · o éspirito que· .guiou as deciàuL .. · · 

- .camaras.em 18'63. e ·1860 e depois mostrará _qaal ti ci es- e predios 
.pirilo . da. coocessito ·actual: ; - como as 

E'm t81lS o Sr •. 'Visconde 'de Barbaceaa apreseoton ao 
. gonroo uina proposta.para. o, arrasamento dos morros· de 
Santo Antonio e do .Castello: O, governo desde logo. eo
toodeu conveniente, para evitar émbaracos e obstacolos á 
grande· em preza, proceder . ú. · desapropi'iaçilo do morro . 

, Santo Antonio. · . 
. : Entito .. projectava-se abrir .. ruas oaqaelle morro 
'\'~al-o, e. o govern~., no intuito deJaciliiDr a ·e:.te·~l ~~1! 

· : da·'siza:'e · 
os •terrenos 

·. concéasito;· :bem. 
a. clausula. :-ante- -

• despacho-· .livre de.· direitos· 
·e .materiaes, que os coacea

estrangeiros para as .õbras · · . . ' ' .-- . 

'dis11'ô.ai~o do art. 8.0 da lei de .23 de 
ext.ansíva·"ã- desapropriaçllo a• .que se 

<. 
. --! 
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·' O decreí!)de 18M, not'a o orador;a que allude este para-1 se· alg~:un .JXlorro .merecesse, d~"Yin' ser o · do .. Castello;)lto 
gr'apho ;·da:')ei de 1860 'é ··que permi_í.tia o processo stini'~-, ·cheio::de'trádições:'Em nome da u(ilida.de publica; a igreja 
inarissimo· para' desápropriaç~res. Erâ um gránde favor: 'do•padroeiro da cidade é demolida; o-antigo, .. collegio·do~ 
f~ito' á' eD:Jpre2a. · · · · · ' , · jesuítas é o primeiro a ser . arrasado, m:~s q :mosteiro :de 
· ·' Por ·esta ·leitura conhece-se o espírito que ditou os Santo Antonio fica obstrui!ldo a cidade, quando elle os!á a 
actos ·de"1853 e ·1860. Não havia idéa de lucro imme- cahir, e sendo provavel qne as aguas e .os ventos o de1.ta

,diato para o Estado, de tirar-se do co.nceHdionario grande· rãó abaixo sem grande. trabalho dos demolidores~ · · .. 
proveito; pro~urava-se facilitar a tarefa· ào emprezario, .· E' esta a duvida do orador. O. competente par,a_)he 
·quem ·quer· que fosse, ·dando-se-lhe álé do thesouro pu- esclarecer essa. duvida seria o nobre m.inistro do lmpeno ; 
blico alguma sonimà como auxilio... . quizera.pedir sua. presenca no senado>< mas nil.o deseja 

Passa o orador a esiudar o espírito que ·guiou o ·go- que .se diga. que procura" estorv:.~r· a marcha. da lei el~i-. 
verno na concessão que ora se discute. · . torlil, cujadiscussão· prende~o nobN ministro .á camara: · . 
~Basta Mr a clausula 5!4·, das que acompanham o decreto Por isso recorre ao 'nobre presidénte ·do conselbo, que· 

n. 5337 ·de 16 de Julho de 1873, decreto que fez a· cou- ae habilitou,- levando comsigo os pap11is para· estndar, e 
cessão sulim&ttida a debate; ·para se conhecer o funda- ha de Silr S. Ex. quem lhe' da'rá esea explicação. · . ·· 
mento do reparo. Diz essa. clausulà : . . · Conili~ão 13 : « Construir l!a parte da ár,ea do morro de 

« O . concessionaria obrjga-se a n_iio solicitar. em caso Santo Antonio que o governo design.ar,. e para o fim .. á.-q~~ 
algum os beneficias do art. 11·§ 20 da .lei n. ·!114.de este deotinar, um edificio com todas as condi~ões .d.e ~oh:-
27··~o Setembro ele ·1860. " - · 'dez e de ar~hitectura,, . · ' 
' . Asim ··vô-se que ó concessionaria olirigou-se por ·essa Que clausula ó esta? E' outra explicação .que pede a~ 
clausula a não solicitar nenhum dos auxilios,. nenhum dos nobre presidente do conselho. ·Que edificio é esse que aqui 
beneficias da lei de·18GO, isto é, daqaellà. .disposiçãó que se manda fazer? Nota o orador que.arespei\o de~outr~s 
·autorisbu ·o· governo ~> promulgar este decreto I O de- se diz' : um edifiéio para tal destino,. e o· coucessionano 
c~eto diz : · " · . · · pó de a v~aliar a obra ; mas. nessà 'clausula nli.o se diz nada 
• . cc Attendendo ás vani·agens que para a .. salubridade, disto : tanto .póde ser um pequeno edi6.cio pará. fins~modes
segàrançá e melhoramento desta cidade, assim como pára tos, como póde ser. para·um fim tal, que exiill grande des
suu · rogularidadé c comJriodo transito, resulta da demo- pendio. J!a muita diil'eren·ça de edificio a. edificio, . de preço 
1iç~o''dcs morros do Santo Antonio o do Costello, cuja a preço: a ela usula exige um edi6.cio, IJ.UO ningaem sabe o 
necessi4ade já foi roconhecfda pelo d~cróto n. 118 7 de 4 que é. · .. . · 

. de Jn'!ho,de 1853; e considerando que· para esse fim, cc To~as·as condições de solidez e.architec~nra:».lllas .o 
.quanto ao do Santo ·Antonio, .o 'governo o adquiriu em seu· destino ·é desconhecido, e-nil.o se conhecendo o destino 
.· cumprinienio da disposicão do art. 77-·§· 7° n. · 6 da: lei do edificio, como determinar a estructnra·e" solidez,· que l.he 
:o; 7-19 do 28 d.e Setembro ~e 18M, e quanto a'o do Cas- convem? · . . . . _ . · .. 

' telloà lei o. 114 de 27 de Setembro do 1860, art. H§ (Diz-se em aparto· que talvez seja .um palacio para· o 
30 facultou meios; favores ·e isenções, hei por Lem etc.·,.· I~pei'ador). . . - . · • , 
· Dest'arte o governo expede o· dtlcreto da concessão, ci-· O orador ,nega que. o seja. Segundo . as clausulas do ~ 
tando um artigo de lei,·cujas 'bases declara· imprestavek e contrato, no .terreno que· resultar do desmoronamento.ha 
'impondo á part.e a condiçãn dé não s'ólicitar os beneficias de ~à ver espaçó para. o pala cio impér.i~l e para nmitas · 
que a mesma lei ·promette I Um mercantilismo exagerado, pr&ças. 'A. .Misericordia ficará no· meio de praças, com 
uma tacnnhice villã, exclama o orador, se so.lhe p~rmitte .grànde jubilo .do orador; e é ainda podsso que nil.o 6 in-
a expressão, parece qlie ditaram as clausulas desse coo- fenso, antes muito fõl.voravel; ao projecto; só censura a 
trato. . · irregularidade dá concessão .e os' erros do governo. . ' · .. 

1 
São muitas as obrigaç~es do concessionaria : o orador . « Condição l.i : · Constrnir um; templo. em snhstituiÇil.o 

apontará algumas ~ . · · · · ' · - · do que existe; dedicado. a S; Sebastião, padroeiro da cidade 
" ~ondifão 12 .• C~ris.~:rvar a igreja e convent() de Santo dó Rio do Janeiro, e um.edificio proximo ao.hospital da· 

Antonio por ~eiO'!.:uâ9muralhas com a solidez uecessaria, Misericordia, quo sirva pará a escc.la de mediciná e pbar
dando-!lie_.~,·~~~~,a~.:~.·'I!I)Wi~~~r. mai.s. va~tajoso accesso pelo m·~c!a e pa;a a academia imporia! .de medicina. » . . 
menos .1g :at~· .,M~iílBm'.pela Jade1ra de Santo Anto- i1s aqu1 dous grandes edí6.c1os, que nunca o Estado 
nio. 1» . "''. i'(:~~9g.:!;i,:•;~~i?: >-. . . · conseguiu terá sua. cu~ta; mas que.obtem agora; graças á 

O ·orador ae~~jl\f&t(Jú~)ó,:noll(~ presidente do conselho demolicão dos. morros do· Castello e de· Santo Autouio. e á 
)he ~esolves~e lmi;~f~~jd~r~#f::9o,~;J.aZil.O O COn ~ento de bolsa do concessionario o.u da ÇOmpanhia, que e}le orgáni• . 
Santo AntoniO ha ae. ~B!lr:;.C6DS!l~adtt;~.n~o o de S. Sebas- ~ar1 o governo.vao posSUir I . 
tião? O de S. Sebastitô!'6'7iiriásii~(e;'o/do. Santo Antonio . A proposito da escola. do mediéilia, diz o orador que o 
é consen!Ldo, e cerca dó dê. :gràiiiics'$íuralha:i!"para evitar o govllrno nil.o tem confianca nessa clausula, porque ao· passo · 
desmoronamento I De sor.t.e.JI~t{;::cqq"Kn.~.i:s~.:;qÇ,er arrasar qu~ ill)põe ~o concession&rio á obriga:çii~ de fa~e~ u~ edi
o~ morros para desomped1r ·a.~o e .sahs~~~er· !IS con- fic1o apropriado a esse fim, no relato no do m1msteno do 
dlÇ!res de segurança e salubridade;;: .. S.· .. ,Seball't,ião. é des lmperio ap.ouncia que já se escolheu Jogar e comprou casa 
truido, tondo o concessionado ·· d'cdázer 'oi'iir.o::môsteiro ; .para a escola ·de medicina 1 Reconhece, que o governo 
S. ·Antonio, porém; fica embaraçan~o â-:ci,~é~~~~~;i~:fa~~; pód·~ l!luito bem, t~n~o conipradJ> par~ a Caêuldad.e de 
. Ni!() ~abe. qual a razfio dessa d1~~r~~~a_; :.se·,~atguma: .)~ed1c1na aquelle edlfic1o, dar·. lhe depo1s outro dest10o; 

_ razlio h1stor1Cn, de que não tem notlCJa;':.determinóu,::eillr ;mas, se a execuci!o do arrazamento depende de um prazo pe
favor do morro de Santo Antonio uma preferencia;:·Víei quéiio, so dentro do dons nonos depois da concoesão, 
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o· éoncflssiÓnario deve·ccimeÇár ·as· obra'~ pará· que: -.múdar . ' óhecido; :~:e; notavelmente · o. nobre miiíisíro: do :tmpflrió~!: o 
agora a escola? . .. . . .· . ·: ·:' . , •: . - .••. ' ·~ ':' . . . princ!Jllo'de: que quem pagá. é ·quem: preponderá;• pois·:é'da 
· . ·.·o··n·oh're :senador pelo Espirito·.Santo;· .que é t1to inCenso circnmstnncia ·do ·pagamento qne~.iiram .·a" suprema.cia:. do . ·· 

. á ~oóser.vaçllo da raeuldade de ~edicina no. ; e~ Ire ii? edi- ~oder temporal sobre a Igreja, i\ claro,(jue •o, fi~càl,! e~:
ficlo em que ora se .acha, pertencente á M1ser1cordm, lo- bora nomeado Jlelo governo; sendo'pago pela compan~1a, 
leraria- que mais alguns ·annosella se conservasse alli, até- estará nos ioter.esses della.: ···· · ·; --

- que, á CÚSia dà. c'ofllpanbia que Se Vae organisar, Se COO• 0 go_ye'fno tem muitos engenheiros; paga!! :a.aJguns:~e 
struisàe o grande edificio, que é preciso pa~a esse mister; confiança ctue yllo.alli fis~al!sa~ e que não_ sejam obrigados· 
Se o ·governo confiav~-n~ conce~são, •não 11nha qJle com- a, se. dir-igir .ao ·concessionario P-ªra r~ceber ·os sens yen-
prar para a faculdade uma casa em Andarahy; Jogar onde cimentos •.... _ · . ; . .. . . , 

.não' ha povoa~ão, neni' comm"dos,.onde não ha casas para . E' um principio mesquinho;'. proseg~e ,o ora.dof, lança_r 
. estudantes e len~es, o que os obrigará a despszas não pe~ sobr~ a _empreza tantos o.ous, Ióclu~ive o.pagall!ento.,d~~ 
que nas de trans1to. · _ _ . _ . . empregados, que de~í:.m fiscalisar os seus traba!hos_) ., .... , . 

• . · Não sabe· o orador -como se escrevsu esse trecho do re~ Ainda ha outro i cc'O 'benéficio· do .decreto. n .... Sii8;,de-
latorio. Ha oin,contrato solemile, redigjdo com a confiança 12 de Julho de tS~l:i paril.'désapropriaÇito dõs pr'edi~~<~·
de que produzir_á eft'eito, que· delle ha de vir .um' grande. lerrenos » Orao 01·ador acrediia 'que o beneficio ,.da lei. 
estabelecimento para a escola de medicina e pharmacia e de~ tSUnito é .beneficio tal.,qrie permitt~ · CJIIpreza .ai- . 
académia :imperial·- de mçdicina ; ·entretanto, compra-se guma se organisar _com eãta_promess·a _; que A" preciso· ·_· 
uma· casa. velha, que nllo póde servir seio. enormesdes- que ella-tenha'o favor do decreio·iie 18!if ou, do'decreto ·-
pezas ·1 _ . . . _ · _ -: · · de 1Sii5, qúe estabeleceu o suniíniirissimiqírocêsso :para 

· Passaá outra· ordem de . coiisideracões.; quanto· póde a à'desapropriacilo na estradá de ferro D~ Pedro II. Nenhuma~ 
companhia .despender; coín a construêçãó dos. edificios in~ emprezà ._se ·organisa -Jem exigir: .processo si:úilm~i'io' de 
dica dos, uma igreja em Jogar da de S. ·Sebastião, esse 'desnpropriacllci; entretanto o' governó reso!Veü ·.que .·o 
eaificio de fim. desconhecido; e uma ca~à para a raculdade concessionai-i~ se corilentassé com ó· beóefició. da-leL.de 

1de medicina, pharmaci~ e imperial a~ademia de medi'cina? tS.il'i, isto' ~· com uma lei de procrailtinação, incompátivel 
O governo na ·condição. 16 aval1a em 1:600,000~; com .a celendade, .a presteza, qoe :o mesmo governo-!fuer 
e ainda mais, deêlara que se lhe· aprouver h a de exigir doe no comprimento da concessão. Eis o favor-:·. ter--uma lei de·· 
concessionario essa quantia ·para elle mesmo mandar desapropriacão que ningoeiiÍ quer.- Havia: pela-lei. de''18GO' -
fazer as obras I . ' - . · . : _ a promessa ·do decreto de·1,8U; mas os·Srs/ministros de 

Que · onu3: immenso sé lllnça _sobre o concessioóario I 7 de 1\la,rço offereceram o. beneficio da lei de fSUI,'"que 
Trata-se de obrigai-o ·a fazer esses predios em·nm prazo uiognem aceita. 'Nilo bõuve 'somerite eatns clausulas, con-:
dado ';' m'as O go:verno reserva-se a faculdade- de exigir. da liiÍúà ainda O orador; . O govern'Õ n1io se salis(a·z CO~· as 
em preza dinheiro para .os fazer. . . : " - 1 •. cla~sulas aceitas ou, ao. menos, debalidas·•peJ.o·' con~ss~o:-
, O orador lê a cond1ção 1:6 : «. Responder pelas cond1- nano ; accresc3ntou de sua lavra duas de que o -concessJo-·, 

·cões 18 ·e H até 1\ quantia de 1;600:000~ oÍl entrar nario nlló tinha'Jioticia :. silo as clausuln37 e8S.-·- ·_, · 
-~om 'esta · importancia para õ. thesouro.-naciona!, no· c:uo _ Chama~ a atteoçllo· do senado para, este modo de·:tr.àtar 
de que o· governo .Jirellf'a mandai-as 'fazer.·» .· • ·. ~ · . ·com as parles concessionarias : · as duas 'clausulas;: .que 
. · P.orianto; começaoa a e:iecu~1iodo contrato, o gov;erno pó de vae lê r, .. fo~am introduzidas •no contrato' sem ·.nolicia::d~ ,~ 

preferir que se lhe ·entrsgue ,a qua11tia de 1,600:000~, alie- parle. Esta· :reclamoú: e. por 'consequencia pOz ''patente;:·&. 
gándo querer fazer a .-obrá. 'O orador acha· preferível que o perfidia · dó governo, e. a camara · altendeo á':"reclaD!açlto 

· governo faça a· obra·e oito a receba. do concossionario; por~ da parte, .. . ... .-,. ;'' 
que sem ·duvidá, feita sob sua administracãci, ha· de- ficar· . ·( · . . · · · ".' . . . · ... :: · · :. ·· ... 1-·:·' muito :melhor, coni mais sotidez e arcbiteéturn. 'Está per• .. f) ~~. preslden(e do conselho recla,?n,a con{ra ~ J!_a.a~:a.
suadido disso, mas'.o que procnra:assignalar como inconve- perfdla, 8 0 orador :esponde.que-vae 1f~OsJral-a) ·,, . :::·. 
niente é o o nus. exagerado qué: se lança 0 sobre o 'conces;, .. Examina: as cJa·usulas : - « 87•. A permissito de .-cobrar 
sionario em casos .previstos. _pelo prazo .da duração.da elilpreza uma taxa',. regulada em 

Ainda lia outros. onus. Vae apena9. to'cando nos ca- :tarHa approvada pelo governo,: por atracaçllo de navios 
- pitaes.. - · · · :_no caes e ponteS, o.s -qtlaeS. passarãO· com os· arma~ens ao 

« Alargar, logo que esteja organisada a em preza, a rua domínio do Estado, fio do ·aquelle prazo.» A 'parte diz que 
_da Gnarch Velha,- pelo lado . do .morro de Santo 'Antonio; nunca se 'lhe fallou em voltarem os armazena ao domínio 

· em.'proporçito .uunca menor de 111- melr(ls, desapropriàndo do. Estado; e, com. éffeilo, foi alleodida: os nrmazones nito 
' á sua cusfa os edificios necessnrios: » · · · oltam. . .. · 

Ainda ·outro onus: " Executar as obras nejlessarias - Outra.: « O goso:dos favores mencionados pelo :prazo· 
para isolar o quartel ,de perDianontes dos ediflcios que se de 50 annoâ, revertendo depois Iodas ·as obras e.:rendas. 
construíram nas ruas e praças, que tenham de ser abertas dá em preza para o Estado, sem nenhuma indemoisaçllo. » 
na área do-morro-de Santo Antonio. • ' A parle diz qne não teva noticia deste membro .do-período 

Uma outra clilusula, que é ,característica .da 'concessão: revertendo todas. as o/iras; foi, por coosequencia, inserido 
« Pagar ao engenheiro que· .o governo encarregar da fi~ca- sem~conhecihouye deUa. Se não houve perfi dia, não sabe 
lisacllo das obras da em preza, os vencimentos· qne o então o que houve. - _ 
·mesmo governo marca~. » De sorte que o governo 1em de Ora, é costume antigo_ nas nos·sas 'secrelarias de Estado 
nomear um fiscal para superintender a obra, e quem ba de quererem os .ministros brilhar com o prejni~o do· interesse . 
pagai-o é a companhia I Mas, como o governo tem reco- daquelles com que contratam. Recorda ao son:ldo a clau-
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eÚ1~'ineerida-em'18119. eoí' um contrato ·de· companhia de· e disc.llsailo das camarae; estlló declaradas expressamente 
vapores, clausula contra a qoaf em tempo protestaram os no decreto. Sa:ó· as seguhites : · ·. · · · · · :, ~ 
directores da compàn~ia e cuja inserçll.o foi attribtiida a ' • Ficam dependentes da appro_vaç&o do· .C!!rpo legislativo 
um po~re ·omcial de gabinete. O orador· nll.o diz que fosse as seguintes condicões."' Ieto .. diz a ultimai parte da clausu
deste oil daquelle ; o facto é que houve inserclto. não cogi- la· 88.•. ·As de quê o·. oràdor vae :se llccupar-elto ·as que 
tada~ No caso de que. se trata · este prÓcedimento roL ficaram dependentes da approvaçll.o do corpo' legislalito·; . 
denunciado pela. parte e sua reclamaçll.o attendida. as . 38. precedentes,· não •. Este .. pont_o é importantíssimo. -

O que o governo mándou ·submetter ao conhecimento'do 
· · (O Sr. presidente do conselho r•clama.) . . - corpo legislalivo foi todo o decreto 'l Não. Foram com:.. 
. O orador· passa a provar aó Sr. :presidente do conselho' prehendidasas clausulas 87" e 38•? Tambem·não; porque 
como· houve reclamaçll.o;· A parte; 0 sr. Fernandes. Pi- o decreto diz expresilameotp: «.Ficam dependentes dô corpo 

- nheiro, ·com toda energia, dirigiu á camara. uma . repre- legislativo as clausnlas·S9• e seguintes; ' · · . 
. . sentação. N4o a di~igiu ao governo, de quem se.qnei- A:valie-se muito. bem· a ímportancia ·desta. questllo, · 

xava, mas á camara, da qual obteve as modiflcacões que isto ó : se, feita pelo, governo uma concessão ·autorisada 
/ pedia. ' . . . . . • por lei, com ·alguma clausula addicional não -contemplada 
. . Uma das concessões_ alcançadas foi 0 beneficio· da ·lei na autorisaçito, pó de o corpo legislativo coob.ecer de· todas ~ 

de. 18_60, para 0 processo summario dali desapropriacões. as clausúlas ou se eómente daquellas que dependem da 
. 0 orador mostra que JÍO documeotó que tem nas mãos, sua approvação, por JiãO .. terem· sido comprehendidas ·Da 

· está sublinhada ·acjuella obrigaçilo de voltarem para 0. aU:torisaçilo. E' uma qnestiio
1
que l~m .um precede!lte-·de 

governo. os, armazena e todas as ·obras e rendas no fim dos triste recordaçll.ci no" paiz. . -' · . · .. ' • · · 
50 annos. . . . · A estrada de· Cerro · de ·n, Pedro .Jl ·começou ·por uma 

J> êonceseionario ·Dito podia·. ter melhor deferimento. concessito a Cockrane, c a· qual' caducoú · com -D· primeiro 
o~ armazene, as obras que a em preza construir niio prazo de 1 O annos ·que -lbe Jói marcado'; . depois restahe-
~vol\am para 0 governo. . • · - leceu o Sr;Mont'Alegre a coDcesslto, ·fazendo, porem, de-
- .pender· da a}lprovação .. do corpo_ legislativo duas clan~ulas 

A: camara resolveu·: apenas·:· iseDÇII.O de .direitos, e garantia ·de fi 0/o•. Â'CIU!!.~- . · 
~ Ficam.' eliminadas as palavras «com os .armazensa ra temp·oraria·'enterideu, pór ·Diotivos que riiio é cíado' ao 

da condiçllo 87" do r6ferido decreto, e bem asslín, ria orador agora avaliar, que·estava autorisada ·a·conhecer de 
condiçilo·88•, as palavras revertendo, etc., até ·ao !im do todo o contrato,· e conheceu· delle,. põl~ir á margem, e-
period_o. • » . - , · mandou estabelecer concurrencia para· a ,em preza· ·da es-

Diz o· . concessíonario que nll.o cogitou,- não discutiu, Irada. · · ·- · · · · · . · ·· 
nem aceitou essas clausula~, mas que ellas foram inseridas, ·Mas o governo recuoú depois, e-está nas actas do con• 
como: e e 'V é, no decreto, e· pediu á camara que as eliminasse: selho de Estltdo declarado que o corpo _legislativo , pro.
acamara eliminou-as. ·.. · ' . ·.' · · cedêra ob·uubrepliliamenta discutindo e··votando 1clau-

Ora:, se o .pretenden~e foi témerario; foi arrojado, asse- aulas do -poder· executivo niio submettidas ·ã sua' appro
yera~do que o governo .ou 1r sua.secretaria erti capaz de vactto e ao seu ·voto~.o· direito ·do concessionario:·Co
Insenr .clausulas lll.o onerosas; que nito fossem aceitas pela ckÍau~ triàmphou··afinal,' de·maliéir& que :nll.o :co~eçou: a 
·me.s'!la _parte, a camar~, ·avaliando bem ·o. negocio, ·devia obra da estrada de Cerro de D. ·l-edro ·li, -sen!o ·depois ·que 
ex1g1r, .nll.o · uma exphcacão, . mas a-· ·retirada ·da recla- recebeu'como·indemnisaçllo uma :somriu 'consideravel. · 
ma~ll.o para ser substituicia por outra •. • Pois camara, que · E triumphou o ·seu ·direito; . porque elle linha. ·contrato, 
apo1a um· governo,· vendo:o iasnltado, vae razer concessões niio dependente da approvaçll.o ·do·. corpo legielalLvo, senão 
ali· pé da lettra, como fez, eliminando palavras, que o con- nas duas clausulas~ ·· ,, · ·· · · 
cessionario pedia que se eliminasse pelo tríplice motivo de O corpo legislativo podi& dizer-lhe nll.o; ·ou :sim >DO·to• 
que nll.o cogitou, nll.o discutiu, nem aceitou ? pergluita o cante ás duas cb.usul~a; porém• no ':ll.ais ó ·c.ontrato .estava· 
orador. . .. . perfeito e oito dependia· do· voto •das camaras. '·· ' •· · -

_As secretarias de Estado .gostam de brilhar com subti- . -Amestradas pela experiencia; portanto;' prosegue O· ora-
lezas e exigencias· quando celebram contratos, para depois dor, as· cnmaras. não podiam,· recebendo um· decreto do 
'dizer~m·que co_nseguiram muito. Ai~da. ba pouco, a praça governo com _l2 .clausulas, das quaes sómente quatro 

. do R1o de Janeuo deu uma grande bcão ao governo> q11an· estão submetl1das ·(!. sua:approvação, entrar pelo,··terreno 
do s~ pretendeu realisar a . transferencia da linha dos bondr do poder executivo, corrigindo as que nll.o lbe :pertencem,
de Botafog". Taes Coram as clausulas, que nioguem adheriu em vez de yotarem como· entendessem ·a respeito. ·das ·que 
a ellas; . . . são da sua competencia.: . · . 

. E' por isso que o o radar suppile que esta. emp reza ca• O orador é opposicionista, ·mas homem âe ·governo ·sem-
.·. ducará, porque 'nll.o ·se põde organisar companhia com as pre, e pensa· que trata-se aqui do arrasamento de morro&, 

condições impostas pelo goTerno. .. . · . mas ntto do arrasamento das. boas praticas e dos estylos 
· Vae· examinar o trabalho da camara, mas, para Cazel-o, parlamentares. .. . · - · 

é necessario que se saiba o que foi que se submetteuá appro- O governo póde juntar ·ás àuàs· :glorias a de demolidor 
vaçito d~-camarn, porque em um contrato dado, todas as do montanhas; m~s ~e.ixe a'l, menos salyas es.tas'· praticas 
clausulas nito se snbmettem á approvaçilo da camara,só se salutares, estes·prtnclplos fandamentaes da nossa Córma de 
submettem á approvaçll.o do corpo legislativo as clasulas governo. A camara dos ·deputados não.podta ·modificar as 
para as quaes carece o governo de autorisacilo ; só ·estas, clausulas que nilo foram submettídas á su~ o:pprovaçilo, 
as outras n!lo. Ora,· as clasalas submettidas ·á approvaçilo porque o assumpto das, mesmas era d~ com potencia do 
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gÔve~ilo: Ajj:_(;jáãâülas 8'7a e '88â: pelás quae~ âá'ciocas e' Íoates;·a doàtríoa ll._ouira. j -nio é ci':bóiiiiim sem; profi~ 
pont.es-com,.os armaze_ns;e todas as obras._ revertiam-no fim alo e.ocióso.que.vae.seuecrutado, ;serlo·.:recrutados,.:os,. 

, do prazei, dá concessão para; o J?stàdoj" eraiJl -da. aiÇ~'da • do individuóá _;d~ to~u ·as· classe(:d~:~!o~!~d_áde~: ~A:.· __ ~Iãüs~la;; 
governo, -uma. vez. que a .parte concordou.: O-governo é. porlanto, ... ,que. ~senta do .recrulamenlo,os[.empregados,:na· _ 
quem marca" o prazo. da concesslo e diz: Fàça as obras demoliçlo.dos morros, é'uma ódiosiàalmã .'é:oiiceasll:o;.-~:· :,~;. · 
que quizer, mas. n& fim do prazo v_oltariio para- o Eatado. Pensa, portanto, o orador q11e, ·o ·:nobre; presidente: do 
Desde;qu_e Bl parte con~orda, toll!tur qu_rntio. · --_ - conselho ~a de aceitar esta emend~,' ·qúelhe ~~erece .. u~ 
, -,Era,.porém, necessar1a a acqu1escenc1a da· parle, ·e este p~ do seu remo (relere-se a uma phrase.de·umil':discusslo 
elemenlo.laltava.a•respeilo das clausulas-,87• e 88•. Se a. anterior) com toda a·delicadeia; _, .. ;:.:::, .. •- . 
pari~ nl& allagasse-llilta de. acquiesceucia sua,_ que incon"- . E passava a medida~ sem :reftexlo, porque ·nlo havia: : 
veniente _havia·. em que· lossom: resUtúidás ao .Estado- as quein tivesse a coragem de arrasar este· morro dé- papeis 
obras que:.a companhia fizesse '1_ O orador._ nlo. vê nisso (mostrando um· grande ma11o d8 papeil); · .- · ·. · --. , -~ -
inconveniente. algum.; '.ba lucro, ha• vànlagem para o As quatro ullimas clausulas ·da coucesslto siio:asunicàs•, 
Estado. k-dureza está,-na circumstancia: depl_orave) de que qu_e· dependem da approvaçllo .do poder legislatlvo.<Coó.; · 

· Coram. inseridas. no· contrato contra a vontade dá p1u1e,·- tando ·com ·a indolencia e· pouco zelo: do ·-governô:êmi 
· porque.isto é arrancar a propriedade alheia.cónl~a a defesa de suas prerogalivas, é que a·cauiara' óusóã an--;; .,. 

vontade de seu dono. . _ _ . · . _ nullar as· condições . 87• e- 88•, deferindo a partii.•·':NIÓ.· · 
-.·:Para o .orador, portanto, llliqúido que a C!lmara exor- :devia Caze)-~;j devia dizer-lhe: ft Quanto.-ás clausulas:!87ia: 

' bitou, procedeu . camerariamente, a· de um modo. abusivo .e 88• dirija-se· ao· poder· que ·as in8eri11, D!o' córicessllo"àéin•: 
chamando á ~iscuãslo a .parte, impondo-lhe novas .éon- ,assentimento ·da• parte; ~á demoilslrar" ila s_eér~tària·, do. 
diçiles, comó'. seja a de um·a: ·casa_ mobiliada e preparada ]mperio•esse facto; se -o-.d~monstrar, ·se o· governo-:- deferir,
para. énsínoprimario~ Isto loi·exigido~na:o pelo gove~no, .volte, ·-.porque a camara disc11tirá entlo ·a~ parl&legis•··· 
mas. pela· camara, -que._ullo podia exigir, clausulas desta or-' :laliva.» · · , · · · ,_,_- · '' · 
dem. coino. condiçlo: tal:vllz para modificar as_ introduzidas •. · Ha,· · poréin, · uma permuta : · a éamara: ulo• respeita 'as.:._ 

. rio· contratõ contra -.a vout_ade da parte~ -P.odia a camarà · 'aUribuiçiles ·do governo,· como o governo nllci 'respêfta·~s . 
modificar' O li- rejeitar as clausulas submettidas.- ao. corpo da camara; é uma. por. outra. ·ua·s o· Blinado ulo:: pó'de: 
legis.ative, as outras nlo. Auubme tidas ao seu · .v41to adherir a isto ; crê o_ orador que no pr.ljecto da .camara1 de'<.. · 

·Coram' as , seguintes : Primeira, a concessão do--:morro que va@.tratar, é impossível que .o lenado· approve· certas .. 
de.Santo',Antonio.e de loda,-a área adquirida_s~~reo.mar. ~clausu!aà (M oprojesto). •. , · .. · ., :. ,· .: , : ,; '<_;·_;.~ 
.Segunda, .. a cessaçlo , em layor -da em preza, pelo, prazo. . « F1ca approvada a concessão ,constante .. do. ~-de_~!G&o-i> . , 

. de :SUl. duracão, da decima urbana .. e de ~mposto n.5987de16 dOJIIiho de 1878,ua·parteemque:dtipende•:_-:::·::~. 
-de .transinissãÓ de prOJ!riedade, . actualmente .. em vigor, di approvaçlo do poder.Jegislativo,_ :COm·. As :álteráçGés:• ; ), . :: 
e ... _que de;- -futuro, se. estabeleça, concernente -ao~- seguintes: ._ · .. _· . . _· . . .· .. , ·,\/, · 
predios , qlll!· .se. ·.edificarem nos .terrenos .vendidos- -á ', § 1.0 Será· applica'da' ás, desapropriações p~ráa-:exe::::-' 

·mesma em preza. Terceira, .·a _entrada livre: de direi- cuçllo danbras, do que trata a referida -concessão,, adeit"" 
. tos- ,dos, materiaes, •macbiuas e apparelhos, que. tenha- de n~ 8 t 6 de 10 de Julho de 18111k». , . .· -~ · · -

importàr para as suiui obras. Quarta, isenção do recru- -O governo 'ti~ha.colicédlllo· o lavor. da. ll'i de ·,18-US:; 
tamenlo, .para os :trabalhadoreà- nacionaes, .empregados -nos era mataria leglslaüya, e entllo. a 'camara disse: _ , NIIo ·; · ha-:: 
&ralialbos,da empre~a.. .. ... . . . · · ile ser·pelo decreto' de _181'.111»; pr!ocesso saaimaris-.im_o~- . 

'!od~s essas claus_ulas estilo DI\S· atlribuiç?es, do poder ilcéommodado A.uature~â das obra_s, que pedem;celerida~e •. _ 
ll'glslallvo, porque .-.amda,que_a parle, as pedisse, e' o g~- Esl~§ 1•,.portaulo, é;l!l'epr~ben~lvel.;:· · ._.,. '·' :<:;:·:-_ 
verno se. dispozesse a·, concordar, niio. podia conceder•. « .. §.!ito Os propr1os:nac1onaes exlatenles,no:morro·do,. 
iseoçiio de direitos, nem . de recrutamento só- por .àuà Castel~o 1il:o con~edidoa à' titu!o gratllito.~-Jsto:~oire_spelto,; 
autoridade. . . . · - .. · .· .homenagem á le1 de 18.60; o governo Dllo•.qnerJa,.dar,·mas' · 

E porque fallà ._na. isençllo _do ·recrula~er:ato;. pensa Ó· a lei mandou;. a· cam~ra estava' ~m.se_u,direit~ estabel~~' 
orador que· o nobre presid~nte do conselh~-~ '!Irá compre-_ cendo a claus~la d!'. le1 _de 1860, ·que o ·governo nllo;q~IZ 
bandido qual é a emenda que tem_ de apre'11~ni~:-A emenda que o conces~1onar1~ ~os asse •.. , . . _. . , .. ·. ·. · · · 
é esta: «Eiimiue-se ·a clausula-ua da COIÍCI!~S!lO.» Seria « § 8.• Ficam ehmmadas_as.palanas -~om os arma-· 
singular· que, 'IJUando se· discute uma lei do recrutamento; zens-'-'- da condição 87•' do ~elerl~o decreto; e. bani assim 

- . liio .reslricta em maleria _de ISenções, 'uma. lei qu~ acaba_ na. coo.diçito 888 BS palavras- _·r_ev~rlendo etc.; .. at6 :O- fim 
até .com o favor sempre concedido aos que' se enlregnm do per.todo. »" . . . . . . . . 

·ao estudo, niio fallando. de lanias outras ·classes; uma lei ·Ahi nlo, prosegue ~-orador-; acamara está-em contra
que obriga a todos o ard11o imposto . de sangue; ~romul- ~içllo, porque dis~e q~e- ·a parle que depende dá app~ov&
gue-se·uma resolução-- concedendo aos arrasadores dos ção.do pl)der ~eg1slat1vo é que ella approva ;·mas esta nllo• 
morr,os isençiio _de-~ervlço militar. Com o projecto sobre o llco~ dep~ndendo; logo, ua:o ·podia a.It~rar ;_ 'é_uma.z~m- .· 
recrutamento, essa excepçlo.oão póde ficar. . bar1a. Po1s, se só approva a parte SUJelt& á sua approva-: 
· Com o anterior syslema, essa isenção explicava-se, por- çilo, como,ll que relráe-~e a clausulas anterlore_s, _aa- 3_7., 
que pela legislaçiio que' se pretende. revogar,· só ·era em e 88•, q~e silo da esphera do poder execut!vo,.e a~ .alt.era '1· · 
geral recrutado quem nlto se applicasse a uma industria -NIIo pod1a fazei-o. Póde a camara ·fazer esta· inJuria ao 
util. Os operarios _que· se occoparem em demolir os mor- governo-e o governo -nlto.aentir que sua espbera jurídica 
ros, empregar-se-hão sem • duvida em um trabalho ulil e seja violada pela_ camara '1 . , · . . · . . . 
merecerão a_ isenção. ·Mos boje rompem-se .novos .. hori· Agora a '" clausula : « E': aceita a obrigaç_llo ·da" 
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coristruir um ;rédio. destinado .a escolas pa~a tOO ala~:- foutro.palacete para tal~o~·tal destino; s:o.oo~,em.todo 
·nos de :cada sexo sendo. elle entregue,. depoiS .de,.P.rompto, cas.o,.· para um lyceu.; Isto é. triste,· é.Ceio, oito é .. normal. 
mobiliado e 'livre 'de qualquer o nus, á lllma. cama r a mu- O qu·e é normal6 haver um' limite razoavel··. no excesso do 
iíicipal da Córte,. que: o· conservará e· .. custeará como ganho .. · Entregam·se ás companhiÕ.s de bonds as ruas, da 
próprio seu. » ' . · · cidade excellentemonte calçadas, por onde .ellas ·o~o teem 

P.arece'no orador que a.. ca~ara nito podia fazer isto; seniio ·que assentar os trilhos, e o governo tinbil. o di
esta clausula é uma sobrecarga·l~nçada ao concessionario; rei to de dizer-lhes : :---Não ·ganhareis· mais, por exemplo, 
qu~m a podia impOr era. o.governo, quand,o com-ello de- de 25·•/o que já 6 um bom lucro. Mas _dizer-lh~s antes, 
bateu as clausulas da. concessão; a camara de modo de· tudo: .. Dae -me.' tantos. contos ~e · ré1s para Jsto. ou 
a:Jgom. · aguillo, o orador acha que ·e uma extorsão.· · . . 

Portanto, .ba de.pedir a votação' por partes; ha de ' .. Entretanto, reconhece· que ha uma· razão' especial, 
votar Jilelos §§ t• e· 2•, e contra os §§ 3• e ·{•.; votará para. o incitamento da cobiça . di!' governo nes,te ne-
tambeui pela éliminnção da clausll_la do recruta~eo_to. . go_cio do arrasamento dos morros ·de'. Santo . Antonio e do . 
· O orador,; ântes de sentar-se, pe~e uma exphcaçlio no Castello. Sabe-se. que h a uma tradieçilo . pela cidade, de 

. nobre presidente do conselho. ·· . . que 'OS jesuítas .deixaram enterrados no. solo .em que existe 
~A Miserieordia.tem feito aterro na Crente ·do seu hos- a· sua igreja, cofres opulentissia;os; uma abundancia de 
pita!; tem··am embarque e desembarqué para o serviço d_o. dinheiro de fazer abysmar.. . . . . . . . ' . . ' 
transporte de cadaveres,. q~e se faz por m11r .para. o cem1~. . Ora, pensa o. governo que. o concessJonar1o, arrasando 
terio de S. · Frnocisco Xav1er. Eff~ctuado o .desmorona-• o morro do Castello, vae pôr mil o. nesses cofres, e então 
mento dos· morros, aterrando-se aquella frente, diz o; quer uma partilha dos lucros fabulosos e imaginarias. E 
decreto qúe .a companhia tem obrigação· de fazer um eáes: quem ·sabe se oito .é esta necessidade de revolver os terrenos, 
·desde o arsenàl de guerra até o morro da., Vi uva, e ,que ficam pof· .baixo da igreja dos: jesuítas, até• achar _os 
fica-lhe o direito ·de exigir uma taxa pela atracação de: :cofres,: que levou o, governo a· mandar conservar parte do 
embarea.cões alli. Parece ao orador·que por esta genera· morro.de Santo.A.ntonio e 'àemolir.inteiramente o niorro d') 

- · !idade o· servicó da Santa 'Casa, que ora se faz paio modo , Castello ? (Riso). Quem sabe ?. I . .. 
que· indicou,. ierá de ficar sujeito ~quelle o nus. A ~anta.. Foi lida, _apoiada e posta. em discussão conjunctanienle 
Casa, qoe tem o ·seu embarque mmt? perto e que vae fi- com. a segu1nte ' 
car ·encravada entre p~ças,· ha. de v1r a ~er esse cmbar- Emenda 
que lião -só mais distante,· o que .pouco Importa, porém . ct ·Elimine-se a. clausula {2a da .. concessno.~S. R;-
sujeito: á . taxa. · . · · ·· · · Z> de Góei e Vasconcel/os. ·i. .. o: orador está persuadido. de que o nobre pre~idente do . . 

. conselho J:econhecerá a procedencia da sua do vida e lh'a ' O Sr. Teixeira oJunÍGr:-Sr. presidente, ra-
• dissipará. . zendo parte da commissa:o·de fazenda, que interpoz parecer 
::·O orador, concluindo o seu discurso, observa que de sobre o projecto que ora se discute, -corre·-me o dever da· 

· ··•certo·.tempo· a esta parte o governo tem o sestro de fazer· apreciar a impugnação do honratlo senador pela llahia. á.s 
·dcítaccres a..estabelecimentos; de obter grandes vantagens á clausulas. do Decreto n. 6337 de 16 ,de Julho de 1873, 
custá das emprezas que concede .. Ora, isto é um erro e que approvoo Q contrato. das obras de arrasamento · dos 
·erro muito grosseiro. Entende. qne um governo qoe atten- morros de' Santo Antonio. e. do Castello, ücando, depen
der ... aos interesses publicos .nl!.o deve fazer taes exigencias; dentes da approvaçito da assembléa geral algumas das 
não. deve embaracar essas concesscres com tão itisolitas su&s condições. · · · _, 

: exigenCias·; deve rêservar-so o direito de, por uma tarif~, Serei breve, porque, como o senado acaba de ouvir, à 
determinar o maximo dos· lucros; póde, por exemplo, esta- principal censura do honrado·· senador pela llahia versa 
belecer qoe.a companhia oito tenha o direito de obtér.de sobre. a oxag9raçilo dos· onus-impostos ao concessioiuirios. 
lucro liquido mais de 20·ou 25 •; •. O·pnblico que aproveite ,desse contrato, onas de tanta importaucia que- podem mal.;.·. 
o excesso que a companhia. deixa de perceber, não podendo_ lograr a realisação das obras contratadas. 
deixar de reverter em proveito do . Estado esse bem-estar da ,Mas, desde: fJ'l\!3 ·o proprio concessionario aceitou taes 
sociedade ou a econon1ia que ella fizer .. lUas é, realmente onns,. e desr~·;que~ tendo occa,i:lo de reclamar)\ bem de 
estraobavel·esse modo de'e:xtrabir dinheiro de taes conces- seus direitos, \\m'ítou-se a-pedir modificação sobre·qoatro 
soes, havendo algumas em que se detdrmina· que, em todo cla.usulas somentl', no que foi. attondido ·pela cama:ra tem
caso, haja ou nilo Incro, se dê de dote a taes estabeleci- pararia, parece que ó o· caso de applicar o conceito do· 
montes uma certa quanlia. Que ciume tem. o governo, proprio nobre senador aproposito de uma dessas clausulas .. : 
qúe está t!i.o habituado a ver enganos de seus enge- -tollitur guestio. Desde qne o concessionaria aceitou ·as 
uheiros, gastando•se o triplo daquillo. quo seus calca- condições do seu contrato, não podemos ter a pretenç!to 
los diziam que custàriam certas obras ; que ciume tom de advogar melhor os seus intereses do· que elle proprio. 
dessas. concessões, pensando que as companhias vão fazer Nóm lambem dovemos erigir á categori11 de grave censura. 
mundos e. fundos, VitO adquirir grandes riquezas? Se o excessivo zelo que teve o governo em auferir o maior 
adquirirem, melhor; fixe o maximo do lucro liquido, fis- numero do vantagens em favor- do interesse publico. . 
calise a e!!cripturaçiio das compnnhins, nilo consiuta que ·. Acompanho, porém, o honrado seoadot pela Babia quan
realisem liO ou 60 •;.. . -do deplora a tendeneia do governo para e,.:agernr os onus 

. E' ató vergonhoso dizer-se : -Qaerois cst~ ou aquella das concessões o contràtos que celebra, de modo a tornar 
concessão ? Então vonhn um palacete para escola de me- quasi sempre inexeqniveis os respectivos melhoramentos e 
ninos e meninas. Q11ercis lllais e*' Q~tra? .Entlto mais obras que procura roalisar •. ~ •. · ' . · 

I. 
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"o ' Sa. BAilllOS D:m~TO :i:.:"Í~llo é ' o 'governo 'quem em sua opinião era elleJnex~qul~el; 'eu t~vez''íne:jUl~asse 
exagera; são os pretendentes.· ' ' :,;_ di~pe~sadci,de toíriar·a palá"fra; porque:·eiitéüdÓJii1le~nem'a. ' () s~;· ~IUXBIRA iuNJOD :- M~~ o governo .acoro.çGã é C?mmíssa:o"d~.ra~en~~ ·nemto~ieoâ~.~~: naríi_ ó·corp(l~gisla-' 
~an_ccio~a ~essas exagerações ; acéitando. a proposta mais t1vo, deveiD zelar os :10teresíies das· ccinceasionarlo"s mais ·do 
o11~rosa, ~em aUend~r. ,á possibilida~e da saa execuçilo, qae elles proprlos. · ' - · · ·.· . ·• ;: ·~·- · • ,' ···.· ·>· . 
~~~o.se_ fosse poss1vel.aos concessionarios preferirem a Trata-se, Sr. presidente; de' um conlrat~·_.,,'.~ilatéral~·em· 
ru1na~propria á rescisão dõs seus contratos. qa~ as partes contratantes convieram,:~aceitaJido':todas as 
· O governo mellior consultaria o interessa público pre-· cl~usulas, .. e sobre as qaaes reclamou_;cf'côncéiíàioÍiario,· e 
feri~do a proposta ,qtie inspirasse maior confiança no seu Co1 attendJdo em todas· as suas reclamacões; · ' _ '- · · . 
desempenho i. e para isso nito deve preferir a mais ruinosa: O concessiona~io, reco_nhecendo. I(UB eram inexequiveia 
ao. co~cessionario,- porque é .obvio que niiÕ se. e:S:ecuta1a qaalro condi~!res do ·seu contrato; reclàmôu:perantà· :O.,. 
o. contrato.sempro que _tal.circumstancia se der. (Apoia'do1.) corpo legislalin ; .a eamara _dos depatadoa,.-:exãmlnalido. -.. 
. , Os _pretendentes; compellidos pelo desejo de arredar os_ a questão, attendeu á reélamação, _e-· deu .-r&i!lo .-ao mesmo· .. 
concurrentes, não hes-itam em aceitar todas as clausulas coucessionario, como muito bcim deinon.siréiil .. o:. hoarado -
que, o governo qnizer impor-lhes,. pois o qae elles preten- senad~r pela Babia. Se; pórtanto, o concessiona# o jtil~ 

-dem,é ob_ter a preferencia .. -: · _ · ~as~e. qae qualquer o~tro artigo do contracto lhe,era.;pJ'e;. . 
-. O Sa .. ZACAJirAs.:-=-Porqae· contam que as .camaras JUdJc~al,. a e11e e nito a nós cabia Cazer a reclamaçlo. . (Apotadol.) ·. · '· · · ·,' ' 
re"fOguem, como neste caso; · - · · · · 
. o_·sa. ·_TEIXEIRA JoNÍOR ;-=-:.Não. é só isto; contam o Sa. SILVEIRA D! Moru:-Porq~e' na:o r~é)aiÍfoú';:~~ 

t~mbell! ~om a ·equidade do proprio- governo, e que ve- governo? . · · · ·. . ' · .:> ··>· ' 
rlficada a impossibilidade· de executarem os contratos ô Sa. TsJXBJR! JoN;oii:-Diz bem. 0 nobre sen,id~r~. 
obtenham successivamente a· 'dePistencia de uma ou oulr~. «Porqae não reclamo.a ao governo ?» mas .·eu coneedo:ain•- . 
clausula que aliás aceitaram, mas quasi Sempre -com ll da mais:-porque iliio reclamou ao corpo Jegis)ati"fO cjU&D•: 
proposilo de pedir mais tarde.a sua modiflcacão. · do fez essa outra reclamação? 'EIIe nada mais pedia •. E, · · 
_ -0 Sa. Su.vEIRA. DA_ MorTA :-E' um leilã~· de emprezas: · pois; não. ha (andamento .na·. insislencia · d!)·nobre ãenador 

O Sa. TsrxErnA JuNron :.,-Reprovo lambem este sys- -p.e~n!:~~a.ás~ clausulas · 37 e' 38,; a_,·r. esp~ilo. da_s:_.q:~~.é-~.:-o . .- ~ ..... _. 
tema de celebrar contratos, sem attender-se ao legitimo h d d 11 ' 

' interesse que os ·concessionarios. devem achár na sua flor onra o. sena or a egou uma expres.são do re_~P.Jer_imen&!i•:: o.:·,,,,. 
execução, porque esse é o máis poderoso, senão o ri nico do concessionario, qae diase que nllo cogitar.a,:nao:i{uC:utli:iV-'1* 
estimulo, para realisaclio· das obras ou melhoramentos' nem aceitara taes claasulas~ eu sinto que o h,onràdciâelia~;;·, ·":':1;; 
que se quizer obter. . •. . · . · . · . , . dor pela Babia levantasse-essa questilo, porque, apreciindcij..~.;!; 

Co_ncordo, portanto, c.om _o nobre senador n.este ponto ·,· o caracter. do concessioJiario, e com. elle entrl!lteJido~ú :;.)·~· 
, 

1
• melhores relaçiiesi· nlio desejava tocar·neste- nouto.<,:·. -;;";!.-? .· ' 

mas Jn.e 1zmente essa .. tendencia ·do governo para· arruinar 0 · · • · · .:. · · 
~s concessionaries não tem. Íl sua. origem na •actaalidade ; - .concessJonarJo usou dessa. phrase no· seu: requep-~\<_:'' ·. 
e o n_obre senador pela Bàhia fará .a·J·ustic,a de·_reciinhecer menlo, é verdade ;. mas. sabe V; Ex. ci que elle fez•quaiido~-;:::. ;:. 

á d se d_ebaLia esta qaestito na ciamara dos deputados;'lA~uarido : .. · 
que.J · ata· de época Diais remota ..• • · _ .o nobre ministro do Imperio protestava·' que.".nelihuma. • · ... 

O Sa. SJLV.E.rn.l DA MorTA :-Não muit~. . . clausala havia sido inserida aem. audiencia Ílo cllnceuiona- · · 
· q SR. T81xErRA JuNroa-: .:..- A esplicação. qne se ciã a ri~, como se pó de ver dos Annae1 do. parlam~~nto;, . ci;;con-

este facto demonstra 8 'fraq ·· d · · d 1 cessionario .declarou pe.lo Jornal do Comm~r.cio, que_:esaia 
. · · a pena · oeza e anrmo a·par e -expressões, a que allu:.J·a o nobre:. 11. e.na·dor: p·ela_ · BahJ"&,· · · do proprio governo : ello' quer provar que na ce'lebràção .. 
de taes contratos só predominou 0 interesse publico; que tinham· sido lranscriptas nà sua petição por. erro i dei cópia,· 
nlio consul_tou as v1intagens individua as, qae não· procuron e sem nenhumainlen~!l:o de ·acca!ar desleaJdade por. ~parte .-. 
-favorecer. a este ou aquelle, que não foi. 0 patronato ·que .do governo, . em CUJO . procedimento· reconhecia~ toda:·a 
o. indaziu a preferiiuma ou outra proposta; e a força-de lealdade. Esta declaracão. foi feita pelo .Sr; Fernandes,· 
exagerar os onus éxigidos dos concessionarios torna im.:. Pinheiro, concessionario. do conlrato .. de· qüe .nos.o.ccu-' 
possível a execucão·dos contratos. _ · pamos e está no domínio publico. _ . · ,, , :· · 
· En condemno,' Sr. presidente, csle-systema, porque en- Vê, pois, S.~Ex. e o sena'do que, depois. ·de tlio solemne 

tendo que todàs as l:ezes que .se trata de realisar qualquer_ declaração, nlio é possível, sem .manifesta injustiça, irra•· 
_melhoramento ou obra reclamada pela conveniencia publica, gar o lahéo de perfidia ao governo ·. imp~rial. (Apoiàdo1.) '(. . 

. o governo. deve consaltar não só as vantagen·s e interesse UM Sn. SENADOR: - Então-porque a camaia ·atten- -
do 'Estado,· mas lambem as conveniencias da propria em· deu ? ·' · · · ' ~ ' 
pre:&a que se prppozer a realisar esse melhoramento ou o Sa. TBJ?'BIÍ\A. JuNIOR: _ Attendeu porqua'qaiz~cin:. 
obra.·· · sullar:a equidade; e reconhecendo qae os 'interesses ·do · 
· O Sn.' ZAO~llrÚ :-Apoiado ;:-se nlto, uno faz nada. coricessionario eram prejudicados, julgou, coblo julga o · 

honrado senador P~!a_ Babia e como eu tambem julgo,·gua · 
o contrato está tlio sobrecarregado de onus, que; sem mo
difica~ilo; poderia tornar-se enexeqaivel; mas fazendo tal 
equidade nito se segue que houvesse perflilia. _da ·p~rie ~o 

O Sn. TErxEinA JuNJOn :-De outra m~neira é impossí-
vel que a obra se execute. ·. 

Ora, se o nobre senador se limitasse a este reparo, , e, 
analysando o conlra_to de que se trata1 demonstrasse . qae 

·2 vol. · 
~ov~r~?~ ~ · 

lG 
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'i·~~~~~·-~i,f;:~ Notll·O nobrê·simad~;·"que foi 0 proprio concessionario~ ceit!ladas, o s6 a cato compete modiflcal-as. E' ist? o qu_e 
,~,~ · 1/·-l~,i';lí ':1 'éui:-'íie."etractciu. ·elo Jornài:do.Co'mmercio a respeito des- fez acamara dos 5enhores·deputados.. · 

l
"'.!:_~~·.·i·,~: ... ~::, .. ',;,i._:

1
,, IIII .... · l :< · · · ,.P it' · ·· ão ·-':•_c"_t: .. ne_m_ aceitou. e · Censurando cada uma-. das clausulas do contrato, es-~i 'llll!l e,:~~;P,ressues, .. nu.o. cog ou, n. """ .. •w• .. • . . • · h. h d · ·. 

1 
n h' · d' 1 d ~~~~·l'.::rr '· ;i'l" lei' 0 ·d '·ais de ·haver. íalla,do ·na ·co.mara 0 Sr. m1mstro do lran ou o no re. sena or pe a . a !a o ~roce 1men o o 

/~),~' ·:· ''I : ,,,, 1 .i JP · · · · ·e · .. sess,.o de.S1 de A<>osto o conces- governo, por ter .negado ao coneess1onano o favor. auto-
, 1H~~1 ·:,1 1 •<·r ;\: .. l. . mper1o, cre1o-que m " . - "' · . · d 1 1 • d 1860 h · , ld"d ·d 1· âs 
· iFI' ./!' ·;~::,Jr) · . sionario, declarou' que' o .. governo. tinha-se portado cem . nsa o pe .a ~~ e , so re a aacu .. e e ap~ 1c~r. 

~l~ll',:i'W• I!\· toda'i! ~ealdadéi que clle havia aceitado 0 ·contrato, mas desapropnaçoes para.,~· execução ·das obras a lei n. 816 
.j\'i~ •·.;,l;i i;~:.;'lr,,l uà" · reéiániló, melhor os onos a que 88 obrigara, resol- de 10 .de Julho d~ 181iu, f11vor que Córa recusad.o, e a pena~ . 
. 
1
tilÍI ~~~ • !1. ::í : .. ·:·~ q ' ~~licitar do corpo legislativo a sua modi!icacão. · conced1da a apphcação do proc.esso estabe~ec1d~. pela lei. 
i!~(!ir'.~l, i: vora . · · '· .· · . • · n. S!i.S de 12 de Julho.de 18Hi, que dá. occaS!lio a de-
I·~!;]'· .,.1 , ·• :' !t,· · O Sa; SILVEIRA. nA. MoTT.l :-Esta ainda é melhorl longas prPjodi~iaesâ execu21to .das.obra~, encarecendo -o .seu·. 
l!i~)l 'i,t;/ ;;;'(or:d .. ·· · · · custo, e desanimando os concessJona_rJos a·ponto de:.dlffi-

1
/t~U;!)' .1,':,1!) ,,,r- · O Sa. TsrxEIRA.. JUNIOR :-Creio, senhor presidente, coitar qualquer empreza que .IÍstiver adstricta_ ás suas dis-Mi' .:·;,; 1;-;,(:•:,·:f que; quanto á. eopposta perfidia do governo, tenho demon~- posições. . . . . . 
.;1•,, 'o~' ~>r· .,, trado .. a •· improeedeoeia .da opposiçito do b.,nrado senador · De Cacto; Sr. presidente, não ha howempreza nenhuma 

riS~/ 1.;):: i ,f,'\,~·;, . .( -pela Babia, ·reíerind~ a propria declaraçito feita pelo con- que, sem grande embaraço; se possa, sujeitar aos. OD\JS 

.,:;'i,:f;:'~ .... ~ .. ,,i' •• i,_;:'._;_;_1:l·m.'.·.·.1.·:·:·~ .•. ·.: __ ··.··•-.:_ •. ~.· .. ·:;
1

i_···

1

_.! , ~es~on:J~~~do senador pela Bahia censurou a camara dos ~~os ~a:~: ~ 8i!~e!~:e~z q~~ PJ~~e~::~~~~:~:r~:P;~ar:~: 
," · ~ senhores deputados por haver _emendado condiçlies·~ue não resses dos ·propfietarios do que a lei de .. 10 de Julho de· 
~~~·· 'I'. "' ' tinham sido submeltidas á. soa approvaç:Lo, por ISSO, que 1855, aliás promulgada com o fim especial de proteger e 

.:_i,~ .. "i .. l·••-1 ___ .:1.•.-•~-~,;:!.··-·:_•.;.~.:-__ -.,_._,_._:;·~--·;;_;;i a~rt.~~~~~f.?!.~:~:~~E,?:iH{~~~~l! 5t~E~~~!4~=~~;~~:~;;;,~~~~ . 
·1 ·uhtires deputados_não podia alterar o coo_ trato nas out;as 0 contrato sem aquella ·concessão, porque assim melhor · . 

1
' '·'::i!' ·' '"' 1

'·: condicGes estatuidas, embora fosse ped1da a·saa mod1~- consullaria os interesses dos proprietariosi qua teem de 

~ ~~:~~~~,;i, .. · .. f~~~~~:~~;:~:~~:.;;:t~·;i~;~; .~~;~~~~i~::~:~t~z:~:~~ij;;~;.·*.!; · 
if;;":;:;·:o!,)i,:::J;{~·;:::·; do que uma autorisação emanada do poder co~petento, ter cogitado nem pensado; sobre esta condi~ilo elle co•.-
l<,; .:.:,,· ·,;\. j: \~,· · que éo corpo legislativo; ora,. parece que o propr1o corpo gitou e pensou. . . _ . 
);,··.~;(!/., ;,(., 

1 
/ ... .Jegislativ!l .. que. auto~isou o, governo. a fazer o contrato, Se aceitou, foi sem dn_vida por imprevi.dencia, mas niio' 

:?,;'ff:./ f· <:,•;:li, :; ,-. · · · . •:., ·.mediante certas e determinadas condições, estava no seu por virtude de u!X!a impo~ição indeclina.vel: · _ ·. "' 
·_~:_;:ll,_;Jí_, :; .. :~~.~_~:;::;_ji;; ·· ·_·:;.-_·.: .. 'd. ir,ei_t~.,-~lterando ·essas J:Ondições, de.sdo que assi~ proco- o Sr. ministro do.Imperio naturalm(lote -entendeu-que,' 
,~!·'(! t :: ',1j::;l. :: · . . . :.,;. c:llé,nd_q,;~lio,,pr_ejodicava O COntrato, e pelo contrariO torna- 'podendo chter a reaii~a~ão do grande melhoramento que ' 
JS.

1
; .; ··.::.:.;·r i:ll . · . V~;:o ·reabsavel. . . . :. . : . procurava, contratar, .sem impó.r aos propri~hrio~ as con-

)1!::,, .: : ,,':Jr:: : · ~~~.e, o. ~orpoleg•sla~IVO. Co1 quem estabeceu as ~egras diglies rigorosas da .lei de 18li5, co~sult~na ~ mter~sse 
!!._ :! '. :.~.·, _:_::'_' \.··._• ... :: ____ :.i ·:. co.ns_ t1tn_. c_ ~_.Q.Il_e.es_ ~a .l.el .. do 2.7 de. Setc.mbro de 18 6,0, como public_ o, e tambem o 1nleresse dos propr1eta. J:IOS que ficariam 
;l{' f-;, : "!; , uito, pó4~ es\J\r.-automad.o a . modifleal:as, e~pe~1almento J mais garantidos: .• ·• · _ . . . · · . 
j-1· •;;: ;·!.'' ,~, :r· i· quando o propr1o.:concessronar10 se apreseuta ped1ado essa . . · · 
Ji:·1 ,,) !:·:;e:;:t;,'L _ m~di.flcaçilo ·.c_om~ ·condição essencial· de aceita~ito do eon- O Sn. Sn.VEIRA DA MoTTA :;_Apoiado. 
~~- ;'; :X.:::~~~~!· . trato, por- sua parte? •.• 
{:.\1·-j;. 1 ·t

1

:Ç.ri:i~·i·:l:.~· ', · .. :·: .. '>': ·.·····. · ' ,·. ~ . . · 
~~\;Í.;[,i.'.;:rj 1;.iiij, . ,O,·~~·.SJLV~IRA.DA M~'rTA.:-0_ -corpo .. lcgisl•lllVo·p~;le 
1.1; ir}:: · · :.: : ![- . . delegar as suas íuncçõee, mas. nu. o pó de exercer func~~es 
p},:.l : , •. ,. . i''', 1 . - administrativas.· . · · 

f~~,,';;',,I';~I· .· ~~~:.~:::r:~~)r~~~:~ 1:::.:~:.-:.::.·:;:~ 
. ( /.1 ' . ·. •'r ,,,: · · ~ o Sa~. SILVEIRA DdloTTA.dá um. aparte. 
fi l;iT··i,~;l,/· .. :, ··O Sa. ·TEIXEIRA. JUN!On :-Quem pó de o ruais pode o 
li:!·,:;::·:· :;ilrhi: ' menos i ·se pó de marcar as condicO'es, estabdeccr ns regras 
;, ·:··•! ··. :

1

:·

1

1,:::1 . seguqd,o ~~~ quaes so deve.r~alis~r este ou nqnolle conlra-t~, 
'· ··, , .,., .,:, como não póde alterar ou mod1ficar e·ssns mesmas condi-
i~:~(': ·• )

1

1;' •·.· çiles? •••• Eu_ não comprehendo o arr;umento.do nobre 
.. ,. ·-

1 
séíiador. · , • 

:: ·i• • · · · · i O governo, ns,an~o de uma aut?risação do corpo legls-
i:r.·,: i ]at vo, nlto póde· nllor~r as cond1cõcs qne lhe forl!m pro,. 
. ! ~ ! i : : ! ' ! 

·O Sn. TEJXEinA JuNIOn :....:_, •• sujeitando os ao ·regi· 
ruen da J.ei do .18 i. li. E por maior. que· s~ja a 'imporlancia 
do ruelbilramento que se tem·cm vista com_o arrasamento 
dos. morro's do Castello o de Santo' Antonio, é evidente 
que essa obra r.ão tem a Ira nsccndoncia das estradas de 
ferro, cuja construcçüo não aproveita a uma-cidade mas a 
diverdas cidades, ás províncias;· ao progresso e desenvol· 
vimento da riqueza publica • 

A16m desta consideraciio, releva notar. que as obras oe
cessarias á cunstrucção das estradas de ferro exigem. c é· 
leridado e promptidão ; e tratando-se do' arrasame_nto doa. 
morros do Cnstello e Sanlo Antonio, que ba mais do 30 
nnnos ·cspernm_ por os ta solucüo, parece que o Sr. ministro 
do lmperio poderia entender que bastava applicar·l~s a 
lei do 18Hl, cujo· procosso seria som duvida mnJS mor~so, 
mas attenderia melhor aos interesses dos proprietarios., ; 

O Sn. BAnnos BARRETO :;_Apoiado. 



, .. 

~, 
·--l 

. ' 

'.~~~····- . ·'·· ..... _,•; ........ 

o sa:. Tsaxinn! JUNJOR :- ,()::con~~-ss_ionario. po; ~na :par~ dimc~lta~ õá .i~po~ilhfiJtaf~·:~#-~c~~~o.:~~:~_ii;~~-t~~~i,. 
arte aceitou esta clausula, poas; como Já observei, não Seraa a~surdo aupp~r,..ae.semel~a~le .pr~P.~BI_t~ •.. :-,'.: :·.--~ 

fe refere a :esta condi~ilo quando -diz nllo ter cogitad~ nem O q~e ho~ve !o1 tal~ez o ,rec~lo}.~ ··~~orr~r ·~a;, ce.n!,D~I 
eruado, mas sim ás clausulas 37 e 38. Só depo1s. de contraria; d_e1xand~· _de obter toda.~·~~~!8Jita,ge~~pos_s•_ve•! 

~btido ,0 cnntrato é que pediu ao corpo legislativo. a· me- n? concessão. lnduzado_ por· esta _co~st~er~ç~!',V.~it~; ~~::
dificaçilo de que so trata, e que foi concediaa pela camara v1do que"' o g?verno _exagerasse .o~ _oons: .iJ~, -eoucessf~n~rto. 
d s Srs. deputados. • • . · · para· ass1m 1seo.tar-se. da poss1b1l!dade ~aquella ceu!ura. 0 

- , . . Mas não temos autoridade para Julgar o contrato ,.lnex· · 
. o Sn~ ZACARIAS :-Nilo podia Cazól-o.• equivel desd,e que o prop_rio ~oncessiooario &e· salisCàz:~oo,a,-

· as modificacões.que pedtu. · . . . .. · · . · -o Sn~ TBIXBIR'.I: : JUN!OR : - Já tratei da qnestão de . ' Censurou'' t~mbem o nobre s.enador a coodiçito 'eátab_e
competencia, que me parece incontr_oversa. , . • ·lecida u clausula 27• de pagar ·a em preza ·ao engenheiro;· 
· Oatro reparo do nobre senader fo1 sobre a clausal~ : ,1.3 . que 0 governo cn·carregar da fiscalisação dali obrall;, os: 
que impõe ao empr_ezario. a ob~igaçiio de construir, ·na. vencimentosqueo.mJlsmogoveroo marcar •. · "- .·,. --:·· .. -
parte 'da ãrea ·do morro. de Santo Antonio_ que ~- S?Verno . E a esta: ·disposição chamou S.:Ex. claurulil carac~· 
dêsignar ·e par~ o~·flin a que eSte â_est~nar, um edtficJo ·com teristica desto~contrato. -· · ''-~~' ·) . 
todas as. i:oodicões de solidez c architectura. . . Julgn.o n9brc senador que _a ftscalisaçllo liito póde'ser?.· 

Estranhou· Õ rióbre senador' que, sem determinar as di- cfficaz, desde que o 'fiscal· tem de receber a remuneraçlt!l .. · 
mensões nem .o fim a 'que era destinado esse edificio, se 'do seu trabalho da mão do proprio llscalisado. Mas' es~ 
impuzesee ao concessionario tal onus, c se exigisse todas qúoce-se de que essa coodicão, tendo sido estab_ele.cidà e.m· 
as· condicões de solidez e architcctura. · !tias vê-se pela _todos os contrato.s que· éxigem fiscalisaçito, · ~tàrnou~se·_ · 

· prÓpria ciausuhi que o governo terá de designar o destino consuotudiuaria; e o interesse do proprio fiscal e·cie::l!e~' 
do edificio de que se-trata, e então terá de dar o plano e servir ao governo( que é _!h! quem depende à stiá''conser~: 
planta da .. sua cionstrucçilo. : · . . . . . vacilo, e não á em preza llscalisadà, que não o nomeia·nelii' 
· Em· todo o caso não h11. d~vida que egta clasula esta- 0 pó de aemittir~ _· . . : · . . . " . .'· , · .... · , 

belece um onus iÓdellnido_para o colicessionario, se atten- Concluindo a longa· e.mmuc1osa analys~ deste contr~to1 dermos ·isoladamente á sua condicão. Desde,-porém, que a sempre 00 proposito. de ~emonstrar a·exageração:•do~· o11~s_. · 
subordinarmos a outra clasala 'do mesmo contrato, qüe impostos ao cóncessJonar1o,. o ~Of!rado. _senad~r pei~·,B~_lil~.' . 
limita a responsabilidade do concessionário por essa e apresentou ama' emenda, _que 1mp~~ta ·a r~v~gação~d~ ~~; · . 
outras · construcções 'aié. a quantia ·_de 1;600:~0.0$,_ dao~· dos favores coneedidos- em beneficiO da: empreza,-qu~ .o~ . 
da-lhe a opçã~de construir taes _edifi~ios, ou entrar para proprio nobre senaHor julga. excessi~amen.te ·o~erâ~a';- >·· -'.'_:' . 
o thesouro nac1onal com aquella quant1a., reconhece-se q~e Versa ella sobre a suppressito da ·-nllima.· _clausula· do· · 
o oiJu~ resultante da referida clausula Cúi limitado e pren- contrato de 16 ··do Julho de 1873"que: co~cede···iseilçã,Q\ ... 
deotemente fixado no proprio contrato. · . · · do recrutamento para o~ trabalhadores · nacionaeà; ·em'pre"'~. :;,;.·.~ 
. Entretanto,. analysando esta clau~ula, pretendeu o nobre gados o os trabalhos da em preza •.. ·: . ·_ · :-_, :. .:· ',·::. ~?:' i:S~. \ 

senador pela Bahia que o contrato era inexiquivel por srr · Pretenile 0 nobre senador·qae, em !ace-do-proJee&o def.; . .:::''' 
ex~essivameote oneroso;· e que o governo, não tend~ o ada~ lei sobre 0 recrutamento;- que actnalmente:peode ':da' deli;.;~· ·· : ·. 
mais a· exigir, impozera a obrigação de eons~ru1r um beraçilo "do senado, .não parece jastiflcavela:e;cepção·colicei;.' 
ediftcio sem óspeciflcar ·nem ao"m·enos o seu destJUo. . dida em CavoÍ',dos operários · empregados nessa empreza;: 

Parece-me, . Sr. presidente, cabalmente c~~:phcada. a porque vae cons.~ituir um; privilegio inco~v~niente e_ilija_st_~~ 
intelligencia desta condição ; ·e ainda-quando s~ja ella tilo quando todas, as· classes· da sociedade; ·a10da' as- ma1s gra
onerosa e inexquivel,. como julga o ~ilbr~ se~ador,. ~~o du'adas, vão ficar sujeitas a~ imposto-de saugue~ . ··i:·~-'~ 
somos os mais compeLen.tes para avaliar ila 1mposs1bl11- Mas, Sr. presidente; :o :projecto ,d'e lei sobre, ô· :recrn!a•' . 
dade .de sua execução, desde que a parte immediatameiile menio não exclue. as. excepéões traõsitorias, que• forem 

,•interessada · a aceitou, e' nada . reclamou contra ella, exigidas, pelo interesse ou êónvenlenéia ·pu~lica.,~ ccinio~ 
apezar da opportunidade que teve ~:quando so dnigia a~ acontece no caso de que se trata; Nl!l é uma excepçlo~ 
corpo legi~lativo_ pedindo modificação de oa~ras con- permanente, riías ·pelo contrario ~limitada- aó · íhJilpci:llx&d~-
dições. · ' · ··no contrato para conclusão das obras; e o· seu;fim.é,sem· . 

· · · · · . b duvida louva.vel, pois -deve faciUtar a execuçã_ó "dosõ·lra~ · · 
O Sn. SI.LVBIRA DA MoTu:.~l\1~. o _governo Iam em ·balhos .a que se obrigou o ·concessioliario, a~trahin~o.·pâ.rá~:, 

não deve conceder clausulas !DexequJvcls, elles os óperarios nacionaes, qué induzidos·. por>esí!e.-in~",: 
o Sn. TEIXEIRA JuNIOR :...:...Mas, se· 0 coocessionario centivo hão de preterir esse emprego. Deste mod~''s'e,'alte-;~.:- . 

aceitou e não reclamou contra essa condição ? Se .os nuará uma das maiores .difficuldades com que;:oa'':opinill:o · 
favores outorgaiios pelo seu .contrato lho pareceram s~r- do-proprio nobre sena~ o r pela Bahia, lutam •·actualm~nte· 
ficientes ·para sua indemuisaçilo e interesse, porque motivo todas as-emprezas desta na.tureza, qual ó a falta de :braços,· . 

f que cada vez se torna mais sensive_lo . · _ : · .. ' ''; ~-.:.: _ .. havia o goverJ!O de _ebrigal-o a aceitar outros, ou azer. . .. 
maiores' concessões, e muito mais havendo outros con- E, agora, invocarei a. equidade; senão': a, juatiça,:ao. 
correntes que iPualaiente se. obrigavam a taos o nus? O nobre senador para· que, reconhecendo s, Ex. que ·o·co.n- · 

" r trato ó excessivamente oneroso, e. quicá ·inexequível; oli:Ô gove'rno- não devia dize~-lhe : aNão J1ast~m os avores • . 
que pedis, tomae mais estos 00 aquolles 1 • . recuso por excessivo esse ra.vor que, se conc~d~· &· pa~··d~s 

Da parte do governo nilo houve inteuçilo do exagerar grandes o nus impostos á em preza. E · sem- duvlda;um pri· 
os o nus so nilo .no interesso publico, mns do modo algum vilegio, mns concedido cm vantagem dos operartJ>s, qae, 

··. 
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preferindo os . trabalho~ da . em preza, . irão ser.vil-a corri_ 
condições menos onerosas .do que o farlalll, se. nilo fossem 

. goaar desta isen9ão. . · . 
.. O. nobre. senador, levado pela Corç& de sua opinião, cha
mou á empreza assim favorecida de asylo contra o recru
tamento;. mas eu considero. esse lavor como· justa com· 
pensação dos grandes _onus que pes& sobre a empr~za. 

dever de prevenir as ·explicações. que s.· Ex; pediu . espe
cialmente ao. nobre presidente do conselho, o. qual, melhor 
·ao que eu, as satisfará.. · . · .. , · 

Quanto à mim, estava longe de esperar que as cansaras 
Ceitas ao governo a prúposito deste assumpto se fundassem 
na exageração dos,onus a que voluntariamenie se obrigou 
o concessionario ; e c~ngratulo-me. com o nobre senador 
pela Bahia, por ter neste ponto maoifestàdo a mesoia idáa 

Ó Sa~ PABANAGUÁ: -E' porque o serviço. recae sobre que eu tive ao la:vrar o parecer da commisslio de Cazend&~ 
oal.raa. . Se é censurava! o .contrato, não é certalpente . por ter-fa-

0 Sa.· TI!IXEIR.l JuNIOR :-Fina.lisou o nobre senador a.· vorecido o conr.essionario, .mas sim por ter e:x~~erad? por 
sua impugnaçlio, fazendo um reparo a respeito ·da permis- tal modo os seu~ eouns, que a_vonturou· á cootlngencla_ de 
sito concedida á em preza na clausula 37«,-para cobra~ pelo mallogro,_ os esforços do propno governo ~m favor do 1m~ 

-·prazo da ~ua duração uma taxa por atracação de navJos no portante melhoramento que procurou re~hsnr. . . 
caes e pontes que construir. · · o Sr. Til!lconde do Dia. Branco (presi-
. O honrado- senador, movido pelo mais nobr~ estimulo, dente do con&ellio) : - Sr; presidente, começarei a res

chamou a àttenção do nobre presidente do ~onselho para postà que devo ao nobre senador pel& -Babia, que fallou 
a injustiÇ\ que haveria em sujei tu o serviço da Santa em primeiro Jogar, sobre a materia deste projecto de 
Casa.de·Misericordia ao _par;amento desta. taxa, quando_ rcsolucão, defendendo o governCI da extranba accusaçiio 
ella a expensas suas, e com grande sacrificio, tem j~ feito de periidía, que S. Ex. não duvidou lançar-nos. Por menos 
sobre o' mar o grande aterro quo tõdos nós conhecemos; que merecamos do nobre senador, devíamos esperar, sem. 

·construindo um caes destinado ao seu serviço diario. _ contar isto como uin grau de favor,· que S. Ex. julgasse do 
Concordando com o nobre senador sobre· a injustiça procedimento do governo com menos prevenção,- sem -esse~ 

que -haveria em impor semelhante onu~ á Santa Casa, pa- espírito que descobre molivos censuraveis nos ·actos de 
rece-me todavia que 6 infundad11o a .sua aprehensão, e· seus adversarios. Já _que sómeote a consideração. de inte- . 
dando a razito deste· conceito, e>pero satisfazer a S. Ex. resse podia determinar o que .S. Ex. chamou perfldia, que 

. A. empreia. obrigou-se a reservar uma certa. parte do interesse haveria em inserir na concessão por . sorpreza, 
caes para logradouro publico, e até as suas construcções clausulas que não fossem aceitas pelo _concessionario, e 

· teém de ser feitas de_ acordo com o governo, e segundo as .que torna.riam o contrato inexequível ? . . · 
plantas por elle approvadas. . . Havia nesse liegoci~ outro interesse que não a conve-· 

Li o contrato, e pareceu-me que essa designação ficou niencia publica, o. melhoramento que o projecto se propõe 
ao arbítrio do governo. E quando po_rventura o Ioga r des- realisar? Não comprehendo que razão poderi~ levar o- go-
tinado para logradouro publico ·estivesse longe do que for verno .. á sorpreza ,que. o nobre senador, . prevenido, como se 
mais apropriado ao serviço da Santa Casa, entendo que mostra, contra o proximo, entendeú que o Sr. ministro do 

._ao governo corre o devo r, do qual aliás não declinou,. de · Imperio, e, · portanto o governo, tinha- praticádo. Qual
reservar o logar que ~mais apropriado Côr para o serVIQO quer homem menos prevenido, e mais benevole para com 
marítimo da Santa· Casa, ·de modo · quB ell~ gratu1- seus adversarios. explicaria o facto de· oU:tr.o _modo. Na
tamente possa continuar a gosar da commod1dade que turalmente o concessiônario não linha meditado-bem sobte 
já.· tem •. E, ainda quando essa condição não · fosse e~sas clausnlas, e depois de assignar o contrato,· pendeu te 
imposta pelo governo, _ella não poderia ~eí:tar de com· o acto da approvação das camaras na. parle em que ·i:om
prehender~se nos onus resultantes da obrJgaçlio qne tem pele a estas intervir no negocio, allegoU: perante ellas 
a emprez~ de indemnisar a "todos os proprietarios;. e por que às condições aceitas por ello oram· ·muito onerosas e 
isso não póde privar a Santa Casa de um g?so que J~ t~m. -pediu que fossem eliminadas ou módificadas. 
. Nem esta excepção em favor d&que!le 1mportant!SSJ~O Isto podia dar~se e foi o que aconteceu; sem que 
estabelecimento poderá. desfalcar a renda da empreza, po1s houvesse perfidia ou a intenção reprovava! de causar uma. 
deve_ ser limitada ao serviço exclusivo da Santa Casa, sorpreza, como se fosse vantagem que o· governo segurasse 
desde que não lhe convier o Jogar destinado, para logra- logo qóe obtivesse a aseignatura do. concessionado. 
do.uro publico. . - · O nobre senador pêla Bahia, facil como é em articular 
. Julgo, portanto,. que esta_resalva do nobre senador pela censura·s dessa natureza e gravidade, não se deu ao tra-. 

Bahia. ha de ser attendida pelo governõ, se ella jt não balho, antes de julgar o acto do governo, de consultar 
está comprehendida na obrigação que tem a em preza de todos os documentos que podiam esclarecei-o sobre- a 

. reservar. um espac.:~ designado pelo governo para logra- mataria. S. Ex. já referiu á casa qu~ levou os papeis que 
_douro publico;· ê ai~da ne~te caso o gov~r~o poderia "estão sobre a mesa ·para seu gabinete, assim · co~o. 
estabelecer essa cond1clio quando usasse do dJreJto, que se accrescentou que tambem eu os- levara ante-boatem, cJr
r.éservou nessa mesnía "clausula, de examinar e approvar a cumstaccia que podia ser omittida neste debate. O nobre 
tarifa para cobrança da. referida taxa. senador, poróm, não cocsultou a discussão havid& na 
. Taes sito, Sr. presidente, as observações que mo outra camara; senão, teria visto nos Amiaes do anno 

suac.itou a _impugnação Ceita. pelo n?bre ~enador pe!a passado que o Sr. ministro do Imperio explicou esse facto ... 
Bah1a, e a emenda apres~nta~a. Nlio . JUlguei necessar10 0 SR. TEXEIRA. JuNJoR:-Apõiado. · 
acempanhar S. Ex. no minUCIOSO exame que expOz para · . 
provar que o contrato era excessivamente oneroso á ·em~ O Sn. VISCONDE no Rro BRANCo (presidente ~o 'co?'-
preza que li ver de excutal-o ; mas tambem corre-mo o se!lio) :- ••• sem contestação da parte do concesslooar1o; 
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pelo: contrario,' como:· hoje· dist~e:o nobré,·seoador·pelo Rio· ajustadàs, _c·omo grandemente proveitosa;' :ao capital ~que 
. de4aneiro, ·o concessionario~ séa'preásou'à,:dêevaóecer'a riella ·vier'a empenhar-se. .. :·;,' .,. · : · · · ·' · " 
·imputa cão .de sorpreza ou d.e menos boa· fé da parte; do " Tenho ouvido de' pessoas que me'merecem ccnliança 

governÔ._ _ · .. . que em preza é _esta com que nllo convem regatear favores. 
Vou ler as palavras do_ ~obre ministro do Irnperio; fi- Na:o nra nem. podia ser -o · meu intuito einbaraçàl-a, •mas 

quem · ellas no· meu discurso como um protesto solemne julguei de meu dever restringir quanto possive)>os· (àvore~. 
·co.otra a gratuita accusaçiio que ~ nobre seudor nos di- que deviam conceder-se-lhe. Assim proceden_do; c. procure!. .. 
rigiu. E' ·o discurso proferido em sessllo· de 2ts de Agosto obter a maior· somma de vantagens sem expor o empre~ ... .. } 
do anno passado: · • . · · _ _ ·. _- zario.a sacrificios _que nllo ,podesse aceilar~_'Dps calc~l~s .. ·:-

«Entrando em outra ordem de consideracões observou 0 que conheço, parece-:me resultar que a em preza não so- · 
-nobre deputado que· algumi18 dessas condiçÕes 'siio illuso- m~nte serâ exequível como lucrativa nas co~díções. em. q~o . 
.rias, pois que contra ellas reclama 0 emprczario, allegando fui contratada; porém .estes c.alcnlo.s podem não at!IDf!lr, 
que não as cogitou, ·não as discutiu, nem as aceitou. a resultados exactos, e,_ se ~sstrn:o Julgar; a camara. pro: 
Quantos. me conhecem, Sr. presidente, • far-me-Mo a cederá do ~o_do que mats conveniente. lhe. parecer.» 
justiça de julgar-me incapaz de fazer. ins~rir em, um Nl!o podia haver nem. houve perfidta. 
contrato condições que não tivessem ·formalmente sido o sa: SILVEIRA DA Mo:r:rA:- Somente 0 ·que houvdoi. 
aceitas. pela parte contratante.· (Muitos apoiados:) Agra- que a parto di!se uma cousã e 0· ministro ··outra. " . 
deço ao· oobt:e deputado por Minas Geraes o conce~to com 
que nesta parle me honrou. » . . . O Sn. VISCONDE EO-Rio B~ANCO (presidente ·do comel/Í.o): . 

. O nobre ministro do Imperio foi mais feliz nesta discos- -A. respe_ito das. modi.ficaçqes feitas pela outra· camara··oa 
_ são com o.nobre .depurado por Minas Geraes, o Sr, lg11aCio com as quaes ~lia prestou seu assentimento· ao ·acto' do·· .. 

Martins, do que hoje· fomos com· o nobre senador pel(l geverno; ô nobre senador_pela Bahiã.'levantoÍl uma questão' 
·nahia, que nllo pôde explicar o facto senão por .uma- in· de direito constitucional: subme_ttido um contrato désla. 
tençllo·. de perfi dia,. quê S. Ex. pr9curou accentuar uma e natureza ao con·hecimento das camaras e á. sua áppro~· 
muitas vezes durante o seu discurso. ·• vaçllo ·no que respeita a. concessões que . são da compe;; 
• «As condições ·que a.couipaoham o Jlecreto · Coram ·am.:: . tencia legislativa, podem as camaras . mo~iiicar as outras 

piamente txaminadas, discutidas e. aceitas pelo empre- clausulas, que não ficaram dependentes_ do acto legislatfvo,, 
zario. · porque cabiam nas faculdades dadàs ao poder-executivo~ 

. te Foi só mente de·pois-de publicado o decreto que o cm· Senhores,_ eu creio que a camara. dos: Srs. deputa~ós .• 
prez_ario, julgando demasiado severas algumas · das coo-. -procedeu competentemente. · - "' . · · 
diçõ~s ·em· que livremente couvencionara, me ponderou · • 
que, 'ao celebrar. o contrato, segando as bases ajustadas, -0 Sa SILVE!RA DA 1\!oru :-Na:o, senhor. _ 
estava , longe· de suppor ;que as· condições do decreto O Sn.' VJSCONDB no Rro BRANCo (presideJite dp · con-
n. 5887 lhe imporiam tàmaohos on12s. Devo observãr que; selho) :.-Trata.;se . dé -uma em preza de iwpo.rta~cia, de . 
aonunciandó-me então ó empreza.rio ac intençllo' de diri ·· uma obra de utilidade publica, para a ·qual se pe.dem Cavo-:·, 
gir ·uma reclamaçllo a· est_a: aogusta. camara, declarei-lhe res qae o gover_!lo p11dia conc;,eder em·. virtude de leis. anf · . 
que nào me opporia a-qualquer modificação .que acamara teriores, e favores qtie dependem do assentimento dei po"' 

-. ein sua. ~abedoria julgasse conveniente, por impedir qae o der legislà.tivo. · A ãssembléa geral é :chamada a' co·nhecer . · 
contrato.se fizesse inexeqiiivel. . - . da utilidade da empreza, da sua exequibilidade, e dos Ca·' 

te Li no parecer. da illustre commissiio -de obras publicas vores de que o emprezario pode ·carecer.· Assim; pois; está 
que o-emprezario não;cogitara;- não discutir:~ e não acei- no seu ·direito qu·ando concede os f~~:vor~s solicitados',· tâe·s· 
tara·algumas.d&s condições estipuladas. Asseguro á camara quaes haviam .sido promettidos pelo governo, ou modifi-· 
que o Cacto não é verdadeiro;. todas quantas condições cando-o~, ou addicionando-lbes condições que julgo~ :ne·· 
acompanham o decreto n. 5887 Coram lr.rgamente discuti- cessarias. . · . · - · · · · -·;· ·· 
das com o :emprezario; estudadas e examinadas em succes- A camara dos ·srs. dnputados, · àssim como o·:sénado(e · ::. 
sivas. conferencias tanto comigo como com· um empregado assim como o governo, adoptando esta provide'ucialegis
em.cnja lealdade muito confio, o conselheiro Jo!é·Vicente lativa, o que teeru em vista_? Que· a ·obra sci'Ca~a,:que'a 

. Jorge .. '( Apoiados.) . emp~eza tenha bom. exilo, que para esse fim: receba .do 
"· o sr. l<gnacio Martins dá um. aparte. Estado aquelles· favores que lhe Corem·precisos;_e somente 

esses favores. · ' ·- .. · .... 
. '« O Sr. ministro dÕ·lmperio:-Não contesto que tal alie- . Desde que as camaras entelidcm que algumas· das clau· ;· ,.. · 

gacllo tenha sido Ceita 'pelo emprezario ; mas o certó é qne saias já acoitas pelo concessiooario são muito onerósas e~ .. ~ 
de ·penhum&- sorpreza pódc elle queixar-se. Nilo é culpll tornam impossível a empreza·,- estilo em seu direito,·tor-
.do governo que elle não tenha medido a extellsito dos onus .nando o seu consentimento. dependente da modificação ·dessas· 
que aceitou. A mim proprio declarou o emprezario que .a clausulas. , .. . _ ·- · .. 
sua iotençiio não COra a de queixar-se de uma sorpreza. ou_ · S · · 

··de qualquer irregularidade. no liyre ajuste das condiçõas. ·O Sn. · ILVEIRA DA Dioru : - As éamaras não coo- ' 
« Em t~d·o caso a camara procederá- como entender tratam. . . · 

conveniente, adoptando ou.nllo as modificaç/ies propostas · O Sn. v•scoNDR Do Rto BRANco :(presiile~te do '~onselh~): · 
pela nobre commissllo. O que me cumpre informar é que, '- Nilo ha aqui· uma invasllo de poder ; a cnmára dâ o 
segundo calcules e estudos a que mandei procoder, pare- séu assenso com taes e taes coodiçõe~ ; ou o concessio• · 
ce-mo não sómente reali~avel a empreza nas condições oario acoita, e enllio o contrato vae por· diante, ou o ·con-

.. · .. 
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cessiooario ni!o ac~ila as .modificações,. ou, o. goveroo.pot .. _jnie.ntoireâ~éri!i{d.ó?~r.coocurso·.d?·llcidei'JegislAtivo .e o: aoJi:." 
sua.parte ntto-julga _conveniente usar da au!oris.açlto n~.s·i ~ci.l!l,,'o~'jiod.e~1j.?i~~,§~!~c(;est~c.iilo .;seu:direit'Í e. teD.l o :dever . 
termos-em que lhe Co1 dada, e a emprcza de1xa de reah- 'dei conbecer·;desse·ar.to;em:todas as.,suas .. partes, como.Cez.o,. 
sar-se. ·Deste ·modo cada um dos poderes fica ·dentro da nobre senador, que não -se limitou ao· exame das clausulas; .. 
sua osphera, e,p1ocede eegundo o seu criterio. Não se dá sujeitas á approvação da assemble geralí·analysou clausula 
confusil:o neoo viol11ção de· competenci~s ;· ba uoo perfeito por.clausula para apreciar .o acto do governo cm•todos; 
accordo entre os dous poderes, ou resoluções encontradas, •Os. seus eft'eitós, conhecer da utilidade da emprcza,,se ella.· 

. mas',legitim~s.. - . . . é ·oa DitO exequível, se as concessões Ceitas pelo governo e. 
. :··.::: .,· . . . . . . . que DitO dependom do poder legislativo, Se· OS outros favo-, 
~ Sn. S.u~:'JIIRA DA MorTA :-Sito att.rlba_IÇões adm1o1s- ros · qae se pedem ao corpo· legislativo, são. ou nlto. exces7 . 

trat1,vas que.nllo·pertenccm ao poder legtslatJvo. si vós. · ·. _.- .. · 
" ~ .... 

O Sn; VJSCONDB Do R1Ó BnANCo (presidente do conselho): O Sn. BAnnos BARRBT·) :-E se estão de accôrdo com a 
.;;_Mas estamos no caso de um contrato, que não se pode autorisa{ão do córpo legislativo. ' - · · · 
concluir sem o concar~o do poder legislativo, e este niio 
düv'e _approval-o ou concurier para a sua execução sem O Sn. VISCONDE oo R1o BnANCO (presidente do con'"'·,: 
conhecer de)odas.as clausulas e modificar as que lhe pa- selho) :,-Em ultimo caso o. acto do poder legislativo _deve 
reçam inconvenientes. ser considerado neste sentido : não concede taes C a v ores- · 

O S S ·· M senão- sob ta és condic.õe,,· deixando livre ao "'O ver no_ o · n. ILVEJRA D.l. OTTA :-Não pódeJniciar mataria " 
de ·contrato. · •que é da co_mpetencia deste.- . . ,; · · 

· -.. · ·· Tendo. respondido á inesperada ti gravíssima accusaéão . 
. O Sa. vfscoi.'IDE Do R1o BB.I.l'ICO (presidente dÓ conselho): de perfidia; bem . como ã questão de direito, que o- nobre. 

-Creio. que. ea tenho o.direito da exprimir o que penso.·. • senador pela Bahía levantou, e que ó inleiram_eote nova,'. 
;· 'o. sá:· S1LVErnÁ DA. Moru :,-Sim senhor, mas é um passo a considerar o que ·S. Ex. nos disse a. respeito de ·: 
erro. algúmas das ela usulas do contrato; · · 

0 s · · Em primeiro Jogar notou o nobre senador que o go~ · 
· . a. VISCONDE no Rio Bauico (presidenlo do conselllo): .verno· conserva 0 · cilUvento 'de- Santo Antonio, ao passo···· 

-Será, mas tenba paciencia, ha de ouvir o erro ; é a· / · - ·· 
.:sorte. dos ,mestres, quando estão entre discipulos, e é da. que-não (oi salvo. do projectado arrasamento do. morro do· . 

• · Castello a igreja de S. Sebastião :- p_orque se resguardou· o 
sua competenCia e misslto tomar depois a palavra, corrigir· convento .. de . Santo Antonio e oito foi tambe.m resp'eitado ·: 
_os erros e assim instruir os que menos sabem. _ d aquelle outro templo .? E'· a pergunta do nobre sena or; ... 

O Sa. S!LVEl8A. DA MoTTA. :;,_Não· queria, mas me est· Sr. presidente, julgou-se não ser indispensavel para o''· 
cenvidando •• • . . · ' inelhÕramento projectado, que fosse lambem destruido o ... 

O Sa. VISCO!.'iDE DO Rio BRANCO (presidénle do conse- convento de Snnto Antonio, que, quando em · 1853.' Coi 
lho) :- A camara quando ó chamada a conceder ou negar comprado o mo'rro em quo está. si~uado; expressamente 

.çertos e determinados favores para qualquer em preza de reservou-.se: o emprezario por sua parte nlto allegou que 
utilidaie publica, tem 0 direito de conhecer não sómente ·fosse aocessario levar o arruamento até ·esse ·ponto ; e, 
das.· clausulas que sã~ sujeitas á ~u 11 approTaciio, roas do poi~, o· governo, podendo ·salvar aquelle . templo e esta~' · .. 

-contrato em sua integridade. • ... • be!ecimeuto religioso, . impoz essa condição ,no ~ontrato. 
Não está no mesmo caso o morro do Castello, cujo ar-

, O Sr. TBIXBIUBA Ju.NIOa:-A.poiado. rasamento _completo foi' sempre jÚigado necessário,pára .· 
· O Sn. VISCoNo.s Do R10 Ba!Nco (presidente do.con1e/ho): essa obra. Ora, o governo._não podia ·ser mais catbolico;· 

• ;;, • para apre.ciar se com eft'eito ha intere~se pr1blico e se nem mais prcvident.e, do que foi, impondo ao imprezario . 
as_ concessões feitas pelo governo são taes que correspon- a condição de constituir :outro teooplo para ser.dedicado_ 
dam' aos favores pedidos ao pOd!Jr legislativo. • • •. ao padroeiro da cidade~ do Rio do Janeiro; · · ' 
· O ·Sn.-·Sú..vsmA n.1. MoTTA .:~ Pó de .approvar 00 re- Portanto, a di.tl'eren~a notada ·pelo' nobre senador nlto · 

. provar, ·roas nllo innovar ou contratar: proveio da historia desses !besouros subterrarieos; que ai.:. 
· · · · "Uns snppoem· ext':ltirern .. no morro. do· Castello. 

~)' S11. : VISCONl>B DO R10 'BRANCO_ (presidente do conso- 0 

lho) :-.,,. e desde. que entenda serem as condicões do O Sa, Jonru:....;., Os jesuítas não guarda~am· dinlieiro'·: 
contrato, mesmo na parte que cabia nas faculdades do ou mandavam !!ara· Roma; ou gastavam tudo. . 

• ,governo, impraticaveis ou inconveniontes,.como a assem- o Sa: VISCQJ.IIDG DO RJO.BIUNCO (pr~sidente do conselho): 
~ló11 geral nlto.ha de concorrer para um acto inutif;· in- :._o emprezario, como disse,-nlto-jnlgou necessario tambem · 

. JUSto ou desacertado, tem de escolher entre dous alvitres : a demoliçito .. do' convento_ do Santo Antonio, .. aô .passo· 
ou·. negar ao contrato o seu assentimento, o a dul-o sob que o dusapparechn~nto completo do morro do Castello . 

_ as condi~ões que julgue cónvenientes; e fica. ao governo tem- sido li presentado como uma. condição,. ,jndispensavel 
e ao concessionario aceitar ou oito as condicões do po- para se levar a elloito esse grande melhoramento .. A -si
der legislativo. · • . tuaçlio do dito morro, sua strnctura B conflguraçlto podem 

O SR. D4nnos .BARRETO :-Tanto mais quanto 0 contra- ·explicar a notada d1lfereoçn. . . · ,. . . . 
to foi feito em virtude de autorisaçllo do corpQ l~gisiativo A clausula 13 do contrato diz o soguinte.:· « Con- .. 

struir, na parte da área do morro do Silnto Antonio que o. 
O Sn. VISCONDS .Do R1o DnANco (presidente do conselho): governo designar, e para o fim a qao este destinar,. um 

Uma vez 'que o governo por si só 11ito pó de rcalisar o seu ouificio com to4as as ~ondi~i!cs do solidez e do arcbite-

,. 
~'r·-. 
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cturn. » Nilo ae ,á)mporianle. empreza do arrasamento; ~os d~us ~or!os,.e.~ 
' edificio; _a ,cuja·'' . para;·assim·'dlzer, da ·· ·construcca:o ds uma ·,nova. c1dadeo' · :· 
ponata' )"i·h·s~~'sÍ~~ÊitiA u Mo'rrA :._ (Úr. ~i~ia&;; da gue~~~: 
bre ·sen~~or,:ba um precisa exceptuar do.: sorteio . os t_r~balhad()Í'es d.o Ciutel_lo;·_ ... · que aer... ». · . , . · . . . . . . • . : " .. , 

A. ·clausula: tem urna explicação.'-obvia •. O governo não. . O Sa. Ju~QUEIU (miniltro da, guerra} :~Na:~ esl~o~<'
quiz·desde)ogo:marcar ·o destino, que deve ter esse edift- excepluad_os. :. : ' · . .· .. , ... •· . ':_ . ._ ·, 
cio e que será fis:ado•ulteriormente, como Q18Ís'ConVíer. Â .·o Sn. VISCONDE DO Rro BRANCO (prelidenú.'Jo:. conle~'~f.~~ 
-principio· peosou:-se ·que, poderia· servir para a universi· lho) :.-Passando esse projecto de lei ·do recHítamé'rito ôü',;;,~ 
dade; abandono~-se depois,, c~nsiderando-se que o projecto qualquer o'otro, .o _pode~ legi!l_aliyo na:o_ fic~_il!i~ad~~d!~~:r~ 
desse .estabole~1mento. SÇ,Ien11~co nll:o vuá. tilo .cedo, e .:estabelecer, ao Jotere!se pubhco, ngvas excep.çjies,~a!Ddo. :.- · ' 
adoptou,.se aquella 4esJgaação vaga, quo nada prejudica il quo sejam permanentes, quanto ·mais traneítoriâs. ·:: · ,. · . · 
é ~com~letada co.m . a que marca o limite do-onn~ d~ em- . . Os trabalhadores teem esta. isenção .emquaríto Ja:'e'âii.;.':. , 
pr!!zarlo com ess~ e outr~;~s co~str~cç~es. Se o .. edllic1o . em verem ; 'conclui da a obra ou desp adidos ·do seu· sérviçu,, .. · 
questllo o !lo serVIr. para a u.~!Versidade, ·em 9ae tanto ~e ~eixam de ser ope~arios della e ficam sojeitos:ao recrà+ ·. 
tem.fallado, poderá ter multas outras· apphcaç'lles ute1s, lamento., ·. · · . . · .. ·- . ~- ·. · . -.-~· . · 
porque ainda carecemos de muitos edificios para o serviçu ' 0 sa· z c ·81 ,8 • .., obra tem de dar· r - 1·'.-0'·'.~'"'' · :'·'·' <·.< 

·do .. Eetado •. · .. ·. · · . . . · · ._!A A.-.... a ./r!l00,0,S·;.,":.· 
Enx&rgou O nobre senador outro grande senão DO. 0 Sn. VISCONDB Dó RiO :DIIANCO (presidente'do i:onsdho}:• · 

, • decreto do; governo : o preambnlo do decreto ruadà-se na - Não h a a incompatibilidade de que o nobre;sfinador-.: 
leí";ile 27 de Setembro de 1860,. que deu autorisacão para Cal! ou ; a questiio é toda de conveniencia : Cará g~andili'•,,< 
o àrrasamento do morro 'do .Castello1 más DOS artigos do damno ao exercito que OS trabalhadores naéiooaés·empr_e-, .. ' :::' 
contra to .ó .governo ·estabeleceu-que o, emprezãrio nilo po- gados .11as _obras dessa empreztl,, em quanto es~i~e,~em·':uo•·: :;i\" 
deria invocar os Cavore!Í dessa lei.. .. · . . . ~ .seu serviço, fiq11em. isectos do·recrntamento y··:·:·::;~'~.·:.,;,.~ - , · 

, O pre~inb~lo do ~ecr~to au~or_i&a ,o acto_ d~ governo- o Sn. ZAcAnÍAs Ú'.um aparte. · • ' .. . · . 
com .u d1spos_1~ões legislatiVAs, que não só t10ba~ re~o· . . . , . . · - , .. , · · • .• ~ 
nhec1do .a .Utilidade da obra, mas .. até dado.,prov•dencJas O Sn. VI~CO!IDB Do,Rro.BnANco (president~ do. conselho)._:· 
pará o. cuo. de.qae: alglima em preza ,se p'ropuzesse:-a reali" ; Sr.:presJdAate, o IIO~r.e sensdor: pe!a· BabJa• tem dama~ 

· sal...:a. Não se tendo concedido no. contrato todos· os C a v ores Slado ·amor ãs soas opin_Iões ; é ponsso que toda contes• 
que- a'IeLde 1860 facultava, tendo o governo asado .dis- taçilo o iocommoda. · · · ·· · · , , 

... crelii.mente dessa' autorisaçito legal, 'restringindo algumas . o Sn. ZACARIAS :-'-Oh r senhores 
das vaotagens: .. que .. a mesma lei lhe permittiria f~zer ao • o Sn. Vlscorioii: no Rui Bnú1ao (p~etidsnte docàn&el_ho)_:. . , 

.. · · concessionario, ,j algou . con.venionte . doclarar. no . presente, 
contrato· que a. emprez_a niliLpodoria ·invocar m~is algum -Mas peÇo lice_nça par& P.roseguir. · . · : . · ·· 
outro beneficio,da lei de 1860 .. , _ . . · . 0- Sa. ZAcuúAs :-V; Ex. 'é'tliimoso. · · . · ·. . . 

Diga ,o, nobre senador_ que à redacção nesta•parte nll.o O Sn. VI~CONDB. no R10 BnANco (p-residente do:contelh~]: •. '-·:,..;; 
é a melhor, porque o. contrato con_tém algumas. das. coJL,-, .-Nito tanto como V:Ex. Vou.submetter ao seu juizo· er-' -jij'. 
cessões d~.' lei de 1'860.; não·!he'_conte,starei sua censur.a ·clâr.ecido algumas. re1Iexõas-que talvez ·modifiquem. a dis- · .. ,.; 

. nosso, seot1do, .mas então o deCello. argn1do .. nlio será .ma1_s posição em q~e S: ·Ex. está de defender sua .. emenda a:&odo·· 
do que uma questão de fórma .. O pensa~en~o é este : o. casto. .. · _ , _ . ·. - , 
decre_tLdo governo fundou-se no acto l~g1slatJvo de 186.0,, · o~ que dirigem obras publicas e particuiares, construi-· 
assim.' como no outro. que. deu credito. P!'ra a compra· do, das nesta capital,; sabem· que a mãior difilcnldadiÍ; .a canli&
morr~. de S .. ~otonio, porém o gllverno,-. oito- concedendo .da carestia das construc~~as est! o~ Calta de operariosõ .: ·;·,. 
_ao ·emprezar1o, todos os .favores da le1_de 1.8.60, lendo 0 g z As··-E' v~rdade · · · · · · · 

. coacedi~o som_ento.alguns e coai modillcações,·acautelou~se; n. ACARI • · · • 
. diz_e~;J.do~que.o ~es~o:emprezario na:o.p_oderiajámais invocar O Sa. ~rscoNDB Do ·RJG Ba&NC~·.(pr~si~~flte·dl!-~oni~_lho); , · .. 
senit() o.s favores expressos no.contrato, excluído qualquer -Os jornaea são muito elevado_s o· niio_ 'ha oper.uios bas~ .. 
outro que pudesse derivar d'es$a lei. ·creio, portanto, que tanto peritos. Se tratamos de· uma. em preza, para a qual o 
a censura_ do .nobre senador, pelo. menos, nllo tem a for~a nobre senador nos, disse que silo insufficientcs' os .Caveiras: . ·· 
que S·; Er. suppilz.. · , - . que lhe Coram, concedidos;· se' a em preza, cõmo .disse.ii·· 

Por uma à as clausulas do Cllnlrato são dispensados do nobre senador e todos· reconhecem, é de :grande ·utilida·ife: . 
. recrillamento militar QS operarios .OU trabalhadores, que publica, e eu. não conheço DO Rio de Janeiro mais dé um~·' 
se em~regarem- nessa: imp~rtante emp_reza. «~qui, excla-. mel~oramento_, que ~ossa _compe~ir com este·;· se os t&vqres·; · 
mou o: nobre senador, tal JsenQIIo é JDcompatJvel com· o silo JUlgados wsuffic1entes e· os JOrlilaes são elevados, será· ,. 
projecto. de Jei ·de · recr11tamento, _que discutimos;" demais que o poder Jegislacivo conceda.· a queiJa. iséricão:' '. 

Sr •. presidente, uma disposiçlio excepc!ooal pó do ser transiloria a bem da em preza- e do_s oporarios, dos ·artistas• ' 
compatível com· qualquer lei ·existente,· quan·to mai~ com oacionaes, que e!la. empregar nesses importalito~ trO.Jiàlh'Os,· .. · 
am.projecto: de·· lei; a questão. é de con'veoiencia. Não se residentes nesta COrte· ou _chamados de outros pontos do· .; 
trata deuma disposiçãó permanente, mas do uma e:xcep- Imperio? Não creio que a cood_ição seja exfraordioaria; .. 
çilo lralisitoria. A questão nilo é se o projecto de lei, ora e b discurso do nobre senador pela Babia é ·o melhor: tii•..;\ 
sujeito 'â decisão do senado, permitte ou não. a indicadll .gamento a seu Cavor. Se. o nobre senador ailo·nos ·tivessó :. , · 
isençiio;· a questito é saper se convém conceder esse 'fÍlvor 'encarecido os onus que )!asam ·sobre n em preza, eu não- '·. 

'·, .,. 

~' ' 
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teria , duvida. em dizer. com s." Ex : i A. em preza • jt. tem, ·: tendó':q~'ãfot~~~ii:.senador deve. fie~ r . sat!sCelto;. déRvane
conçessiles ·muito 'vantajosas, seu ,,ui~.o !!_!!_D~depelide"~~te:: :cen,d,o~ilil'::ein ·~eu;e'spi~ilo li .;·receio. :de: que· .a::~,omp~eza.~vá. 
.(inor, su~prima-se a isoaciio do reêr!ltameo.to para o~:e.e.us .. {oli{à):_;ar~frento ,··dos' :eetabelecilileótos . da ,Santa. Casa da 

. •. õperariós oaciooiles. » . Dias o que tenho ouvido ás pessoas · Misefiéor1liif ·e pi'ivàl':a' .'de'·'uma;. serventia' indisp·ensave~ • 
. ;:,:IDais experililenta'das,· guê .toem prestado attençiio a este E' inípossivel que ·em toda essa extensiio a. emprez&· 
. ·"" ·'iie'gocio, é que a em preza corre risco do naurragar •• ; estabeleça armazens, .que todo .esse; cá.es· seja :destinado ao 

· . 0.-88 • TEIXEIRA. JtiNIOR : _ Apoiádo .. · · · : · · · nso .Privativo."íla em~rau1 . ha.:. de haver neceseariàmente 
· · · . . • , • , serv1dão pnbhca · á be1ra 'do mar· em, uma_ ou outra parta 

R1o ~R ANC O _(p~mdente do conselho}.:· . dessa extensa linha, · e, por.tanto,. em Crente do hospital da 
a efl'e1t9 o seu Intento,. de não reu~ar, Santa Casa da··Miseriçordia. · · · ' . 

,.·, . . para tamanhR pr~tenção; e, ~o1s,: A oiio ter o nobre ãenador:pela· Bahia outras objec~Ges 
no_ . . ... . que se acha este negoc1o, sem que se me contra o. projecto, creio que o. podemos·.approvar sem re., 
c_o.nv~.~ça·;c,om novas razões e por outro modo, . de q~e a . ceio dos inconvenientes que S. Ex:,.apontou; 
·impugnada isenção é um grande ·mal para. o Estado, e. que · · , · . . , . . 
oão:é IÍeCfissaria á empreZ111 eu DilO Votarei para quo seja .. 0 Sro Zae_ariall.pronunCÍOU um disc'úrso;,."q'rre 
!Dódillcadcr ó projecto da outra caJDara. , · ~~r.á. pabli~_ado no Appendi~•.: .... 

·. Só _me·•resta responder a· nma pergunta do nobre sena
dor.·: ·s;:'Ex. está com ·medo de que a Crente dos estabelc
cimAntl!s .da Sapta Casa;,sitos-da,quelle lado, seja tomada 
pela:empreza, e que a Santa Casa nllo tenha; sabida para 

Ficou adiada a discussiio pela·bora.· ' . 
~ Sn; PRESIDÉNrE declarou que ·a ordem- do dia '.para 

amanhã era a mesma já. designada.· ' ·. • ·. 
~/D'mar~ ·. . · - · . '.·,/· > . O.;. contrato· responde a esta pergunta do nobre senador: 

:~ . -:- ;:.·'a~ilmpre.z.a-:ILobrigada a construir logradoaros publicas na 
' , · :· :;-:-.'; ~ ·· · 'eitens!!li~{dessâ parte do littoral da cidàde. A: clausula 17 

', · ~ · · diz : «'Formar qlijltro praças, uma na base do morro de 

Levantou-se a s~ssãÔ ás S horas· da taJde. 
.... 

: ! Santo Antonio, outra em frente ao hospital da Miseri- PRESIDENCIA Do SR. VISCONDE 'nlli u_auAÍIY 
.'córdia, a s• n'os 'fundos. do mesmo :bo!pital ·e a ,. em A's tt horas da manhã fez-se ·à· ébamada e ·acharam"S8: 

. · ... 

.. Crent~·ao ·terraço· ilo Passeio· Publico, com · as' dimeo~iles ·presentes 21 Srs. sen'adores, a saber : visconde. de .. ·la- · 
marcadas na planta, "· guary, . .Almeidll, e Aibuquerque, Barros Barreto, barão de . o· SR; ZÚ:uus :- Pracas · sem duvida, mas ·eu me. Mamanguape, Leitão da Cunha, Diniz, ·Fernandes Bragaí. 
referi ao cães: · • · · .· · . · . ·: barão de Caníargos, bariio.de Cotegipe, barão da,Laguna, 

. : O Sn. viscoNDE no JÍ,o ilnANco (preside~t~·do contelho): ·barão ·do: Rio Grande, conde de Bàependy; Jaguaribe, 
. - Havendo pracas, dá-se a extensão de . cães necessaria duque de Caxias, Aotiio,. Godoy, Nanes G'ooca.lves,. Curiha 
para 0 embarque'· e desembarque. . . . . Figaeiredó, .marquez.de Sapucáby, viscoode'de Abiletó· ·e 

·visconde do' Rio Branco. . · ' . ' ., · • • ... .: · · ·. 
O Sn.' SJL'EIRA DA 1\loTTA :- A área da· praca póde Deixara-m. de comparecer éo·m causa participada os. Srs. 

s:er, occnpada por predios. • . Dias· de Carvalho. bar1to de~ Maroim, Chechorro/harão 'de -
· O SR. VIS~ONDE DO RIO BRANCO (presidente do conselho): Aotonina; bar_ão· d~ Pirapama, ·Mendes I! e Aimeida, ·F.'Octà
- Mas o nobre senador veja a condicão-35, em que se· viano; ··silveir!' Lobo, Texeira Junior, Figueira· •de'-- Mello, 
trata das pontes e cães~,. que deve construir a em preza Junqueira, Siriimbú, R1beiro da. Luz, Sa~aiva, Silveira· da 

· para atracação. de navios de alto bordo . ou de longo ,Moita, Nabuco, 'Vieira da Silva Pompeu; visconde do' Bom 
curso, isoladas do .cães as ditas. pontes por meio de pon- Retiro, visconde jle Camaragibe, visconde de :Carllvellos,, 
tilhi!es. ~ . . . . : · . . 'viscoode·de Maritiba, visconde de'Nitberoby, visconde'·de 

,O Sn. ZACARIAs :-E a clausula 37? Souza F;anco e Zlcarias. · . : • ·· . · . . 
Deixaram de comparecersem .caasa•participadáos Srs. 

· O S11 .. VISCONDE Do Rio BnANco (presidente do. conselho): Uchôa Cavalcanti, (!irmino, Souza Queiroz, • Panlai. Pes
- Liga:-se com,eeta; é a permissil..o de cobrar pelo :prazo soa,.· Paes de Mendonça, Paranaguá Jobim, · marquez rle 
de duraçil.o da empreza uma tau ·regalada tm tarifa ap- .S. Vicente;.·viscoode: de· Inbomirim, Fornandes · da Cunha 

. provada· pelo governo por atracaçil.o de· navios ; trata-s~ e visconde em Suassuna. · '· '• 
abi, portanto, de navios de. alto bordo-ou de longo curso, . Não houve expediente •. 
deslioado.s ao. COmmerc'io1 Dil.O dos navios. emptPgados DO . ' ' · · ' .. · · · 
lraCego. do porto: O Sn. PR~SJDEN~E declarou que Óiio podia haver sé'ásão 

.Mas ainda que niio esteja expresso no contrato que p~r falta de<!lumero safliciente de Srs. senadores; · . · · 
· a. Santa Casa ha de .ter essa servidão· publica, ·creio · De_claroa mais qne a.ordem do dia. por a 11 er~: 
''poder garantir. ao nobre senador, que DilO haverá,duvida 1.• parte até 1.hora:- Discussão .dos requerimentos 

a esse refpeito e que o governo ba de, flscálisando a exe- ·adiados do corrente ànno : . · .· . . 
caçiio· do _contrato, ter em vista que se estabeleçam os .. Do Sr. visco-nde de Souza 'Franco.. para pe.dir~s·e 'iofor
logradouros. necessnrios na linha do littoral. A tarif11 tem maçlles ao governo eobre ·os motivos da. shspcnsi!o ~do pa
do ser approvada pelo governo, e, so nifo por outro modo, gamento da congrua de alguns viga rios do bispado de· 
.na~approvaçlio da tarifa o governo attenderá.. á roclamaçiio Pernambuco. · . · : . . 
.do nobre senador, estabelecendo .as isençlles ·que estejam . Do· mesmo· Sr. senador para ·pedir-se informaçiles ao 
na lettra e 110 . espírito do contrato. Por coosequencia en- governo acerca dos projectos do lei da assembléa pro'!in-.. 
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·cial· :.'do, .Parii, :a, qae:·. ói:pieaiilênte•.' da::mesma·;prcitf~ci~' ~:·'''·~'"•'· .. ' 2·~o;~Ficam~re,vogaíláisi•ã.s~disp,~siç!8as eill~éôl~.lrí,rio; 
. ·rec~ló~.'iésancça~. '.,;: j. · .. ·.~ ;'.(·:_;. "~. ;, .. · r~··.:j·~t;-::;:\' ~lt~~~:::~~~\~~~~~~ic~il~~~~~~~;;;~i::It=~~~~~~~;~ 

". · i~.fla~te ln l•tirci''iiu: àh1!i·: ;_:_As mà.c_e~â~"jf ~e.:.· Jo•ê~ dé qiunpõr :4-rf · . ·· .. d. ·s.• .·•Medrilroi::is:,i>.tllitlg! 
sfgnadas. · - 1 o aecrelarJo;-Jfartinho ds ·Freitas ru~r.e~:as•m.c:m~• 
· Õ .; Sa. PBBSIDEN1'B co~vidoa os Srs; senadores· para se crelario.· . · ·. · . ··. •.. ·. :: .. 

occuparem 'com .trabalhos de .commissões. A asáemblêa geral: resoive::: .• I 

· · ·· · ·. " •· · Are. t·;o .... .A·D. Mauricia.,Teixeira·.de CaJr:vallhV, 
.. :·.:::,· :; ,.,. ·.:· · · · · : • · · •:. · · 'i! do· alferes reforma-do ·do 
: ..... :: :. ·.·:. · .42• ile•lllii~ o :valho;·.aca competindo·o'direito 
•~ :u;r;.-~. ç: EM •1f:·DE. JULHO·, DE ·1874 - · :'da· patente do seu finado-marido, 
,'. :·;·~niis.ins~cí'!' no 'sa: VISCoNnm.·JiB 'uau.r.nY ·.ç~_fem pue·in~orreu. ·· : · 
::::: .. , ..... : .. ·: • .. · · <·. · . Art. 2. 0• Fzcam.revogadas as diSiPOSiiÇõEts. 

Sàlliniario ·' ~ ExPEDIÉNrB. · __; ·Parecer da com-· ··. : ],)aço . da·. cama r a dos de~•ulaLdOI!;:::ttm·· :l,.,u:..,,.,'!P'' 
... missiio de pensões e ordenados.-Parecer da' com- t874.~Manoel FránciiCO ·Córrda,'::prEt_S ideiale~-ii:;,Mi~' 

missilo. de·, consliloicilo:....;;, Observacões do Sr:. pre~. de .Freitas "Vieira de Mel/o, t• secretario ...... OL ... v.-.-
sidence: e· Silveira; :'da uMotta.'- Reqnerimento·verbal Juveneio .Ferr:eiracde :Aguiar, :.!0 :secretário 

_, do:r:Sr. · Figueirà."de Meflo:- Parecer ·da commissilo . · N commiss!to de pe)lsões:ce oi'd~nados. 
·de <instruceilo· :.publica~ -OnnEM no nu';.-"'Sns;uinsilo . · A. assembléa ·geral resolve .i . . 0:- :.: . :• : '" 

..... ilo pagameôto·de congruas a parochos de Pernambuco.--. ··. Ar. 1.0 ,E' autorisãdo o: governo ·11ara\:· 
Leis. n!to sanccionadas no Parã . ...::,.!rrasamenlo dos mor- a:exame das materias do'.t•.·anno ·da:,at:uiutau_,,,~ 
ros:· de .. Santo ·Antonio. e·. do: CasteiJo,, ~·Discursos cina do .Rio de. Janeiro o estudante u~~;;;iji~ 
doitSrs: Silvéirá.'ila Molla, visconde.do Rio Drauco e. Magalhiles, depois do approvado·noa p1 
Figueira, .de· ·Mello.~Mal_ricula ~de. esludautes.;:Gráo _CalCam., , . ·.. . . , : · · > .. . .· · .. · 
de ·bacharel em. malhema11cas •. ~Lrcen~a.~.Drscursos .· . Art.· 2• Frcam revogadas di!.~~::~~~~;::~~J1éJ~~n~~g~~~); . ilós Srs.' Noriiis Goli~alves, Leit~o da Cunha e Dias.de . 'Paço .. da camara .:d_os.deJtU•Itados,··em 

. . Carvalho.-Emenda ·do. Sr. Nunes Gonçalves.~Emenda 187 4. "-Manoel Franc11co pre.sidlllitEI;-.;:'M.'"''-'!1{1('''\:i 
·, ... dó ·sr. Barros Barréio. -Jubilaci!o.-.:- Observações e. de Freitas .Vieira de:··'lfello, to. secret;uio 
··. , reqaerimencó: do Sr. P&es de,M.endonçn.-:-Discnrso do .luvsncio Ferreira. de:Aguitir, . . . ··. .. 

. ·Sr. Diáil .dê. Canalho. ·, ... ,. : . < :, .· • . · :· A assembléa. gerah ~esolve : • : ~ · :~·;; : ,; ;: .,~c: .. ._ J' • 
-· . . . . . . . . Art 1.• E' autorisado: o::governo p·ara. mandar :adínit••t<' · · A:s 11 h orai .. da, marihãCez-se a"ch;~ml!da e .acharàm-se I ir ã matricula no Jo, anno : do·cutBiqíharil:iaceuticoida'\fa- ··r · 
'preseiltea !ffSrs:seoadoreà, a'saber: visconde de Jaguary, cuidada· de medicina do Rio de Janeiro :o estudanler,(Joilo·~' 
Alnietda e Albuqúerque, )Jarros Barreto, Dias· de. Carvalho, Nogueira Borges, depois de approvado em;gecióiel~ia~~;i· ~,·, 
barão de Mamanguápe, barilo da. Laguna, Jobim,. marq_uez Art. 2-. o. Ficam,revogadas. as. disposicões.em. contrario;. . 
de.:..Sapucahy, ·'visconde •de .. Abaetê, builo de Coteg•pe, • Paço .. d:1 cámara dos deputados, em~ to.:dei;Julhô/de:;!t~i~l 
Diniz,··· . .liarilo ;do'Rio' Grande,:barilo de'l\Iaroim; visconde .1814.~Manoel .• Francisco CorrAa, presidelile~.-..Jfartin~o:·::~.~~ 
de: Caravellas,.· visconde de Camaragibe, barão de Camar~ de Freitas ·Vieira- de.Me{lo; J 0 secr.etario· iólerino'8oifo:.''' ·: 
go!,•: Fernàndes B~ága,. 'duqae ·~e· ~aiias, · Jáguadbe; vis-,. Juvencio Ferreira. de Aguia~; 2° .secretario:'inlerino~ ;,!.,~ ~':~'·'·; : · 
coudeL de:Màriliba,· Silyeira dallfolla, .Anl~o, ~unes Gon,- . ·,A ·assembléa:geral resolve: .•. · .. ·· • ·:· '··..::;'i . .' í' :?':\ . · 
calves, .: Cunha: Figueiredo, ·,barilfl ··de :Pirapama; Uchóa .· Art .• ·t. o ·~··autorisildo o governo para. mandaudm1111r-·· • ·., 

· i::avalcaÍIIi, . Fig1ie.ira d~ M~IIó, viscond~. do Rio Branco 8 a exame das ma lerias do ·.to anno· da,faculdade-.'de~direiléJ'·'-,.,: ·.· 
Zacarias;··, - .: · · · · · · · do Recife o· estudante 'Felix. Joaquim 'Daltro Cilvâlcàntl;~.;\.3~; 

Deixaram de comparecer com caasa participada os Srs. depois de approvado<em geomelr~a: , / , ~· ~:r::· '''i': •(: ".''.'•'.~\·;;i:'; 
.. Chiehorr.o, 'h.arilo.de Anloniua; F.Oclaviano,Naboco;, Pom.: .. Art. 2o F1cam revogadas as drsposJcões:em•contrarJo~ ···- ,.,~ .. , 

peu, visconde. do Bom Retiro, co.ode de Baependy, V!sconde . Paco da camara dos deputados; ~elll :10 · dlii'Julho.'dÍI .· ... · · 
de Nitheroby. ·· · . .· . .. '1874:-Manoei.FranciscirCorr~a. presidente. -':Dr. tJoa..: , 
• ;Deixaram .de. comparecer sem causa participada os Srs. guim Jo1é de Campos. da Costa de)Jfedeiroi·e·Albtiquirq~Í;~\' . . · 
Firmino; ·Souza Queiroz, ·Paula Pessoa; Silye!ra Lo~o, 1o sec'retario.-Mar/inho de· Freita1 Vieira:i:'dtf.·Mello,~,:~. 
Godoy, Saraiva,· marquez de S. Vicente e vzsconde de 2o . secretario. " . · · _ <. ··;:r. ~:.,.'c;~·:·:;, . 

1 

Sõassuna. · · · A assembléa gernl resolve : . ' ; ·:·,·,,: . ..1~; .• ; ::.:::: , , 
'o s~; 1•.,sÊcii~rA.niodeu conta' do segninle Art. t.o E' autorisado o governo para màn~Ü;admitlir'~·; 

- o estudante do 4.o:anno da escola polyleêhnica;;Luiz•,.~êi~''' _ 
EXPEDIENTE xeira Billencou•t, a novo· exame das ma terias "perlericêntasz:r 

Doze o1Íicios, sendo úin de 23 de Junho, outro de 7 e 10 á 1,a e 2.• ca~eiras do 3.0 anuo, e nas quaes tev"(apprô";.f~· 
·de 10 do correntemez 1 do to .secreLilrio da cama,ra.dos vacn:o !imples. .· · .... · :;:,;\;.~·/> · •.• · 
ileptitailos, remeiléndl) as seguintes proposi~ões: . ·. Arl. 2.0 ·Ficam revogadas as. disposi~;ões em.,co~ira~i~ ::~"_. . .. 
. A assemhléa geral resolve: Paço da camara ·dos deputados, em .10:de.J~!.h.~7,:f!~'j},:. ·.,. 

Art. 1.0 E' nulorisado o governo para mandar admitlir 1874.-Dr. Manoel Francisco CorrAa, presrdenla;~;;roa':":·~r.·?:.~·.~ 
o estudante Aggeu Eduardo Velloso ·Freire. a exame do quim lostJ de Campor da Coita de MedeirouA/bÜqüerqfi!í~;j;':!;:,(~ 
t.o· anno da· faculdade da direito ·de Pernambuco, depois 1.• secr~lario.-Martinho d8 Frei/ar· Vieira ·~B;_·Mef!o;·:!::~·~:'').!:f:;., 
de 'à)ipróvado em trnncez: , sqcr.olrmo, .- · ·. '., I''·'--"- '!, · ·'·•·-' 
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A assembléa geral resolve,
Arl. 1.0 E' autorisado o governo pará mancar admiltir

a exaroe das ma lerias do 1° anno da facoldade de direito
de S. Paulo o eSlodaode oovinte Ricardo 1reneo de Sooza,
depois de approvado em rhelorica.

Arl. 2.° Ficam revog-adas as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputados, em 10 de Julbo de

18i4..-Manoel Francisco Corréa, presidente.-Dr. Joa
quim José de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerqu.e,
1° secrelario.-Martinho de Freitas Vieira de Mello,
2° secretario.

A assembléa geral resolve:
Arl. 1.° E' aolorisado o governo para mandar admiltir

a exame vagn das materias dn 2° anno da faculdade de
direito do Recife o estudanle João Augusto de Albuquer
que Maranhão.

Arl. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
Paco da camara dos deputados, em 10 de Julho de

187f-Monoel Francisco Cor.r~a, presidenle. - Dr. Joa
qu.im José de Campos da Cosia de Medeiros e Albuquerque,
1° secrelario. - Martinho de Freitas Vieira de Mello, 2°
secretario.

A assemhl ea geral resol ve :
Ar!. 1.0 E' eutorisado o govoroo para mandar admiltir

a exame das materias do 2.° aooo da faculdade de me
dicina do Rio de Janeiro o estudaote Dermeval José da
Fonseca, depois de approvado nas malerias do 1°.

A.rt. 2.° Ficam revogadas as disposições em cootrario.
Paco da camara tios depulaaos, em 10 de Julb.o de

1874.: - Manoel Francisco CorrBa, presidente.- Dr. Joa
quim José de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque,
1° socretario. - Mortinho de Freitas Vieira de Mello, 2°

.,secrelario.
A assomhl6a geral resoive :
Arl. 1° E' aulorisado o govorno para maodar adroiltir o

pbarmacenlico Constante da Silva Jardim a exame das
matreiaos, que lhe faltam do 5° anno da faculdade de me
dicina do R;o de Janeiro, depois do approvado 'nas do 4.0
<;000, em que e~lá matriculado.

Art. 2.0 Ficam rovogadas as disposiçõos om rootrario.
Paço d>. caru<lra dosdopulados, em 10 do Julho do 1874..

-B!anoe! Francisco Cor.-~a, presiiiente. - Mortinho de
Freitas Vieira de MeU", 1°. s3crcl~rio interino. - João
Juvencio Ferreira de AgloiOl', 2° socr·~lcrio interino,

A' comruissiio de iaslrucç5.o publica.
A assombléa geral resoiva :
Art. 1.0 São concet!idas duas l<Jterias ~IU bon~Gcio da

igreja do Sonllor dos Jl.iarlyrios da cidade ds MacGió, pro
vincia das Alagôas.

Art. 2.° Ficam rovogadas as disposições em contrario.
Paço da camara do~ depntados, em 10 do Julho

da 18i 4.. - Manoe! Francisco CorrBa, presidoDte. 
Dr. Joaquim José de Campos da Costa de Jl!edeiros e Albu
querque, 1° socratario, - Martillho de Freitas Vieira
de Mello, 2° secretario.

A assembléa geral resolve:
Art. 1.0 S[o concGdidas duas loterias para li conclosiio

dos obras da igreja maírit àe S. Francisco de Panla do
Ouro Fino em Ponso Alegro, provincia de Minas Geraes.

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
Paço da camara dos depulados, em 10 de Julho de

187 ~ .-Alanoet" Francúco CorrBo, presirlAnle.-Dr. Joa-

quim José de Campos da Costa de Medeiros e Albuquer
que, 1° secretario.-Martinho da Freitas Vieira de Mello,
2° secretario.

A' commisi[o de (azonsa.

O SR. 2° SECRllTARIO len o seguiDte

PARECER D.l COIúMISSÃO DE PENSÕES E ORDENADOS

A' commissâo de pensões e ordenados foi presente pa ra
dar sen parecer a proposição da camara dos Srs, depn
tados do correnle anno, soh n. 24., autorisando o governo
a equiparar os vencimeotos dos 1°' e 2°' escriptorarios da
directoria das obras da IIlma. camara municipal da Cúrle
aos dos 1°' e 2°' officiaes da secretaria municipal da
mssma camara,

Attendeodo a coromissão ás razões ponderosas apresen
tadas pelos conce&sionarios em ma petiç[o, e ainda mais
á proposta que em abooo de sua josliça endereçou a
lIlma. camara monicipal á caroara dos Srs. depotados i
é de

PARECER

Que a rBferida proposiçãO seja submeltida á discussão e
approvada.

SaJa das coromissões, 9 de Julho de ·18i4..- Leitão da
CUllha. - DiaG de Carvalho. - Luiz Antonio Vieira da
Silua.

Ficou sohre a mesa para ser tomatlo em consideracllo
com a proposição a que se refere. •

Foi igualmente lido o seguiute parecer da commissão de
constitoição sobre a eleição de Minas-Geraes.

PAnBcER DA. COAIMlssÃo DB CONsTITurçÃ.o

Eleição de um senador por Minas Geraes

Il. commissão de constiluicão vem dar conla do exame
instituido nas actas e mais papeis o ella enviados com a
carta io,porial de 9 de Maio proximo passado, pela qnal
foi nomeado senador do Imperio o Sr. commendodor An
lcnio Candido da Cruz Machado, conlemplado em pri
meiro logar na lista triplice resultante da el~içllo a qne
se procodeo ultimamente na provincia de Minas Geraes
para encher a vaga acontecida por (al1ecimento do des·
embargador Gabriel Mendos dos 8anlof.

Foram-lhe presentes a acta da apuração geral de volos,
a lista triplice, as acta. da volaç1io e apnração de 62 col
legios e!eitoraes e as tia eleição primaria de 189 paro
cbias', fallando as de 103, conforme os quadros recente
menle orgaDisados na direcloria geral de estalistica, que
dão Dolicia .le 2.02 nominalmente declaradas, embora no
qnadro geral se faça mençào de 365 em totalidade.

N~o recebe0 a commissão actas dos collegios de Mu
riahé, Rio Novo e S. R~mào, pertencentes ao 1°, 8° e i O

districtos eleiloraes.
Só teve posse de 22 actas da orgaoisação dos co1

legios.
Não bouve eleiçao nas seguintes parocLias, pelo motivo

allogado, na maior parte, da epidemia das bexigas que
aioda grassa na provincia.

1° districlo: Parochia de Sunssuhy, Gollegio de Qoelul.
2° districlo: Lagôa Santa, collegio de Sanli Lozia.
Parochias dos Dagres e Papagaio, CQllegio do Curvello.
Parahyha do aliltto Dontro, collegio de ltabyra.

: -'';
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eleição primaria dll.!t& parochia, -'eboa o seguinte: Com.
parecendo SOmaote Um eleitor, Maooel Gooçalves Neto, li

om supplfnle, Augusto AffoDso de Macedo, em .e-: de 'oter
ctlda um em dous cidadlio8 qae npre!eotassem 8S ru
pectins turma" votaram ambos coojaoctameo18 para o,
primeiro!, recabindo a votaçáo 00 mesmo eleitor Neto li

em João José Maria de C3Tulho ; e passaodo os mt.!moll',
elaitor e 5uppleote, a vot.u para tS qno deviam reproseo
tar a turma dos ,oppleoto!l, ubiram elei~os os me!õmos
voll'ole', eleitOr Neto e !npplente ~hcl'do I E' COll(l,O~A li

acla ; m;)s, fone COIDO (oue, li certo. quo Dào foi ob!l!r
fada a lei. A com:Diss3.o e de pareCllr qoe a eleicão é
nnl;a li qoe se mande proceder a aatra aesta parocbia.

No coUrgio da cidado de Ub filOram-se os l"ctos
preparato rio, 00 dii\ '.!9 dI) D:>zembn o ., eleição <vot:l.Ção
e apari\ção) em 30, como a commiS!3.o já noton. E.5ta
Circum~t"'acia ((li cauu de 0:10 compareterrm na primeira
reoniio os eleitoru d.., parocbbs do Presidia, S. José do
Carroso, S. Seba~tião dos Amict03 a do cnralo de Santa
Anoados Bagr.", o, !7.llacs: l"pr;!senl<'Dd~-se no di:l pr(lprio,
em oumero de 'l8, prO!Cst3ra;;l contra 5tr:lelb~nt'! irre
gularidade, ólrgtlindo t~~heGl dA ;)clla n dej~i10 dl [laro
chia de S. Migoel dJ Arri~i~do~, pasidtd.l po. jniz de
pat incompeteolo, qoe ge acbava DO ucrcieio da jQri!~
dicç30 plena de jGIZ municipal.

A mesa cDo~raprotestuo, douoci.:.ado o modo como
ootendia a designaç o do diA ~ reunido d" I:ollegio, stI.

gtlodo o art. 68 da lei de e1eisües o 0$ ",isos que e
oxplicam, oegaodo a elis1eocill. da incompatibilidade nl0
pro'i'ada. Admiltia todavia que aquelles eleitoral votassGm
em separado.

A commiuão1 coosideraodo quo O! precedeotos invo
cado! 00 principio deste parecer nào s3.o em todo o
pooto apphcavei~ a este eollegioi por Tari0dade de cir-'
com!tancli\, como bem '0 explica nas razo"o! do protesto,
oilo destroidas no contraprotesto, á. lucepç3.o das qoe
coocerneln A eleição .,da puoehi.\ dos Arrepiados, ó de
pilrecer que se doclare oullo o collej;io om soa rooolão,
sem prejoizo da 'i'alidade das tleiçúes dos eleitores qoe
oelle se apreseutaram, os quae, podem ruaccioaar oas
oatra, qoo por'llotora oecorrerem no resto do tempo da
actual legislatura.

No collegio da. cidade de Mariaooa forOlm tomado!! em
separado os votos do nituo eleitor .da paroebia da Ca
cboeira, e do oitafo da do Sumidooro, pelu razões 100
gamente prodotidas oa acla ro,pecti.a. A commi5SiIo
devendo ter coohecimonto eucto dos faclo! em quo se
fondam aqoellas ruões, as q03.es oão e,tão 8uffieieole_
meote explicadas 00' papeis jaolos, reqoer qne se peçam
ao gaveta!) os inrormar;lln uecessiria:>, ouvido o presi
dente da provincia, ficaodo adiada ~ .otretanto a decisão
da mate ria, sem prejaiz') da. .. pprovaçio dll! elsitore5
cojos diplomas se acbam lega.lmeote ,efllieados em nu
mero de U, e coja fotação o a segoiole, obtendo os
senbores :
Bispo de Diamantina.
BI'po de Marianaa.
Dr. Jerooymo Paoido.
Dr. Jo!6 Rodrigoes Lima Ooarte.
Dr Loiz Carlos.
Dr. M;;rtiobo do Campos.
Coltlmeodador Crn ~Iacbado

S!' didriclo: LagOa e Livramento, collegio da Ayu-
ruoca.· .

Taboleiro, colleglo do P~~ba.
Carmo collegio do Cbnsl\n3..
4. diJirido : S. Jol1o l'iepoOlllceoo, collegio de Lavraa.
S. Franci'co de 5:1..11&8, eollrglD do Prata.
50 districto: Saota Calbarioa, eollogio de Campanha.
laeo.by 8 Monto 5:1oto, colleglD de S. Sohastil!.o do

Paraiso.
S. J056 de Tolado do COllllgio de Jagnary.
Machado "$ Áuado: tollegio de Altenas.
F6ra desigoado para eleição no! collcgio! llleitorall! o

di", 31 de Dezembro de 1873, mas os de Ub1 e Jaouaria
nla obedeceram ao preceito do pra!idaatll da provincia :'
o primeiro (u: a eloição (,otaçl0 li aparação de 'foloS)
00 1° de Ja:llliro do 1876.; e o segundo DO dia 30 de
Dezembro de 1819. Esta di,ergeot:ia qoo tem ap~ar~cido.
mais de uma 'el !em perigo de nollidade, ngundo o,
prec&deote! do .enado, pro,ém do diverso mo dI) de enten
der a disposição da ,lei, :ane alias é explicada por di,eru.s
decisllll' do goveroo.

O coUegio de Caldas 111!.0 se reoniu na cidal1e que é a
saa dde, traureriu-se pua a pilrochiü de Santa Rita. de
C,uia, mediante repnsentaçl10 do! eloltores que fogiram
da epidemia das buigu alli dllmiuaotll.

NAo se acbam contartada! e con(llridas as aOlbenticas
do! coJlegios da Co.nceição, Caelé, Formiga e Sanlo An
tonio do I1Ionle. '40 c?nrla de muitas dellil! a trooscripçiIo
Da! notas de nm labelliao.

A allseocia de docomentos qne a commissiio indic3 e a
omissão de declaraçlles que se prestam â perfeição das
leias oão tem sido bastaoles para a oullidade de eleiçOe@,
qllludo a falia de protestos bem fundado! ou de represeu
,ações provadas contra ellas, iodut a presumpção do lega
lidade. Os raros usos oecorridos oMta eleição qae po
dem obslar a essa presampção, serâo opportullamenle
trazidos 110 conbecimeoto dn sonado, a qaem a commissilo
não enfadarà com narração prolixa; 50 farA meoç1io do
que encontrou de nola'i'ol no proce"o e!eitoul que correu,
tia na essoncia, de conformidade com a lei; por onde
cOlI.sidera a eleição merecedora da approvaçâo da casa.

O que occorreu aos coliegios reduz· se ao seguinte:

1° diJtrido.

O coUtgio da cidado do Ooro Preto tomou em separado
os vala, dos doU! eleitores da pa~ochia de Aotooio Po
reira pelo (aadamento upresso na acla da formaç1l.o
da meea, qu.e diz; " O juiz de paz presideute da
mesa admittiu para votar para dons membros, que dv
,iam represeotar a tarma dos dleitore!, um eleitor e Dm
8Oppleule, r.cahindo a votação no eleitodiaooel GOD~I
TeS Neto e para o, dous mombros repre5IHltaotss da tur
ma dos suppleates de !laVO admittia a ,otar o mesmo sup
plante Aogo!to AlJonso de MUlldo, qoe por sen turoo tar
DOU a volar no eleitor Maooel GoeeahasNlIto, ficando
e;lo a.!isim a represeotar as turmai d'e eleitor e sopplfote,
o qoe deu em resaltado ficar a mesa compos'a de tres
li 011.0 de qaatro membros, coroo qoer a Joi, e sendo eglas
duas au.llidadlls iOluusis, 6 a meJil de pareCllr que
afjam coosiderados anllos 03 diploma!! e lotem em sepa
rado 05 aprueutaote! delles. . .. •

Acommissao de COD.Stilui~o, examioando as actas da
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·• .. ·. ji·:,';·. '· · .. Dr~:::Bretà~i;~;,. • · .. ; ··-··•.. , , . .• : • ·; > . ~ . B~~oi'oa: :inlspondeu os trabalhônté'oi·dil(seguinte;para êoil's~ltà(:,a 
Y. \n.: .:Biapo·i11de"'Pérnamb'uco•> ·'· ·. ~) ·.;,: \• '":;;~í..;·, ... 2':i.;'O··:·~ ,eàmiirainunicipai.;. » ·.. . ·.. . • <· ,-!~. 

·:r, lill.· .·· · ... - .\Bispol:dc;~Rio de"Janeiro; , ; 1 {':' )'' :. :! ·;~ . 2 · » : ' _O coll~gio resolveu to!Dar _·t~m _:separa'ilo ~s vo~o'~;_il~r 
1 I<~' · . · ~·lt-4;;,.., .~,; ,, •l>: · · , i'· · un1co eleitor desta paroch1a q!!e compareceu. . . · · · · . 

1} 1; .. :· .· . ·i.t~;:ri1.:<i' ·· ·: · 2o -dtstracto A commissiio de coastituiclto concorda com a'resoluçiio 
I IJ. ' :'):lio~;,f]s'o>iéÓIIegio·de Santa Luzia Corain postos em apartado do collegio e é de parecer qÚe se_ mando proceder .á: elei-

'\1~1 ·,.; ;ba•:vótos dos eleitores da 'parochia de Jequilibá pelas se:-.- çilo de seus eleitores. · · · . · ' · : · ··.~ :· .. 
:.: .. vguirites ·raz!les .qno· deu a commissilo verificadora dos· O mesmo collegio propoz que se dividi~semda-Creg~ez1a. 

_i1·.,11 :jl'~-- ·· >:' ,1_di~lômas·:. · · - . do Bom-~espac~o._os·votos de quatro e!e1tores _que d~va. a 
. -. : ·:. F:1f.o::l~arldormaçiio da mesa parochial concorreram qua- da A.h~ad1a, hoje encorporada. áquella. pela le1 pr~VJncJal 
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, 

1 
·· tró'('eleilôi'es',.Jque votaram para•secretario~ emManoel José n. 766 de 30 de Março de. :1871. Na acta v~em !o~ga-:: 

:.li... •Ba'jitist~;':Gôilherme: Rodrigues Franco, Francisco Ferr
1
eira meAnte e::tp~ataws ada razões. d~sta. proposta. . . .· . fli:., •t'.:-, 

i ;Güimar~~í;~~~'!ntonio, Rodrigues da Silv.a o· vigàrio osé comm1ssa? e conshtalçilo·pe_nsa · que pa_~~ os e ~~o~ 
.i/} · __ .:::~on'2alv,és'!:M!lreira, obtendo os · dous. primeiroà _quatro ~a presento ele12ilo não h.a. necess~dade. da. d_IVl~il.o; é ~II_a 
·;::!!i· ·, . ..;:'Votilslt.dííal'rum. e os tres ·uJtimos um. Vô-Re, po1s, que mdJJI'erente,porqut> as votações da.s duas localidades, Bom-
: I '1(' · ~ ·;:holive;iim~·accrescimo de trl!s votos, que, deduzidos de cada Despacho o Abbadia; perteli~endo ao· mesmo .collegio, de-· 
1
1
' .. J 11i1·.t'.·:.•.-.~:-. : ,·tim!ª~s~~ó~B·'primeiros, que obtiveram quatro, fica redu- viam ser aqui somm~~:da~. . • . . . , . · · ·• . .: . 

'·
1
! til".•·.·· =zi~~~'a\u!l(voto, 0 por conseguinte empatado com os tres .~ulga_, porém, conveniente .. que, para. ~a~o! cla!~za, se·· 

r, , ": .. · , ./qiie~obtivei:am···rim,· devendo por isso proceder-se· á sorte, eXIJam Informações do governo sobre a definitiva 1ncorpo-
,\i'1 j'; ' ·:. .. ·· !otq~e\ii_ãó· se fez; portanto,. é a commissão {da as1embléa ração da extinct~ parochia da 'Abbadia ·com _a desigu~çiio 
·j, I; 1• ·• · 1 : ,. :paroéhiàZ) ,·de·-parecer que sejam tomados em separado os do numero de eleitores. que lhe- ficam compet!ndo;; a.dlan-
tifi!,·:;. ·.·· _,. vótcis'-rdos·;:eleitores da Creguezia de Jeqaitibá e que os dos do-se entretanto ·a '4eci8i!o deste ponto. . · ·. ~- : : •.. · 

. :1 :'{;,. •'i>· :eleitoreá'édas .. demais freguezias sejam tomados promis- No collegio do .Pará Cora.in separadós ·os Votos de séta-

.,~ ... ,, .)il:' J'$7 · : cÕàtÍieiitêrvisto ·:serem legítimos os seus diplomas. » eleitores da parochia de 'Sant'Anna de S. J'(!iiO, acima; 

l;r!,:;~~.H /'ir . . : A::~~~missão, sem apreciar a opera9iio arithm~~ica ilo por ter sido a. mesa paróchial, em 6 de Mar~o; órganisa.da. . 
. :J .. :t· :i 1;, . co]legJo;···é''de parecer que -se declare nuiia a ele1ciio da por eleitores ainda não reconhecidos. · · · . · · '. . , , 
'!,;:;};(;' :. · · pa-·rõehia''aê Jéquitibá, porque o excesso de votos nâooça- · · Não sendo verdadeiro o Cahdaní.ento desta decisa:o,·,Por.;. 
~~!üJr:; .:,, · siilo de• orgàilisar-se a mesa. parochiill revela desordem que .esses eleitores Coram approvados pela. éamara: dos 
lifi'ir:,:q ;[: . ' em uma· phllse tiió ·importante do processo eleitoral. · deputados na sessão de.4 de Agosto de· :1878 {Annae&"do: 
;";;:k:;·l~~li'·. · '0 coiiegió• de Pitangui' declarou nulla. a eleirtito da. pa"- parlamento), a co'mmiseão é de'· parecer qoe séúnotos 
•.:T:;::(..-~j·!li .- rocliia. de Máravilhaa (ou Maravilha, segundo ·o quadro res'- devem'ser contados aos $rs. : - ' · :· · . · •· : . 
. ~}i~P~ij !;; poctivo• da.·estatistica)' pelos defeitos graves _que nel!a oc- Dr; Martinho Alvaro; .da Silva Ca~pos~·~. :-' . 7 ; 
:lJ.f:i~:'~ i t. ~ · corrln•ãm;: como se deprehen~e do exame consta~te 'da _acta Dr. ,José Rodrigues. Lima :Duarte ... ; •••.•.. · 7• 
fll};;:j i 'I: , . · do'•colleg1o, ··a qu'a1 resa ass1m : . . · · · · · · Conselheiro Ckristiano B Ott · · · 7·~· 
'!)1:'/".,•·i·.:J: .. · ·«~~a,: àcta·_da Corin'a9iio da mas~ scdeciara que, de?ois ·. ; onl. • •'•,• •• • 
f~~··iJ!'::1'1;'1;, __ . - da·Je1tura · recommondada pela le1, procedeu~se á. ele1ção · No ·c~llegio 'de· Itabira Coram . postos-' em apàrtàdio~ .. 
r.);~. t:;··. _k .. · : do·s·, ·mesa. riolii '-'·m· as· niio ·• se'· diz- quaes foram. os. é!. eit. os, votos ._dos elêit_oreá d~s parocliias.'de. ·s~rit'Aiin~ do. A.lilé, · 
~1fi11,~ ( l·k·. . . parecendo ' até : que· nito foram eleitos pelos 'eleitores 'e quo ~ão 8, e os ~e· .. Nossa Senhora. do Carmo da Itabira (8); 
'j'~l~1.<i. j iii-: . · supplerites,. ·m~s :pe~os vo'tante!l: A assignatura do juiz ~~ porque na primoi~a, (diz a acta):. " (o i eleito millqhro da . iW\ I !! ·: · - paz;' do'ele1tor COJllparecente'e dos dous supplentas niio.Co1 mesa. o escrivão Lliiz Felippe Pereira Coura, não sondo 
:::i!ii:: .!: 'i; · fei~â 1com· a mesma. tint_a·; _ó·que suscita s~speita, ·e q_ue não 1 eitor ou supplente, nos termos·. dos a lisos de~26.de .Abril 
'll:!f:i: r: .ri: - · estivara~ p~esente,s e hm1t~ram-s~ a ass1s:nar em_ diversos de 1847; 31 de Deztnilíro M'18S6, e 6 de Setembro· da 
jli~iff:&~f:,./.1; ,··, log_ares ·a ~c.ta·que lhes fo1 remet_t1da. _A s1mpl~s Ins_p~cgão 1860, e do art. 8° do decreto ~de 22 da Agosto de 1860, .. 
~·li~~: .. j.tJ~~:> ocular basta· ·para. mostrar quo ·a ass1gnatura do JUIZ do nem _era um dos oito cidadãos immediato's em.;votos ao · 
ii~{!:,, 

1 
't1/: . · pa.Z:Coi feitá éom·a. tinta do es'crivão, a· ~o eleitor Joaqui~ to juiz de paz, nos: termo~ do avia~ de :IS de ·A!!osto·-do 

r!l~if.-i.! ! 
1
: • da.'Cunhii'. So~za Ca~pos. com ?utra t1ota,. e a dos .sup- .1864,_ § 2°, tendo· entretanto ser~1do como. escriVãO :na 

:;;.r\ .. rj : : plentas• Franc1sco · Isidoro Rodr1gues Pere1ra. ·e Jacmtho organ1sação. da mesa., contra a doutrina.firmada. no art. 80 · · 
.?~r·:.: I i: Caetano' '·da Fonsecà com tinta .dilferente das duas prece- ·da lei de 19 de ·Agosto de 1846 :·e na segiÍnda.. daquellas-
:Wd d ;!i ·.i:. dente~;· Sobreleva notar qoe o lo~~r deuma das ~ssigna.: freguezias fó! a·.mes~~:. paroch~al organisada por el~itore~ -
•:~í. : l ~ 1' -:::;;:. taras·: se acha. raspado, tendo VIS!velmento semdo· para não reconhecidos pel~ poder competente,· contra· o disposto 
)4!:~ :; '! 1 · oatro'nom~ _qne se r~spou. Segue-s_e. outra acta d~ fo_rma- no ar~. 2° ~o ~ecreto .de 28 de Agosto de :18116',» .· . · ': :rv,:.!. 1, çU:o'da··mesa:~~lll o. t1tnlo de B:ppendi~e, ·na qual~~ ass1gna- . ~ comm1ssão ~e constit_uiç~o entende ~ue niio _proced~ a, · 
'•~il' :i I ! ~ , . ·turas,:te~do ·Sid~·C~l~as com t10tas diversas, suscitam, como dac1são do co.lleglo: ~a. ~r~meua parto, (IOrque Lu1z Pere1r~. 
'w~:· ~i :L: · : na:primelra,·a.suspelta de que .algnem a. escreveu e mandou Coura. não estava 1nhrb1do de ser· votado membro· da. 
~;rf;,,fj•liT . . · pa.ra _os_!ll~sa~ios. ausentes assignarem. No mesmo. dia 30 se mesa, posto. que escrivão do. jiiiz do paz; e como tal.serviu .. wr:L: !: p~~~~~e~:,á P.~1meua. e s~sundll chamada, mas. não e?~sta até.á orsamsação da mesa que só se compl~ta com a escrip~ . 
: .. ~~.r.~.: ... :~] i/• i . · ... po.r;,q··.-~. e1

;l1 .. sta_e é .presum1vel que para esta serv1_sse _um hvro turaçii~ da acta: é. ver~ade qae fig.ura a1~da no. processo. 
:~~f>~i : : e_om·os,no~es .dos votantes. de qu~ falia a rmme1r~ .acta, da .ele1çito, mas na qualidade de secretario eleito pel~l!. 
;\
1
• .. ~:,'1. ,::;:- ~~~vro :que,n1~gne~ s~bo que Imo seJa, e qu~ authent1.c1~ade eleitores eomp~tentes : na segnnda parte, _porque os. ele1~ . 

,:,•.: } 1:1 t1n~~·· No ~1a ·pr1meuo faltaram tres mesar~os, o o JUIZ de tores que semram na C~rmaçilo da mesa· da paro chia do. 
·::·:.·:I , t1 · paz-;em vez de, com o outro mesario, completar a mesa, na Carmo estavam reconhecidos pela eamara 4os dep]Jtados . 
'
1
'[' j ':i fórma;.~o art. '17 das instrucções de 28 de Agosto do 1856, em 4 do Agosto de 1873. · 
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, ·.::~s~~~~'4âf~e~eui·'s~r 1 éoota~o& _'cl~,;.!o.tos.:sêÍJ,~r~'d~~;~~j:j~~~i~P~.~~~~~-~~~~:~~;o~u~~!~a~·'~ôf/~~i~.~--~~14~~~~):Z,~ 
r~~~b.1r.~~. n~s,,·Srs:=.,; ,. ':,·• · ,, , .- , .. _, ' . ··· ·ele1_to~, ~~n~el~:;D~miD~~-e~.:· p.!_og~.: ,Ç~a.v~~.i,:JIIIB,t;,.~!a.~~<. 
Dt~ :1ercinymo M. N._-~enido;_; •••.• , ••••••••• ,·, :-•• ,. 6 ~ss!m rmlveu~o colleg1o que_ a. ced_Dla d.~s.te Cos~e-~p-~r~~~-

~f~~~uj!·~~~~~·a~'" ·" • ·"" • • • • • • • • · • • ".' •• .. : 
8~~8!ea~aó~:~ a imignl.aridade'.coín ~liiCse.pr~·ce'~~~;~~:·' 

Commeodador Cra; Ma~h~d~." .' .' .'.' ~· .' .' .' .'.' .' .': .' .' .' :·: ·i ·collegio, por, m.o&ivo.:de·_,uma,de~uncia aP.~es~n.~á~+J§(a-, :d.e, . 
·Dr_. Lim~ .J?oarte .•• : ••.•••• ,· •••••••• , •• ·• • . • • . • . 3 

1
te10po .o sem ~o. me.oos ·ser' acompanhada .• ~! Pr~,V:~~~~~.~~.;li· ,::, 

Dr 1osé P1nto Moro1ra · . t ogar • . · .. , . , " ........ ,.c.: .• ,.L .. ·• 
· · · · .. · ·· · ·· · · · .. "·~ .... " .. " · .. • .. ·" · t.• A .retirâ.r~se · dâ ãraa umá cêdula~~e'-êôm'õútr,à'í:..'·h 

... · · Do Alfiá estava recolhida, embora 'se díga'achar-:-se::b~~~pfi1e~~i;>;_:-., 
Dr.;J;Iilz. Carlos .• • •• ;... • ••••••.• , ....... , ; • . : 3 ·2.•. A:)Or~se em duvida a legalidade.:~~~~c~~heck·<. ; 

·· ·Cróz Machado ...... ; .. ; •.•.• : ..... ,........ 3 m.~ot~. dos poderes desse. eleitor, qae o_.~oUeg ' . ~~e~::::,· ·: 
· Pêoido~ ~ '. ~;;: .............. : ... ; .... , .. ·•• .... 2 o~c~s~iio. ~om~e.t~nt.e;· .· :, · · . >·< :.,- , ·; · ~~-~~i/\:~ 

Dr."Bretaf; ; ......... : •••• ; , ; .. , .• •. , ...... , . 1 · -:· ~· • A !oter~:ompor.,.se • a ~~s.arc~a .regal~r .. ~~!~ .. ~_!~~,~··: ··:_ 
'·' "· ' · · .DÓ .Carmo · · •·· ,do colleg1o, .emqaanto o sen presldeote,;semccoi!IPelencl~:;:; .. ~, 

parà 'isso;. expedia. portarias . aos' escriya:es erimi.oaes~par!l:)i': ' -~ 
. N: B:-NIIo compar~-c~u no c~llegio o uaico· eleitor da 'io!órmàrem 8e ·era ·ou. oito .exactó .. estar ,pro.niliiciia~~-(.oé;'~ : 

: freguezia do Carithé.· ·· ·.··· ' ·: ·: · •.: · : .. ' m_en~ionad~:eleitor; e"ésperàva-sé pelá resP,o~ta~:M~f,~~~!,~:: : . 
so .(fiitricio · · · · :. : · escr1~it_es I ..... ·• ~- • . . • .· , _.. ;, ... ; ,,_.,,,~1:'$/!t!#•fr'.' 

'• .. . . . · ,,., ~iio}~v~~- po!táoto; pas~ilr_ sem r~paro :~~_se,.~p.I!,SIY~~~~i\< 
· J..é-se na· acta· do collegio da cidade. do Rio Preto que perJgoso procedimento., embora pratJcado.,sem·.·.má 1;léj.~á~·:,·:· .. 

não compareceram .alli .·os quatro eleitores da· parochia das vistã do bom conceito~ que a commissll:o ::[~rm~:~\~7fp~~:;~·i. 
Doris ··do Rio ·do ·Peixe. c: . . . · · . derite :do'cóllegi~," segando aiÍ iô(ormàÇõe(qU:e~~~D,I24~~~~~-U::~ · . 

. :Nilo-compareceram, :mas o ·deviam fazer .. vo~arám.'.ili.- caract'er sisudo~ :.:'. -.· · · · · · · . :c·· . ·,:>--. ~>:", • 
· devidamente nócollegio de· Barba cena, porque a. lei, pro- , P .colleglo. resolveu .adiar a decisão diuorte;dêát~:e}êiior. · 

..... yincía!on·. '240fdo t• déDezêmhro de 1873, .Ji:e revogoó até qae:se obtimsem.iaCorma~iies coaiplelas:sobre à exis.;; 
' . ó ar&. '":da 'lei 'ri,'1907 dei" :1.9 dei 1ulho de .·:1872. o a tencia da proniiDcia ilenuncia4a .pelo eleitor_;~ogueira. ;, ~~:; . 

parté e·m :qtie'pãssini 'á 'frég'aezra· dás' DOres 'do Rio Pi«jtÓ A commissil:o. pensa' de;outro .. modo : .. jalga:ioiquo•deixar~ 
para. o'· Diooii:ipió do'. Rio:Pril~o;· ficando ·a dita Cregaézia suspenso .o .. exercício·. de direilos .. politicos :do. ,ci~adlll',.s6 :· 
de .DOVO 'incorporada arf moojcipio' 'de .. Barbaceoa; -'qae 1oão por que h"one. denuncia. extemporailea, destituída< inteira,; .. 
podia altéràr a· orgaoiaa~iio dada: ao ·collegio da cidadé do mente de prQvas .e. 8em:o ;menor _iodi(iio, de .. crime,. apezar-.' 
Rio 'Preto :pelo àrt, :2• -:do decreto :o. 2 iDO 'de :s ile ·o a- de diligencias menos .regalar~s de autoridadejncomp~teote. 
tnbro'di'-'1873~·. ·· '.:' > .:; '. ··' ·: ' · ·. · ··' ' E', portanto,. de parecer. que sejam .. contado~ os .• votol.:·· 

NIIo houve eleição na parochia da. LagOa·, que ·dá ciilco do eleitor .Manoel DomiDgues Diogo. Cbaves, cujos:poder~s · 
eleitores,·.e· oadó Livramimto,·qae· dá•·quatro; ambas p_er- Coram rQcoohecidos •......... , .... : .·.;,,_~;:· .• ,,.;,;:<:,, .. 

" tencentes'' ao' cóllegio': da'· AyU:rooca :'na -'primeira.' p:o~ No mesmo collegió. deixou .. de :votar .. Theodo.ro:daiSüva,· 
caúàa ·· da1•· epidemia '~das· bexigas, ·e o à' se&-anda . p·orque; . .Guedes" na. qaàli~ade de . eleitor. da .parochia de'S; .. Thomó., ·. · . . . 
. acudindo apenas nas tres· cbamadas ·'dos. votantes ·os ·eióco· ·.das . Letra..s, : porqne, .•diz· a acta;: optara .. pela•, .. eleiçlo,·,da,. ·. _ 

. inémhros da mesa paroébial, _ apresentaram .elles, cedulas parocbia de ·Passa. Qoat~o •. onde. J&mbem. lora.,celeito.'j .(), .: 
em branco. ·Nos tres parochias da cidade, da,Bocaina·e ex~e ~as actas. da elei~iio.prilliaria de:amhlll,eatascpa;;:_.< 

.,.,· 

dos'Sérraoós'a elei2tl'o. foi 'regalar; se lido por 'coosêqaenc!à' rocbias maoi(estil. quo; o .cidadii.o. Guedes. DilO foi,, ÍlaS,I!lei~:- ~ . . .. 
le&itimo8· ôs . éleitóres :que. alli votaràin. Qaàoto ás píuo- ções de, que .se .trata,. ,oomeado·eleilor pela,, par.ochi~.~i de .. : ,, 
chias'· da Lagóa é do 'Livramento, que oão'elegeram' eleito- ·S .. Thom~ :11: sini'pela ·de Pas.sà Qáa!ro·: cE:,,.verd.,~e.qu~. 
res, 'cumpre ·ordenar·· que· oellas se procede A-respectiva já :serviu. de .. eleitor da ·-primeira, e.éoino ,Iiii. ~oo~õrre.u Pl!r&.',: • 
eleicio~r. . .. , ·• · · : •· · · · ' · · . ·à orgàoisaçllo dii'mesà '; mils alli ii!to fóivotado a( eleição .•. ·. ~-
• · · Narra/ a 'acta dei collegio · da· viU a de Baepeody um actual .. A commissilo acha estranho que um-mesmó · indi~ .. ·: 
acontecimento· •extraordinario.. Qaando · o elei~or• .Mano'el viduõ ·fosse ·escolllido aô.mesmo' lempo .·por doas parôc!iial,.,, .. ,; •. . . ..•..• 
Domingues cJi·aves lançou a sua cedlila na orna, o .e~éitor . qu~odo só póde·ser.rot~do náquella.em qile:tem dômic_i~i?.;.~~lC~~-'. 
A:ato~io Deoc!eciaoo •Nogueir~, · sahdelegad.o de pohc!a .do E, provando-se _que A~r:virà ~a ~esa pa~~chial da Jregae~.~.;~· )~, 
d1str1cto: da Cid !ide, requereu que _elle não. Cosse admllt!dO de·S., Thomé, o.ll.o p_od1a. ser .. ~leitO pela . de f!lssa. Qua&J:~•; ·. ·. ·· .,.. -
a votar. por~ estar prono,nciddo em c~íme de· damno._.Ã ce,.. e por _isso.~ commiss_ão Jólga, ·naU o ~ diploma "q~e.,.obtev,e; ;'• 
doia já' estava na urna; mas, como achava-se b_8m pal8n.te, por esta o ·eleitor Guedes, 'de:v.endo no seu Jogàr.1~!lr" cha_7, · -: 
(ao· dizecda acta), resolveu a· mesa rctiral:a_ ~~ urria pàra mado _o ,prln,i~iro )uppii)Íite:. : • .. , ' •• ' <,·:':,;,:/i-;~~~>,·:-~.;.;, 
ser:,apurada em' separado; como ·se. fez, · e~1g1_ndo. entre- Quanto aos · eleilcre(, da . 'parochia do ,EsP,Irilb~.II.D.~~~:': 
tanto :o ·presidenta do collegi~ · io!ormações dos esc~iv~es pertencente ao ~oUegio d~ lllar_ de Bes panha,;;~!a~~{.C:.!I!àl~~;. . . . , 

· criminaes respecliv~s. ·. . · .. · . . . . . da~ actas deste ~olle~io~· ~iz~m p~agueot~s que ~n~~::·~~~~:~ . 
O ·t•_e ~··tabelblles respond~ram que oad_a constava ~e ele1çlto oes~a p~roch1_a por d1sturb1os hav!do,s.~ll!~f.';~·:J.~t.>: 

seus. cartor1os acerca da deoun_c1ada proou~c1a, e o escrl:- . Coove01 verificar. os b_oatos para providenc_J~r::~.e;.i~~-~r~.· .. .:_ . 
vlto ·do jury: declarou que, estando em serv1ço Córa do car-:- a falta do·s respectivos eleitores. . . ',,,~_;,1 : ,;·,·;·~;r,.: 
torio1 niio podia satisfazer a exigencia do presideot'e do. O collegio da cidade da Leopoldina séparoU::o·a,:~oto( 
collegio. · .· . : · : . · dos seis eleitores·da-aova parochia do. Laranjal, :poJ:quo •· 

lS'ilo se tendo· coose$'ui4o outros esclarecimentos, oito alto Cora m_arcado peio ·prosideoto da proviliéia o ·numero 
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'···:··· ~ ···-· ··'-'•. ~ .... ~~~~~~{{~:~.\7 .. ~~-.~!~;~~-~:~0~~;~· ...... ···--··-- ...... ~ .. ·-.·~-~-·~-· ·~····· · .. ·"·-~... .. ' ' ' 
de· eleitores dessa parocbia1 •JIOS termOI~do}artr.~ij~' §''•I' .~otallteS dessa. · paroeb~a que;, ser~·~;.,ll~; e(eiÇli:O. o d~;,q~~'-Se ·· 
do 'decreto ó;· 1082 de 18 de Agosto.'de'1860 •. ~Pãrecii: trata, seiido reco11hec1do ele1tor o co11~g~ Joa:o··R~dr•g~~s· 
ipr~vadci Ó' tacto,· porque 11110 ~on·s_ta dilo !IC~a"<'iliip~gnàção: 'Lage, ~ue pela sorte passar.a;,~_ar~ a l.1sta .dos ~s~pple~~es, 
ou pr.otesto· de nenham· desses·· eleitores. A· comm1ssão de :o qual- devo· agor~ ser ·atten~1ilo ·.na apuraça:~, f!~r~l em., 
coastituiçlío prop~e que se adie a deliberação sobre. este favor d_o Revd._ ·bispo ~e Man~nna ·e dos· .Drs; Jero~f:ID,O 
ohjcocto · exigindo inrormacn:o do presidenta da província, Muimo-Negue1ra- Pemdo c Lu1z C~rlos da Fon~eca .... ..~., ..... 
·.e'reco~mé.ndandiHe-lh.e. qÜe· proctida. c.Óm'br.evidade; se· 1 · • • - • • · • · · • • • • '· ... ,, ·•1"'· 

'ainda illio cl'tiver ·Céito·; ·conrorme dlspiie·o art. 19 pri- · . . . . .4•. districto · · · ·. .·'' "'' '; · ··.·: 
meira parte.:das instrucçõosde 22 de Ago!to de 1860,· â 0 collegio 'da· Cidade de S. JÓito ii'.ÊÍ-~ei tomÓÚ e~'s.e~' 
"ilistribuiÇ~o-tdo numero de eleitores qne competir, ·assim á parado os votos dos eleitores da paroch11~ de .N_ossa êe~.·. 
uovajiiiróchia como ás parochias de ·que foi desme01brado nhora· da Madre de De.us, julgando .oulla.~ sua.eleJçiiQ, por:-. 
o seu territorio. . . .•. . . . . ·. . que (diz.a mesa.~o· coll~gioJ .. a.actá.da 'Jormaçito· dà'iueáa 
. O· collegio da cidad.e do Pomba julgou legaéus diplem!IS parochial Coi esc_r~pta pelo .c1dadito: Pedr.o. Augusto. de No
dos eleitores das ~guintes parochiae: cidade, :Mello, Mercês, ,vaes comÕ escrivão interino. ~o juiz. d.e: paz .depo_is. -jd_e_.ter 
}laraopéiia; Espírito-Santo; ·e ))omllm, qae concorreram tm sido eleito membro da mesa, pelos. juizes de .paz ,COIIVO..
nuiDero de 27; e de·mais 8 que faltaram com participação; éados para representarem a:tnrma de eleitores,· cootra• .. a 
julgou· nullo ·o diplomá expedido a J'osé Calazaos'Teixeira expressa disposiçlto· do. art. 3• do·. decreto n. ·2621 de;_22 . 
de·. lllagalbites, como eleitor da parochia das· Mercês por de Agosto de 1860 na ultima parte, .. e.·•do aviso .. n •. •2t8•. 
nito achar-se o seu nome incluído na lista:·da qilalHica~ão, dtJ·t8 ie Agosto de 1.864.. · . . · . · · ., .-:. . 
que :serviu nesta _eleição, tom~udo, porém, em separado o . A commiasão de constitoir:ito não concorda com. ~ de::
sau·vo·to, assim como lambem o do conegci·J:oilo Rodrigues cisão do .collegio, que está em igoaes circumstaoclas;da . 

. Lage;que, estando empatado ·em votos com o llleitor. Anto;. pronunciada· no collegio de , Itabira. (3• ... :distrie_tu);:.Por
nio Pedro .de Figueiredo, não lhe foi a sorte Javoravel. tanto, é de parecer qne _a eleiçilo.:desta p~rochia .é, valida; e . 
:- .. A: vot~cão dos 27 eleitores acima mencionados rói esta: devem ser contados os votos dos sens eleltores:deste.modo:. 

_,'·- { ,•., - ' ' '1" I , ' • ', , .,:,. ,· ·:'' ~ .. : "'.::• ···:'• ~·.~,G): 
Dr .. José Rodrigues Lima Doarte •••••.•• •.· . 18 votos. Revd: 'bispo 'de Marianna~·.; •• ; .• -,; ••. •. ~ ... ; ••. ;·,' · :·:~ , 

_ Dr.· Jeronymo M. N. Penido ......... ; ;.. • 13 •" Revd: bispo d~'Diamantina ..... :_;. ~ ... ;;; ~-~ ·,·,·::: •--2tl.< 
Bispo deMarianna ............. · ....... 12 ·" Dr. Penid~ .. ·.; .• ; ··.~···:· .• ;.;· ...... ~ .. ·.;:;, •. ;\~; .. ~~., 

. Commendador A. C. da Cruz Machado. • • .. • .12 ". 0 mesmo collegio tom~u tarobe~ e II! ~e para~.~. o~ votos 
Dr. Luiz Carlos. da .. Fonseca. • · • · • • •• : • ··· • J O · " do .eleitor dà paro chia ,de ,No_esa .Senhoril ,.da ,Co!l.c~iç~_o}J_~ . 
Visconde de.Prados .. • • ••.• ·- .. • ..... ·; • · -6 ·" Carrancas, que julgou n_ulla, porqne~oram cony~o.~!l~os,.l\ara : 
Dr. Martinho Alvares de Carvalho........ 6. : » a forma~ilo da,mçsa.paro_c_hial;.os,ete1tor_e,s,;e,s~ppl~nte~. uh ~ 
Dr •• Ago!tinho M •.. P. Malheiros ..• , • , ••• , .. :2 ". timamente eleitos nessa parochia e ainda n~o ~r~~onl!-e,c~d!!s' 
Bispo de J;liamantina .. , •••• .-. •·• • •• • • ••·• 2 " pelo poder compe_tente. . . · . . .. :. ,, · .. ~,; · ... 

Vota,ção_do,cleito.r conego Lage.: · ... ". A commissão, concorda com o,~olleg'l!• á ,v•sta.,d~,di~P.O• 
Bispo de Marianna ..... • • · ••• • · • • • • .. · .. sicão do art.·2-. do. decreto n. 1812, de,23 de. Agost~,~e 
Dr; .:Penido .... • • • • • .. • • .. • .... · • · •·• · ·• 1 .li 1 S56.; e é.dé parecer qúe se:ína.nde ,proée~er ã noyli:r:~l.ei~ 
Dr. Luiz·.Carlos. ··•· • • • •·• •·• • · ~ • • •·• • ·• .: · 1 " ção.·da ele .. itores.na re.~_eri.d&. · .. paro. chia..... · .Votacilo do eleitor nilo qnalilicailo Calazans: . ·ê::·;:t.·.· .. ·;; ·"'-' 
Luiz Carlos ................. ~ ,· •· .. , : .. , ·1 . >l .. · Os votados Coram·: · · . :•. , .• 
Bispo de Mariánoa .. ,., ......... ,..... · 1 » ·· Comoiendador Cruz !Uachado;; .... ; •• :' • • ·.·:. :~. ~·~·~). ''1' 

Dr ~~!m:o~:,~te~~s. ~;,:~ • ;e~;e· ~~);e~;~. ~~r:~nlari~ad: no g;~. ~:~d~~-~~~:: : : :: :.: : : .: ·~ : :_: ·~ ·:,:) ;·' \.: ::· :} ~>f?L.:'t ,, 
processo:· eleitoral; sendo por isso de crer que a eleição ó collegio da cidade dn Bomfi~ declarou ·nul~o,.o,O,di.: .:.· · 
prioia~ia· foi"legalmente feita ·nas seis paro chias aéiina de·. ploma · de eleitor da parochia da cida.de Luiz>:JQsé: de 
clarada'a; ... · : · · · ' · · · · · . Souza . por. não estar qnalilicado e . chamou pa_~a;.: C!,·, 'se~ 

· · Nota·, porém, a commissão de conatilúiça:o que, devendo Jogar 0 sopplente conego Joaqoim.l~ogueira P,e~ido,,.resol,, 
o:collegio com pôr-se de U 'eleitores, conlorme- o ultimo :vendo que amb!!S vó'tassem em separado •. O: eleit0r,: nil.o 

- quadró dadivisll:o eleitoral do Imperio organisado pelà comparoceu, e 0 supplentç votou assim:. : ., .. ;", .. 
directcria geral ·de estati!tica, aquella acta fez mençit'o · · 1·' •.voto• 

I d 36 I ··t ( 1 -28 · 1 • d · d Dr. Penido; . · ..••.•..•••• • •••• • • • • • • • somene e. ee1ores presanes mcu1o o um. os B M .. ..;1 .. ::»·'. 
• · ·t d ·• t ) h d · , is.po de &rJanoa .. •· ......... • •· .. · •. · ,·, nous .. que voaram ·em separa o e· .o1to ausen es aven o D C .. 

1 
.. ,·:•·,. ,· 

por conseguinte à· falta de cinco'eleitores;.gué a commis- · r. Loiz · arlos. • • • · · • • • · • •· ,·, •··· •·• · .·,·· 
silo ':Dito descobriu pQr seus exames,· ·mas 6 de presumir ·J. cómmiseão se ·conforma com a decisn:o do c~llegio, e é 
que: sejam da paro chia do Senhor Bum J'esus da Cana de parecer que se contem os votos . na rorooa de lia; · · 
Y~lilé. do Taboleiro, porque ahi .oito houve eleiçi!o, se- O collegio de ·S. Francisco das C~agas tomou . em 
g'ilndo' atteBll\ o documento junto ás actas desse collegio, apartado os votos de. dous. supplentes da rreguozia 11o · 
qu'ê é uma éertidll:o do escrivão do juiz de paz Francisco Carmo do Arraial Novo chàmados para completar-.-se o. 
AlVes Pereira, assignada tàmbem por om eloitor e dous numero do 19 eleitores novamente lixado por portarià do. 
supplentes. · · · · · presidente da provincia de H de No.veinbro dc·t873, em• 

'A:eleiça:o de José Calazans Teixeira de Magalhães deve accrescentamento aos 17 que dava aquella freguezia.. · 
ser· _annullada por oito achàr-se seu nome na lista dos A commissl.lo oito snbc exactamente do q~e frcguezia se 
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, . ., .••. ,.,,.,.,, .•.. ,~lll~~,._!,...'l!,"!'.f"•··· I' ~~··•-: . .,•· , .... , ., •. ,., ... , •'.· 'Ir·'.'';~_-,.,,, '.>".· ... :.•.~·-·.:"-:•o•(~·-·-:'"·0:~~..,_ .. -.,. .. ,.,.,,.~J''-" 

;a::~·-"~la ordem e fez saber, u:.·:~õJj~gJ,O,;-,,IJ~~':)lle;; p~r;. , ;J~·c~m_miss~o -~~~ expost~ qa~ntl). lhe .. ~a~c.~e~.~~~~y~l. 
·motivoide(rorÇa maior, DitO pOde comparecer,:J~aJ,~ a~~~t~:, DOs d~camentos. SUJeitOS ao ,s~a 'exam~, .. No. que de·~.~u ~D,l' . 
· ça:o, porém requeria. q!le se .. ,c~.osigoa~J~ n~~~~~a q.ne· elle slle~cJo nn:o enc~n,l~ou ,ma,te_r•a. J!le~ec~d~rja. da. a~~~~ç~.o, do 
votavã nos seguintes cidadãos::·• co•!l~endl\aor Cruz . M~-: senado, • . . . . •· .... ,-.... . ... , , , ... , ..• :>• 
cbado, ' Dr~ .·Agostinho José Fe~re1ra.,. ·Breias e. Dr. Lu1z . R~sta-lhe lançar os olhos sobre a aparação .ge~~l8,)!~'~-
Carlos ila Fonseca sendo· _deferul11 seu requer1men~o; » tnphce. :: . . .. ,_ 
:-. ·Como quer que' o eleitor. Dr. Gomes P~ibeiro nilo pre- ··· · Apurafã" geral .: · ''-' 
ten~a o''recebhnento. txlemporaneo do seu voto, o que . . . . . , 
nn:o seria· ~dmissivel' por terem. os vários actes da elei~ilo · : Nll:o foi feiia ·no dia· deiermbíado. p~la )e(p~~·C,alt~l~~. · 
prazos· eà~_e,belecid~s pa~a se .exe~cerem, . nii~ se podendo segundo a11lrma a camara . inuriiéipal .'àpuradora, ,as ;!JU~ .. ,· 
prorogal-'of.• sem d1spos1ÇII:o de le1 ; a comm1ssilo nl!o .tem 'thenticai dõs collegios de ·Dores do Iodaiá; . ~· Seb_~áli~o ~ 
que 1 faze~·~.eate caso. · do Paráiso, ·s. Roml!o;, Paracalú,. Gaaicuby, e Janu~1a,. 
· ··· · ·.,. · 7o districto das quees foram 'pelo·governo ·provincial rémetti.daa :á ca: 

· · • ..,, ·· · ínara em 2 de Março as cinco primeiras, e em. ,2! .. )le 
··o collegio da. cidade Januaria. fez .. a primeira reunião Abril a ultima, que se aguar.dava' para fazer: se ;a ·ap.ur~ÇM; 

em· 31 de Dezembra de 1873 e a segunda (da ~votação e· conforme a ordem, do pres1dente da. prov1nC1a: .e.xp,e,~•da 
apuracilo:de votos) no 1• de Janeiro. de 1874. A circilm- por portaria de 6 do dito mez de Março; .: _:., :::f.-:·"'·'· 
stanriâ de nil:o serem taes actos praticados nos dias desig~ O resultado da 'apuraçil:o ·ell'ectuada.em· 28 .de" AbnLo. 
nado.11 ·pelo governo da_pr~vincia, ·não tem inffuido para 0 seguinte : . . · . · : .. :..; .. ·. 
nullidade, segundo os precede.~tes· do senado. . . 1 Commendador Antonio Candido da Cruz !Iacbado 1;579 

Votaram 35 :eleitores de que se compõe 0 · collegJo, votos e 2·9 em separado •.. · ·' , . , · · 
unanimemente nos·.cidadltos Dr. Luiz Carlos, Dr. Martinho 2 Dr. Luiz Carlos da Fonseca 1;388 votos e 28 .em' se-
de. Caoipos e: commendador Crnz H~chado, :~mas ~ appare... parado. , . , .,. · _. ·-. 
cem'tres votos mJI.is,• doas dados ao Dr. Penldo e um ao 3 Dr. Agostinho. José Ferreira.Dretas 1,101 votos e .. U 
.visconde ·de. ·Araxá. em separado.. . , · .. · · , · ,] · 
, A·:commissão.não se cansará com a iovesligaçilo da· 4 Dr. Jeronymo Maximo Nogueira' Penido 962 votos e 50 

causa 'desta· óccurrenciare entende qlle· ella não. vicia a .. ·: em separado. . . . .. :, ': .. .. ·, .· 
eléiçll:o. ·. . · . · · · 5 Dr. ·Martinho Alvares da Silva Campos 391 votos e 50 .. 

Nà:o cliegaram áa milos da commusão as actas- do col- em. separado. · · , : . . ~. 
legio de S. Romão~ · ·.. . 6 Dr. José· ·Rodrig;es Lima Dqarte, 308 votos e i,9. em· 

Ng collegio da Da,.agem .annullou-se ·legalmente o d1· d . ., . . R d . . separa o. . . 
ploma com que se apresentou o c1dadão Joaquim 0 • rJgucs · E muitos· outros de Di e nos. votaçll.o.'. , . . .. . 
de Rezende, por não ser qualificado volante.. e foi regu- Destes o_!l tres primeiros compoem a. lis'ta. triplica que .: 
larmente chamado para o seu Jogar o t• supplente José fcii apresentada ao poder moderador,· o qual, p.or• cart~ de 
·Honorato. de Abreu. 9. de Maio proximo passado, nomeou senador o . com'men-

. Votaram .abi 63 eleitores, inclusive os das freguezias dador Antonio C a adido da ·cruz Machado. . :. •·. ·. ·· · 
de Sant'Anna do Rio das Velhas. o do Brejo Alegre, que A· apuração-realisada pela commissão, dando 'ein resul
forain cólitemplados com seie eleitores cada ·uma a .arbilrio lado a mesma lista com os mesmos' nomes e nos·mesmos 
do~ ~ollegio, fundado nas ·razões . declaradas na acta res~ · Jogare~, nl!o :concorda· em todo ·o ponto com a• da •camara. 

- pectlva. · · . · . · ·: . · municipal quanto ao. nnmero de vo'tos, porque : · . · 
Havendo, porém, duv1da sobre 0 numero exacto. de 1·.• A commissilo não recebeu as authenticas dos colle-

eleitores que deve caber a ead~ ~ma das duas .Pa: 0.chlas, gios de Muriahé, Rio Novo e s: Romão, que . a 'caniar~ 
por occurrencias relativas a dmsas e transferenclas de apuro11, éomprehendidos· nos 64 indicados na acta respec": 
território, como . se deprehende da acta, e nilo constan~o liva, onde não silo exceptuados : ''é~,,. 
que o presideille da província tonha. dado algu!lla prov•- 2.o A.ccrescentou os seguintes votos : . . . ,.. 
dencia para a designação . de_sse numero de elett?res, re- . ·. {a) Dos eleitores das parochias de S. José do'Barro~o;·: 
quer ·a. commissão de cooslllulção que · ~e peçam lnform~- Presidio o S. Sebastião. do collegio do. Ouro Preto,· 1 • dJS
ções ao, governo, ficando adiada a: dec1são desta ~al~na tricto. . . . . . . . . . · . · · . · 
sem pr~juizo da approvaç:to da ele•çiio. na. parte liquida, (b) ·Dos eleitores da parochia de Sant'Anna de S.loilo 
que concêroe ao3 51 eleitores do colleglo, sobre. os·qllaes Acima,.collegio do .Pará, 2° districto. 
nilo hà duvida.· Os votos desses silo os segniDtes, que · (c) Dos eleitores das parochias. de Sant'Anna do Afié e, 
obtiveram os Sra. : · · de Nossa Senhora do Carmo, collegio de . Itabira, 2• dis-. 
Dr: Jer~nyino · Penido ••• · .••.• , : • ••••.•• 

1 
38 · votos. tricto. . · · 

Commendadór Cruz Machado •••••• ; •. i~·l 37 » (d) Do.eleitor Manoel Doming11es Diogo Chaves, col'-. 
Dr. Luiz Carlos •••.••• ; • • • • • . • . . • . • • 30 » lagio de Daependy. 3° districtn. . . . . 
Dr:. Dretas •••• :. • • • • • . • • • • • • • • • • . • • 30 · » (e) D~ eleitor conego João Rodrigues, Lago, collegto ,do 
Visconde de Prados ••••• , ••••••• ·~· •• · 5 · » Pomba,. 3~ dilricto. . . 
Dr~· 'Lima Duarte .•••••.••• , •••.•• , . • I'S >t (C) Dos eleitores da parochia da Madre de Deus', colle-
Dr.· Martinho de Campos .••• ; • . • .. .. • • ti » gio de S. João de El-Rei, i• districto• . . .. 
Dispo de 1\[arianna ••••• ,.. • • . • . • • . • • 1 » (g) Do eleitor Sllpplente conego Joaquim Nogueira P.e-
Bispo de Diamantina •••••• ••. . . . • . • • • · '1 , » nido, collegio ·do Bomfim, -i• districto. . ... 
Dr:'Lima. Duarte.,.................. 1 » . ~ nugmento e diminuiçlio de votos que a comm•sslto 
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'. ___ . ~ · _ ~ _. _, _,, ~ ·. ~ ,. -. -·<:· i: -. _:~~ ::.·;:~.:-_~~-·_:/;~\:_;r:'·.-.:~~~:;;~~; 2;).~~·-~;i~_:.&t-{~11:?.~ 
propõ~, n!o::.alie~à a.e~ilencia da ·usta·,·· como'· ella ~cãba ~endo qaeoi rjobré ellaS'•Jlzeue~observa~3~~;~foram,;;ap(i,ro~:s:~;,; 
·de-. ·D:O&a'r~:- ~- ~ . -__ ·~ ~ _ -· -:·· _. · ·_: .- · .. - . ~ . _ ).,: ·:.: r~& di~·;·:. tt~tt~{~~---~-~~~> \:~----;-~~~-i-~·~.i··_.:>~\ ... ~_~.:~:::--.~~~--- >:~--~:~i~~-:4~~~-~-~-/ .. :~~}_!:_--- ~-~~-

,·Antes' :dil concluir; ll commissão • observa. que, 'tendo, o Si(: PRRS!DÍÍNTBi:~O ,regimentó~.·declara·,:urgerite::a: •. ·., 
segundo. ,o· calculo deduzido. das actas, eonco~rido na verilicaçiio doS' p'oileres ·dos menibroa do• senado.' '-De,con- ·. 
'eleicão 2,880 eleitores, e S!!_ndo. o numero .dos qne dá a Cormidade com os estylos, os pareceres.,':da:Cómmiss!o:~e 
província 2~986, como altestll o quadro· da divisão ele!::. consliluicil:o, a .este· respeito-; silo postos Jogo~em discusêa:o.-
toral do_ Imperio; o cidada:o escolbido obreve maioria de Está e"m discussão o parecer que· veio .á~::~esa· so~re'>& · 

.. votos,; não só .dos que comparec(!ram, . mas lambem da- ·eleição de Minas Geraes, verificando ·os ·poderes:do·:Sr; ·Ao., ... 
• tõtalidiide.dos 'eleilores: · -. · . t · · C d'd d C M li' d ' · · · 

~<:E:·põe remate ao ~eu parecer com.as seguintes con- 0010 ao 1 o· a ruz ac a ~· · · t • _,:_~ ·: .. : -
'élüsões': .· · · _ · . · ·- o·sr.· Silvetrà da Jlotta (pelâ;ordsm):~_;;_, 
·'"1;;•:'E'. declarada vàlida a·eteiç!o. de que se·trata,.e Eu não posso formar juizo .sobre o.parecer peliúliá/sim-

·- reêon~ecido senador do. Imperio pela proviacia de Minas pies leitura ; .entretanto ;estou prompto a '!Ílt~r~ por,ellé, -·. 
G~ta.~s· .. § ·sr •. ~o.mmend_ado}' _Antonió .Caadido .da Cruz· pela confiança _que me.,mere.ce a..commissii~; seEPorventura · , , 
.v:""' d Dilo ha .voto e'm s~pàra~o e _se o parecer é. uaanime~ •' -:.uaeua o. . . .. , . , 
"·úi~:,:A,pprcivam-st>, como legilimos. e ·coml!_etentes· para ' o Sn. 'B.uinos BAnRETO :-Nilo lia dissideoêia>: •'. . - . 
os'fln's legaes, os ~leitores, cufos votos fàram apur.ados . ·.·o:· $8: Su .. VBIRA D.A ·i'troTTA·:-Se é una_nime, íliti'ten~~ ' . ~ 
.·eoglóbadam~nte (iodistinctamenteJ pelos collegios eleilo~aes, dU:,vida em· votar po~ elle, mas,Be hóuvesse discordançia,.IJie .· · · 

.· . e aqiíel_les que, com quanto nii.o vot~ssem., foram reconhe-. pare~e que devia ser impresso ao'tes da discussão .. - ·. ·,; ,· . 
. cidos·Jegitimos na verilipaçlio de poderes ... · · . .. · · -- · . . . '·, . _ . 
_ 3,• Dos eleitores qall :votaram em. separado,, alio ap- O Sr. FJgoeira. de UeUo (pela ordem )i-·' 
.próvados ós das seguintes parochias: · · .. -: -.: Sr. presidente;- embora os dignos merilliro·s da'"·éomrilissão 
. , A.-:-S,José do Ba~roso, Presidio. e S .. Sebastilio, per~. de conetitaiçlio,,·que deram· o seo parecer, 'Càvoràvet"ãil .· · 
telicentes· a9 collegio .ifa éidade do Ooro Preto, do 1• ehiições da.provioci_a :de Minas. para a eiílriída:<'d(:um 

'ãistriclo.- . . . • . senador nesta _"casa, fossem unaoimes em suan!oncl.usões, .. 
· ·.B=Sant'Anna de S. Joito ·Acima, collegio ·do Pará,. entendo todavia que. não podemos·disc~tir·e:approvar'·este 
2~ districtó. . . . . . , . - . . parecer, sem que primeiramente o examinemos um~pouc~ 
. c..:::.Màilre dti · Déus, collegio de S. João d'El Rei, mais detidamente. A !La leria tem .gravídàde'em :sí,.poi· :_ · 
,. districto. ' . · .. · .. ' : isso que. se trata de eleições de- uma prci'!incja muito;/po~ '' 

't;a··sa:o approvados :' o'eleitor :Man'oel DDmingues Diogo· pulosa,. e que·tem numerosas• Creguezias e muiloS"cióll~@os. 
Chaves, ~õ collegio de Baepeody, e o el~i.tor conl!go· Jolio . Consta-me· que: tanto nas eleições primãrias;como ~nas · _ -·;:: 
Rodr!gues Lage, do col!~gio d~: Pomba! .S• dJs:tri~t.o ; e o secundarias compareceram os votantes. em .numero' muito 
eleitor sopplente conego JoaqUim Nogue1ra Pen1do, do col- limitado, _!l· por isso . parece-me.-que é convenient( êxami-" 
légio· d.o.Bomfim,. i• dislrii:to ... · ·. .· ·. . .. ·. · · nar-se; tendo compa~ecido por exemplo; menos.'de me-
··sito ·nullas as eleições p_rimarias das paroch,ias ·: tade dos votantes, on. ainda· menós, nestas· freguezias ...._ 
. ·1.• De Antonio' Pereira.-. , . . . . ... ·. · houve realmente eleição que. devà ser· por nós' approvada •. 

2:• Do SS> Sacramento do .Jequitibá. Parece.-me que c· conveniente examin~r este ponto:· ~onsti,;; _ 
· .··s·;. De ·Maravilhas .,oti :M~ràvilha). . . . · .· · .. · taciónal, e por isto eu pedia. ao seóaao·que consentisse, . 
. _.,., 4. ·a ~Dé Nássa Senhora da Conceica:o· de .Carrancas. que o parecer fosse primeiramente impresso· no jornal da · · 

.•. s:•ne S. Gonçalo "da Campanha·;- bem como ~a re- casá para depois podermos .diseulil-o Oll'approval~& am.:: 
.. ~ :aOiilo ... dos COIIe8'ios -da cidad~ ·d~t;t:.Ubá e_ da. _de .. ca.Jdas; e, as, pouco ma{s paüsadameríte... - · -::<?~ ~.:·· ·- ~ · 

. ele!çõés d~s ·eleitôreli Luiz.Jo.sé: d~ Souza, :collegio do o sa: s·iLvErnA DA M. o;rA:.- Oirapeil~s ~ot~r-(lof:;·êu~j' i 
, ' .• Bom fim e J osé-Calazans Te1xe1ra de Magalhães, . do col- 1 d · ., , . 

~2: légio·d~ .Pomba; os .. quaes tóram -legalmente substituídos mas ]!ara sa vara ecencia... .. . · . • · ·< . · . ,}>~·, 
- o SR. FJG_UIURÁ .'Dii:.l\lli:i.LÓ:-- E' .e.sie .o meu re~u. eri:.. \• ,. _ pelosrespectivossupplentes. . .-- . . -. 

:::Expeça-se competentemente d~ploma ao pr1me1ro s~p- mento, que não sei se é precis.9 ser feitõ por escripto.~·eu 
plenle do~·. eleitores da pa~ocb1a de Passa-Quatro. em se basta que o §_eja apenas verbalmente. ; .·.- · _ , -r~. '··'-

'snbstituiclto a Tbeodoro-da S1lva Guedes, do colleg10 de. O Sa. PRBSIDENTE :--Para a'ímpressiio.bastaireqàe:. 
.iJaependy. rimento verbal. ': . . . ' . ' :.:.: ... -: .• . 

. Pr.oceda-se a novas,. eleições primarias nas cinco paro- . o Sn.- FIGUSIR! ~B MELL~: -- Julgo qué :pel~de'm~i~·. 
chit~s, CUja iJulJidar]e se pro pi! e, e n'as dezesete j em que de um OU do.us dias .o senado nit.o mé .ha de .ne

0
aar·. est.a iÚJ.,. 

não se ·fizêram. . · · 
.. Requisitem-se as.· inform. ac.ões acima apontadas neste presslEo, para qne eu possa dirigir-me no meu voto_.~ 

Postó a votos o reqaerimento, Joi approvado.·· · parecer. · . . · . . . . •. . . 
Paco do·senado, tO· de Julho de-1874 • ...,..Marquil: de O Sa. 2• SECRiilr.4nro Ie·u os seguintes · ' ·'- .: • : . 

Sapuchy.-Visconcle de A:baettJ.-Barão da CotBgipe. · ·. · P!RBCBRES »! coMMissio ·DB INSTnuiir.Io PtTlltÚa• .. •' 
. Tendo comparecido mais os Sra. visconde de Souza, · M' • • d · . · • .· '' ~ · ·, · 

Fráni:o, Paes de Mendo oca, ·Leilll:o da Cunha, Fernandes atr1cula 0 eatuàantB A. A.. da Costa· 'Lo'liõ> · · · 
da Cunha, Teixeira .funio·r, Ribeiro da Luz, Sioimbú, vis- A commisslto de instrucção publica; examinando~~ piopo'.. 
conde de Johomirim, Vieira da~ilva, Mendes de Almeida, si~lto da ,camara dos Srs. deputados, Qll_e aotoris.a ·o··' 
Jan'lueirâ o ·Paranagná, o Sr. presidente abri~ a· se.ssa:o. governo a mandar admiUir a exame das ioate~i.~S~·.·~o·' ... 

· Leram-se as .actns de 9· e 1 O do corrente, e, nilo ba-. 1 • anno da faculdade de 111edicina do Rio de Janeiro o 
... 2o vol · 18 
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-w/~::!:f'~:':'·:-: ....... , .. ~ • .:~:·~: .. ·.:·.- .. · .... ·<~··~·:.:·:=:·'·· . .. . . . 
11 1'11· . - .. -· . . .. - .. »' ~ ... y ' • """' •• 

: I! ;!if -~-~--'::: ~: ... ~·;.~~~.~~~~,,:~~;tá~1ib~~i;~~~1~- da. Costa .Lobo, ·.~opois:.d,e; .do .conso,lho a re~peito das. emend~s .• que a camarÂ·1dOS 
'!~ , ·r li)' y-:· .-.:·:; .. ::: · approvad.o:'·.em · algebra e· geometria, nlio encont~ou,.a·• Srs. dP_putados· fez no contrato SDJ&Ito á su~ app~o.ra.çlio 
~(I; i,.! i ,l•j'l :':·>·. ' - ···menor próva do ci~climstancias extraordmarins, que 1mpe- na parte que n:Io er~ dependent~ de p~oyidenc1a leg1slat1v.a •. 
lg~ i~l : W•'l· · . dissem ao péticionari~ do concluir. o resto dos exames Como nessa occas.liio contestei a. op1n11Io do nobre pr~si-
~~.~~~~Jj1),,1' . ~~epardor~~~~.~~ue· lhe faltam; o por isso .é do ~:~::s~:ç:~~selh~~ JUlgo necessano fand~mentar a ~~oh~ 
~ ~ ! : /,/, ,l' . . : 'l::. •. · PARECER Senhores, niio quero escorar o morro dõ Castello· contra 
1~.' :: : llllii 

1

. · · Que a d~ta proposição entre na ordem dos trabalhos,. para ·a tentativa do domoliçlio ; deitem-o abaixo. Vejo, porémí 
~~ 1 I!· j11 s~r dilsapprovada, se assim o entender a sabedoria do neste· projocto um alcance maior do que tem .a medida' 
ji'. i! j/'o! senado. · • legislativa, e é a razlio por que resolvi,-contra o meu sys-
U· ·.i··;l Sa)~ das.~ees<ies do senado, em 1~·de Julho de 1874. toma, fallarneste_debate. • : ·_t;::·!.: 
~:, • 1;:: 1 -·cunha Ftgueiredo:- J. M. C. Jobtm. - V. de Cama- O nobre presidente do con~elbo, eounc~ando~se antes' 
n·: :j:::; ragibB • . ,· , · · . · · de . hontem a resp~ito do projecto, disse-nos·que.,e~~-"a·· 
1 1H:; · Matricula' do estudante o. de Sampaio ma1or obra que. se omprebeodp entre .nós: Ora;.oss~ op1n1liO 

1! ::·'J · · : · . · ·· . . do governg dá a entender que e!lo hga 1mportanc1a tal a' . 
. I; t::l. . ~ commlsslio. do lnstrucç1Io publica considerou a m~- este p.rojecto que' nlto é possível fazer-lhe opposiçlio: 
-11:;;;1•1 iJ'!; ~ terta da propos1çlto da camara dos Srs. deputados, que eficaz. · _ . ·-. · 
·lliw.l i.i ;:i::; . m~nd~- admittir â matri~ula do 4.• no~? da escola poly- . • . . . 
:Jl):,:fF j:;t: . techn1ca o alumno Octav1o de Sampaio,. que , prestará O Sa. VISCONDE Do Rro BRANCO (presidente do conié:.. 
:·.;::'0f;d :;:.: · , exame das ma terias _do mesm~ anuo depois·de approvado olho) :-.Permitte uma explicaçiici? · .· · · · : : .. · :•.: 
:f.:!<~·.!:l.,··.' . nas do 3 o O Sn. SILVEIRA DA MorrA. :·-P. ois não.. · ,. 
11-'"'~lj·' I' ,,.,) ' ' 

~~~~:~: :: :,:·' o alumn.o não ap~ese~tou documento algum que prove o Sn~ VlSCONl>G DO •Rro BRANCO (preridente ·âo conll-
il.iii:/! i:r,·· .: a frequenc1a, que haJa lido) quer no 4.•, qner no 3" a'nno, !11o' :-En n1Io disse que fosse a maior ·empreza Ceit~ entre 
·lié~!i. : .. ·~.·:: e nem os motivos que possam J·ust.ific. ar um privilegio,. que ~ .. ., ., . . nós, mns sim que nlio conhecia hoje, na cidade ·do ·Rio de 
'f::;.!~:.jl•i 1;i a1l'ronta. 09 seus collegas e a11.'ronxa 3 disciplina dos es- Jau~iro, cm projecto de melhoramento superior a' este':' H; 1 i : . ' t!ltutos da escola ; e por ioso a commiss1Io é do · 
i':.';;'.' ··~~ PARECER 0 ~Sn; SiLVEIRA DA 1\loi.rT.l ·:,;.;_Bem;· áceitÓ. 'a rectifica~, . 
H (i', <, 

1 
do nobre presidente do conselho·; o que otiviCoi qufera. 

t,'·;,~;I!.J,i.· .. :r,:,l· .Que a proposição não seja approvada, salvo melhor umas das maiores -obras ,que se tinham 'emprehandido'; 
, , juizo do, senado. · agora vejo que S. Ex. se referia. á cidade do·Itio • de' Ja:. 

;:·.r:.:(Ji~::;j- . Sala· .das sess<ies do senado, em 11 de Julho de 1874. ueiro. Mas ainda com essa limitaclio,· devo estar convim.;. 

.,:.r.:_r.:.~.) .•... :_!;_::l,•·:,,!. ··~!::··.'.·.:,,.~· ... ;a~":.:·:·~.~:.:·:::'~ ... ::~:·:.:,:: :~~~:::::::f·~:~~;~:,l!::;:~:~~.&~t:.ii 
ração com as propo~iç<ies a q?_e se referem. • · do governo é perder· tempo discutir as ma terias sajeftas ao 

'•i'•J'i " I PRll\IEIRA. ~ARTE DA. ORDill\1 DO· DIA. corpo legislativo. . . . . ·.· . . . . . . . 
:.:.~ •• :.·,!_.,':

1

.11·.·.·.·j

1
i'.•·.i Entretanto é a opinião do nobre preside-nte do c,onselho> 

SUSI'ENSÃÓ DO 'PA.Gc\~fENTO DJI CONGRU.\S A PAROCDOS DB que m_l! faz a teotac.llo do debate. E.u.VeJ·o-que-S. Ex.~qÍle.r: 
'i(t.! :!111 l'ERNA~muao celebrisar esta situaçtto 'poliLica com ·o,. desmoronamuilto': 

f.:,; •. ,;·,,::.• ... :.·.'·.· .... ··,:~.·-.· .... :.• .. -.l·:, .. : .. :.:··:"·,·.··'·_,:.· .. · b!~:~::~:i:!r~:~~r::;:;:;;~!·~~!:::;.::::: ··~ ''Z ·::::::.c:~:: ~:::r;:~:.. ~ ,;;.;. . · 
~. .pagamento de congrna do. algum ou de .alguns vigarios lho) :~Isto é idóa do legi!lador de .186_0 •• .' . ·.'"_::;;a,.:. . 

Pf; J,/~!ifTI do~bispado de Pernambuco. · O SR. S1tVEfRA .DA M9TTA ·:-Na verdade, o disonlpo;g:.·~:;~.~;~· 
•'··· I· r,J.: · 'LEIS NÃO sANCCJONADUNo PARÁ Todos os.grandes 1mperios teem·procurado inffuir sobre:·a:· ... "."' 
y;,··;: W'l • · · imaginac.!l.o popular. por·meio de ·grandes monumentos •. .-o.· ,:,~·-: p··1· · . se!:'lliu-so cm di~cussão o roi tambem a.pprovado outro 
;··.··;:···,.·,:,··.··.·.· .•. ' '··!·.·.,·.~.· .. ,' · t d 1 d' ·r <i nntigo imperio. romano linha seus ·templos, . .fazia'.e re7 ; reqaorlmen °. 0 .mesmo snn ler para pe tr-se 10 ormaç es construi a o Capitolio, Luiz XlV construiu o seu Versailles;-t. 
··.' ... :','.· .·1' .. : .•. :; .. '·':/!. ao gôverno acerca .dos pr~jectos de lei d!l nsscmblóa o ultimo Nilpoleão, de,Sedan, Cez muitos· casernes, ·.mui;.~ , 

- provincial do Pará, a que o presidente da 'província re- · · 
i .. ': , 

1

' :. r,. cus,ou a sanc.c.ão. las alamedas,,.flluitu pr&9as-magnificas; . · : , ; , 
·O nosso governo escolheu com.·o · dedo o morro do Cu-· 

.:{ ! I:.: i ·SEGUNDA PA.RTE DA. ORDili\I DO DIA. tello para ruzilr época memoravel, e;dstencia. deste :im-
l'' ; ·:.:'.i AIIRABA~IIÍ:Nr.o DOS 1ronnos DE sA:o~ro ·ANTONIO B DO CASTELL!l perio · · 

'!;i_·~.~-•. i .• '.'·,'.il.l. U~a VfZ, portanto, que o governo quer esse monumen~: , Prosegniu·a 3• discussão da proposição n. U89 do 1873 10 .de demoliç1Io, faça-o.· · 
;:,:;ij li i sobre, o arrasamento dos morrós de Santo Antonio e do Mas, senhores, eu tive sempre a respeito .-dessa obra,. 
[:;:':Jj:.-~i- ·castello.. . . mesmo em tontativn,Jdéas oppostas ás que vejo geral-
.:< '·:! O Sr. Silweira; tUa Uottn :-Sr. presidente, mente recebidas. Nunca. julguei a demoliçito dos worros 
:>i ,; 'I uin incidente di\ discussão que suscilon este· projecto ·pro- do ·Cnstello e Santo Antonio como cousa ulil, e esta idéa· · 
·.'.:i ,,: :- vocou-me a tomar parte no debato, muito contra o !lleu· minha, quo é muito antiga; porque desta · ma teria trata-·_ 

'r;, -systema e a 'minha intenç!to. E~so incidente Coi a cofllçs- :;o· h a bastante .tempo, continua a me dominnr, embora ou 
·' :1 ·•·:. ~llo qao oppnz· á opinillo sustent;úln pelo nobre prnsidentn est~jn em minorin. 

r. ~ 
' ·' I' 

.-

. ' 



-.~-~.-:Jt .... · 
~-: ( ' . 

., 

_I 

' -
'•~--

1
-~ 

' . 

.... ~'!:.,;,:,... ~-:· .• ~ ,:·, ~>.; ··<~ 

.:~.~;1-~~tz~~,.i~·:'il~~:-~~~?~~~-: _ _ -~ ._ -. -:._- ~ ~-:·_;.~ __ .. -~.:::;~~--.. ~:~ ·-:~~- .jfi/:t?F ... . ' . ~- .. ·---~~-""'"'"':o. J ",f .. ,_. 11 - ., ·-· (f ,...,. ::;:;:; -...:!/}!J~:..:, 

-~.essã~-~-êm1,I1 :de··;J}t11~,~~ ... ~~!'),~Sf~gt~·:·~~,.,~~}~l~W~-~ 
·: ' ' ---. . -. ',~?~~/~:_·::.~~--~~~~~:~~ 

:-;Não:· dii~ido que haja· pareceres ·de autoridadeá-.-techoicas :exe~~ivel, nli:ó pó de .Cuod&l~s.e~'!Beo;&..~~al,'- _ 
e: profissionaes .- a .respeilo· _da conveoieócia. da ;,veotilaçll:o · · Ess~s:~da.dos.-elle __ não-.· o .I~Jn;, n~oiP.P}9•, !g~_rj~enlillJilj;Çc~.. :( 
da •cidade pela-demolição desses 'morros ; mas· é a prim~ira não.--mandou .med1r,. nem_os morroA~;ZJ.!em:~".a 'CJipac_idad.~eD~r..i·,:·/;1?. 
vez·que vejo -a-:scleocia hygienica consentir cm uma cidade que teem de se ~commo_!lar o.'desmàrQÕii'Ú!.en,t!I~~J\.\'. i.,,;~:< :-, · 
sujeita a- epidemia~; como é o Rio do· Jaoéiro, o desmoro- Por outro lado, senhores, ainda eú::cená'üio esta :modo.de;· ... 
namento de .. ·um morro, quando o desabamento do uma proceder do governo quando organisofo ·~oot~:âto: ó .. :go:C..~ :. -
mon.taoha: é· condição . de insalubridade om toda parle. verno não o podia fazer sem estar convancido·'da'exequi- :. ' 
VIIO"Sa.·desmoronar ao mesmo tempo doas graudõs· monta- bilidade da ·obra. Creio que os ·fiirs. miuistr41Í .hil:o{de- · 

"' ohaa:no coraÇão da cidade, e acba-!e que isto h·a de 6er concordar comigo ••.. .Eu. podia ao. Sr. ministro -daigu·êrra. 
indi.llereote para a !aude :publica? Eu creio que não. que _não distrallissc tanto- o Sr. presidente do conselhó;·(;:-.: 
. ·Demais, para que- querem os senhores .tirar essa bel-. o· Sa. JuNQUEIRA (ministro da ffuerra):.: :~: Eat~ôs 
léza:fpoetica da cidado·do Rio de Janeiro, e querem ai-ra- tratando mesmo do assompto. . • --~·~:- · --::' • _: 

. sar.e•_achalar·ludo? As mootaehàs silo a poesia das ci- 0 sa:.S!tVEIB!·DA MorrA:-. M_.as irata-se do .. a.~su~_p.to 
dados; .as cidades planas da .Europa nãó passam por serem 
as mais saudaveis. Paris e Londres não toem rói-os de saiu- com quem discute;· não é no Jogar em qae .V. Ex. ostá. • • 

, bridade,.apezar do grande concurso .de mejils artificiaes de :· O Sn. Ju~QUEIRA_(ministro da gu~rru) : -V; Ex~ nli:o 
, . que se não descuidam seus governos, éivilisados pára. de- póde marcar o meu procedimento.. · . , · • >-' 

~nderem·a sande publica., Entretanto, todos. nós sabemos 0-S·a; S!LVEIRà n.~ Jlloru::_ Posso ~xigir. que V:Ex:·; 
,qu;l a nossa Lisboa- com suas sele montn~has pas~a por Dito distraia_a qu~m me deve'estar dando atte'ncão. '?:"'. ~ ... 
ser-~ma cidade. muito saodavel, e eu o pozÍso altestar, · • · · · · 
porque lá. estive duas vezes. · _ ; O Sa. JuNQUEIRA (ministro da guerra) ::_Não . estóu 

· .. -Além·da idéaque tenho a respeito da -ioconvenioncia.da distrahiado a ningoem, e demais não recebo licões.·V;-Ex .. 
medida;. ,vejo -qof!_O governo procede11 nessa contrai~ sem lambem âs vezes .conversa quando e~IOU (aJiaÕdo,:-;, .. ,_ , . 
o,necessario estudo para poder fazei-o conscienciosamente. : Ó Sn. SitVEI~A DA MorrA:-Eu? 1 ~ _,.,, _;-. • 

Em · .. 1_860, · no ~inislerio do Sr.- Ferraz, o miobtro do 
Imperio mandou estudar .a questão do desmoronamento do· ver?a.~a; 'Jut~QUEinA (ministro da guerra) :_;.Tambem. con-:o:-'.0 

morrC)_. ,do. C!islello por. quatro babeis engenheiros, .ootabi- o· Sn. S!LVEIR ·-DA JllorrA.·- l\I•s. D"O sou ml'n~·,·s'tr' o·. •.• . .: 
lidades .inglezas, ·que estavam na-nossa. terra, reconhecidas ~ ~ .": _ _ , ,. 
como· autoridades, e eram iuéumbidaã 'dos maiores traba- ·o Sa. JuNQUEIRA (ministro da g11erra) :-A h 1. -Se_:CÓs'sâ,. 
lhos· ·pubticos do Imperio. E_sse8 ·engenheiros foram os Srs conversaria _lambem. " :,;)·'.-:~. · 
Lane, Neale, Great e Law. . _ · . -

Hontem, Sr. presidente" procurei com ariciedade eot're : o sa: S!LVEIR!_ DA MorrA =-:- ..• oão tenli~ qai\l~fii..;.'·, 
os; papeis· que· estão sobre a mesa para illustrar esta ma- ponde~ •. e o .Sr. VISConde do Rto Branco tem, de. • respcin
teriá: algum dos pareceres desses engenheiros ; não .. achei der,. ~stoma fazei· o,~ e para responder ·é: preciso ·ouvir •. 
nenhum, todos desappareceram: -Mas os pareceres foram Eu DitO seu impertinente : já tenho supportado a cónversa 
,d~dos_. e,reconheceram to_dos . elles. que, medida a massa por muito tempo ; .por isso é qae ·:reclamei. : . ~ .: . · .. 
. dif'térra _qae tem de sabir dos doas morros, ella não chPga : Já mostrei, Sr. presidente, que o governo para_, fazer 
para;-aterrar o_ espaço- que se quer encher com o prodocto· este- cooti'IIIO seriam~n~e. não. podia _d~ixar de ter· a· de-_ .. 

- · · do desmorenameoto. . .. . · ·' .. .. . . .. . . moostraçilo da e:xequ1blhdado da obra. A. exequilíilidade , _ 

. -

· · , _'São autoridades _que 'não se pó_de recusar as desses. 'da obra está ·contestada pelas maiores autoridades :em,:,.;.:;,~;.,. 
·_'quatro engenheiros; -e ·só se póile, recusar .. de um· modo: engenharia, que teem vindo ao Rio de Janeiro, e aiuda:o_sW-:1-~<-., 

·, · fazendo desapparecer os parecer11s. lllas elles opinaram no ostados:·não'estão. feitos nem mesmo ·pelos· concesdooarioip.7~,;~J;< 0;:. ~; 
·/(\.Sentido do que a obra Dilo era realisavel nas condicões qa" ostiio tratando de os maódar fazer; de mod'o qae,:trà-,.~~~};··~ ) 

;·_;;:· ·:.]lretendidas; porque.a terra do morro do CasteiJo· reuiiida ta-se de contratar uma_. ~bra ~ae nilo -se sabe aindà~*~t': -·· · 
mesmo á do morro. de Santo Antonio oão chegava para que é. Ora, a um concessJonarlo -~o concedo ISto, )nas.-ll'· : ·> . 
aterrar a parle da babia qae se designa. . _ . · UJD govorao não, porque não- pó de seriamente contratar .- · 
-·-<A.ssim, .senhores, l'U vejo que o governo· procedeu oeste se nilo aquillo.que elle saba qao se pode executar.:·:: ,·'"':·<i< -~ 
i:j)ntrato sem estudo serio. Sei que elle mandou ouvir a . Por outro lado ainda entendo que o governo rilt~':deviá' ::·' ,, 
directoria· das c bras publicas, e eu honlem li o parecer .fazer este contrato sem attendor ás condições de exeqii'ibi.:. .. 
dessa repartição exigindo taes e taes condiciies, e Ji Iam- lida de ; quero fali ar agora, senhor~s, das coodiçõé.s 4e' e:x.:. . 

. . bem. o parecer .• do autoridades, medicas, ãchaod_o que a eqaibilidade dependentes dos meios de levu ao fim esfà.obrli:: . 
cidade lucràva .em veotilaçlto arrasando'-se · os morros do Perguntarei : o governo tem· algam_a base· pára. -éonhecer 
Castello e ~anto Antonio. Não so fez, porém, o estudo es- o capital necessario para exe.cutar"se a obra de _que se trata?. 
sencial da exequibilidade da -obra. _ . · · . N !to tem base alguma, nem so encontra a este respeito . · 

O r~, perguntarei, nlll"governo ser i o pó de fazer um con- cousa alguma, nos ·parece.res technicos que ahi existem;. 
trato .. para obras, ·sem estar. demonstrado ·que n obra é enlretanto o gove!no fez um ·contrato •. Um particular pódo:-. 
e:xe')UIVOl? Não; um governo serio nlto o faz, porque so aventurar a Isso, aos azares da perda e do lucro;; 
aliás: representa o papel de contratante de má ló. Se- m:~s um governo serio não o póile. fazer:: um·· _governo 
acuso a obra não é oxequivel, diz o governo, quem perde serio quando contrata deve saber o capital que se vae. 
· ó. o. concessisnn!'io. Porém 6 mldé vossa ir contratar uma gnslnr para saber tambem as. vantagens que eU e deve dar c 
cou~a. em que .so vae arriscar o capitaL alheio sem cor- oito regntoar ,condiçõe5, tornando o contrato inexequível,~ 
Leza. do prodoctu. Se acaso ollo entenda quo a obra .ó nem cônccdor maiüres vantagens do que deve. . .·,; . ,. '-::..' ;·~ · 
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. :.,..:bi sa)FiÓusia.L'·»B Miu:o :-Apol&do. . ·• .... ·: , dentes~naquella cidade, quando· ihes ·dilO noticia.-daa~ :ein• .. 
::-,.:.,., t ... / ,_ · _ .: · ••:. prézaá' que s!lo fundadas· e ·que teem a_demonstraçloide;, 
.• ,;O'Sa.'S!LVEIBA. oA.··MoTT.L :-Ora, perguntarei: sabe ~ lucro certo. E' por isso que essa grande 'mauà de capitaes 
góverno o co.pital: que se deve gastar neste desmorona- ioglezes e mesmo europeus, que amuem· ás. caixas;de.t' 

-monto, quando. elle não sabe' ainda nem a cubaçlio do Londres, servem para fazer acquisi9iio desse.s titulos· d~s. • 
terreno para. poder calcular quanto ha de custar cada em prezas de todo o mundo, da India, da Pers1a, do,.Brasll'· 
metro de terra· •·depois de feita a obra ? Não pó de, por- etc., porém ·esses capitaes só. se po~m a disposiçilo:·das .; . 
tanto, saberó capital necessario; foi um ·contrato feito ás emprezas longi_quas a mais de'2,000.Ieguas quantlo·teom·· 
cegas, que póde · prejudicar a este concilssionario, e não· é ao pé de si a demonstraçito de lucro seguro, e oito lendo: . 

· ··boa fé do. go.verno ir fazer um contrato sem· saber mesmo essa demonstração, por uma velleidade avenl~rosa. dtf que'·' 
que &•parte contratante v ao ter Incro. O homem de má fé as braças da área do morro do. Castello e_de, Santo ·.Ao~· 
é que contràta com õutro sabendo IJUB ~ne· vae perder no tonio hão de se vender por tanto e por quanto, os.capita-' 
negocio ; o usurario que. DI)! presta dinheiro aó perdulario; listas não diio o seú dinheiro. -- ·~ ' - .<: , : 

: ·sabe!I~O que .. elle .. o empr~gará imp.roductivamente e. que . Além disto · esses grandes· capilaes, que estão disponi:- . 
não · t1rará lucros para s1 e para .pagar o empresllmo, veis nos banc.os de Londres para serem empregados,espreitan- · 
este procede de má fé. E' o papel que faz o governo do occasião vantajosa,em fundos publicos,nilo costumam col:-: 
neste ·negocio:. elle não sabe se o concessionario vae locar-se. em ac~iJes de emptezas no ultram.arsenilo quando, 
lucrar e faz com elle o contrato inteiramente ás· cegas. , ha demonstração complete: de que a obra é· viavel, de,·que· 

Tenho. ouvido dizer; senhores, que se conta com uma a obra póde:..so fazer com tal capital e ha de dar, um _certo: 
despezà. Ílé 20,000:000$ a SO,OOO:OOOll) para se fazer jnro. Sem esta condi~ilo ninguem na. :Europa dá o ·seu·· 
estã obrá, .tudo isto é àrMrario ; o goyerno não sabe nem dinheiro. : · . · · · · .. :' 

;IGI~. ,
1 

,

1
.! ;F· e e :'e bastante,· nem se é pouco, e contenta-se com dizer.:· ·Ora, perguntarei eu, qan.I é, senhóres, a recommendà~ão .. 

·~!l~1'/!~1.r 1I .. :~·.'.·.;'.·' «
11
se aca~o .. ror pouNco, eélle.~tarnojarãob 1Da.f1é·~,d» isto é,. qdue· ledva·p

1
!1ra a ~ud~opa_ esta? obcra ~ohdesmorot~am1 ento} :a~m· 

! 
.,., e es.se ar.ru1narlto •. ão. 1so o que a oa: . e.umgo~ epo er evantar 10he1ro · art1n as·par1cuares ·para: .. ''í''Wr I' ;.: .. •· ,.· . . 

~j1 ...• ·~:.1 .••••• J,: .... i._·.-.:.1;···~.~.-.·.· .. r:i.·.',··.','!,•.: •. : ..• ~.< · ~~.i.~~~:~~~ec:~;:~c~aoqu~: ·~~~ :N!s c~~~~:n~a~ eg-~:O:OC: ~!: :::o:i~~!~s p;:::;~ !~~:t:~:: tea~~:~::err~~nedr~~ ·· 
, g1fnhar; _ . . . . todo o mundo, não sabe de lá somente por· meío dá. carta 

Í1J:.1iii ;: •·'•i J . Mas, . se .. acaso silo precisos SO,OOO:·OOOp para nma de-recommendaçiio; essas grand~s,sommas ahi d.eposita;:. 
,(,ldl~'.!i}:i i em preza· urbana,. para o desmo~:onamento de· duas.mon- daseó procuram, .como já djsse,. emprego 11as e_mprezas Ion-
YT)::·::l1l·; i ·tanliãs· e. a constrni:çil:o·de docas, de um grande cae~ e de giquas, só se poem á disposicilo ·destas emprezas,quando 

';·:·:.·:i4)JI1l.
1

1,1;.:.·•~. ·. ,. uin.quelira-mar para o deposito dos atterros, .é compre- ha uma demonstração Ceita peia autoridade dos ·seus grau- . 
. )ru•;•,, 

1 
.. ,, .. ..honsi:Vél·que, sendo preciso para isto 30;000:000$, o que des engenheiros. . . · . · · .. -· ·. · ··· -

,.,,i ·l'··f · :" · - e.n .contesto, o concessionario possa l\Char no mercado do :renho ainda idéa, senhores, do que ·aconteceu· ha bas- · 
;~'i\ :r<j: !i:::.... .. dinheiro, que é.a praça de Londres, essa qnantia,apara .tantos linnils e nesta COrte, quando· se tratou ·de contratar 
::;:!: ;Jjli'.

1

:.:.! ,. .. ficar inactiva. por óito ou dez ano os, tempo. que aolira ba em Londres a estrada de ferro do Joazeiro• Houve difficul-

' 
.. : ..... 1 •. 1 •. • ... :.',·;,''.:·.f .. ,·.'.·,·i;i,'.;··.~.· •. ,'· i_··.':/l··.' •.• • •. : .... ·'·,·.· .• : ...... · d.e_le.~âr afazer-se

1
, ~~m receber juros? ~· ?dinheiro inglu dad

2
e /para esse e·ontrato; a assembléa·p~ovinci.al 1c~nce1deu· . . .. __ _passeia pàra·lão onge com essa.garant1a . ·os o o'addicionaes, e-ainda assim nllo fo1 poss1ve · ,aze -o;· 

. h· ,, ''''i ,. . Não, o governo deve ter a expcriéncia- de mui1as em:.. havendo .estudos feitos ·aié· por· engenheiroídnglezes'.da 

:.; ... ~ ... ::.~ .. ,:f . .~· .... ~ .•• !.:.·.r.:.: .•.. ·.; .. ·.·.-.·.·.·.;,l .. :·.':.•.: ... ·.:·:··~ .·,·.•.. . . ~;:~:;:~:~::r. ·:~~~:::·a~!;'i:: :;~:::; ·;:!:::~::::~ .. i{~:E.:~~~~:r~·::i.f:=:: 
r. - .. tiã·algn!D'à do Estado ,e.que exige um capital destes de estava bem feito e que a ·estrada·podia dar:jnteresse;,,:á: 

1i:·~::il.,ii!i..:~ •. SQ,~oo·:o09~, para serem empregados em tirar as terras do vista.· não só da g~rantia de juros como·de outras con.diçõós.:. · 
'j'l~\i';i 'Jjiii/ morro, pol-as dentro d'agua e fazer um eaes. Só no fim'de dez economicas que elle apresentou. : · ··. , ' , , .. 'l•~.t~ 
':.~.i~~lii,J·.; 4!:J I':. ·. · ánnoi(esiã: companhia poderá princiç.iar ll ter lucro, :e que . Já se vê,·. senhores, que esca empreza.do ·.morro ;do·,Cas;.,.· · 
!Th!;~··:, !i { .'._- . ln~r~;?..}Ia. alguma. demoostraçito de lucros certos·? da. tello vae para Londres com·uma recoinmetidação ;contraria 
~··; .•. •,\· .• ·".;.·.~:·:,', ..•. ··,'· ,:.:·,· .. ·.:.·

1
· :!··.··.· .. ·,. .. .4~ea;~3o0,!D0o0r0r,p0_p0o0d:rd ~~r 30d,OOO: OOdO$ e os lucros qdue ad ella dos bengen~ei6ros que)~1 citei1,. com ... a recomme:daçi!o 

_:. . .. esses· .. , : lP ev1am ar em· ez ao nos e que . u- · e que a o ra nao · ex~qu1vc , pc o monos com ·os .avores · 
~~~;1} ~~ ::::j i) ' ,. · plicavam·~ capital? Qual é a ba~e? Por que preço se .ba que o governo concedeu ao concessionario. Esta é que é'• 

l
'.' .. iJ',i.·.'.·.•,.' ... •,l ,·.·.·,•.•.:

1

: .. '.· .·· .. ·, • de· vd· eilder:a· bdraSça d
1
e .!Aerrta ~a área do morr~ do Caste!lod~ a questão: qne a obra ·não é exeVquive

6
t. · Creio ~ue posso' 

, . · n& • o morro o ao o o o01o, para que sua 1mportanc1a ., censurar o governo dizendo :· .. ós · zestes um contrato .. 
;:(f:; i ''!' 1

· .. • p~ra fazer face ao avanço de 30,000:000$ do capital e para ·uma obra, cuja exequibilidade-Dilo conobeceis~· · > • 
::;\:t ' i .. ) ) os juros .n!Io cobrados dunnte dez ao nos pelos· accionistas . · Ora, senhores, uma vez que combato um contr&tó:Jeito 
;m:.' di:::··.. qu11 fornocerem este dinheiro? O nobre ministro sabe o pelo governo, pelo lado da·inexequibilidade da l•bra, s~ja.:: 
.~.1!,":i.·.: .. ~J. i,'. i ,·· .. preço·por que se'ha de vender a .braça de terra afiin de se me permittido perguntar· ao governo: Se esta obra· do 

.. I p·oder calcular ~ · · · · . · · · · · arrasamento do Castello já era im rnensa .para a em preza, 
'·fi[~·;Ji(j:!'; ·· .Quem dá dinheiro para as emprezas.do Brasil ni!o silo por que razilo o governo n~o fez .concessões separadas . 
.. ·,:.\'{./:),1 '.

1
."/(: os banqueiros, sito os grandes proprictarios da_Inglaterra, para o arrasamento do' morro de Santo Antonio? • ·. 

:t· .
1 

:11 sit9 os grandes capitalistas do mundo que mandam as suas Parece que se a obra é ingente, · inonuinental, o go-
' .• !··· .. ·.'.· •• i.l !:.·,·· ... ' ,~ reservas para o banco de Londres aflin do serem emprega- verno devia queret approximal-a o mais que fosse possiv"el 

das em ·fundos poblicos ou em acçiles de companhias, a dos meios limitados do a fazer, e entlto porque nllo fez a :f':' :i ,,, · conselho ou· direcçito do seus banqueiros· ou correspon-. c?ncoss~o do" morro do Santo· Antonio a uma pessoa, o a 
'I 

:> :~ : :'• '! 
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.... i~~: ·:. ... :~;~, ..... ~·· 

:_ :-:.'sessão em ar ;de .:JUll(Ó/. 
·, .l~::~~ ·, .... ,;i,·i·:;;:·";:;-.....;.· :..;'.;..· ;,..;..;..;.......:.:··:..· ..--:-;.......-...--.;·;;;.~·;;.·,;, ·• ·;....·...,. -~---__ _.... ______ ._.. ............. - ---· ~.;..;..~----:--~---.-..-------;;,;.- ,•.:·: 

.··.··S~oJu;Órr': do~Ca~te~lo.· a' outra,'/ ··-~ois -~ílál~~~~~':deat~a~ c~Ji~: l:ci.:,;~~.ljcri;; 6 ''.·io~ifl'dreote: ~ao ,:r~~~:-~ re_ltir:'.~p~lo~~r'):m~; · -~····: 
::' · .. cessiJiís·'Jilo'tioha ji\-prqporçilea g1gaBte•caa-.?· '!'·~·"}.'(:' · · o1stro do · Imper1o, ·o a pelo· ·Sr •' m1outro da<a~Jcaltura • 

. . ·Atiódat·Jiiàis:•se·o governo quer com e1!'eilo 'áoiluir a esta Mas-o que é verdade .·6 que ·o -cootra&~·- oilo~~evia aer--aa_; __ 
id6a,da1:veotilaçilo pelo arrasamento ~o morro' do'Castello, :sigoado pelo Sr. ministro do Imper1o;.e -e1m pelo-;Sr.::_ 

.- ,_ ppr'qa.e'·ilizlro ~~o-ado piou outro systema màis cooveoieote ministro da ag_ricullura .. Nllo !aço, p~r6m? qaeat~~,d1ato•~ · 
';. : .. : para:'a~exequihllldàde 'da o_bra, que era contratar o do- · Ma·s, Sr. pre11deote, este coo trato lo•. fe1to co~:d!J!,~D.~f

m·oi:ro';ctó-:Castello, mas por partes, por qoat!ô, cinco ou deocia da approvaçilo do corpo legislat~vo pa_ra·q~a~r~o(d~~ .. 
. .. · seis·~'partes, concedendo . aos cootrat_aotes lambem por soas condições. N:r11 quero. demorar ma1s ~· diSCUSI~(I,::P~~~- ... 

-pàrtes;··as vaotll4l'eos ·qu_e oa.erece, _ou outras melho·· isto_limit~rrei a minha arg'!_~entaçllo o mats qu~·:!or,,P,O,~~:::·i·,:: 
•. rea;\'porque~ não· ·sou do· ~arecer daquelles que eoteo- sivel,·para que o oob~~ presidente. ~o cooselbo .aprect_e .. ~·~· J~~;< 
• dém- que·' se deve amesquinhar as· concessõBPj ·quando razões que eu t~oho cootra a op1n1~o que:elle : suste,oto~.:-"::>) 
àpparecem emprezas.;Para a execução de obras dever-.. âote"hontem. · . . , · · - . -~:: <.:<>:··:::•:;·; 
dadeira utilidade publica,. o·Estado. alo tem _interesse· ; ,.,A·camara dos: Srs. deputados, ~ppro.vaodo;;o:p~ntr~t~;:·~- :· 
neohum ·em que as companhias percam. Mas por que razão· emendou-o, e _emendou -o em con_dl~ões que: nllo.<,e~_t!'vam . , · 
o goverrio1 veado que. u·ma das dilficaldades ·da execução sojeitás á sua·approvaça:o. . . · •. ,,:,. .. 
~esta ·:ohra··é·.a·.ingencia: do capital necessarioJ· doS meios '· ... · . .. - :- . . _ .. ·.··.~~· -~~·--~~·,: ··: · .... : .. : -~~-

.-materiaes··para ·leval~a a efl'eito, oãci deu a outro a coo- - O Sa. F1GUBIR.L · DB -.IIIBJ.LO :-Apoiado, Isto ·J_i\;,!~1 de-:-. . · 
·cessllo· dó' arra&ameoto · do morro de Saoto Antonio? moo!lrado.,:, ~ ·:,,'-': '-' · -:~ ... ·· 
Por que razllo ollo den 'separadulleote o morro do CasteUo? ' . o Sa. St~VEIRA. DA' !IOTTA :...;...Os artigos qu~;:cÍ~piuldla~: -, 
Porventura a éoocessilo do arrasamento do morro do · ... .. 11 ... · · · da approvaçllo do_ corpo legislativo eram quatro r mas o e_ ~~;~·: . 
Cast~llo tem alguma .. depeodencia do . arrasamen_to do alio estaYa comprebendeoda a .emenda que a camara· doa_: -,· 
morro· de Saoto . Antonio? Nilo ; oilo tem depeodencia deputados tez. ao _mesmo ._contrato. Perguotar~i;·:~a_!óhór_ii~;;.' _ 
alguma. · Poi~ S&· não_ tem depen·deocia; se são cousas que .a camára dos deputados pode- fazer conlratos.~om,:pa!-11':~~ , ,i';~; 
se "podiam· lazer separadamente, pondo os meios mais ao colares?· Não; •.. Dll.o póde razer.-Se ella _,oão pó~,~-r~.:ze~é::~~~~ 
alcance· ãa ·limitação do càpital, pc.r que razã:o o governo contratos, como . 6 que appareoeu pe!aoteelll\. um:.P.~r!!;'>:;~R&· 
cootre.too· Jo·go tudo.? E nilo sei como nã:o_ !oi lambem o· cu_l ar, . estipnlaodo ··uma coodiçllo . d1!e~sa • daq~ell_a;•;9~~-.".~+1.~,:-. f .. : 
morro •de Saota · Thereza. Foi talvez porque· o morro de 1 d 1 · t •8 ·· ·· · 

. Saota ' Thereza está· bem amparado. Portanto,' ·senhores, tinha sido ostipu a a pe 0 - governo, 8!» !!1.0 ~g~tnc .• ~~a:e ,::';{P''-'J 
êm detrimento de interesses publicos e ,adiDIDI!tratlvos,_cJIJ8 ,•;;::·:·•: , 

este'cootrato; a· meu ver, póde S!lr atacado pela lU& ·basa •. estavãoi a cargo do' governo ? - - . '· :." -.~:1W1'?: ~;;;:· 
·Mas, aiodà mesmo concedeodo'qne·haja as vaotageos . Que p'apel foi. esse que r~z _a: cama~a'l· o-_que es.~!~J;-~2:·/; 

que seduziram· o ·governo a CazeJO::o; de . !Delhorar-as coo- contratado era que os armazeos_'re~~rLenam pa~~,~~~t!,~~t\'~'<;.~g 
dições de salubridade publica; o governo !ez um coo trato uo fim M prazo ; . mas a ~ama.ra ~1sse. :: o~o; :cDI!!ÕI!'::.9.~!if~:r~:i%! 
se.11(estudos completos, devendo reconhecer pelos estudos· elles oilo revertam, quero lazer este lavor aoa·concesaJ~2 ,,_;; .,•c: 
que a obra é ioexeqtiivel; Fez portanto um contrato sobre oariolo ·. ·_ .· ·• . · .. - . _ ·•>·~:·:~~!0'.~9::~1-~~ 
obran ioexequivel; com um concessionario que ~de boa fé Seohorea, oito me as&eiita bem,càeguindii ~-·es~~~~'!ãz;:~:ir-;'S}t 
se dilpoz' aveitturosameote· à" empreheudel-·a, saheudô o dical, vir restringir· os direilôs do parlamento_ e!l!··r~!-~çil~;.: '):" 
governo a priori que elle oilo ~· póde levar a ell'oito. . . ao governo. Sei que um dos grandes parlameDIClf~~do: •. --

• · : Srohores,- é caso 9ue · adm1ra : que qu,aodo a le1 . de muodo·, que póde se'rvir de , m_odelo~ 0 ifa "}o_glà!!~~~~; _-_ < : 
182S, _· qu~ está • em. v1gor, manda . pGr e~ hasta puhhca_ exerce !uncções administrativas oa approvaçil~: ~f- ~~-rta,~ , _ ., . 
todas estas- ~rao_des obraa, o gove~oo Cu um .. tal coo-· 'companhias, Jia coocessil~ de pr~vilegios p~_ra ·-e~!tos''t~a-::·:·--_ ... 
trato: sem aoouoc1ar que ql!e~ proceder a-o_ arrasamento .balhos)ohlicos a camara· dos communs. tem_ .umà;'J!O'IS;:.,. .. _ -
do.·morro do_:CasteUo. ·Eu.set que appareceram out~as dicçilo que· deiega a!é a commissões _·p_er~a~~ê,~I~Ef.ii~~';;;:;c _ 

. propos!as, mas. o gove~oo Jó alleod~u a ~st~. Não. d~v1do que fazem essas concessões; ouvem ._os 1_ntereue~~~PP~.~~,~;;:'·:· .. }~ 

._que &eJa a mats vao_taJosa, mas ha quem o conteste: o~ 0 , 09sso parlamento,_ porém, .oito e-~~á ,.organ~.ad_o,,!!_~t,: •.::.> 
· . o!'!~~ pro~ooeotes duem .que as suas,_prop_oslas .sllo a1o~a mesma maoeirá, todos . os dias (e pàra lsso.,p~ço.~!'~~t~~~;;f.;:G. ;; 

~~1s vantaJo~as: · · · . . . . . ção do go~erno) o !JOSSO parlamento e~tá repo,o~~~~.~~~~s':•t.r;:;.:['.;j;, 
... ,Mas esta, senhores, Dilo é _a.tiieg_ahda.de que o governo .ráias que 0 sepJram do t~rreno _quo e -_da_.~OIJIP~~~D,,~Ia}'diit':•;tj~~-':~ 

com'!'elteu _o.este contrato, ,e s1m.!o1 o de .o lazer sem. ao- governô •.. Trata:..se, 1111rb• grat1a, de conce~er-;::ll,ç_~,-. :~~i~:;< 
UUDCiar preVJa~eote. ' . ' . ( .. C6Jlced&-as c cÓrP.O legislativo 'f Nlto ;- aot.OfiS~~o;~go~.... i?~~J'i 
. ;.:E~. oão se1 como o Sr. pres1dented~ conselho ~óde para ·concedei-as· por mais te,mpo que_al~i':P!I!~i,tto~~~'t'i·::::~~
concdlar .. os seus doas. _collegas do Imper1o e. da agncul- note-se que 0 acto legislativo ·não .é ioiperatiVO.I'é~!~.~~,-~,~ ':·,·y 
tora sobre • a ;competeoc1a de. qual delles_ dev1a fazer este htivo .- 0 governo póde conceder 00 deixar dii.: eo~ceder:~ .:-.c i: 
cootrato:Ahie&tá o·regolameoto de 16 de Fevereiro de · ' . .. ,·_.;;;,• \·~·:,:;:~,,;; .· · •· 
1861, que se _expediu para a execução· do decreto de 1860, O SR. DIAS DE ~ARVALUO :- Apotado~ .... - :•' .· ::: · •· · 

. que; estabeleceu 'positivamente que . ·todos os coo tratos ._ O SR •. SILVEIRA DA JlloTTA: -Trata-se· ;de~ mandar· 
sobre' obrai! ·publicas' deviam ser. leitos pelo ministerio da matricular esludaotes que oã:o chegaram a tefupo,··que •t·a•·. 

· agricullara. 'Eotretaoto o- Sr. ministro do· IIJ!pedo;_to- materia que aos occupa priocipalmeote ... · 
m~ndo a quo.stão somente pela Cace da s~luhrldade pu- 0 SIC': F;a A DE lUBLLO: --E 6 0 qíui 0 ·_-governo 
bhca, para re&olver sobre· a sua competenc1a, .tez am coo- . . UBIR 
trafo·sobre obras publicas, aatorisundo o coocessiooario á deseJa. _ .• . . 

0 
• 

organisar uma ~ompaobia anooyma, sem dependencia do · O Sa. SILVEIRA- 114 MonA:,-._ .• p~1s, ato.est~ 8 mez. 
minislorio do obras publicas. Jllas isto ó minudoocia ; pàra da sessão n!Io discutimos oem uma · Je1 . de Corça, temos ~?..:· 



'. :• ,; .,... .. . .~--. ·. 
I : :.1 ~~ (~ . '~' . ... • . ·: ..... ,., ;i"· 

j .·J!!I.;·' d .· .. •~~· .... ~··, .. ;"" }J~.f • .' 
,1fl:!~~l{ )''I ·ii .. · . . . ·- '·· 
~.~~~~~~~ ;j:;::; li. 142. sessão -ein 11 ~ae .Julho:•·- :~ 
~ I ·,; ~ kJ·I:f~~ r 
, , , ·r]1 llij~ 11

1 

: ~ tratado. de .nego cios de estudantes; de ,algumas loteria~· e ': ten~er. •.. ci nÕbr~, ~residente do conselho, com_ o .. :i~~i~~~~~;·: 
~ :f·:, I agora,do morro do Castelfo. • • . "~·. J • . .• . • .. tem-:o•corpo.N~glsla~IVO,: quando ~he vae um. contrato;~.qu!-.; .· 
'H'.,, · ·s· · R B ~ ( · 'd t d consollio)·f ·tem competenc1a·;m1xta.:,,de ventllar,-de-estudar:~~e~,c!)~,:O~ ;.• ·. i 11 1;1) 

1
, , , . O . R. VIBCONDB DO . 1•0 RAIICO prm en __ e 0 ·prehender no seu exame :e decisão .até~ as. pli!!e~;·.;_que:;nlt!)),. 

, i •· • - ' ...._E .o recrut_amento? . · si!ó de. sua competencia .. Supponhamos ·nós; que:.a:camara~·-
J 1/l :L . • .o· Sa. _SILVEIRA. DA. MonA:-. • • mas ~rat~-se ~e 'dos deputados recebe um contrato com e~sas quat!o'lcla~;.',{:;.;. 
H): , /- con_ceder dispensas_ a estudantes; o_ corpc.o legislatiVO d!z, solas, que pendem . de sua approvacito; .uma vez quer,e(.:•: _,. 
: /!;

1

:; I' " ·• • .fica :.dispéilsado? Não ; autorisa o governo para dispensar. Lava o. contrato sub-}udice, digamos assim, ao alcancé::da~.:. ·:.r 
1 ,)IIIi. '0~co.rP..ó';hKislativo niio póde entrar. em materia que não camara dos .deputados, ella podia.apreciara. conveniencl'à;i, i: ~~·.' 1 i i :... , ' e: de ·sui;competencia ; niio está no nosso systema, porque desse contrato, apreciar a conveuiencia oti desconvenielfci~. ·· . 
. : ! I!:· I; f · : é_-principWriiccnbecido pelo direito... . . . d 1 soas disposições;. uma vez .que o contrato fosse· a elh;it,•-
'! •: .. 1 '; • -~_Senhores,. o. corpo legislativo occupa:.se somente dos podia dizer : - não approvamos semelhante contrato; · 
:: j i/;; .. .' i~teresses. :permanentes; define o direito do cidadã!J, rc- apreciamos o seu contexto em globo; mas não o áppro::-.. 

· . 1: ,, :: gula'• éi est.do 'das pessoas, organisa,. regula propriedade; vamos. Jllaa desde que a-camara dos deputados receliei'i'o . ·it!\ i, ' . uias.'semprê'.qoe se trata de.attender aos · elementos. ~o contrato do governo com esses quatro. arligos, que depe'D,.. · · 
, , . ,tempo,.:do.logar, 'da equidade, a c'ompetencia é dA adm1- diam dnua competencia ; comquanto.· a camara po·des~e;: 

. /ii;,!:,;{.: · nistra~il~ pulllica. . -. apreciar todo o contexto -do contrato, não··tinha · eiJá~~ô~i: 
lf :.i!:'::, i1 .. . .. _os~.:.f. .. IG~BIBA_DB MuLo :-Apoiado. . . pd~.r~~~~ia~e emendar· aq.uillo. que não estava sob' soa·~o;~-~~ 
t,;·.r'r., ·~ ' l :: O S S 1\1 P t t e que sou -
'I'· ''''f' . 1 • · 1 .;,) · • · R.·~ .1 LVBIR4 D~ ~:ru:- _or ao 0 • 0 • m 

08 
.. Eu !aliei nesta materia; Sr. pr~sidente, principalme,nc~·· 

'(i:'i;i::l1-r'( !, · - -rad1cal,, ma.s sou. radical qne qqe~o. que. cada 0 d 
0 

_por causa desta_questão,-·porque lamento. qoll, apeznê 
J:d'~l,: _P!I~~!es._es~eJ~ ~o seu Jogar, niio est~Ja. lnv:adln:lo 0 terren 

8 
:da deg~ner~ção por. que o governG:repr~sentativo téiD_ pas-: 

~,;,r::f· : · , 0 ._ . ,- .... :d! .. -.o~tr~ .•. assim co~o ~stou aqui dlsp_utando sempre 0 · sado no noss.o pa1z; apezar de qae as nossas camaras · 
1:'-i\!:~i; ,·~: 'i·~:;;",::.~> .. ;:;:: d~,re~t~~ .do c~rpo le~lslatJVo contra as Invasões ~esi~rd~- estejam reduzii:las a uma especie de comedia,.-por~ue ~il:o· 
I )il.i ; ' ; .. ;. !;:::f.;;i~S;fi;t::·;;ll,a~!l~ que. to_dos os di&S o go!er~o faz de _suas aUubu e~~~ é ~utra cousa, é uma '~asca~a de 'governo representati:VO . 
1: ii{;.;:.: • .'.7;,;;;~:.;;.::.):;;\,;;:,e;~m;me~o~cabo dess~s a_ttrlbolções, assim .tambem v a ér· unicamente;_ apezar d1s~o, a1nda nós! q11e nos assentamos . 
;.Ji.>.' ,, •' .1:;!:(-~t~>r:~:.-;;:d'llfS.r que 0 corpo legJslatJVo ~~o é ~ompeteole para I z nestas cade1ras (nem .sei se siio cade1ra!, ou se são cata- · 
~-·.·•··_;'.. '.· .• •.1 ,~.t:·:~~,.-.o.,:••,;._.aquiii~.IJUe .!J da alçada administrativa. · · •cumbas do regímen representativo) · ao menos uma ve_z 
• ' 1 ·~··"'" ''" .,,...... • ,.... ·E~ por··;sso senhore• (note se bem) que aacçii.o do poder · · ' · · · · ' ~ F,Ji! ;, ·; ''

1
.r:•: .. ,._ _-·: ,:,, ~. ~ . • . • . - ' . · ou outra venhamos aqui pugnar por alguma idéa que oito: ' 

:;:L'.;{ i!;:::: H: 0 ... Jeg!sl.at1vo é sempre mte~m1ttente, porque os 1nte!esses d: seja da degeneraçã!' do syatema... .. . '· . 
·'.:i•:O,iH:(! :i. . .. ,,;q~ll:_el!e se occopa .são I~teresses permanente~, 10.teresse Agora está brotando uma outra degeneração: os .con~, 
·:.(:~;;;} ',, ~ : .,,,_, . ~< :!'~r~,etuoa. A acçiio mterm1tente do poder leglslahyo está tratos que o governo fizer vão para a camara dos . .Srs • 
. :f.ti.i·;·'l: ,' f:h:-:· .. :_.-,,·,;./~~c!1.~a~.do cz~e a soa espher~ oc_cupa ~s espaços_ lucidos da d.eput~dos para serem melhorados no .sentido .. dos co'!!ces-: 
,::t ! ;, , ·; ,, .• ··;•;':--;-., :/~~ter.mlltencla do po~er legislatiVo. . . . S1onar1os I Ora, so acaso a camara dos deputados. em 
t;l r:',.· , , :: · .- _ :. · 'f'E,.ntretant_o agora qner-se estabelecer esta doJ$'I~a Jogar do allerar uma. claasala ,que. nlio ,era de .ena compa~; 
j~:' ',: ] , • .. _ ... · '::·DO:V~ '.';' 0: go!erno é competente para fazer Contrato:, 0 tencia, para melhorar a condiçlio do. concessionorio, qui-
i• r::: .J.'·/1 . _ , <:cp~~O~·Ie~lslatiVO pó de .approval-os ou desapproval os. zesso alterar u!Da ~lausula qu~. não lhe estava .sujeita 
1 :.'· .• 11,1 , .. Se." eat~. contra:to para o desmorona~ento do morro do contra 0 cooceSSionallo 0 que dma este ? 
;fiii':.i r :J!i 1i ~ ~aete,Jo.'"nlio t1yesse esses quatro art1gos, a cam~r~ dos · · ·. _ ·· ' · . · · . 
. •t,, ; )ii , ! ,, ~ ' deputados ·poderia pOr-lhe esta emenda ? se não existissem O Sa. FIGUEIRA. DB MBLLO :-E' o que 'fez na· condiçilo' 

;J::il;: : ···~ :~ · ··esses:,. q~atro_s artigos de taxa,, etc., que depe~dem do {'•, o obrigando a lazer um ediftcio; . · 
:'i'li;i ·!; ... ' i~ corpo,.Jeg.,JatJT?, na cama~a poderia emendar o proJecto do- 0 SR: SILvsm.L DA. Mo.Tu: -::'Os .senhores ·r~llam em:_ 
.,: !\ :·, 1, ,::i; contrato 'l_,Não' ão podJa. 'edificio; que ouns é essa .de lazer um~ casa que não se 
:/"'U':·!(!!:t~ ii .· . O Sá; 'VIEIRA DA. SILU:-Nem.lá ia. sabe para quem é, com ·mobilili?_.Ora, em um. c.ontrato. a .. 
i!:h; i; .;J:!; ; , ~ :~ · · .:•·;.,(> SR: SILVEI liA. DA MoT'T!: .:_Nem Já ia. Pois então, se re_s~eito de obras no ~orr~ do _Çastello,. que _é o .templo;d_e~~ •. 
t,r\t .. ,: Hf'• j!:.;,,, .:._..-. 8ém esses··qoatro artigos-.a camara dos deputados .não D1ana desta época, 11'-se 1nser1r uma dispoSição,_ !aliando.:~ 
(!:::;··i: li.:U<.- <~ . -pódia··. emendar, comó é que quereis pôr a commissilo da' em mobilia, é ridiclJlo, senhores, ainoJa quo rosse, \ o,qntt·· 
'''': ."; :· .. :! '· :.:.: ":::-, .'<:: .:._cálliara: dos deputados em race do um contratante e fazel~a· de certo não ha de ser,. como a mobília do ··conde· do '-
!t.i:' · 'li ;:t \· .. · · · • :carrâncar. ao Estado vantagens que o governo tinha dere- Aquilo. ( 

:·,i,:;,'. i.;. _; ::::: [!,;,}.i;'·.:.: .. :> rido no eontrato, dizendo á par1e-deve-se-Jhe dar mais do · Sei, Sr. presidente, que toda a opposiçito ao projecto 6 " 
i r: .i,i/;·:.~:_. · qúê :0 governo deu?- perdida; que a idéa popular mesmo é do arrasamento do.. . 

H:;.!''::!:'-.';,;;<" .. ~::.o, SR .. _'F. 10'usiRA mi MBLLO.: -E dep. ois impM !)OVa· morro do Castello; ·já disse que niio quero escorar esse. 
;~Ti.', ' . : /'~::·., · - • morro; caia elle. Se1 que aidéa popular, qué o governo_ 
''.:.< , !', ,) , : :) :: .;' có~dição á parte. . · Iom geitosamonto áproveilado essa idéa para querer fazer 
l:i'i f1 . r''': .: -:;·O_Sa. ·SILVEIRA DA MoTTA :...:..E• até uru papel desairoeo o monumento dasta época com o arrasamento do morro. 
Y:.il: :i);; i_ para ,o ~poder legislativo; é lançar-nos a responsabilidade do Castello; porém, apezar disto, assentei que devia Cilzer. 
!i;:_i.:J ;:,;i) de~ querermos ser com as partes mais generosos do que o uma contestação prio~ipalmente a eete erro.juridico, novo, 
::.i' : :1 :: : govtrno Córa ; é honroeo ao govorno querer para si o papal que so quer introduzir na marcha ·dos nossos trabalhos. 
:~-1 .. i · · de• zelador dos interesses publicos; e lnnçàr·sobre acamara hgielativos. - / . .: · 
, ·:' 1 dos deputados o de melhorar um projocto em lavor da O nobre presidente do conselho ja me fez. desanimar a 
. ··· i parte.· . · e;te respeito, porque ante~hontem, quaodo nós contestámos . 

. Senhores, esta opiniilo DilO complica, como dou a eu~ ena opiniii.o, ' e lho dissemos que isto era um-erro, S. Ex· 

I, 

,·, (.'' 
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· . · ··~ :. :~·~~~~~~~;toa-:se para' nós e·dis~e::- os·se~liÓ!es;sé~ll~·~;n~stres, 'q~~ on~o~idoro( dessa>parte· do Jil&oral ;··eltlo·;aaa coo.:; · 
,, . : ;,pol'.ll_m.Jsl~:~o.a camara. ~~~~deputados. tamheiJl!~li~'D.JBS~riJes .. d1çiJes em que llca.rlo os outros, quando ·as dual "mootaol• 

· ,:.•., N4o·~~VJ.do,,r,m_~s cm o que. v .. Ex•-'.ml!!mo,.·é."DIIIi dos que nbas-dasapparecerem. · ... · • . · . . y ·.;: · ·: • 
~ .' ~·&eelli:~culpa;disto,'}lorque -v. Ex. era ministro DI -occnsillo . Creio, pois, que devemos pOr á margem .-a. . - dO:. •. .;;;; 

, ~m·•que::mandaram-me:ensinar em .S. Paulo direito admi- utilidade-no ponto da vista medico· ; ella está ·e .,., 
,:,~ai*ativo,yao mesmo tempo que mandaram o nobre sena-. julgada por opinilles muito cómpeteotés. · · 

·-... ·::dor. pala. .Bahia ensinar no Recife essa mataria •. N4o ·sei se A emprezli é grandiosa, e o nobre ·,Stllili:ô~illi,a.; 
:. ·:,~Ue-<ehegou a eosih1u; mati:'éu ensinei um anno, ·a ahi foi o ministerlo, daÓdo andamento· a· este.Jie,~~:oc:io;_·:·qi:te:·fâíi(:dlã;i< 

. ~(á~"'aprendL i~to qao tenbo aito• Od senhores querem que longe, em que tem· intervindo muitos m::::a!~!;~;~~~!ir.Jr~~~;~~;~j 
' }!Pe:.~esap~enda · todo que ensinei ; por isso é que os. disci- d_o qual ~~ ·màís de üm acto legislativo, 
•. ::püJoa .. abreslllo:se revollando contra o mestre. · SI a gloria de um semelhante. meJD.IOfllmltnu~o s,&Jii'];dlliyidà~~~;:::;: 
-~· X O ·'. Sn. -Ms®ss· iis A LIÍf~rn.l. :~ Se h a mestralhilas -na alguma, leremos muito prasar em, ~q~~~:o;i-idis!;s;o·~;l~(~~~~-~6~~t~~rf:0' ,. · · eãmâl-lll · · : ' · · · . a nossa administração; mas Dão p1 · 

. · . · _,. ~ .,, ,, · :' .. _ ' . : . · .. · · - , · . , . · . gloria. que possa haver em raalisal-a: · 'lllltr{~fCltllerA:i ;:: 
· _ --:·P~,S~. $rLVB)RA DJ. J!;fon! :-Ao. m_cnos qDIZ t1rar de, a. m:Oilos e principalmente á 

.. e~~.reJnlm a,responsabllrdade de ter .ens1nado taes cousas. lhe o·sou necessario e animador 
. ,.;_ii:~r.-:ipresidente, .alio quero, como· disse, obstar a paesa- · 
·:g~~~do;projeclo. Já o nobre presidente do _conselho diSSJI 
qu,anto era bastante· para mostrar o empenho que o go
verno.;Caz por: e> te trabalho. O que lamento somente é 
·qua:,o.(nobra presidente do conselho, tão ·favorecido como 

"é p_el!) bafejo da-'omõipotencia: divina, não empregue essa O Sa • VISCOI'DB · no · Rro Bn.t.Nro {flf''llide~•le''do;;_é:r,A'!!;c 
sa~ força immonsa para fazer grandes bone6_dos a esl~ •elllo)!·- Desejamosessa grande · · 
parz (eu. queria ser nm .dos soos obreiros), e se contente .vista a utilidade que délla resaiCarA para a 
com o estar q'ueràndo deitar abaixo o morro do Castello. parlo. ' . . . .. . 

·.Tepho _concluído. ~ O. Sa. Siiv~ru. o! Morr{ : -'-Daqui a ·.v_w_•••v••: 

.. ()'sa. FlGUBIBA. ris Afs'i.Lo E OUTROS sils. SBN!DORBS :- . o Sa. VISCONDE DO 'Rro BR!I!ICO '(pr1Jt:idli~IIJ'doeorl8il!líõ]l:::; 
~liito bem. Disse .o nobre senador que as condiçlles 

.o emprezário nito· poderá levar ao càbo lanlanho'éoJnài•t;.;;:: 
o'sr. vl•conde do Blo Draac·o (pruldentiJ •timenlo. . 

docoluelho):_;_Sr.-presidenle,· coiiclai do discurso do nobre o Sa. StLVBtR.l DA Mor.r! :_ ~ Creió. 
seoád~!,Í" 'pela província_ de Goyn qno ella .iiito só iliio quer 
es~cirar"oa·niorro&, Dias até 'deseja ·que este·s caíam. Na; ver- O Sn. vrscoN~B DO Rr~ BaÃNc~ '"'''"'i.tl"••t .. ·dn·: 
dade as objecc!les do nobre senador foram antes .no sentido lho;, : ;-- Pó de ser que S_. Ex. tenha razão ; . 
de qae··as conÍiiçlles: silo· muito onero~as, e poem em·perigo · o goveroo considerar a empreza inexequivet1 qns1ndortâl 
a realisação da"empreza, do que em .opposiçllo ao projecto; tos projectos, _pr~postas a pl11nras lha estavam 

A ·helleza das mootanbas,· como a das sete collinas de quando os ma1s Interessados,. os que se ·aplresr1Diii.VBm~.COJID1t~ii,-':'!f.: 
Roma, assa poesia: qtie o ·nobre senador .contrapoz ao pl"no concurrentes, mais on menos Ó11'ereéiam 
do.arr.a.sameoto:dos morros, oito foi de. certo razllo principal;. -Desde que nllo vaa risco para.o :Estc~do 
S. Ex. é.maís positivo nesta materia ;. e se para a b_!!lleza· da empreza exceda ás· previsiies do c~:~c~~~~l:~~~~;~:~~~~~t. 
da. cidade. fossem precisas algumas eminencias, muiias qae o governo nãu' devia pretender maior 
ainda ftéam que não ·poderão ser arrasadas. · · · ma teria. • • · · .. 

~ssa'í~portanla obra tem por ,IIm 'n4o só ~formosear a. o· Sa. SILVEIRA D.L Morr.t.: - Devia. . . ·:~· ,.~~:·:.·.·· c ,·., ·:. 
capital e alargar·a sua área.habrtavel, .qaando a popula- . . -;· ; :_~,_;,;;;·;< •.. 

.. cão' cresce· de anno em· anho :·. · .. . · O Sn, vrscoNDE · DO·-.:.~r~ BuNcP (pres&derde .. : ~::;co~~).?';;.:···;-
. •· :. · "· . ·.. · · · ;. · · . 1elho) =---: • •• na o . deVIa JUigar::so · melhor .calcuh~la. do 

:~~.Sa. SrLVEIRA_ o.t. Moru :-Para. tsto alá o Realengo interesses do proprio· concessionaria. , ·: , .:~ú/;r;{~' 
ha· ama extensito. 1mmensa. ' · · 0 s s · · · · · · · - :::_. 

. <'· • · .. • · ·. . _ n·. u.vsru DA Moru: ..:...Ahi é que ilóS"'disétf ,.,. 
. O· Sa;_ VISCONDE no _Rro BRANCO (pre"dent~ .do consBZI1o): damos. · • · · · · · •· · · . :c;::,, . . .. ,. .i:~ 

.....:.. ' •. i!Jas lambem ~lll!nder ás. co.nd_íçõos do salubridade. . . . . ·. . . . • . :' ' >"-<il '!kB,~t'i;''~~~ 
~ODVO-(p~r qua o proJecto é a.nttqUtSSimo) em oulro tempo 0-~ft. VISCONDE 0." Rto BRANCO .(PTIJUdenle;,dO,.Cti~IIJ,rf!,:,",,l~·$iíf 
dmrgenc1a. entre os profisst_onaes .eobre. este ponto: lho)·. O governo d~vta proceder, c_omo_procedea, de,boa{ê,~::;~t; •. ·.,.;S~ 
se o desapparecimento· daquelles dons morroe, que servem se esttvesse persua~tdo de que a ~mpreza era ~~p~ri~r·:~'f,·:':;;;''J!; 
de. padrasto á cidade, .seria prejudici~l ou favoravel· á [orças do emp!ozarro, ~na este pedta menor aux1ho 'do~qu·e;,.~ .. · · ·' :;, 
s~úde p~blica. •ltfaito debatida-a questão, o parecer vicio- 0 Estado podta e dev1a ~restar-!be, P?r certo;se~i&_ :'!1~· · · · 
rtoso fo1 a favor do arrasamento. · . . lealdade dn g?!erno, e o tnte!esse. pubhco lba. Ifi!POrli::.Ol 

Eu, que não sou profissional, quando examinei .esses de!e~ de auxlha~ o empr?zarro, ·Jiropondo ·ás camaras ·o:; 
debates ari17pt~i para. mim uma razllo pratica de simples q_ne Jnlgl\sse mata co~ven1ente; o governo,: porém, niio 
bom senso, o quo me parece convincente: ads que se op. linha elementos par~ Julgar ~clbo~- da exequibilidade. da 

. punham ao projeclo e queriam a conservação dos morros, obra· do que 0 propno concesstonarto; 
cu ·lhes: dizia : 80 taes 'argumentos prevalecem, é preciso o Sn. StLVEIRA DA Morr.t. : -Niio tinha isto . sei' eu .• 
despovoar' Snnln Luzia o toda a praia. do Flamengo, por- mas dovia ter. ·' · · · '· 
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· .•. O Sa. Vls.coNDE- DO R1o BuNco .(preaidente do .conse~ · : Q-;~a. SILVBIIIA.:D& Mor~.L_: ~Qua~ro o.~ cia_eo,:;._'il:l;:··:i: 
~hof:- Filtaiu-nós estudos,· disse o .n·~bre sàuado~. Eu ' ·.o 'Sn. VISCONDE DO RIO Ba!l'ICO. (presidsnts<:.·dO;i:CORII~. 

· creio. qae, longe de ter ba:vido precipitação· ,neste nsgoéio; lho.) :.-Póde-8e ·dizer que a concurrencia estava de,;lacto. 
. houve lentidilo. O projectei foi iniciado ha.muitos anóos; aberta ha muitos annos; e 0 ministério do Imper_io/a.:o._re,;.; · 
'estão presentes ao senado varios-- documentos, outros oxis-. · d E t d d · d 1 . ceber novas propostas,· tornando bem-publico o:~eur.aviso 
tem na secretaria· e 8 a 0 . 08 negoclos . 0 mpeno. • ·· dirigido á commisslo especial, que Coi encarregada .. de_d,ar .. ·.· 

o· Sa. SILVBIU. DA. MoTTA:- Porque nilo-veio ahi 0 parecer . sobre a conveniencia do projecto,.ainda mais•:pro~ · 
rar.~ce!.d.o ·Sr. Law? - · _ · ·.. vocoa a· concurrencia •. Não se diga,.poi8, qiie .o. cioJÍ(~ato, 

::;·pir! :ri · 1 i /il'tl'i:: . O ·sa: VISCONDE DO_. R. o DaAÍico (prslid_ents do conselho)·: I· 1'1 ,,,- -

1
1 .:~!; 1 . - ••• :ha .orçamentos, lia planta,, os preten-dentes exhibi-

(o_i !~!.to sem que outros CODCessionarios, pÓr ventura Dl.~is; , 
hab1htados, ou qne pudessem oft'erecer maiore~ .nntagensí . 
se apresentassem, por .ignorarem a intenção do governo. Eiità'.: c 
estava maniCesta; · os trabalbos de.recente exame. duraram 
mezes, e delles todo o publico teve.noticia. . •, :•·o· · 

• I "' ' ram estes 'documentos; está ,calculada a ârea da base . de 
',!,:. ;1 · .cada um dos dous mor~os e ·a quantidade 'de terra que 

-'' ~;:: ·' elles podem Cornecer. .,. : · 
·i t: i: i_ .. :. . · '· O nobre. senador ponderou que, segundo cérto enge-

;1 .l#~::/l !;/: ;,; .. · :~:::.•p:~:rr:asa~~:~o q~~ ~:~:oj::ta~s!:~:o !K~a~ .. sum~ 

.O nobre· senador alludiu a·. uma questão 'muito: elucida· · 
da na outra • camara : qual dos dousministerills é o· compe
tente para conhecer desta em preza,· se o -ministerio ,dcdm.o; .. 
perio, se o da agricultara,: commercio e 'obras publicas. 

' 1~ tli"J><' !•·c' i· . · Q Sil •. SJLVBia.l D.L.MorTA. : -Não foi um eng~nhoiro, 
f:t.~!jf ·n ;;:ri! foram quatro _eogenheirós not~ve!s. :- · 

A. législaçiio vigente niio commette ao inioisterio eiip'eéial 
de obras publicas todo e qualquer trabalho desta natu·reza; 

jfi·~~~;lilclil: I I 
os outros min'isterios, · para o serviço ·especial de· que·sllo 

y,: to<i•; 1 i ·' ·: · · O Sa. v1scci.NDB DO R10 DBA_Nco (presidente do contelho) : 
IH'· q:i' · '· -. Aqui, niio _se trata só_ do morro do Cast_ello,· trata:..se Ir} 1 I~:R','J ~~ 1 ~ _ 
iW!fiiBI: i + :i- , . _ ~àmbem do morro de Santo Antonio •.• 

encarregados ••. , · 
. o Sa. ·SILVBIR.L u Mo.·ru': -Em suas' ~epartiçaes; 

isto é outra 'cousa. · .. · . · . , _ ::i·.· ,' 
l·;.;,'i:•r: i, :':;ii.:~::··.·.·;. ·, .: O. Sa •. SILVEIRA l!! !UoTTA:-Os est1,1dos '. delles compre-
;1:•:1', ;, ·:: I>:• "·':•: , henderam tambem o morro de Santo Anton1o. 0 Sa. VISCONDE DO R1o BRANCO' (preddcnts.-do CÕn• .. 

selho) :-••• Jambein Cazem obras. O ministerio do 'Im
perio tem compétencia, SÓ por 8Í OU de accórdo com a.~

.camara municipal, para as'obràli que iliteressam'particular
mcnte ao município, o é de certo competente para provér 

I J .,, ", ..... ,, .. ,._, .... , .. - .. ,., . . . . . 
~: ·,Y; • · ·: :' ·p.n; ·• _ <' ·. · .·o. Sa. vrscoNDE DO R1o BliA~co (prelidente do cimselho): 
::}n·;··· ··.·. :·j'>.·::.·. ··. _:.,•.,; e nesta qaestiio techmca tem" o nobre senador a 
:' y:l<.~ ; : ·:!: ,'·:·;·~ '· . razio de nKo 88 ter feit!' .do arrasamento desses morros 
>:!.·i.'! i! i: •i) · dilas emprezas diatinctas. · 
r.-:.:.).·tÍTr.::: :.· ' ,·JlSa. D.Lnaos BmETo::....Apoiado. . 

~ /"'.)". li • 1_ , ::. ' : ' • 

:..:<2;:;1 ;,'; :J,•. . .... -; ,:O,Sa~ VISCONDB·llO~RJO BRANCO_ (pre&ident8 do conrelho): 
;:d' ;: ;: ;'I oc :: ':~~se a terra de um não basta,_ COII!O ·fOra possível dar a 
n.•!:'·!i.j,: •'-'_.. · .!Jmil.empreza o arrasameoto_d.omorro do Ca91ello e á octr! 
r:,::< :;J j'i'' :, :_. . o.. do II!_orro do Santo AntODIO,'l . . . 
iq''';,.lf·' ,, - : :~,():sa. SILVEIRA DA MoTU:-Muilo racilm'ente. 

,_ ••. i~'1 ,_:.::···!.~.-_·.:_·,,:.~.'· .•. '.··.~.'.' .· .. ~· . i~!i~:~;:~:~:~e:::~~i:~:r~~~:~~~~~f:l:~~::::~:~::: 
. l· emprezario. Es.tou convencido de que o volume -de terras 
•i r··' ·' ,,. · • · que póde Cornecer qualquer dos áous morros seria insum~· 

.;1\i}·[i.!!J r~. 'cie;:;porl"nto, estados. Não ass'evoró,que selam e_stu.dos 
'i ~~· f' 1tl· r " 
: ;11•. ,. tf [i ·-completos, sobretudo ·quanto ás obras bydraulicas, isto é, 
~\l':-:':' r I, . , ~p8)0'qU8 respeita aO terreno artifiCia) qae Se tem de for• 
!:;~{:·; '!i; j: · ··mar sobre'D mar, e\ás obras que abi devem ser feitas; 

:,:'_:.[ .• (.·_: .•. ·._._( .·." .... :,:·_· .·i:,:IJ·_-.-.·-.·.-.--.:~ .. -.·.·. ·_._.· . :~~·:: :~~::!o:ra:~m~~e~~~:. p~ra m:l::~i~:~:ç:~e: f::. 
, ·'- vida alguma o concessionario na parte que interessa ás 

:~.~~.ir':' .. '· ... ~ : ., - . despezas e aôs lucros. . · . .· 
'"' .j · Nlci .bouve concurrencia, disse-nos.aindà o nobre si!Da-

l

::ii.··.:_' __ ·• .. '.,' · .i.•.: .. i ... 1.!,:,· : dor, Em primeiro Jogar observo que não ha lei que impo-
-~,1 ... r·, , nhá. a concurrencia como indispensavel para todas. as 
fW,i. ii ; , ,;; obras publicas. 
::\• :J 1: . .:JI· O ·s~.SILVBIRA. nA. MoTu :'-Ha a lei de 1828: - . 
::'i~':: :[i! :! : · 0 S~. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do conselhÕ); 
.'~: : 

1 :! -A lei de 28 de Agosto de 1828 não falia de todas as 
. i- · i .. obras, e ha lois posteriores qno deixam arbitrio ao go-
: .'··· :I vorno. Accrcsce quo houve de facto concurrencia, porque 
:' ,· d ·'ahi estll. o grande numero de propostas. 

I : 

á salubridade· publica. Ora, a o~ra em questão: tem· por· 
fim a bygiene · pnbli ca, o arormóseamento ·'d&' · cidadé 't' 'o'· 
augmento 'da su:làrea babitavel. Parece, pois, qu~·· o4ni~ 
nisterio do Imperio é mais competente· do qiici o·da'agri~ 
cultura, e·nisto concordamos tàdos nós,, os ministros: ; :; 
. O·Sr . .SILVEIRA DA -~IOTF.! :-Não i(go ·importa~~~~· 
a isto. · · .... .' 
•. O Sn .. vlscoNDB DO R1o Bn!NCO ·(prelid'ent~ do·con&e
lho) :-0 nobre senador (IOr Go,yaz veio ainda·. ~ornaNilais. · 
barl!çosa m1nha posiçiio, insistindo na · opiniKo do nobre 
senado~ pela Babia quanto á- irregularidade :de algumas· _ 
emendas que foram adoptadas pela camara dos deputados. 
Minha p~siçlo é embaraçosa;· não porque ·ao meu ·espírito 
se nilo apresente com a maior clareza a idéa _que· eoun-. 
ciei em. outro discurso,.mas. porque vejo-me divergente d~ 
duas autoridades que muito .respeito, de dous mestres •. , 
Entretanto, os nobres senadores, por isso mesmo que ·.silo 
mestras, serão indulgentes, não levarão a mal.·. • • . 

O.SIÍ .. ZAC!RUS :- V. Ex. tamb~m cl mest~e. 
·.O Sa. MENDEs os AL)IÉID! :-:E grão-mestre•· 

O Sa. v1scol'loE Do R1o DaAco (prsridents dó conselho).: · 
- • • • • que eu insista na minha op_inião e procure j_ús- · 
tiflcal-a. . : , . · . . · . · . 
. Além da- indulgencia dos nobres senadores, :coin a --qual 
devo contar, tenho por mim o voto ila outra: icamara, que 
não deve ser assim considerado como · filho ·da . precipita-· 
cão, ou· erro só· proprio de· discípulos. · . · · 
• O nobro sedador por Goyaz estabeleceu como primeiro 
principio qne as camaras -legiPiativas nilo fazem contratos. 
Eu parto tambenf deste principio, mas peço licen~a .·a 
S. Ex. ·para accresce.nlar outro,, que t11mbem ·me. parece 
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·.-.. 

........ ,_ ....... 

incontestavet;. ê qÚe as camilras JegisJitivas podem àut9- 1:CondiÇIJes . essànciáes. ~u li~áas ::autoriíand~ o' gov~r~o·para; 
risar;contratos.,. · ' · ' . . ·, . ' COir. efllis COÍIIrÀtar a 'émpr,eza,. . .. · ,· .• .'.: :.:·,:··, 

. ;',.'ol s1i:. T~llBJRA 1UNHin:-ApoiiLdO ....... -..• ;... . .~s ~obres s~nadore_s,q~erem est~bal.ecer .l1~8 .i.~~omp~;:,; .. 
1). :1., .• .,, •. · .•.• : . , . . . • • t1b1hdade quo nlo é ex1g1da peJo r1gor.dos p~~~~IJIIOS 1,,9~ .•• 

··.O Sa,.SJtVEIR.\ DA MoTu:-Podem sem. duVJda. ao. param as doas jurisdicçlles, administrava .e .IP'giàlativa,· e·· 
. /o.· Si1• vü1coN~E' DO R1o BRANCO (presidente do conielhÓ': ·que mais de õma vez seria prejudicial ao-serviÇo publico: Se. 
';;;.!'Se as camaras Jrigiàlalivas pudem·autorisar·contratos ils camaras- n11o podem·conhécer senão daã claüsulas;qile" 
q'oaiiilo .: dão áutorisação,·ostubelecem as' coodiçlles esse o. ~epeudem· neceseariameote de sua approvação; ·se ~a-,·~sila :. · 
ciaêâ'' scib. as quaes eUos. devem :ser rei tos. . · competeucia ·não pó de ir além· dessas clausulas; , sà' lillÕ.- · 

·o·-.- .. · ·. · . · · · · · podem impor ao governo a obrigação de modificar algumas 
':'·o · Sn. Sli:.vEIRA DA lUorTA:-As bases só. das outras éstipulações que no entender. do l•gislador:sejam_ · 
. O :SR. v;s~cÍNDE-~o Ri~ BRA~CD (p~esÍciente. do~c~nselho):: onerosas para ·o concessiouariD, ou desfavoraveis:ao_.Es.:., · 

Temos que pela nossa legislação o poder administrativo tad~,.: ~ .· . . , ~ -"'' : ··> 
é competente r-1ra executar certos trabalhos publicos; mas o sa. SILVEIRA DA MorTA :_:_Devia voltar:'ao .governo' 

_ com·asrestricçlles que as leis tenham estabeleciilo;- não )ÍÓde. para iniciar a .emenda. · ~·:;,. ·. · · .' , ~·. 
emprebenderctoda e qualquer obra .. • · O SR. mcoNDEDO R10 BRANco (presid~nte.doccuuêi~~f:[~ 

'o·:sn:'.'SrL~ina.\ .D.\ MoTTAi-D.e'éerto. '·· - •••• as camaras·. neste caso teriam ·de condemnar. em:..:' 
=ô:s~'; vis~o~oE' no Rro,BnA~co (presidents do ~onselÍ11>): prezas que estariam dispostas a favorecer, para nllo tC)iDa-

- •••... está sujeit_o. ao. orçamento, está sujeito a outras rem a responsabilidade de todo o ado ilo govérilo, 'oü· . 
disposições legaes •. Quando ello por.si Eó não pó de levar teriant de associár-se a·um acto. do governo que julgassem:. · 
a etreito -um. projecto dessa natureza; pede o concurso do ·.mal reilo, que na sua opinião contivessrrcondições prejildi"':,' · . · 
poder ]egislalivo, .e este intervindo tem necessariamente de ,ciaes ao Estado ou inexequiveis para o concessiol)ariô;::·,'fl' . 
conhece.r da ~ti_lidade .do projecto... . . - o SR. Sil-VEIRA DA 1\fÓTTA::._:l\làs a camãra·'ridô''jió~~-· .,. 
··:o· SR. SILVEIRA ·nA Moru·:-Sem drivida. iniciar condigiJ_es de ·cQntrato. ·· ,. · · : · ;:<;;' ,,,._':' ..... 

. o Sá. VJS~,ONDE._DO Rio BuNco'(pre~idenl_~ do co~selho): . . : .. ' . . . ;,.: '>~i~--, .. ·-~ 
..,...., ••. e. das condiçlles necessarias para que a o_bra .se O Sa. vrscDNDE DO Rro BRANCo· (presidente do ·conselho)4,{ .'.;..:' : 
realise. . . . . . . .. . . · .. _ · . · - Entendo, pois, Sr., presidente,. que .a camar,a dos,_d_e.,f·;: - · 

"Nos centr~tos prese~ tos ·ás camáras, ha condiçiies que ·pulados procedeu dentro dos limites do seu direit.a:.: .. :,,. :..:,; .. r; • 
podía'm . ser. feitas definitivamente pelo, governo, se.ni de-· o Sil. ZAC.lRJAS :.....;. Não. . ... ,:~:S>·-~~,; : 
peudendá- do corpo· legislativo, .-mas podem haver outras, 0 SR. SILVErRA. DA MoTu: _ E' 0 P.rimeiro ,exe~p·l~ ... ?i·''· , 
como"'nf..ste éaso; que dellendam de sancçllo legislativa~ Ora, ~ 
es.tas 'ségundas clausulas e$tii!l ligadas ás primeiras, são O .Sa. v•scoNni(Do R1ó Bn~Nco ''(presidéilte do éo~~~~k~jY~;;;. · 
favóres em' troca :ãe certos onõs impóstos ãos einprezarios, - A. ·camara· dos deputados lião póde contratar, m~s; c'i#"' . .' 
ou'auxilio''graciesci para que elles realisem ·o que se julgue nhecendo de· um contra•o,-para.'o qual sé ,pede o s'én''con:.t' 
de utilidade publica, ·.. · . ' curso, ella, assim como o: senado, ,póde indicar no~iícfo 

Cabendo ao poder lfgislativo autorisar as obras o mar- legislativo as condi~ões que julgue convenientes, porijuuito' 
car-lhe~'. condições, _só nã.o podendo cel.ebrar o contrato, a ma teria. do' contrato ·cabe ·.na compe,tencia dos doos;;p;o,;-. . 
porquo · isto compete exclu.sivamente á .administração, 'deres.O qrie as camaras niio podem é celebra.r.o: cÍliilralo·,~.: .. · 
quando. o contrato lhe é submettido, ao· conhecer de suas mas podein. regulara sua materirs. .Os nobres· seÔâdiirés:.· 
clausulas, acaso flca~á a·dstricto a npprovar ou a modificar querem subordin'ar a substancia á lórmà.; o· .. assim· éiliri: .. · 
só mel! te o. que excedia da faculdade dada anteriormente ao gariam as camaras ou a rejeitar o contraio·. oif a a(!~ro: ~··, 
gov~rno,? .· · · . val-o a despeito de clausulas que lhos pare~am·. ,incoó- . 

'0 sa. Z.lCA!UAS :-Póde modificar essas clausulas, não venieótes ou imperfeitas :. no primeiro caso, reJeitaliàm/ 
as outras. · · · um proj~~to cujo. fim julgassem_ util ·; no. segand~f êa's~,~-
. o· SR~ vrsé~NDB DO Rro BRÀNCO (presidente do consel/lo) :' concorreriam par~ a execução de um contrato, que e~· s~u,t~ 

S I• h d . d" d' !i~rocer (osso d~Celtn_oso. . : .. ;..;;;~. - er- .ti· a veda u 1r a Jante e 1zer : nllo posso p1es- . 
ta r o meu· consentimento' ao ravor que se concede, subsis- O Sn. ZAcARIAS : ~.Não podiam mandar taz~r'l1l0à'Í~;:~' -
lindo,· tncs o'qoaes, certas clausulas impo~tas pelo go- uma casa; .· '·:•. ''''"' ' • · 
verno, porque as considero deficientes, muito onerosas ou .'<.; ··,<:"~ 
muito benignas? · · · · O SR. VISCoJSDE ~o R1o BRANco (presidente d() conÍe(~·o):. ~· · 

Creio que 0 legislador tem 0 direito de dizer : não -Quando a mater1a é da competenc1a do.amhos os::p0·~,,;, 
tomo a responsabilidade de concorrer para· um contrato que deres, e ~m lhese mais do poder legislativ~ do que do'<· 

. me parece preju~icinl, se l·acs claasnlàs nll:o r orem altera- administra ti v o· • • · · · ' 
das; acho a empreza util, ·concedo taos· e taes favores, . O Sn. SILVEIRA u MoTu :-Não apoiado. 
mas ·o governo deve modificar esta ou a queiJa das condi· 0 Sn. ZACARIAS :-Foi ahnsD, exantoraçao. · 
çlles quo. exigia. · 

0 S~.-SILV.KIRA. DA 1\foru:-Jsso. é que DilO póde dizer. 0 Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do conse/llo); 
- ••• porque niiJ admitt1r que o porler legislativo em seu 

· O SÍI. VISCONDE ·no RIO BnANco (presidente do conselh&): neto estabeleça as .condiçiJes que r orem necessárias ? 
-PóJe do·mosmo modo que poderia ter iniciado todas u. O nobre senador disse CJll aparto que a nssombléa ,geral · 

2• vol. Hl 
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n~o'é competente para· mandar. fazer. u~~ casa,. E,' com- ftiadados para deixar de approvar a resoluçllo·:'CIIÍii ::se 
potente. • • · · :. ··: ·· . . discute. : '":"' : 
···o. S;1, ·.ZACARIAS. :..:_Ora 1 Em <>era! é, mas nã:.o na hy- Levanto-me, porém, 'sénhores, para fazer notar· um 

" pouco mais da'titlamente a illegalilbde, com que· o gô'vórno 
. pothese de ,que se trata. . procedeu nesta assompto. . . ' .. ' .. : -~ 

.J O SR. vis~oNnR ~o R1o BnANco (presidente do .co~relho): P6las nossas !tis, uma vez assentada a necessidade de 
- •• pódo determmar que se construa um edtflc1o para, um11 obra, o governo devo mandar proceder nllo 'só" á 
tal ou tal fim. . planta e plano, corno fazer o or9amentó da despeza ·!es-

0 Sn. SJi.VBIR.I. DA. !IoTT,\ :-I~so é diverso. pecliva, e todas as indagações nocessarias para saber· as 
O Sn. VISCONDE DO RJO BuNco (prtsidente do conselho): condições co~ que deve. ser ~ontriitada. Es~a' disposiçll!i:se 

-Em summa, Sr. presidente, toda discussão dev& ter fim·; acha determ!Dada na !01 de ~9 de Agosto de .t8~9~ .~~1-
et.~ não possg convencer os nobres sanadores, e só me res- g:r~ente ch~~ada lei das .em prezas. Nos arts •. 3 , ... e, 
ta lamentar que eu nllo tenha ,podido ser con•encido> por 5 dtz essa let • . • · · . . . 
SS. EEx. cuja superioridade reconheço nesta e em outras " .Logo que alguma. das sobrecbtas obrat. (re!er~:~se a 
matarias. Persisto na creuca de ue a camara dos deputa- encana"!entos, estradas, ~ontes, calçadas, aqoed~ctos, etc) 
dos. procedeu e tadameÔLo q for proJectada, as a"tor1dades, a quem compelar promo-

. ac r • . vel-as, farão levantar tua planta e plano ·e orfar.sua 
O Sn: Z1CABu.s:-Procedou desacertadameute. despe:a por e~genheiros ou·pe11oas intelligentes na '{alta · 

·O Sn.:~ILVEIRA- DA. .Moru :-MuitG desacertadamente; destes. · · · . · · .,.,_ ·· 
A planta e orçamento da despeza dti obrá se affi'rtarão O Sa~ VIS~ONDE DO R1o-BR!~cc (pwidente do conselho): 

Se-me fosse :pos:!ivel recorrer a nos;os precedentes legi;la
tivos, acharia mnitos.de conformidade com este ••• 

nos logarei puflticos mais vi1inho1 ílella por um a ieii 
mezes, convidando ó&. cidadãot' a fa:ertm as 'reclamagõél; 
·que convierem. · · · . . · '· ·· ... · 

o Sn. SiL.VEIRA DA. !II.ITTA :-Não acha nada . 
· .. 0 S~. VISCONDE Do Rio-BRANCO (J)residente do conselho): 
~; •• e. o nobre senador não terra o direito de dizer que 
tiief precedentes oito são intelligentes. 
.. O>Sii: ZAC,IIIIAS :-Não silo; são exautornç1los. 
·o.Sn. viscONDE DO RJO,BRANCo (preside11te do conselho): 

......; 'Isso é um·rigor de princípios, que, como já· disse, su~ 
bordina a substancia á forma. As camaras nitG fazem con
tratos, mas, chamadas a intervir em taes actos, cabe-lhes 
estabelecer as condições que j ulguern conveníentes : estão 
em. SeU direitG,,prGcedendo assim. 

o S•·· Ji'Jguelra de !llello :....,. Sr. presi~ 
dent_e, levanto-me, ili!o para impugnar a adop~ão do pro
jecto, ,que se ach11 em discussão, porque entendo que 
elle prov8 a uma das necessidades ~a capital do Impe'rio, 
e necessidade reconhecida desde o anno·· de 1837, em 
qu~ se apresantou .para demolir o mesmo Castello · um 
ernprezariG muito autorisado pelas &UlS ha.bilitaçõus para 
conhecer a possibilidade 6 probabilidade com que a obra 
podia ser levada a elfeito : f;;llo do coronel Conrado Ja
cob deNiemeyer Em 18i5 r~i t~mbem reconhecida pelo 
poder legiolativo a neeesRiilade de lev:u a eff~ito essa tal 
obra e finalmente em 1860 a lei n. 11 U de 27 de Se· 
tembro no § 30 do art. 11 autorisou o governo para 
contratar a demolicão do morro do C~ste!IG com a 
compnnbil\ ou emprez'ario que inelbores condiçíhs 'cfi'dte-

. cesse debaixo de algum~s clausulas. Da 1860 ató hojH 
tem decorrido 1 ~ a unos, e só mente agora ó que trata-se. 
seriamente de levar a l•lfdto esta obra. 

Apresentou-se para contratai-a um cidadão, qao eu 
tenho a honra de conbecer, o posso dar . tedlemunho á 
casa que . ello é digno de toda a cônsideraçüo tanto por 
suas qunlrdades possoaas, coruo por.que me parece movido 
pelo poro patriotismo de levai-a a e!fdilo 6 conseguir a 
gloria e honra que d.lb! lhe poss;~ provir. · 

Assim pelo lado dtl necessidade da obm e da qu:1lidada 
da pessoa que a cmprohendo, jul~o que não temos rnDLivoR 

Appro1•ado o plano de alguma das referidas obras, 'i11l7 
mediatamente serà a ·•ua conslrucç4o olf8recida· a emp.re~ 
:arios por meios de editaes publicas : e havendo .concu.r,~ 
rencia; se dará preferencia a quem offerec~r m.aiores van-: 
tagen,1. " · · · · .. : 

Ora, pergunto eu : o . governó' que tinha obrigação de 
promover uma obra tão im!lortilllte, -.póde mostrar~ no~· a 
planta e o orçamento dess.a obrá ?' Pó de, d'izer-no·s que. se 
amxaram nósta. Côrte. por. Um a seis mezes edilaes,- co'nvi.:. 
dando os cidadãos a fazer as convenientes observac'õês>e 
reclamações? Pó de dizer~nos 'que otrdrciccu .a', exe~cuÇã:ô 
dessa obra a emprezarios por vill de editaes publicos _e 
qae na concorrência de niuitos · preCeri11 quem maiores 
v anta sens o1lereceu ? De certo que não, e clara-menie . o 
diise .o Sr. ministro do Tmperio, .. quando na: camara. -d~s 
Srs. deputados tratou de responder á' objeccllo que .~é .lhe 
fez da illegalida~e com que · elle· tinha .. procedido· óestâ 
ma teria : disse· S. Ex. qao· àpenas córistava-lhé: 'exi;~i(em, 
su:1 secretaria. planos antigos de emprezarios e que·, ellil 
escol bera o que julgou mais éon'ven'ionte.' Mas· não· está 
isto ·de conformidade com a lei, porque devia ·ein ·tempo 
maullilr publicar editacs, pelos. quaes ' se· convidassem 
aquelles que quizessem fazer a obra e a essas ;emprezn'rios 
devia o governG 'drzer: "« Mostrae-me·'os planos.e·orça';. 
mentos que tendes feito I ;, · · 
· Devo fazer outra observação. Diz a lei que, approvado 
o plano de. alguma das referidas obras será' i!llmediatamen:
te sua conHrucçilo otrcrecida a emprezarios por meio .de. 
editaes publicas j e, portarito, se se aeprova o plano dessa 
obra, C?tá clara que esse plano' deve ser ~eguido até ~··fim 
d_a obra, e que eómente por motivos supervenientes e,.nllo 
previ:ltos ó que ello, póde ser alterudo. Entretanto o que é 
que vemo~ nós? No decreto n. õ337 de 16 de'Julho de 
1873 se diz quo o emprezario fará levnr a elfoito as obras 
do arra~ameritodosditos morros conforme a planta e plano 
qut• foi approvado ; mas esta condicão é inteiramente an
nullada pelo art. t.• § 1• das· condiçiíos do contrato, por
que nbi Sll diz' que o em preza rio 'subrn11Lterá á approvação 
ao governo a nltern211o da P.lnnta e planG pára exer.u~ão· 
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das obr41, ·e rormaçllo. das novas. obras. Pois, se a planta :lei de 29 de Agosto de. !8GO diz.: ; A somma d~ capital, 
e. plano já: estilo approvados; como é que o Sr; ~ini~tro , que pelo cirçameoto: da despeza 'se calcular· ser ne'cesí'arla· 
do,,Impe,rJo con.trata a obrigaçllo ·de "subineuerem~se á ap- :para a" construéçllo: 'da ·obra, · servirá de base para e8pe'
pro_vaçilo :do governo. as alterações da planta. ·o plano para cificar-se ·o quánlitativo da taxa» e; portanto, · ·quaesqaer 
a execução das obras, quando no decreto. se diz: confor- outras condições Cavoraveis ou onerosas ·ao contratante_. 
me_I_!;P.Ian.ta e plano que (oi approvado ?. Na:o comprehendo Portanto, eu voto peb proposição. da .camara dos.S,rs.· 
O: mp·tivo ·especial que. deu·se para tal accrescimo ; o,. deputados, agora em di~cossão, ·mas protesto:r.ontra a 
po~tanto, parece· me.qae. as palavras do decreto: que fica· maneira por que o ,governo fez o contrato p~r~;o: desmo: 
appr,~:vado a planta e plano das obras do arrasamento dos ·ronnmoato dos morros do Castello e de Sailt.o A'ntoaio 
DIO~{O&.do Castello e· de Snnto Antonio, são palavras tabcl- desta cidadJ. • 0

.'· • • 

lioas,· o· que não se deram aat~s do .contrato respectivo,· Agora direi lambem· que concordo inteiramento na .ob·
como determina . a lei, os serios e profun'dos ·estudo•,. que jecção que fizeram os precedentes oradores para denotar 
deviam preceder a· esse contrato. • - . que 11 ca~nara dos· Srs. deputados sabia da linha que·d~via 

.~_eabore@, já. se disso aqui que este. contrato' podia ser. seguir; modificando condiçOes que tiub11m sido· impostas 
dividido. em·doos, um relativo só me-nte ao morro do ·C11z- pelo governo e aceitas pelo contratante, visto qiie;estás 
tollo, .quo parece-me que era o desideratum popular o· cuja ·condições n!io tinham sido admittidas á sua· approvação 
demoliçilo sempre se preiendéu ; e outro relati,vo a'! morro pelo decreto do governo Imperial e deviam. produzir todos 
do,Santo Kntonió •. Não me parece que .hnja evidente n11ces• os ctreitos de n.m contmto reguiar. Se o contt:atante en-' 
sidade ·do arrasar o· morro do Santo A .tonio, e, no meu tendeu que as co_adi~ões dos arts. ·37 e 38.1he_e~~m.intei
parecer, deveríamos conse.rvaFõ para destinai-o a um pa- ramente onerosas e r.ram escriptas ·no.JlOD!r.ato:Sem o seu 

, la~io da casa i~perial. E~ta idóa não . .ó minha, foi-mo prévio ajuste e c~nsiuitimento, elle deviajecorrer.aó'go
~e.cl.arilda pelo Sr. marquez_de Paraná,en!ã() visconde, na verno, como·autondade competente,·paraqae eJie.as,mo'".-. 
occasião em que se fez a desapropriação do morro. di ficasse o a fiDpprimisso. Em direito as cousas ·se desfazem 
.. Elle dizia que o fim que o governo tinha em vis_ta ae~se pol& maneira por que se fizeram, .e se o governo e; o. coo
tempo era , arrasar eómente o cume do morro c reservai-o tratante Coram (IS que estabeleceram. estas condições, Ee
para, .. se fazer o pillacio do Imperador dontro da capital gue-se então que somente elles teem o direito de 'as des-. · 
do,Imperio; ·e esta idéame pareceu muito conveniente, fazer. Por.oulro ladó tambem entendo que nem a.caniara· 
porque dava-se ao·Jmperador, no meio· de saa capital, uml dos Srs. deputados; n~m a sua comniissão podiam"éstiífà;7': 
habitação digna, . donde elle podia · descortinar am vasto l11r e imp4r ao contratante. a obrigaça:o addicion~l,:de::· 
hori~on_tli sem ·afastar-se da. cidade ; e se podiam reaoir fazer um ediücio, mais ou menos s·amptuoso, e·M mobi:.. ::··: 
.todas, as. COIÍlWOíJidades proprin de ama residencia. regi3; JiaJ-o á SUa CU!ta, para ter O destino que O governo ;lhe ":: 
Pare~e-rile, portàn~o, que o arrasamento desse moáo se quizer dar. , · . ''''·"'":'' -~: . -· · 
podia . evitar e qiui· .os terrenos d.elle podiam ter destino 

0
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~o~v~nient~, co!D~ o, que indiquei. . . · . a. . ACARIAS:- pora o. . . . , .. ;:, :,'._',:, 
. _Pa_r~ mrm. for rdéa nova. o querer:se arrasar o morrC> O Sn. FrGUEJRA DE MELLO: -Nilo podra . a eamar.a dos 
.de ,Sa~to Aat,oai~ por. motivo 'de sa.lubrid~do publica, quan- deputados contratar com individu~s e impor-lhes ico'ndi- - . 
do,se.m.arrasaNe esse morro a- cidade póde ser lavada çoes, porque· não é aritorid11de administratiya e ~ómeate_, 
~O~ Ventós'quo Vierem dO ma~; ,e por conséguiote pó;le-Re Jb~ COmpete fazer leis , geraes, e a COndiÇ~Ó t!fqaé,'.se 
~VJta~ o~ males que resultam tia .Mta de ventilação. Eu trat11 foi exactamente imposta pela .com missão,- porque nó 
enteado que o morro de Santo Antonio não priva a venti- § ·4° do projecto se diz:. " O contratante ·aceita â,~briga
.l.~ção, éomo'faz o. morro do Castello, qae eatá.em po~i~ão ção de.fazer este edi{icio. ".E porque aceita· .ellé'·'essá 
.muito diversa. · . . . · . · , . · condi cão ? Porque a nlto' ser assim 'a co'minissão 'oiiO lho 
... Fazendo eu,· pois, estas reflexGes, serão ellas ,uin simples daria 'parecer a Eou'ravor para que a'materia do.-coatràto 
pr~t~.eto. ·contra. á maneira por que o governo· contratou eotr11ssoem diecussa:o, nem.·a camara dos Srs. doputirdós 
obras -imp.ortnatisaimas, sem que tivesseM-lhe precedido a approVRria o contrato. · ... ' 
planta .e plano devidamente approvados, e finalmente sem Senhores, quando ob~ervo que a camara _dos Srs. ·de.:. 
as:mandar ·pôr em .hasta publica. por meio ·de editaes; putados roi r.m parte Cavoravel ao contratante; repellindo 
como sempre se te'm . feito. Esta publicação é o meio de as éol)diçõos one'rosas 'e H o~ tas' dos . arts. 37 e ·. 3S'do 
evita_r .conluio da autoridade com · os ·particulares e. de contrato do que elle não cogitara, nem em que con'viera.i'ô 
coa_s~guir que os. parti calares que queiram razer uma obra qne ao mesmo tempo lhe impõe a nova' condiÇão de·' fazer 
a. façam do ·modo mais conveniente aos interesses pu- um edi6cio importante e de mobilial-o segundo os 'dostiuos 
blicos. .. . . · · · · que lbe quizcr dar o Sr. ministro do ·Imperio, parece.:.i:De 
. E~tá longe de mim o pens;.meato, que neste assumpto que não sé póde explicar estes Cactos senllo pol~ vontade 
se teve .Por fim rlnr favores a corto. e determinado ia- de punir o contratante pela reclamação que ello fez co.ó~ra 
dividuo ; mas entendo que o governo, sem violação das o governo de ter no contrato addicionado cla'usulil~, ·. quG 
leis,. JJãO devia prescindir da obri{;'açito que a lei lbe olle não· tinha previsto nc~ ajustado. At 'commissõcs da. . 
impõe. _Se .o governo lives!e procedido ao orçamento das cama r a dos deputados perceberam bem, que 'a justiça podia 
obra~, talvez .podasse conseguir que as condiçõ•s do coo- que não fossem ndmiUhins ns onerostis condiçõe8 intercaladas 
trato: fossem monos gravosas aos contratantes. ou no no contrato sem sciencia e consentimento do emprezario, 
mesmo. governo; todos h11viam de lucrar, provavelmente se mas, entendendo que nll.o c\eviam desmoralisar o.goverao por 
qonhocossem. exactamente o plano o plarita por que ns este lado, pediram ao contrilt~nte que fizesse pelos jornaos 
~bras- se do viam fazer, e, so oito mo engano, o art. 7° da cl doclara~ão, que assim sal v asso toda a idóa do que o go-

.. 
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naturalmente a uma companhia, iõgleza. E.sta .companhia .• 
ingleza é que ba de ficar CO!D.o;dominio sobre-toda:la!área 
desses montes do Castello. e Santo Antonio,. que. vlio ser 
arrasados. Eu desejo .. saber, comquant.o· nlio tenhamos 'Da 
nossa.Jegislácão prohibiçlio. e~pressa dos estrangeiros -pos~ 
suirein bens de raiz; porém em propriedades dispersas;• se 

verno tinha addicionado ao contrato. condiçlies . que .elle 
nilo·tinha. aceito ; mas ainda assim entenderam 'necessario 
punil-o da audacia, com que s~ animou a· negar condiçUe~ 
qiie estavaín no. contrato aas1gnado pel.o governo ; dah1 
resultou a idóa. de se impor uma nova obrigação, com ma
nifesto excesso dos poderes legislativos, como· é a de fazer 
esse novo edificio, de que trata a condição ultima da pro
posicito que discutimos. · 

Sénhnres,> oito· posso deixar do admirar a theoria do· 
nobre presidente do conselho de que as camaras lambem 
teem o direito de estabelecer novas condições ou modificar 

o governo niio .acha nenhum. ·inconveniente ou . perigo: 
mesmo em se· entregar o domínio de· uma área extensa,· 
como é essa, resultante- do arrasamento dilsse's· morros,·ém: 
continuidade, de se entregar o domínio- desse. terreno.·' in
menso, na capital dQ Imperio, a uma companhia. ingleza, 
com o ''ireito de cobrar taxas em docas: A legislação· in.:. : 
gleza, como o nobre .ministro. sabe,. ó .. muito: ciosa a .res
peito do domínio estrangeiro no seu territorio. Mesmo~o 
nosso governo tem mais de uma vez reconhecido o perigo, 
para evitar :colli~ões, de· conceder. -·O: usoCructo:· e até 
mesmo a posse de terren~s 110 nosso ·litro! ai •a autoridaiies 
inglezas. Quando houve o confiicto. Christie ne~ta;Córte; .o. 
no•so governo ofgociou e até recusou do gove'rno ingln·a';' 
contiuuação da posse que tinha .do armazons.·na· ilha· dàs .. 
Cobras, para simples deposito de soa esquadra nos mares:, 

· as· condicõds, com quo devorá ser realisad11. corta obra, 
depoi$ qÚe' o governo tivesse feito o respectivo contrato 
cam eato ou aquello individuo. · 

0 S11. ZACARIAS :-Apoiado .• 

O Sa. F1auEJRA DE MELto :- Não entendo assim .. 
Q11andÕ ás condições impostas pela lei são gernos e o go
verno as modifica, a cnmara lambem. tom o direito do 
modificar' essas condições por qu" · o governo >âe das bas~s 
que a lei lhe impõe. E' com razão, pois, que neste pro
jecto, quando ·o governo no contrato se referiu sóménte á 
lei do'184n, para o caso: das .desapropriaçõus a camarn 
estabeleceu na sua resolução que as desapropriações fos-. 
sem feit:~s· pelo decreto n, 806 de 23 de SetembrÕde'tSfi . .i., 

,porqtie era por esta ld .que se devia: regular o governo, na 
Córma do ari. 1t § 30 n. 6 da loi H. 11 H ds Setem-
bró':de 1860, que diz: · · 

<cÂ..di&posição da lei n. 806 de 23 de Setentbro de 185.6 
é ilxtensiva ás desapropriaçilet, a que. se refere o pre
sente artigo." Sendo a lei de 1845 mais cmbaracosa e 
mais difficil para a su1 execuçito, a carnara teve ioda a 
razão . em restabelecer a condição primitiva ; mas ··não 
esta.va uo seu .direito i·mpondo novas condições, porque c 
poder legi~laLivo apeals pó de . marcar as ~ases geraes 
com.' ·.que se devem. fazer qs · contratos, m;1s não pó do· 
Lratar. com os .indivíduos, que os de:vem assignar ; ossá 
tarefa · o· pllder'_ legislativo deixa· ao poder executivo e 
nada ·tem com o que ao depois ap·parecer sobre o modo 
ou condições, que coni o governo· foram es.lipuladas dentro 
das bases, que o legisládor decretou.. . . . 

Feftas' .estas observações,· vou· sentar ·mo, declarando 
que ,pretendo votar pela proposição, .que se acha um 
discussão, apezar dos defeitos, que nella com razão se. no 
taram. · · 

. O Sn. ~RESIDENTE : - Nilo havendo numero suficiente 
de Srs. senadores para votar ••• 

O Sn. SILYEIRA DA IIIorTA: - Se nito h a casa, peço a 
palavra; ' · 

O 'sa. PaESIDENTE :-Tem tr. palavra o nobro senador. 

:O'Sa·~ Silveira da llotta:-'- Eu nito queria 
obstar ã votnr_:ilo do projecto; tenho creio que já mostrado 
esta min\Ja intenção. Aproveito <>inda da palavra para 
fazer uma pergunta ao nobre ministro, a respeito de uma 
dás clausulas do contrato. Quero ouvir a sua opiai~o, por
que !lSqueci· mo na primeiro discurso que fiz do tocar nesta 
questlto, sobro a qual desejo que o nobre presidente do 
cansolho me diga a sua previslto. · 

do Sul. . .· .. · .. 
()ra, se acaso esta área tiver de ser .. possuída: por Ílma· 

companhia entrnogeira, não t.em· o goTerno de· estar a todo 
o momenta tenda collisões por, causa desse territorio im
menso desde a Gloria a til o largo do Roéio 'l · · 

.Está acautelado. no contrato que as questões .entre 
os particolares e a companhia que se organisar serão de
cididas perante os tribanaes brasileiros· ; está aéau te'Jâdo 
no contrato 'qne, as questões entre a'· companhia .e o ~o:- ·. 
verno serão deéididas em juizo arbitral ; mas Dilo" BlÍO ·es::. 
tas as· queetões que pG.dem· trazer· collisões ·internacionàes; 
Note o governo que ha.j ã uma. companhia . ingle~atque 
tem o privilegio da i.llumioaçao a gaz, e neste contrato· se .. 
dá ao concessionario o mesmo.privílegio ua·.área dos dons ·. 
morros, o 'que complica inteiramente .com o"privilêgio'·qua : 
tem a companhia: já estabelecid&..Sei.qoe o pmilegio deda 
companhia está a expirar o que o. governo, tendo ou. de .re
novar o contrato, ou de· lazer contrato novo; pó do ro
sal v ar -os dirertós da em preza do morro do · Castello e de. · 
Santo Antonio; ma~ silo complicações da interesses'entre · 
companhias, complicações,que: podem.-sem 'duvida ·alguma • 
trazer collitões ·graves. ·. · · · . 

Eu pelo menos,·Sr. presidente; qlie suscitei· esta 'duvida 
e desejo saber se O· governo 'não acha :aJgüma alternativa 
de perigo em se entregat a uma companhia· estrangéira o 
domínio de uma parte importante da capital. do· Jmperio,· -
porque, se acaso dahi resultar no futuro alguma compli
cação, algum perigo, quero· que a responsabilidade fique 
sobre o governo, sobre a. sua facilidade. Não quero que 
o governo seja chim, quo rcpilla o estrangeiro no seu con
curso, mas ha. cortas circumstancias-melintlrosas·, a· que o 
governo deve attendcr. Nútem· bem que, .se este contrato 
fôr cedido a uma companhia ·de nação poder11sa e·esta 
companhia, pelo domlnio da área importante des•as duas 
montanhas, so tornar. senhoril da capital ilo Imperio, daqui 
póde talvez provir algn1ua grave difllculdade •. , . 

Eu tinha tençito de no meu.primeiro discurso tocar-nes
tas coruplicações, mas esqueci-me do tazel-:o. Nã~. pederia 
mais a palavra para tocar nisto, se se tivesse d!l votar.; 
mas, como oito· havia numero para a votação e a .. hora. 
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.nlo r•~stá'i'dada;: eu. aproveitei-'ine: da Ô~casilo ·:para :dizer. 
·o< que'-pénso ·a e&&e re1peilo. ·. · .. · '· · · ·' · .. . · · • 
· ,.:.Ténho· coilclnido o meu:• discurso> · · · · · · 

,; ~' . ·,;; .. -. '; !- ~' ·.;_ I _- . .' • .. : , . ',' . • , ; 

j).Sr.~,VI•conde do Blo Dr~nco (presidente· 
dÍÚonulho :.,.,..Sr. presidente, nD:o. me inquietam as appre
hensões .. que manifestou. o nobre . senador por Goy ,z, e 

"por ,isso nD:o só. coo,corro de bom ·grado para esta.~mpreza,. 
ainda. que, ella seJa· executada por· ama companhra orga-· 
oisadá lóra. do. llllperio, . como para. qnalquer ·.ou Ira dll 
mesma. utilidade,;' que se realise sob iguaes condições. 

,A, companhia .. que se. organisar nlto ad<Juirirá esses tor-
re nos senilo.para revendol-os... . 

. . . · ., : . GBÁO' DB .UCir.t.RBL ·BIII;JIIA.'I'BIIII.lTlCA1· : ··~ ~·: '''.:" · 

·. Fi.i:o~·· iguiiíiiiéõtâ !''~nêe'rrâda .~·i(• :aiscoá~à:~'1iró··:"p(ojeftlt · 
dO·. sen!ido1 'do CÔrte o te ''auo·o, ·'éoaéedeiJd(acis''á~Ô~.DO_f-~.;. 
escola central dereito ao: gráo ·de. bàchareJ;• : .. ;~ .:; ·--:;', .. ; .. ' . . . . . . . . •' ' - . " -· . ~.' - . . 

LICENÇ4 ··\:i.''!.'·:·. •:·•.:,•· 
'-., ·. . ;,c·,~}:~-----:~: .. ~_..~_.;',.·_,·-.:. 

' Fico11 taoibem ·encerrada a 28 disca~i~o. 4a.1prop~~iç~.o. 
n. 72, do correnle an~o,. concede~do. licença ·:a.~,:~sé.~ipt,u~ · 
rario do: thesouro ~a clOnai FraocJS~O José Xa~~~r. . • •'·.· "'· 
: E!llrou. em, !!adisc,ussão a propos1~ilo,. n; :7l.i: .. do. ~es!!:!.o . 
anoo,· da camara das Srs. deputados, concedendo hCf!oÇa 
a Lo i~ Carvalho Paes de. Andrade. . · · · · , . 

·o Sa. ·síLVBrR! DA ·Mo'l'u :-Se qaizer. · o Sr. ·Nunes Goncal w-e•:- Sr. presidente, 
•·· · ... ; ·· .. '· · ·a B · ~ · ( · ·a· ·e a· · ·1h·· )'· tomo a· palavra para trazer" ao conhecimento dÓ,!eÕado .. R Sn. ylSa~NDB .».o. .'o R4,NCO. prm _en e o.~o.nse. o . , algumas in(ormaçlles. a~erca ~o empregado ~ qne·.se ~.tere 

-•··:·salva se.ellaqu1zesso usar por s_r m.esma. de toda .. ssta p,roposição, acreditando que o:senado,·bem,1nle1radC! . 
essa. extensa. área; mas eotll:o · como .terra com que pagar· das: circumstanciatl. especiaes. que ae, d4o . em >relação •ay. 
os i11ros :.e amortisaçGcs do _impo~tanle capital._ q11e a. e~.,. mesmo empregado, não lhe recusará o. Cavor que soliéi_ta,·e.· 

.-:. preza :exige? Par!3ce-mo. 1odub1tavet que ·a · compaoh1a que .lhe roi concedido. pela camara dos. depatados.,.,,Estou 
terá; de di8lribu!r es~es terrenos em.lotes;e de. vendei-os a mesmo persuadido de ·que a illu>tre.col!lmissilo de p~n!ões, 
quem queira ed16car naquella,parte da ~1dada ••. ,. . . ·.e ordenados deix~a de .dar-parecer.rntel,ra.mente ra_voravel> 

Mas demos. a. bypo~be~e.de _.que nos .ms~e-por ah1 ama para .lhe ser concedida aUcença com ~·.seus;.. vencimentos, · 
cmmigraçll:o .. de .. :caprtaluJtas . estrangetros com o fim . de para. ollo- abrir um~ pre.cedente. · .: . . . : : :·.: ,,. ,., .. ". : . 
aooslruir:e habitar.ne,se ba!rro, que .~ccreicerá á ·cidade . ,NÍIÓ aorei, eu. quem . ·reclame .. con~ra ·a se!erid~de. •com. 
do Rio .de Janeiro: não veJo que. nrsto houvesse incon-. qae•o senado .tem proc~did0 .. oa decisão .de negoc1os .~essa·, _ 
veniente. · .ordem .. · Compartilbõ. a . opinião da queiJes ,que ent_e~dem;~e~: · 

o·sa. LEitÃO Dl;CoNUA:~Tanto melhor: :·. : . _que,era preciso pôr um para~eiro á snmma,Cac~ldd~;q~~-~ 
· .. · ... ,; ·· • i· · · ' ·: ·' ' · · · · '. - · · ·.. havia na conces!4o de .taes.hcenças com todos os1veoc1- . 

.0. s~. :vucorm&. oo, R! o .BaANCOJ,P~:e~ldente. do con~elho): meotos.; mas lambem entendo. qu,e e!la: regra, :cc;mlí'.todas: 
-:-De~s .a~s. tr(lga muttos,,desses 1moug~aotes (Apo,adot.) 88 regrasabsolulas, muitas vezes em sua execuçiijlipro- ·_ 
Nesta ~a.p 1 ta!, c_omo em todas,_do.Impeno,. temos ~opu.la- daz clàmorosasjojasti~as. . ...... c .. : <.·c . 
ção,.estr~ngelr!', JiÍ. DU~erosa e. lmpOf:IIDie .. Qae .~erlgo ,Vem 0 'empregado de ,que, se .trata ba F.lgUDS .IODOS. QDO soll're . 
dabi.p.ara as _relações .urternac!ooae~? N~o o VCJ~·: '.. seriamente em· soil.·saude, e por causa desses soll'riinentos 

. ,A~'\'ID• ,P.Ois,. se o o!Dprezano consega1r- org~m•ar com- já tem· estado .na Euroea .. o ·anuo passa~o obteve d~. corpo: 
pan.~Ja Có~a.,.do lmper•o,. não nos trará por 18SO nenhum .legislàtivo uma. licença· que~· não: pôde gosar: po~. :estjlr. 
pertgo., pnra o. Estado ' - . ' concebida .exactamente 'DOS me!lmos termos·~=em que. eslá:.a- : 

'O· sit. SJLv.KiriA .Di. MoiTA.·(-' ·Esrou · sà,tisreito. de que agora nos occup~mos;_ esse empregado, •p~br;issimo,, 
, · ··· ·· •· .. , • · · : ··•· · · ·· ··· · ·· · · · ·; · · · ·. sem:oulros recursos além dos que.a~fere do. seu ~mpregoJ 

.. 0. Sa. VISCO.NDB .D.o ~10 Ba4Nco .. (presldenttJ ;dr~, conu-. obrigado pela r orça, das circumstaoc1as, re_c~sou,.a;~l~e.n~ 
. ho) :~A, natureza desta em preza exclu·,os rece1os. que se· .e voltou. para· ·PeroaiDbaco,. onde .. reassum~u ·o ~.x~rc1c1o 
antolhara,m;ao.oob~e senador. P;Or G~yaz. O qae.to.dos,de" de.sru ... ca~go,·acbaodo"se.um, po~co mel~or:~Jl'· ~ole~~la 
vemos.:de~eJ~r. é que, o,..concessrooar~o possa com, este c~n- :que:·padecia;> Ma~,· ou fosse pela 1nauenc1a .. do clrm.~:: que 
trato attrah1r os cap1taes· estraoger~os, ·.porque· os oac1o- .não lhe é ravoravel,: ou fosse por outra causa; o certo: é 
na,es ,,nlio bastam: .para obra ... tli.o 1mpa~taote. Se ·:elle o 11110 seus soll'dmentos àgravara.m-se seriamente·· e .elle coa~· 
consP,g.uir,· .e: s~ .. ~em.calcalado: bem. os Interesses da sua· linnou a padecer do mesmo mal, que nada menos er~.: 'do· 
ompreza, ~elbor.para. e!le, e.terá preslado um.gra~de ser~ .que repetidos a&aqaes· de· congestão cerebra.l; 'e·,como·~e 
vi9o .á .cap1tal d~ .Imper1o.- : ... · ., . . oilo .rosse, isso. àaslaole . para .·tornar· a sua':s1tuaç1o. 'ma1s 
' Fi.ndo o debáte _e não haveodo numero para .voiar-se critica, tevo aiodilde passar·polõ dissabor ~e.perdor:~ :seu · 

fi.coil en~errada a dr.scussâo. filho uoico, acontocimeoto que exerceu a ma1s perniCiosa · 
coLLEGÍO BLBITORAL. inaueocia sobre seu e~pirito, a ponto de inutilisaJ.:.o quasi · 

. . . • completamente para o :serviço; Tão ·grava ·.roi· o se~ ~atado 
. ·Ficou igualmente encerrada a :a•. d1~cursã:o da prop~- que o. Sr. presidente do conselho, tendo delle''UD&Ic~a por 

sição n.· 400, c~ea_ndo um colleg1o e!e11oralna ·paroc~la· ·um telegramma, po~ outr~ telogramma ~andou-lhe hceoça 
de llajaby, provmc1a. de Santa Cathanna. · para que. podasse 1mmedtatameote· scgurr • 11ara a Europa, 

· · M.I.TRICUU DE BSTUDANT&s como o exigiam os·medicos que dell.e tratavam... ··; . 
.. . . . . Assim, pois, se ha .caso em que s.eJa bem. cab1do o lnor 
Ficou igualmente ·encerrada a 3• discussilo das propo- de· uma.:liconça. colli todos os ven.cimentos,. é. c~rtam~nte 

eicões · da. camara dos Srs. deputados os. t 9 e 20 do cor- este ·um delles. A licença que pro pite a commtssllo,: sim
rente· anno, concedeudo dispensas aos estudantes Luiz pleamenle COIU . o ordenado, importa o mesmo 'que· ; Úllla 
Soares Bernardes de Gonvêa e Atl'onso. Celso de Assis denegaçilo, porque devemos n.os lo_mbrar do que os empre-. 
Figueiredo. gados da aiCüodega teem .de veoc1monto fixo somente. uma 

... 
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minima \ parte1 'daqaelle:. que .percebem dos. colr~s. pub)icos.' •mentoa-desses empregados :eslivere~ :nas- condiçirea; em que 
Os: e~pr,egadoa: da' •taa.liç~;_;: CJ~ :~~~ :~~~.rop!J~D!~terJ.~B e; estão os do Sr. P~as .. da Andrade, .•sl? é!: -qua~do·.~ o~de"":' 

- mesmo,· os:.do thésouro,i'e':·tbeliouranasi-~ quando.JJceocJados nado fixo ró r Iii~? d1m1nulo que qua11 :seJa.lmpossnel·ao em-:
. 'àein~ i;rà·iiocácllo'•;e··,(com'o simples;órden~ido, percebem· pregado poder com eHe tratar. de. sua saude,,.parece•me 

ordióàriamentê·:''dous·.-·tércos · desees -vencimentos, apenas ·que, longe de haver iojusliç1 oa incohere_Jiciacda parl_e._do 
.·veem a per:der-'uma terça "parte. Os empregados da allan-,. senado, haverá. maniresla.justi~a e coherencia; se:ahrir 

· dega;. porém';'.:na:o estão nestas condições. E' preciso uma excepção á. regra que tão acertadamente_ ·lemos_ adop~. 
rtfieclir 'ni~a'o;::ô imípregado da alfandega·. limitado ao_ stu ado (apoiados). · _· :· . · · · ;,·.·;>~.:> · . ,-·: 
voncimciito. ~~xo nilo recebo mais do que n terça parte, e .. Portanto,. Sr presidente,. como membro .da · eo.nimissllo 

. pois, . con'êeaér:,sé-lhe uma licenea nessas condicõos é col- de pcnel!es e. orden:,do~, que acompanhei os meus honrados 
loca-'los;eni:posielio.muilo desigui.J cm rcl:1çiio áos outros.' collegas na.assignatura do parecer a -respeito .do -empro-:
empre·gados· pubiicos. · · · · · gado de que se trata, opinando· que .a licença Co.sso cone e.:. 
·· Â:',.ra'zllo especial que· oécorre em. lavo~ do' empregado di da ~o.m o si~ples ordena~ o_, nito • duvid~rci reCor111ar

1 
o 

de,qiie se>,lrala e de que· 'posso da"r pleno testemunho ao meu JUIZO á VISta da exposição -que ao senado acaba. de. 
senado; bem como os illustres. senadores por Pernambuco, fazer o honrado seua~or p_clo _Maranhão e d~r c, .. me~ .. Joio 
deve· 'levar.:.nos a fazer uma excepçilo, sém. relaxarmos a. a. orna. emenda q~e S .Ex. maod~ á mesa, Jst~ é, n1!o da
regra que temos adoptado; excepção que nilc.poderá senir Vldarel concorrer com_o meu vot? _pa_ra que o Sr. __ Pae~de 
de · precedente, porque só pó de ser· invoca lia quando· se Andrade, e~ pregado . sempre. diSIIocto -~a,alfa.IJ~ega;:.~~ 
derem circumstan~ias tão ponderosas, tito graves e tllo Per~ambuco, tenha boJe 0~ motos.com que po_ssa trala~-se. 
ioslanlep co·mo· oeste caso · eolilo nilo. faremos mais· do· na Europa. de uma moles!la t.llo . gra:vo, que seus -am•go_~ 
jostica •. ' · . . ' ' · desc?oOam· até que elle oao·:v1rá a· gosar desse favor.:·,>'<!:: 
:::1\l~s se a dcspeitô deslanazões, o senado entendo que Flca,_porlanto; bem assenlado-:que ~meu pensam~nto::é. 
nilo deve ·abrir um. exemplo; para sermos justos 8 · fivi- não _~bnr BlC~~ÇI!O. á· ~egra que :,Ião .. ·JUS~ameole O ~ena~~ 
larmos o contrasenso que ·se daria, dê-se a .licença co~ tem estabelecido _senão Bfi!; ~asos .. multo . exc~pctonaes~ 
duas terças partes dos vencimento~, . porque· só assim es- como é no meu entender o de que tratamos. ·(Mu•to bem) " 
tab~leccreinos igualdade. A regra·adoptada ·pela _commis- o Sr. Dta 11 de carvnlh~·:::...:sr. jm!ãi.dê_ot~-; 
silo 'd't'em.resultado o absurdo· de 'conceder-se a· uns ·em~ ó licito a cada senador vorar ncsta·questão com·o. ·entender 
preg•dos licença COlll doas terços dos •seus ~eócioieotos ·e róais .convenieríle; 111as, âpezar 'dô respeito qiui iribulo ·:ào. 
a·•out~os apenas com uma terça parte delle~; · · nobruenador pelo Marànhllo que fallon ein'.priineiro Jogar, 
' ··Dando estas iaformaçires ao senado, entendo dever apezar do voto· queacaba de manifestar o mea hoJi'rado côl~ 

habíli_tal-o ·a 'resolver em soa sabedoria, como · entender l~ga na commissllo de pensões e ordàoailos, ,devo dizar : ào 
de justiça·, parecendo-me entretanto que deve ser appro:- senado qne 'mant~nbo o ,"principiil. · llllabehéid_o. o,. aúno 
vada a resolução da camara dos Srs •. de pulados tal · como pas~ado. · · · , · · · · · 

1 
·. • ·•• : .. ·• ;:· 

se acha concebida. · . . . . ·· · · · E' sem duvida odiosa a miKelio que tem. a .. coiníni.selio' dii 
0 Sr. Leitão da Cunha : _ sr: pre~iJente, peo~ões e ~rdenatlos, oppo~do,;,;se a esse prurido-·de}i~~~ça~ 

a 111inha. assigoalura ein alguns dos pareceres da commis-·. que cad~ ~no o cresce mal~,. apez:'r de. t~rm~s. o_ anoo_.;pas:
_sllo de. peneiles e ordenados de que raco parte a respeito sado r~Jellado quantas .ex•s.enctasde.,hc~nç~s !l<.~~~~os 
de liéencas a empregadCJs prova êvidentemeot~ a ímpar- os vencimentos nos toram pedldss,,não concedend~.n~pb,oma 
cialidadê com que encaro' questão sujeit~ ao dehatf. senão com ordenad?s, nllo obstante le~e~ alg~osempr?:--

·0 srnado ha de até recordar-se de qu~, em uma das gado~ a_quem taes hce~ças foram ~onc~dlilauazl!es lll~•to 
scssiles passadas, reclamei contra a e~inissilo de-uma· assig- plau_slv~IS para _reclamar~m, nito só os ordenad?P, ~como .a~ 
natura· minba,- no sentido de declarar-me .vencido , em um gr_at~Ocaçl!e~, mcstran~o-~~ 0. senado C?nstante. em.,n,il,C! ad~ 
parece.r concernente a um empregado que nlto, tinha ins- mlltlr alleraçll:o 00· P~IDCI~10 estabelecido.. ', :;: ·· 
truido sua peticilo om doe mentos comprobatorios do que Por que razilo, pou, .senhores, . havemos .de d~s_trutr _a 
allcgan. , > . c . 

0 
.. . . · .. · , . . . reg~a que e_spe~avamcs que fo,se salutar, mas qae,.nem 

- .Traia- se,'porém, agora .de. um. empregado cujas cir- assim tem Sido . , .. 
cu:ustanciaa são excepciooae,,jápeloque di1 respeito á. na-. O Sn. tRITÃO DA CuNo&:- Destruir a regra,.não ; .. ·eu 
tu reza de seus. venc1mentos, já.~ pelo que diz respeito ao não quero isso. . . , . ·, , . 
~slad~ de sua. sau~e. Além dos attestados coru • que . elle O Sn • .DIAS nil:· Cnvuno :-Mas eó. digo que é preciso 
JoslruJu _a sua pellçilo, o senado acaba de ouvw o que manter a regra invariavelmente; porque as excepções· sllci 
ex~oz o nosso h·onrado collega, senad?r pelo Maraobiio, muito odiosas e, se podem aproveitar a uos, ll\mbem podem 
CUJas palavras, como a de todcs.os ma1s, devem para nós prejudicar a outro~. · · · · :· 
ler o devido valor. . _ . , · 

:· Cem. elfeilo, senhores, a mente do senado, reduzindo os O Sn. LEI TAO DA. CoJSoA:-Nito, senhor.. . . 
vencimentos, com que acamara dos Sr: depulados tem con- O Sn. DJAS ns CARVALHO :.-Ainda. ha.pouco encerrou-se 
tinuainente concedido licenças a dilferenles empregados, ao a discussão de uma proposiçilo vinda da camara dos Srs. 
aimples ordenado, deve em tbese ser· mantido por motivos deputndos, con• uma emenda da commissão· para que se 
tllo cbvios que é escusado reproduzir. Mas quando se nos concedesse a licença ~ó com,ordenado, e i:~to •a·-·respeilo de 
pt:ovar que alguns desses empregados estilc realmente .. em um empr~gndo que, segundo me consta, está ·em circum-. 
circumslancias iguaes ás quo nos acaba de rorenr o nobre stancias tristíssimas, 'não eó sem meios sufficientes para tra
SQna.dor pelo Maranhão ; quando, por outro lado, 05 'Venci- tar-so, como tem numerosa familia, e se mo assrgura até 
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que seur:~iàs;est!o ·em:•plirigo.:·S~··il' respeito•desse emp;é~l 'i .. ··Eu enteodo;aeoflore•t.qlle·é iaclfs~yil_qae;mao~ahl-:o: 
gado: que•eu.coohecia'e cujas circumstaocias podia-avaliar;; .mos · o principio ·. qae.i;é.tabelecemo•;:e;~.me,•tpareee,íaloda · 
n.a:~ .fiz> vale,; e~ se · facto1 ·.porque ollo queria destrui! ,o· P!io-' 'mais ·:~ue,;·~evéiDií~,;~~a,âiji~~ôr~.o_i;~~i;J~S:U..J~U,y~Ja:~•t!:i·~~~; 
cspso. estabelecsdo • pelo .senado, como é ·que eu hoJe . hes de balho: de' estar· "cooceaeodo ·•llceocàs/~o4ol :t.o.~Asas~ . .:~e;o · 
admitlir .. ·uma,lel.çepçllo em favor de· úm empregado, que e~p!f.ço de DI!J a:ii.no; pelo quàf:o'j'C!':e~~~1~~~~~ic.e,~~iar:o~·· 
olio'davsd.o :,que· oiio po~sa tratar-se. Da· Eorop~:· só com. o empregados pubhcos olio .é s.ufficseote;·:.d~ID.o~a.o:,go.f~rno::· 
seu'ordeoado; mas que Já obteve um, aooo de licença com outro·tanto tempo·;· se sess •mezes::com:;':o~ofdeaa.do;~.po.r • 
seu ordenado, . já esteve oa. Europa, volloú llO paiz e en· inteiro ollo silo bastante, se se deve dar:Oârii~~á'ollof!.;,c_om ' 
tr~u no:exercicio de. seu emprfgo,'torÍiaodo depois a adoe- todo o ordeoado,e outro com'·a 1Detadt1j d.ê&iíe~JD!aa:;r,emo.;. · 
cer 'r Ha dne dar â esse ·empregado · liceoca ·com todos. vamos esta attiibuiclio para . o governo,'f;porflie·,peraote..; 
os vencimeotós agcíra, quando o t.ooo pãs~ado se lhe elle cada empregado .. allegará auas·'ci~caüí•tané_iaa~:~Jo:.:~' 
deu licença soiueote c.om. o ordenado '1 - . go~eroo . esta mai.s o o caso d~ P.oder apre·~ia~;-as~,~~::ql:lf: 

· ··. ; ' · ., ·. · · • .. ·. . · oó~, ·e assim evitaremos que .suateja tratando: ~de, oeg.o~ . 
. ~ Sa. Nul'f.E~ GoN~ALVBS : - Mas Dilo gosou della. .cios parUc~lár~s. por .. !iiDpletí. eme~daf ~~ :'mé~Jí~~~,;:;,~,D;: -

.. ,·o. Sa. DiAs IIE C.lamllo =-·SenÃo gósou della. • • corp~. leçsd~tsvo •. Devem~s _ esta~. a,qus .. c~~o.~.~'~o.~.;par~ _ 

.. _. ·:: :'. .· . . . . ... · ·. . . · · · - • · .. , fazer JUStsç~ a todos, .Para. estabelacer~prmcsp}o.~-~~r'çr.•~_; .. 
, ~~~~!~ ~~~:f~!ut?a~N~4L vEs : . .:_ Porque os· veocim.eotos· :i~:::.er~.o .. raça ; d~p~is . a . appli~~~~~ •. de!~.~~.: ·.::~ }~~.!~ ·~- ·. 

.o·.i,,- .. ,., · · Eu:e meu,illustradocollegap·eto' M!\r&ohll.o,_que;é· 

.:•.O'Sa. DrAs DB C4av!Liio :...;.Eu 'costum.o guiar;.me pelo in'embro da 'commissÍlci, jã r~cooli~cerisos a ~~o,Ve~i~~~~~:de. 
allegado;: Ílito·teobo··-obrigaçil:o'de ·s~~:ber o que. cada u~ oll'erecer uma resoluçilo autorisaodo ao governo a.; .~~,n
fez;1 Nilo· lfos documentos,: porque eJtava firme .no prio- ceder licença por om prazo .mais ampló,. com' v~~cimeo&o : 
cipio·;: o meu:iiJustre col:tga, relator do' .parecer, o. ella- iutegral• ·por ·mali algiuíi'tempo ·e ·com. 'meio· veociméoto. · 
boroa na conformidade :do que havià.mos Convencionado ; pelo dobro do prazo acLual,para afastar, dó'seoaao- e ... 4·l .. ·· 
mas-··agora; .quando se tratou .da mil.teria, pedi 08 papeis outra càinara' esta tarefa iograta 'dé ~átàrmiis aqui".s6·:a 
para.ler e vi o seguinte: ··· · ' · . . ·· tratas: de ~egoci~(P~rtie'~l~res; ,os. q~aêii' sll_o).~~P~~~· 
·;~::(~liéeriÇ~: .Qllo)or. i~alprazo e p~r~- ~ més~o·fi~ desag~a~ayess_ a:qo~D1:.oelles,.roter~~m ~.~p&~~' as P,r~~',~~~~S.. 

houve por bem conceder-lhe em 1872 essaaugus&a assem- que aqu!: se.apreSI!Dlam. .., · .... _ ..... ,, , < .. , . ,.,& ,.,1,,. ''·· · 
b.l_é~)iã?,,: !ó"úo~~i8,ilto,p~r.a o .·.reol,ábeleci~e.oto d~'~liuppli~ E' com pezar ,que deecl~ro ao·nohre,~~oa,~~~,qu!,~~~A~ , . 

. Cl\.nte~ .• tanto.qoe; s~odo forçado avir· preencbPr O seu lo.s:ar. votar pela prciposicito ·com aeoieotla ·que a:comm,JIIIO .. · 
)ioi''se·lia.ver ella''flnalisiído.;. ·:. · · · '· · ·.· ·' · · · apr~seatou,. porque "em coiltra posiçlto ao. que.S:~i~'~_l':-' · 
' Ailiii estã; 'pois,· ililia p'ron !de'l{ué 'o empregado :gosou legou, e que·eu. Dilo contesto, poderei: dizer. qu.e alguns ou.,. 

dá'Jiceoça;' 'aliás a))ega~se DO. requeiiwimto DDlB'COII~Il· _qua tr(IS deases,qUll !t~em.pe~i~~ JiceDÇ8.; ~atlo; (a} vez,~~ ~ir~~~~
llitO é exacta.; . · · · .. . · . · .. ' ':··' atancias peiores .do que as desse·empregad,o,cjue, seg.~o~c. 

. , ': ct Â"goi'li, apeó'a·s sete mezes depois da SD~ chegada, me consta, é solteiro. . . 
r~!!PPII~e,ceram·~lh.e' os' mesmo~· symptom.as da enfermidade ' o isil. NuN~s Góttr.!'Lvss- :;_E' .cãsáiló. ·' .... 
qalfo"acommetteu;» · · ·. ··:: · ' ·: · : • ·. · · · - .. · . · • :. • · ·. - :.;•' 
··•no :aHegado· JÍ~Ia parle S!l vê .que· élla gosciu um ao no . ,0. Sa. DJu. DB Cun~no:~OIIvi. dizer .. que era;solteir_o, 

de l!~ei!Çà'qlle-Ibe. Coi.·cciacedid~·com seu:.~rdeoado ;··que oito. sei, nl1o indago cfa vida alheia;. mu, se é s~lteiro,. 
v~Itou a~·exe~cició'de 'seu _emprégo,. ·e que hoje' ped~ cJ~ como me disseram, já se vê qoe está em circnmstaocias 

-no~o;,oulro.~ailoo '4e licença: Creio: que já:.é b~stante. lavor mais· favoraveis·· do que os· que alio. casadoa,·.sohrecárre-
. c~~c~der~I~e 'lic,enÇa_ por m.à.is outro an,no; '!á ··se .lbe de~ -gos de Camilra· e-pobres. · . _, ' ·,. ·~ -.•.• '. ;E1r,, ,. 

-um anuo; Já'teve dep.oss .s~u.mezes cooced!dos .pelo go~ • ·Estou , p~rsuadido ,d&··qua o'seoado;,:ollo::deve<Voltar"·: 
ver.~o,, e ainda se lhe coo~ede mais·. outro anuo.: ·De ma- atraz d~ principio que estabelaceu o aono:passallci;·:emb!l:"/· 

· ~!lira que é ;um empregado qoo eotá coostan\emente com ra. a• respeito: deum·ou outro: empregadó mpossa sal!llga~ 
· hcen~a; ·' · · · · - .. ·.. . . · circumstancias queju~tifiquem algum. favor, porque.a!par 

Não duvido qoe elle DilO possa curar-se seoilo . Da Eu" de algum qoe ·tenha muita .necessidade: .bllO•íde:passar;ou• 
ropa. ;Mas,. :senhores, o ·.·estado tem o_brigaçilo ce manter tros :qae ·ollo tenham·,igual .razão. .. :. · ,., · ... , . · ... 
todos os empregados ·que precisam e. querem ir á Europa Voto ·pela emeada:da commisslio.·: . . ... 
. lf:&lar,,de sua saude ?. ba. de .. so)lrecarregar-se o Lbesouro 
ll~o só c.om, o õ,d_coado, mas àtó. com as grntificaç,ões .e 
pp~c~.nt~ge'!s .. desses empregados que .as Leem, o que dese
jam gosar o clima mais C.ivoraval á sua sande? Nó~ não 
podemos sor tilo generosos .com os empregadqs poblicos, 
que não só os mantenhamos, coocedeodo·lbes todo o 
tempo .de liceu~a ·que ·quizerem, como ainda estejamos 
constantemente a dar-lhos licenças com ordenados, gra· 
· tillcaçiies :o porcentagens; e o Estado· que carregue com 
esse• accroscimo. do de~peza. proveaiento .das gratificações 
quo.ter1io de vencer os qoe os substituirem, nugmentando-se 
desta·sorte:a despeza. quo oito· está. calculada no orça~. 
mcnto. · 

. : ó sr. N~~~~· Gioiiçai~e •. i .. ;)·i.~P.~~sid~dt~. 
peço. permissitu ~o nobre sep!l'.!or ptlla.proviocia_ de Miri!!• 
para ,nito estar de .accordo com S., Ex .. o~s<obser~açõea. 
com que elle entendeu dever sustentar. o. pa.recer: .da com.;, 
missão. .Pec.o ainda permissllo ao. oobre sellildor::para ,es:. 
trnnbar que' oito houve.sse ,. todu, o rigor)j!gié() da,pu.te 
,de S. E~. em sua.argumentaçilo,: . . ... ··: :·;;:c; 'i. 

. Com o fim .de impugnar .. as poucas· obsorvações .. IJuo,eu 
trouxe ao. ~onbocimonlo .. do eena~o, .disse o o.obre seoador 
que_ era preciso pôr nm c.obro,a cssa.multidã,o .do licenças 
que todos o• dias apparccem, porque é fuocçllo impropria 
do poder )j!gislutivo eatu~ a dar licenças. . .. . . 
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: .0. .sa •. LEITÃO :.o .. L CoNJil; :-Questão · iotetrameote di- 'que:esse empregado, Mlian.do;ie. já :J]a. Earcip{~~.'-~~~Ae; 
':ersa do que·· se tnda;., ;;;·:;··!''; . . :·~ ·• .· . ··. · . :,. .. :. ;.ama licença que lhe loi:eoacedida:p.elo. governo~para:t.r~~_;.· 
;o:s~t: N~Nirs ~~r.Ç.I:v.B'{:·- À.dmittiodo~s6 o!p~réin'. ~;:lar de soa sau~e gravemeQie.co~pro.m.~tti,d~,_..solic!~o~: de_, 

pri~Çipío;:.a·~o~seqiÍ~ócia devia ser·ouli·a, devia ser a 08~ .lá um anuo de hceoç~ que .J~e lot cooc~d1do·nos .~ermos 
gacito. absololà'.de todas as licenças. ·, · r!'Cerldos. pelo nobre secretario, mas. nllo gos.ou;elle .. de.:tal, 

. • . ·• ::.:. .: .··.·, •·. . · _ · . . hcença, ou ·pelo menos não gosou. de .to~a:eUa•. · .. : .. ::~ ···''" 
··O Sn. LELTAO·Dl CuNnA:-Apolado e eu estou prompto : ... · · · . . ·· · . · ·' • . . ·· · '· '··· · · 
ara isso.: . : . .' . . . ' . . .. Se elfe·. ~IZ o· contrariO. em $UI .petição; ne~ ·por'•fsso. :~e·::. 

P. · · · póde deduzir um argumento contra a· supphca·.·qae;·boJe 
· O.Sa. N;N~s:G~~~~iLvEs :-Pôrt~oto, eu isperav~ quo' dirige· ao senado .. Prova isso·qúe ? 'Que eUo não.~ usou :de\ 
s; E;t .• , estabelecendo o·principio que estabeceu, chegàsse uma licenÇa com lavores extraordinarlos,;- e· qu11· .a.li.éença; 
a..l!átá: conseqoeócia; que· é logic11-ni1o ·.dar licença nem concedida o foi em termos tllo·· realrictos'quo·nilo:·feriram· 
com ordenado_ nem .sem ordenado. Mas ·exhibir um em~ o précedenle estabelecido. Mas boje,' ·que euàs cireaniiitán:..·~ 
pregad.o,per,ante ·o corpo _legislativo documentos com OS· Ciae silo,mnito melindrosas, ·a ponto. do é-Sr. :presidente·do', 
quaes . prova' ·que se acha em circumstancias graves t.le conselho vêr-'SO obrigado a conceder-lhe licençà :por-: um:': 
sande; .pediód~. uma licença. com. venCimentos a aquelles tefegramma; porque esse.empregado oito ::podia:.demorar· 
que a podom'concedér, e dizer-se:· «dê se a licença só com mais um dia na província, taL era o estado·: em qae."·:.lia·, 
o. ordenado io é a maior· das iniquidades. Saibamos ·r.umpr.ir achava·;· boje, que este estado se acha· comprovado'·pôr' 
nosso dever,;. se o .. empregado -Dilo . exb1be. documento com irrecussaveis documentos que o nobre ·secretário' disse·'quér 
que prove sua preteriçllo,. se .eue· nilo Cor' digno do ravór ni1o teve occasiito de lêr, Dilo se pó.ae· deixu de réconbe•·: 
que: .solicita, tenhamos a oticessaria coragem para indeferir c~r que é um dos'cásos especiaes em que.a concessão ~e.li-
a sua supplica ; mas. nilo o indefiramos tó por amor .a· cença com vencimentos se toroa-obrigat~ria;As·regras'ãbso
uma coherencia. que pó1e degenerar· ·em clamorosa ia:,. lotas trazem comsigo, o grande incol!ve~ien.ted~ serem muitas 
justiça. . .· · ·. · · ·.. . . vezes' iníquas em sua' appficacão. Somos· jui.zes ·para'ap~e.· . 

. Disse S •. Ex. que.caso igual a este de que· se trata é o ciar.asiazões comasquaes ,Ôs'petici.on~rioá_fundimentàm~~ 
que ... -.s~ aí:~a con~ignado em outra· resolução qoé está oa. seus pedidos; e para deliberarmos"como:for ·:.de"jostiç,ã:~· · 
o~dem .do d1a •. Po1s,. se S. Ex. ou quarquer ·outro senador De . lacto, é. força reconhecer·. que .muitas ·Jicll'ôçàs :rora!n~· 
convoricer-me de que esse outro caso e igual a este de c~n~edidas sem documentos, e até mcismoc séilip_e.tieiiéti"dóa. 
que .. tenho conhecimento,.eu darei meu voto, ,porque en- proprios pretendentéá; mas''de um-extremo' a 'ci'utrii''1la"'ó'" 
teud.o ,que ·nesta mataria oilo podemos segc~ir uuia regr'a m_eio ter~~;,, que é ó. da juspça'õn pelo: ~e·no:s1 M· ~;~i~ii~~:: 
absoluta. • • · · . Peço permissa:o pan ler os. ~ocumentos.1 com, que; o. em':'." 

O Sa. LEITÃO 01 CuNo! :-Nem em nenhuma. prPgado de quem .se lrataJundamentou.,sua··.petiÇilo •. O,!pri~ · 
. o s· 'N· .... ·G . . meiro dOCDPiento ~·uma éertidi1o.passadlt: pelo:Sr.é·D~.:Sá.; ·· · a. UIIBS:. ONt:lLVES :- • ; ·.sem faltarmos peJo· S · 

merioÍI fi mais beàuntondidà e.quidade. . . • . _. Pereirá: «.A.ttesto que o r •. Luiz de Carvalho J~aes,de An-· 
. . . . drade continua a_ ter . insult.os-.. de :cor.gestões eerebraes, . 

O Sa. Dus .nE CARVALno· :---: Q,ue.m est~beleceu· ~:e~ra sendo quejâ por doas vezes tevo .de cabir. por. terra ... sem· . 
. absoluta 'l · .. · · · · ·· · · · · · . sentidos, ficando depois de :Voltar a si,com::um,·braç0 ,:e, 

o s LE - . . c . V E . .· d . . uma ·perna enfraquecidos,. sem movimento .. e. que. a.in:da , se· 
.. c 8 • ITAO D.l. UND.I. ·- • x., ni1o a mlttlnd~ a vito approximando esses insnlt.os depois da'morte.:ae::um.: 

ex~ep ,lto. filho : pelo que lhe aconselhei .que suspendesse seàs tra-
0 Sa. NuNES GoN~.I.LVES :-V. Ex. disse que oito- con- balbos ·diarios, e que. fos~e .. habitar. em ~m, clima::t~mpe~ .... 

vem alterar os precedentes, quaesquer que sPja:m as ra-· rndo, poJo menos ,pór dous anoos.• · . · · · ~ .... 
zões que se pos~am alfegar. O que quer dizer isso senão · Diz o Sr. Dr. Alexandre· Pereira do .. Carmo: «AUe~to 
uma regra absoluta?. , que o Sr. Luiz de<Carvalho Paés de Andrade tem soll'ridci. 
· Declaro,& S. Ex. que,. se iniciar uma resolocito ·com o repelidos' ataques de' congestão CPrebral,' .e.' alguns' .ti1o·· · · 

fim .. de conferir .. ao governo a attribuiello ·de' cooced~r pronunciad.os. que o prostam e determinam lraqiteza·.pàrá.;.. 
l!cença aos empregados poblcos com todo's .os vencimentos, .lytica no braço e perna .do lado 'direito, melhorando de tâl, 
e por maior prazo que actualmente, eu desde já lhe bypo-. estado. depois que foi á Europa e lá· esteve algum tempo; 
theco .meu voto, . porque eu lambem entendo que é preci•o Succedeodo, porém, que voltando a esta província, ·Qi1o só. 
desembaraçar a~ camaras dessa tareCa improba de que· nos a aceito do clima, como-C) exercício do 11eu emprego ·e 
occupamos todos os annos. . . - . causa' morar que poderosamente sobre si acto ou; bem ,como 

lll~e, emquanto isso não.se fizer, não podem as camaras o CafleciJ!Iento de seu unico e prezad.o filho, tom deteroii~,.,, 
deixar de, tomar· em considera~fio as raz!ies ·que militam nado o reapparecimento de ·tal accomettimeoto;·pelo. ,que ' 
em C ii vor ~aquelles que carecem de taes licenças para o. se Caz mister quo sem perda. do tempo mude de clhna e 
restabelecimento de sua saude. O expediente lembrado por de condiçGes hygieniclls, preferindo o· da Europa, onde•deve 
S. Ex. não remove a dificuldade, nem• mesmo aquefle permanecer por muito tempo, e dest'ar-to obstar. qne seja 
trabalho; porque tão improprio é das camaras concederem· victima. >> 

licença: com -lodos· os vencimentos, como ·só mente com São dons aUestados· muito positivos de doas medicos 
parte delles. Isto é evidente. muito conceituados, que de certo nrio os~ deram graciosa:.. 

Di6se S. Ex. que este empre~ado já gosou de uma mente. Alóm destes attestados, temos na casá os nobres·· , 
licença quo foi . concedida aqui o ao no passado. Eu não ~enadores pela província de Pernambuco quo niio' pódem 
li os papeis, mas 11 inCorm11çiio que ienbo a esse respeito é deixar de apoiar-me nesta occasiito. (Apoiados.) 
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Creio portanto que, sem querermos infringir o rigor que . . ... ~D»!.L~~i,O , .•. ~ ..... : :·., . .. .. : .. 

tê~~ill'~d0.pt~'dg; -~~vemo~'.co~tu·do r.e~érviir~os o direito de:. . . Soguii1~8e. ·em ti: ·. discussã~ . a proposição. :li· :líSS. d~ 
apreciar anaziies. espec1aes que m1lilarem em favor deste. t 873 .autorisando o g~voroo a jubilar o pa_d~.e lla~oel 
ou• diiqu·eue· empregado. . · · ·" . · ' · .·· · :rbúm'a:í de Oliveira; . . · · '· . ,~-:; .. 
···togci jue :u.m 'e~'p!egado ~nblico se achà_acommett~do . . ~- . , 

do uína grave enrerm1dade, e pelas suas c1rcumstancras . o.sr. Pae• de Hen'doaç~ ~Sr;;'presidente, 
elle não pó~1f iiccorrer ás · d~spezas de 'seu curativo, ou as' a o obre commis·siio de pensiles e ordenados,. IÍ!l· pareéer qae 
condiciles· -climatericas do paiz não Jbe F~j'am favoraveis, se discute, o·~ pile-se â proposi9nô da caniàr(·:aos·.~rs. de~; . 
torJiando-so, p~rhnto, necessario arredar-se deite ~or ai . ·pulados, que autorisâ o goveruo para aposentar o padre 
gum tempo·,. o seriádo, pesando defidameote estas crrcum-· Manoel Tbómaz de Oli.vcira no Jogar de Jeilte de theolo'gia 
stancias e recoóhecendo que ellas resultam de documentos, moral do sPmioario episcopal de Olinda. · · _ ... :. . • · 
dignos de Jodà a fé,·· nll:l! Jbe ,deve negar o favor,· Manto~ , A commissão basêa-ae em que o direito .de jnbihir 1!_8 
nbamos todo o:.rigor e ·severidade, para do co.ntinuarm(/B' ·Jantes nas coodiciles do padre Manoel Thomaz .não per;.;. · · 
a ser, tiiO J~c~i~ como .eram os a!é .pouco tempo ; , mas . não 'tence . ao poder 'legislativo,· porque já foi conferido pela . 
queiramos'Cagkde.um extremo cabioilo em outro ... 0 unico coilstituicão politica do Imperio oo art. 102·§ J.t~·ao 
termo, que :.deveinos bpscar, é o da justa applicaçao do. ·poder eie·cutivci. Entretanto, existem .diversos actcls .do 
principio : niio queiramos seguir a rfgra absoluta que o poder bgislativo, autorisando: o governo para conceder, 
nobre .. senador quer, .de não se:·abrir um unico precedente,· jubilação. a. indivíduos que se achavam nas ~esmas cir
aioda,que se .. trate .de .um. empregado'de aJrandcga, que só: •cwnstanc~as que o padre. Ma~oel Thor:naz de Oliveira. Em·. 
tem.:de fixo um tercei .de·seus vencimentos. · -1869 Co1 pelo poder leg1slatrvo :automado o governo par..,. 

. . , ..... • . . · . · jubilar o Dr; Joaquim Francisco· de Faria, 'lente .de theo.., 
. O ~I!· PA!!ANAGDÁ '::-Apoiado. .. Jilgia. dogmaticà do mesmo .s~mioario de Olinda. O gover~o 

·, . . . . · .. . . . · · • . . . :por seu lado oiio tem quer1do dar aposentadorias não ·!Ó 
. O Sa. NuNES .GoN~ALVEs. ::-Os emp~e~ados de JUStiça, ,80 padre lUanoel Tbomaz, como a outr.os em·identicaa 
os··~es~mbargadores, os .Jnrze~ de dr~e11o recebem dous circumstancias,.por entender que niio çstá.autorisado pâra. 
terços·. de ordenado· fixo e um de gratr~caçilo. O mesmo 'conceder essas:aposooladorias. ·• · · 
acontec~ com. os empreg~dos das,secretari~S d~·thesouro e · Da tudo isto vê-se que. resulta conrosiio no exe'rcicio. 
d~.s tbesoura.r1as, •. Todos ellos, quando hceuc1ados~ ~cam.deste direita,·conrosão prejudicial aos.interes~es de· .Cu'óc:.. 
com dol!s 1erços do or~eoado Oxo, mas os empr_!jg~dos das, cionarios PJ!blico~, que pela ·longa pra fica. do ~iercicio, 
alran~e.gas 6~ t~.e1D de fixo um ,terço dos. aeus veoc1m_entos., pelos relevantes serviços que toem. prestado; teem direito~a.:· · • 

· Em -~ela~ilo a est~s para aq~elles não se guarda_ 1g~a! · este favor da lei. · · - ' · . : '< .. 
da~e 1\'JU&hça (apo1ados); prat1ca-se nma verdadeira 101- Eu, pois, .. entendo que serh muito conveniente- o~vir-·se 
qord~de, collocando-se os. empregados das alfandegas em !!. este respeito 0 .governo;· para' qne de uma' ve1.. O que ftr:. 
cond1çiles d1~er~nt.os daquellas em que se acham os outros. mada a càmpelencia do exercício do díre.itcí dé jôllilar •. 

· Portanto, lD!Istrndo nas ob~ervaçiles que fiz, _eu torno Peco por isso . ao senado o adiamento desta dis'cussllo '·até 
a.. pedir· ao senado que· toma em consideração os _do- quê 0 governo omitta a ,r~speito sua opinião. 
cumentos que acompanham !1' resoluçlto, e que em mrnba Foi lido, apoiado e posto em discussão o s~guinle·" · ~~ ~ 
opinião a justificam completamente. • 

Foi lid~ a seguiÓte · · R,equerimento ·: · • 
'· · Emenda 

Emenda substitctiva. â ·da commissão : 
Requeiro- o addiamenlo d~sta. discu3sÁ:o até que :.O go

verno, a qufllll peço que se ouça, informe sobre a.pretenciio · 
do padre .Manoel Thomaz de Oliveira., , , , : ... ~ 

Em vez da palavra-com vencimentos-diga-se: com S. R. Sala das·sessõe~, t t de Julho, de.187.i,...:..;.PaB1 · 
doiui ·tercos ·.de seus veocimentos;-S; R. -'Nune1 Gon- de 4fendonga. · · · . 
falves; • ~. · ·. · · · . · · · . ·. · . , · o Sr; .otaf!l 'de carvalho . ....:' Sr~ presideot~, .. 

Foi lida, 'apoiada e posta em discassiio conjuótamente tenho dlivida de votar pelo ·reqnerimento qne ·aéab'a de ser 
com a· :proposição, a qual ficou en~errada. por falta de ~u-. apresentado.• A commissiio quando. deu. o seu . parecer nlto ·' 
mero para votar-se. . · eutrou no merecimento da questão da' aposentadoria,· dei-· 

-~égliiu:-se em 2a discussão, a. qual. ficou pelo mesmo xou-o a quem compete; qae é o .·governo.; a commiasão . 
motivo· encerrada, ::~ proposição n. 73; concedendo licença apenas estabeleceu um principio: a constituição a.utoriso~ : 
a Lou.rênço Lnsi~~.no de Castro ·Belfort , ~ 0 governo para conceder recompensas ·em virtude do ser-' • 

Entrou em2• discussão ii proposição n. 74, concedendo d d N fó d 
licerica'' à Joilo Antonio. da Silva Pereira. o José Afionso viços presta os ao esta o. a. ~ma . este artigo ·o go": 
dos Santos Basto&. · · · · verno, sempre quo ·tem jalga.do conveniente,· tjlm concedido · 

, aposentadotihs a empregados, que as não teem de6nidas,na 
Foi lida, apoiada e posta em discnssão conjanctamente lei ; e eu citarei um exemplo ainda muito recente·. ·.... ·. ·, 

a seguinte "' O anno pnssado •veio da cama'ra dos Srá: deputados : 
Emenda 

.. E~ vai' de-com todbo O! vencimentos ~diga-se coiu 
doós tarcos dos vonclmentos.-S. R.-Barros Barreto. . . ' . 

. Ficou encerrnda a discassiio pelo meEmo_ motivo. 
2• vol 

uma resoluelto approvando a aposentadoria 'concedida. ·ao ·: . 
correio do êonselbo n'IIVal, Avelino Severo Carvalho .Gamil. >:· 
A mesa, que era entito a commissiio ·de pens!l'~s ci ó'r~ 
de nados, faz algumas observações a esse· respeito ; creio 
mesmo que ~xigirain·sO algumas informaÇões do governo.· 
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Por fim verificou~se que o unico exemplo ·qpe havia de contribu~ ccim a quota n~~essaria para o Pa..ga.DI.e~~~--4~11es 
aposentadoria de correio era do tempo em ·que foi.mi- :Ne~tas circumsta_nci~s a~torisar o.g~verno .a.apose~_t,~~-:~~ 
nMro da·guerra o Sr. José Clemente Pereira, no qual acho um pouco dlfDc11. . . · . . ~ :. ,.,, .. ,,, , 

· h&."via um outro correio. sido al!oscntado. · Entretanto as circ11m1lancias -.deste. lente silo .. d1ve~sas, 
Isto' 'mostra qae o governo, quando quer usar da fa- porque elle foi nomeado em tempo-em que as nom~áçife~·· 

. culda'de de· aposentar um ·empregado publico,. nlto neces- compeliam ao go:verno; Como estava .suspensa, · p~r , -~ansa 
.. sita da autorisnção especial do poder legislativo, porque a da regencia, a faculdade de certas noaieacifes. que, per-· 

tem pela constituição; e tanto que concedeu aposentadoria tenciam' ao governo gera,!, ·essa fac~ldade'' ·tinhà _p~'ssá~o · 
a um correili'dasecretaria do conselho' naval e as cama- para· os presidentes de província·; em virtude della lo1.le,~,-:. 
ras legislativas a approvaram •. Muitas outras· assim se _ta a nomeação interina pelo. presidente di\ provincia·e.de· 
teem feito. . · · · . pois foi definitivamente pela)nesma autoridade; P~rtanto, 

Citou-se, é verdade, ·o Cacto acontecido· com o lente de nito parece ,achar-se este lente em . circums,tancias:· diver- · 
,. tbeologia dogmatica do seminario de Olinda, o Sr. Joa- sas. das actliaes, e se ·tem com· ell"eito desempenhado' sa.;. 

cjuim Francisco de Faria. A respeito deste lente passou uma · tislactoriamente as suas.luncçifes, _como dizem,., 011 .aUe~~ 
resolução,- autorisando o governo nos mesmos termos da tados, eu, governo, oito: teria duvida alguma eni lha dar ,a 
actual, mas esta· resolução é um precedente quo não des- aposentadoria, submeltendo--a á appro~açlio do, pódei')e-.;,. 
tróa o princípio em. que a commissão se fundou. gislativo. · . .. · . , . .. . . . . . . ··- · · .. : . 
· Eu desejo muito que a opinilto do ~overno seja bem E se a aposentadoria viesse concedida pelo góverno, de• 

comprehendida ·pelo senado. Nós oito entramos no mereci- claro ~ue ~ito faria _a menor objecçito ; a, minha questito é 
mento · dos -serviços prestados pelo lente de que se trata; de pr1ncipros : entel!dO que oito .devemos fazer !lm acto 
nem ~e elle deve ou não ser aposentado, porque entende-. que nito seja indispensavel; Para .a aposentado~1a, o .go-: 
mos que ao_ gove·rno é que compete resolver esta questito. verno está autqrisado ; _e se queremos 11brig~r o. gorerno 

. Se o gov_erno entender que elle merece a aposentadoria, a aposaentar, eu digo que nlio· o_ co.nsegoiremos, porque 
concedei-a-ba, e en.tiio o poder legislativo dará ou negará os actos legislativos que autorisam 11 gov_erno para pra
a sua approvaçlto; o governo não precisa de um acto, ticar esta ciu aqaella CnncçitOI·nito o .obrigam.a pr"tical-a; 
especial do· poder legislativo para concedel~a. . . .o governo usa desses actos como .entende conveniente. : · 
. Pede~se agora que se ouça o governo a este r~speito. . Entito;jnlgando eu desnece~~ario ~acto,· entendi qneipelo 
Eu d~seJava que .o.nobre senador, autor do requerimento, menos, era eonveniente suscitar esta questito p.ara que:flque 
me d1s_sesse o que é que se ·vae perguntar ao &'Overno. decidida, para que 0 senadó a teime na devida considera-

O . Sn. ZACARIAS : - E' verdade. . . çilo. Se o senado entender que os membros da comlliissito 
O SR . .:PrAs DE CAnYAI.HO; - Vae .. ee perguntar se este erraram na iotelligeocia· que deram á. conetitaiçito,- e que · ~ · 

empregado deve ser aposentado ? Nlto temos nada com o acto deve-passar, eu niio me opporei·; heide respeitar 
isto; Se elle já requereu ao governo; e o governo negou-· a sua decisão. Eston convencido dÕ·C(Oe est&"é a. verda.:. 
lhe a mercê ? Nilo. sei ; · se o governo está em duvida, deir& doutrina ; entretanto é bom discotil-a, e :cada .um 
creio que não tem razão· p&ra isso, porque nenhuma do- tome a ~respoos2bilidade de seus actos; Se·o governo .oito 
vida tem encontrado a 'respeito de outros (!mpregados, · o quer conceder a aposentadoria, nil:o devemos ser nós os 
tem ·entendido a cons.ti~uiç!l:o como a . commisslto a en.:. que ~be aconselhemos a necessidade de praticar este .acto. 

· tende, e :me parece que com todo o .fundamento. Portanto, peço. licença ao nobre senador pa-ra não dar · 
~ condiçito esç-1cial da pessoa a quem se refere a pro· o meu voto ao seu requeriment~, porque ·nós. oito .podemos 

p081Çito não pode ser um obstaculo. . . perguntar ao governo porque oito pratica Dll! acto. ·Que 
Póde ser que o gove.rno,. considerando que os emprggos informaçifes vamos pedir-lhe? Porque oito ·tem apcisen~ 

_'!}os seminarios·n!l:o são da mesma ordem que os" empregos· tado 'l Dirá elle que o empregado·'oão:lbe requereu. Vamos 
civis, entenda por isso quo não deve dar a este empregado perguntar-lbe se elle tem faculdade pa·ra isso?. Creio que 
a aposentadoria ; se assim · é, está no seu direito. Se nó~ é superfluo. Ensinoar que conceda a aposentadoria 'l Ta~bsm .. 
entendemos que os empregados desses estabelecimentos rião acho conveniente da parte do poder Jégislativo. , 
deve~~! ser ~posentados, ent~o. façamos o mesmo q~e a o Sn. P~ES D.B MENDODCA.:-E como resolve~-se a:·davida 
comm1ss!l:o Já. propoz. a respe1t? de um lente de esgrima, apresentada pela commiss'ão sem· se ouvir aô governo:? 
convertendo a propos1ção espec1al da camara dos Srs. de- · . · . 
putados em . um& proposicão geral; estabeleca-se uma O Sn. J?us DE CARVALDO :-Eu. ent~ndo que a·.dov1da 
regra para todos. • • fica perfeitamente resolvida desde ,que n~o ~e~m~s app~o~ 

Mas para se estabelecer esta regra não é necessario at- vaç_IIo no acto da· o~tra· camara. Eu resotverra a duVIda 
tender-se- a algumas considerações. Os empregados d'os ass~m:. é nm requerimento de um lente,_que p~de_ um acto 
seminarios niio são nomeados pelo governo. legrslat1vo para ser aposentado; os. requenmentos _silo 

· () S p M 1 . . d ·· despachados; eu , diria : requeira a quem comp,ete---; 
. . n. .\BS DR ENDONÇA :-1\ as este a1n a lo1 de no· aqui está a solução do negocio. A camara dos Srs:· .de.,. 
meaçlt~ do governo. . "' . pulados disse que o. negocio deve ser Ns~lyido, por meio 

O Sn. Dus DE CARVALno :- En hei de chegar. a este de um acto legislativo; o senado pó do decidir que se defira 
ponto ; o 11nrecer nllo o omiltiu. o requerimento da parte, dizendo .. que requeira . a quem· 

Esses empregados são nome&dJs pelos prelados dioce· compete, embora esta decisão nito possa 'ser dada· como 
sanos, siio conservados por elles; os prelados são os mais emendá oll"erecida á proposição que veio da outra êamnra · 
competentes para avaliarem o modo por que esses empre- e deva constar apenas de suas. actas, porque a proposição 
gados exercem o mngislorio,. nma ve1. que o Estado npena~ só pode ser resolvida nos termos da constituição. · 
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'':P~i toàâ·a 'êitás 'razGes na:o me i possível dar ·o ~eu voto · Deixaram~ de comparecer :·com: causa ·. p~rliéipada ·os · 
a·: favor''dô ' requerimeoto. E~tretantó a discusàa:o pó de Srs .. Leilito da Cunha; Chichorro,· ·bara:o de A:otonioa; · 
.mõstrar a necessidade ou a conveniencia de ser ouvido o· Octaviano,.' Nlibuco, Pompeu;· viscónde. do· Bom. Rei:iro, 

· . gõvéríio';. e'sii o· senado ·assim o enieõder' eu me .submet- vi~cond_e de ~aravellas, Ribeiro .da 'Luz e·visconde ·de 
terei 'aó seu jilizo. . .. · . ··- -· . : N1therohy. . · . · · .·· " . , . · 

· ~ '·Ficoú''ádiada a .'discussão· pela hora. · · Deixaram de ·_comparecer ·sem ca'usa· ·par11cipada os 
•:o sa: PIÍESÍDENTE deli para ordem do dia 13: Srs.-harão de Cotegipe, barão de Maroim, barão do: Rio 
.,._Votaçãó )ias jiropõl!içGes · cuja ·discussão ficou en- Grande, Firmino; Souza Queiroz, Paula Pessoa, ·,Silveira 

· cêrradà~ . · ... ···· ·. · ·· · · · . · Lobo, Teixeira .Junior, Sinimbú, Antão, Fernaoaes da 
':0 resto· das ma terias· já designadas e mais : . Cunha, Saraiva, Silveira da Mo·:ta; Jobilu, marqnez 'de . 
·.:.·sa_ dis-cussão'· do p'rojectô 'do senado G, de 1873, rela" ·S. Vicente, visconde· de Inbomérim, visconde·de Souza· -. 

tivo. â matdcúlá ·dos ·estudantes nas aulas superiores: .. '· -': Franco e visconde de Suassuoa. . • 
. ''2~_'díta· dás.Jíroposiçifes da camara_ -dos deputados; Nilo houve expediente; . 
lló c_orrente ãnoo, 'concedendo. liceocas a empregados pu- . . ·' . . 
lilicos': ' ' · · · • O Sn. ~o SECREt.mo 'leu. os seguintes 

'-''N. '47/ a Luiz' Cárlo's Pereira de Castro. PAREcÉn DA -c~n~uss~~ . DB PENSifEs ·E oaDENADOS :N. 67, a Baldoioo.José Monteiro. . . ·· . 
.. . .... :::.N.'.'70, ao bacharel}osé" Antonio de Araujô Filgueiras. _Pensões ao tenente J. _F. de Sampaio-J~niór 

. · . ~:' 79; àci'deseinbargador'Mànoel de Cerqueira. Pinto.· -
· ·. N. ·1 1 rs; á.os. desembargadores Alexandre. Bernardino dos Pela proposição da. camara dos Srs. deputados rcm~ttida. é' -

;·Reis ·e Silvil' e José: Nicoláo Rigueirà Costa. . · • ao . senado com a data :de 27 .de ·Junho de 1874;-~sob 
··.··N. 1:16, ao bachàrel Jósé Alves da Silva.--·. · n; 1.05, é approvada a peosa:o · méosal .. de.42~,. que, _p~r 
'::·_N;·_-77; a~ ~r._ Henrique Cesar Muzzio: ~.. decreto do poder executivo, de 17 de. Dezembro. de 1873; 
.· .,N •. 75; iro· padre 'Antonio da Pureza Vascoocellos. foi concedida ·ao tenente honorario do exercito João· Fer~ 
-~N:' 76; ao pa'dre Jollo Evangelista de Carvalho. nandes de .Sam·paio Junior, ·o qual, em consequeo'cia de 

N;'175 dirt873, ào cooego Arias Theorigó Alves Serra. ferimento recebido em combate,- ficou impossibilitado ·~e 
::Qitas, . concedendo aposentadoria, com_ os respectivos procurar meios de subsistencia.- ·, ·. ·, · . : • ·.· · .· . 

-pareceres.: . _ · _: - - . A commisslio de pensifes e ordenados, a quem Joi 'pre-
... -. N;;.200: de: 1869; ao de$emhargador Afi'ooso Cordeiro sente a dita proposicão, afim de dar um parecer, -exa· 
d·e· N · · L ·h., · minou os documentos "que a acompanham, e que provam ,, egreuos o a o. . . . . . 
. N. 78-de 18'14, à Pedro Orlandioi. . . ·. . a justi~a da concessão feita, attento o juizo da junta de 

·::.Ditas. 'do .. corrente ao no, concedendo dispensas a estu- iospecça:o, a que foi o agraciado snbmettido, e.o dever qJle 
. dantes, com os respectivos. p_areceres : · · · .. _· .. · tem o Estado d~ não . · desamparar. os cidadãos qué na 

· N •. ~ 101,.de·1874, a Pelino Joaquim da Costa Guedes._ guerra exp!)em a VIda_· em sua defes_a . 
. -N, ·46, ·idem, a Francisco. Pinto da Luz.- · Assim a commissito .é de. 
: N .. 83, idem,. a Francisco.Botelbo de Andrade Junior. 

_. N. 8·4" idem,· a. Francisco Clodomiro Rodrigues de V as-
. ·concellos _ · . _ 
· , N; •54,. idem,. à· Francisco .Paulino d~ Almeid& e Albu-
querqae •. -. .. · - . , _ . . : -

·N. :57, idem, ·a Carolino Ramos. · . · 
.N. 56,. idem, a Hermino Martins CurveJo; 

.. N:·t09, idem, a Joaquim SimGes. de Paiva.· 
N. '52,· idem, a José Borges Ribeiro da Costa. · 
2• discussão. do projecto. do.seoado D. de .1871, sobre 

a piesidencia do jury. , . · ·.. · ·. .. 
· · ·.,.Levantou-se 'a sessão_ .ás .S ho_ras da _tarde: · 

··.ACTA EM 1-8 DE JULHO DE 1874 · 
~RBSIDENCIA JiO SR. VISCONDE DE 1AGUARY 

· A's U horas da manhã fez-se a·chamada e~acharam-se 
preséntes 29 Srs. senadores, a saber: visco~,de de Jaguary, 
Ahnei~a e Albuquerque, Barros Barreto, DIBs de Carvalho, 
harllo de · Mariiansuape', Jagoaribe, -'visconde de Afmeté, 
harllo ·da Laguna, conde de Baepeody,-marquez de Sapu
_caliy, Uchóa Cavalcao.ti, barão de Ca~argos, Godoy, Dini_z, 

· .l:órnandes Braga, Junqueira;· r.onha .Figueiredo, Figueira 
de Mello, duque de Caxias, Paes de Mendonça, Zacarias, 
visconde de Muritiha, barão do Pirapama, Nunes Gonçnl
·ves, "Paranaguá, visconde· do Rio Branco, Mendes de Al-
meida; visconde de Camaragibe e Vieira da Silva. . 

. ·Que 
vada. 

PARECER 

a proposi~llo- entrando em discussão, •seja appro- . · 

.· Sala das commissifos, em- 11 ·de. Julho de. 1 874..:;;_ 
Luiz Antonio Vieira da Silva. -Iii as de Carvalho._;Leitão 
da· Cunha. · · · • . 

PARECER DA COMMISSÃO DB FAZENDA-. . 
Monte-pio · '-

A' commissito de razenda foi presente &- proposiÇ~o da. 
camarados Srs. deputados, o. 5{6, de 16 de Acosto ,de 
_1873, pela qual se autorisa o ·governo para cooce.der a 
D. Luiza Bezerra Cavalcaoli, vi'uva de João Bezerra. Ca· 
valcanti, e unica irmã. de finado capilllo 'de mar e gue'rrà 
Antonio Joaquim Curnllo. d' A vila,· o morite-pip deixado por 
seu irmão, habilitando-se na fórma ddei. · · · 

Na sua petição ·reconhece a. suppÚcáote que, esta.odo 
ainda casada na data do fallecimento 'de seu irmão, oito 
tinha direito ao monte-pio por este ,deixado, segundo a 'lei, 
mas que teudo depois enviuvado, e achando-se pobre; com 
quatro· filhas solteiras, implora que por equidade o poder 
legislativo lhe conceda o goso dó. monte-pio . de que _se 
trata, como tem concedido a outras vi uvas, que se achavam 
em iguaes circumstancias. o~ precedentes que. ella invoca 
são os seguintes : 

.I 
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. O deeràto, o. 1,219. de :186.4, qae .autorisa o governo monto de seu marido,.. pa.ra. percebe~. o mo.nle"pjo·.,dii-'58IP 
pai:a .conceder a D .. Amelia Regis 1\loniz Barreto, filhà do· de que estava no go~o, e. que,.· quando··~·· lei)de.,.G .. de 
chefe de. divieão .. Jolio Francisco Regi~, o monte-pio que Novembro de.1827 (Ião .fosse contraria. ao pedid~ d~ .. JIIeio 
'percebia $U& viuva, mlie da agraciada. soldo, prescripto estava o prazo para qualquer.r~clamaç~o. 

O'dec:eto n. 1,271.i de 18 de Maio de 1866, que aato- Accresceutn o ministerio da fazenda. que, tendo &Jdo.vo_ta_da 
risa.o governo para conceder a D. Josepha Carolina da a· resolocãó o. 120l',de 6 de Maio de 18U, que.defer;i.a 
Veiga o monte~pio que competiria.á sua mãe, se não hou- igual preieoção da .viuva do tijnente~gen.eral Lazarci,:~osé 
vcsse fallecido antes de o percebei:. .. Gonçalves, ponderou-se .ã. dita camara .em aviso de.1_S .• ~e 

Em data. mais recente (20 de Agosto de 1873) .foi Agoeto do .referido anno (sobre o qu~l não houve solução) 
sanccio;Jada nml\ resolução que. a utorisa o .governo para qu" o vencimento de monte-pio abonado ás vi ovas e JUbas 
coMede r a D; !lia ria da Pieditde Alvares Taylor,· filha do dos militares, que para elle contlibuiram antes ,da inde
vice-almiranle João Taylor, a· monte-pio deixado por seu pendencia e continuaram e. contribuir depois,. substitf:Jc ,e,é 
pae, revogando as disposições em contrario. · _· · · · q·uasi se1npre mais avuitado, do que o. meio;soldo d!lJe~ ,de 
. A commissã:o, poi~, attcndendo n qut~ .a c_amarc. dos 6_ de Novembro, sendo um e outro vencimentos da. mesm,a 

Srs. deputados foi guiada nesta aatorisação por motivo~ l!atureza, que se concedem pelo. mesmolacto, cotr~o.s quaes 
ponderosos, julga que se pó·lc applicar-ao caso vertente o só se faculta. a opção do mais vantajoso. .. ._ .. ·. 
principio da equidade, ficando entrttant~ inalterada a lei Enviados os papeis ã. commissão de -fazenda, foi e~ta ~e 
que rfge a ma teria. parece.r que a proposição .. ficasse adiada .utó .que (osso 

,A'ssim que a c~mmis5iio é do_· resolvida a duvida sobre maleria. ideotica,- a respeito da 
·vi uva. do tenente-~>eneràl_ L azaro. José .. G:onçalves, :«l :as~i.m 

PARECER . " 

Que a . proposição entre na ordem JQS trabalhos e seja s_e les~~~~issão d~ fazenda, ex~minando novame'~:i~i·:/1 
approvada~ proposição n. 177 c. os pnpeis que lho silo conce.-ne!l.tes: 
, .Snla das commi~sões, em 13 -de Julho de 18'74.- atttendendo a que não ha paridade. entre.: a res.o.Iuçil'!.Já 
Visconde dslnhornirirn.-J. J. Teixei1·a Junior.- Viscon- ,votada em favt.r da. viuvado .dito teneote,-ge~erãl,,<quejá 
'de de Sou::a Franco. . é lei o depende de interpretaçã:o, e a .proposição ~m. fa~or 

JsenfãO de direitos da_ viuvado brigadeiro Costa e Almeida,.que,depe~de'aintla 
. de approvação; attendendo 11 ,que }l o, senado. rej~ito_u 

· 'A' commissilo de fazenda do senado foi presente o uma proposiçlio identica em favor da filha.do cor.one).Bres-. 
pr~jccto de lei da camara: dos Sr~. deputado~, antorisando sane; áúendendo a. que no parecer. a resp_eito da viuv.a,do 

:o. governo'. para' conceder . isenções de direito's da imro.r~ tenente-general Lazaro opinou-se para_ que. se .. gllardj!SSO 

taÇlioh dfe . l? dos os_ ma tedfiaces· do o cde's.E' ar•(· os t ~· c o n s!tracdçãon d~ an_a'".ion iccoi antyiévma dp~ rcaeml.Jia rdau•_· d,' doas odespeun ttai dd_ oosd;a· a.ltttie ndd.ee_n6do_ dea Nqooe· , um c aanz na praça o on c •u an 1gamen e a· oa v , 
Vista) na cidade _do Recife; tlevendo Sfr restituídos os di- vembro de 1827, ó dé : · · ·" · 
reitos quo tenham sido pagos· pelos matoriaes jli impQr..;. 
tados para tal fim. 

·A isenção de direitos e arestitoiçilo dos que já tenbam. 
sido pago~,· foram requeridas pelos associados para rflali
sarcm cHo melhoramento publico, que é foi to a suas expeu
sas e sem Jirn de lucro, e porque igual favor tem sido con· 
çedido a .omprezas identic11s, ó á commissí'ío de , , 

PARECER 

·Qu,; ·o P.roJoct~ merece a·approvação do sanado. 
Sala dus c •mmis~ões do ~enado, aos ! 1 de Julho de 187 4. 

-visconde dc .. Sõu::a Fra11co: _;_J. J.. Tcia;cira Junior·. 
Vis~ondc 'de.[ nhomirim. 

Meio soldo 
A pr(•posiç1lo da camara ·dos deputados n. 177 de 31 

de A'goolo de ·1866 aut.orisa o governo a mandar abonar a 
viuvado brigadeiro Vicente Jusó da Costa e Alme_ida o 
meio soldo, ·.sem prejuízo do quaGtia qao percebe dfl 
monto·)JÍO. · · . · 

A requeriin.onto de um dos membros do senado appro' 
vado em 13 do Setembro do mesmo anno foram pedJdns 
informações ao governo. · · . 

Foram estas trnnsmittidas pelo miuisterio da fazenda cm 
officio de 25 'de 1\lr.io do 1867, declaràndo que o dito mi
nisterio já tivera occasiüo do pronunciar, se a tal respeito 
no aviso que dirigiu á camara dos deputados cm 1 6 de 
Junho de 1864, no qual informou que a viuvado briga-

. deiro Costa e Almeida se habilitara om 181.13, por falleci-

PAB/!:GEII' , . ; 
;.t' 

Que ·a proposição ontro:cm discussão· e não seja appro-
vada. · ~ 

Sala das cominisfões do senado, 11 do Julho;de t87L 
-Visconde de lnlwmirim.-;- Visconde· de Sou:a.F.ranco. 
-J. J. Teixeira Junior. · . . .. 

. A resoluÇã~ n. 1201 de G dll. Mal~ Íle ú7i :~~torlsa o 
governo a mandar abanar á vi uva .do. tencnto'-geDeral La
zaro Josó·Gonçalves o .meio soldo_ que lhe .compete,:: som 
prcjuizo ,da pensão que já percebe. dos cofres ·publi!!OS"' 

Ao dar-se execaçüo a esta res·olação suscitou-se _duvida 
no thesouro fundada nas seguintes .razões :. . · : , ~ ~ 

A refer.ida. vjuva gosa v a na época da resolução o ~on.ti
núa a gosar 1.0 do uma. tcnça r.nnual de 300~000; 2.0 

do monto-pio militar do 783$960 ; .3.0 • da pensão aQnual 
de 800~000. . . . . · •. :. 

A Jei de .6 de Novembro 'do 1827 autori~a o governó. a· 
·conceder o meio soldo, quando a viuva o· filhos nllo per-
cebem monte-pio. . . . . .·· . 

Ora, a rcsolo~.ão de 6 de I!Iaio determina íião (I.,J.iO. se 
accumulo o meio. soldo ao monte· pio ,(o qQe seria. co~
lrario .á lei de 6 do No~cmbro) más que se abcmc· o meio 
soldo sem prcjui::o da pensão; e já gosando a v.iuva do 
tenente-general Lazaro do monte-pio superior' U:o meio· 
soldo,. assim como já accumulando a pensão,. oito_ ·era· pos
sível a execuc!lo· da sobroditil. rcsolunllo-sem intcrpretll-
ção do poder Jêgislati v o. ·· • · ·. · : ., ·-
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.:, ~ Nest~ 'si!ntidô dirigiu-se o· governo á eamara1 dos depu 
'tados':por oWcio n.'38 'de 18 ~e Agosto de ·1864. · 
• •t:Sujeíta'a'·inaterià ao cooheeililento da' commisUo -~e 
·mariob'a;e :guerra· da mesma:camara:, por ·dous pareceres· 
'sÜccessivos com · diltali de 6 de Setembro de. 1869 e 26 
'de" Agosto· dd 1870 foi declarado que não l!ram ·proce-

. ·'dêntes ·as· duvidas dó-tbesouro nacional, nem a resolução 
~neciís!itimi. de ioterpretac!lo, e assim· foi- respoo'dido ao 
•góverno em' oillcios de tIS e 13 de Setembro dos referidos 
annos; · · · • · 

·:•' Não 'obátiln'te ·continuou' o &besouro publico a nilo dar. 
'execnçilo .~ resolnçilo, por não considerar com Corça· ·de 

. ôbrigar o simpfeli parecer de.:_ uma das cama r as legis-
' làtivaé. · . · ·. · · · - · · · .· . .. · 

:: .. :o: minis'lro ·dos' nego-cies da -:fazenda· traosuiitliu 'ao se
nado; em officio de i!6 ·de Novembro•do _1870,', todos os 
papeis relati(os a esta questllo; afim de ~que o senad11 de-

:·ubere'i:omo"entêóder mais· conveniente. ' · ·· · · -· ·' 
' • 'k.. com missão· de fazenda; a quem· foram elles presentes, 

:-attendendo<a ·qúe 'a duvida proposta pelo tbesouro é· pro· 
cedente,. porque a resolução ôiio trata .de monte"pio:e si_m 

c de ipeilslt91 ·ila qual jâ gosava 'á· viuva ·dÓ'teoen~e-geoeral 
Lãziiro Joié Gonçalves}. atlendendo a que, qúando: mes· 

'mo '·falla_sée ,· eni :monté::pio; não póde este ·ser:perc~bido 
co'iíjiinctameote com o meio soldo (cuja natureza 'é iden
tica) conforme 'é expres~o. ·na lei de 6 de Novembro de 

'1827','ejá foi decidido pelo senado rejeitando a 'propo
. ~tão· o·.. G 6 · do cor• ente ao no da· ·camara dos de'putados; 
àlt~ndé.ndii'a 'que· 01Io b'a m'ateria 'para deliberação em

c:quallto a camara ,d.os deputados não iniciar. uma resolu · 
· çllô iólerpretativa, é' de · - · · -
·. ··,' ' •.: . . . . . ' . P.!REÍiBa 

', .. -Q~e tod~s ~s p~pi>i~ ~ejão d~vólvidoa · ao gojerno por 
serem origioaes pertencentes ao archivo do !besouro.. . . 

Sala das commissões do senado, 11 de Julho de 1874. 
. ~Vilconde,de l_nhomirim.- Visconde de Souza Franco • ....:. 

J. J. Teixeira Junior. - . _ · · _ 
. · ~PARECERES ·DA COlllllfiSSÃO DB JNSTBUC!JÃO PUBLICA' 

'AfatficiUa :áo estti.d~nte A. E: Vello1o ·Freire 
A. commissllo de instriccão. publica txamioou a propo

"' siÇão··'da · camara dos Srs: députados, que aatorisa. o go
··veróõ para·· mandar admit11r o estudante Aggeu Eda'ardo 
·'Yelloso Freire ·a exume· do ·to anno da Jaculdilde de direito 

do'Recife; dejtois de.-approvado em francez.' . - · 
·,··.··nos · documentos quo aconipánbam ll proposição se 'VÓ 
que o peticionario entrou para· a faculdade como estuJante 

·:onvinte;':coin· todos ·os exames ·preparatorios 'feitos, iocln· 
·.· sive O 'de. ffancez, que :prescreveu; e !fUe pretende repetir, 
· ipoileodo·. aliâs ser revalidado, como o senado ·tem permit

tido ; e portanto éstá no caso de ol ter a graça· que. iin
. phmi. E',· po[s; a commi~silo de 
. ·.: ' . . I'AIIECEil 

Que seja concedida, a pprovando-se a propo•ição da ca-
''màrà. · · · · · . 

Sala' das' corLmis:;i!es, cm 13 de' Julho de 187i.-cu.: 
·· nha Figueiredo.-·! • .M. C. Jobim.-V. de Camarogibe. 
.~ :.,; ' Afatricula do estudante 111. D_. Camara Junior 

Marcolino: DorBellas Camara Junior, enteode . qile :alo 'dne 
·ser à'pprovad~a a proposlç!o da camarnlos' Srs.• il~patados, -
que autorisa o governo a mandai-o: admittir a exame 
das materias·tio 1• anuo da· faculdade doi-Recite,·· 'depeis 
de approvado no preparatorio:que lhe Calta. · ' :_ ·:.. 
. s~Ja das· commissiies; em 13 de Julho :de .. j874;..;..;pu •. 

nha FigueiredO -J. M. C. Jo'?Jim.-Virconcls de· ;Ca
mar.agibe. · '- .. · . · : . -•· ': · .. · · : ' ·. 
· ' · Matricula do estudante ·D; I.· P1gadt1· 

A com missão' de instrn~cilo publica examinoilà .proP,o
siçilo da camara dos deputados, que au~orisa··ao governo 'a 
mandar admillir à exame das materiás· do i• anno ·da 
faculdade de mediCina do Rio de :~aneiró o estudante 
Deoclecilióo Julio: Pega.do, ~epo_is de approva~o: nos ~o 
3• anuo. · · ·. · · · - .. '· ... 

Além .de oiio haver o .p~tiCiÕnario jllieg_ado motivo extrii
ordinario que justifique . uma. alteracil.o. tilo nota!el:_das 
regras dos eõtatutos da. escola, accre;ce qa'e. o p~ecedente. 
que teria de · abrir a prelencão do alúmno, se fosse bem 
succedida., traria grande coôcurrencia de solicitaçi!e~ ~do 
mesm_o _ privilegio ; e por is& o. é a . comiJlissslto de :. 

PARECIR 

Que DilO SPja a.pprovad!l a proposição,. SO O SBD!ldO não 
jolg~r de modo.cootrarlo. · ··· . . · . , .. · 
, Sa.la das commis~i!eJ, 1.3 de Julho 'do 187-4.-Cunha 

Figueiredo .• - J. M. C. lobim.- Visconde ds Camar_agibe •. 
. Ficaram· sobre a mesa pa.ra eorem. t~mados .em consi· 
_deração com as proposições .a que ee relerem.. : _ · ... 
. O Sa~ PRESIDBNTB declarcu que. nilo podia baver .. sess!o 
por falta de.numero. sufficie-ote .. de .Sr~. senadores, e qu~ a 
ordem do dia para 14 era a mesma Já desigoáda •.. 

' .... ' -· ' ' ' 

. Em ·seguida·convidou os Srs: senádore!; para se occu~. 
parem com trabalhos de co=~sões.. :- - , .. , : 

.··.' 

.43•· ee••áo . \ .. 
. EM H DE JULHO DE J871'-. · · · . 

PIH!SIDBNCU DO SR. VISCONDB DB -JAGUABY .. 

Summario.-ExPÍ!DrENTs.-Pareceres da·eommissilo 
de pensões e ordenados.~Pareceres da eómmissiio.de 
iostrucciio publica.-Pai'ecer da cómmissllo. de · esta
tistica;.:..Recli6càcA:o~-OanBlll DO DIA . .;.,_ .A·rrasamento 
dos morros de • Sãpto Antonio e- do Castello,_:_Côllegio 
elcitorãt.:...;.Matricula. de estudandes.~Gráos :de bacharel 
em mathematicas.-Liceucas.-Eieicão de.lfinas Geraes. 
-Discursos dos Srs. Silvêira. Lobo· e marquez dé Sa-. 
pacnby.-· Jubilação. -:- ,Discarsos ·deis ~~s. yi!c~n'd_e do 
Rio Branco, Leitão da Conb11 1 Zacarras,_ ~!erra .. da 
Silva e Figu,ira de' Mello.-Matricula 'do esfndantes;..:..-

• Observacões e requerilnerito do Sr:· Jaguaribe:~Olisor
vaci!ea do Sr. barilo de 'Cotogipe.-Observaçi!Ps . do 
Sr: presidente.-Antiguidade dos ,oppositore(das _'f~tcul
d~des de medicina.~Discurso e .. emenda do Sr. Zaca.
rias.-Discurso rio Sr. Jobim.-Pensiies. ---, Escola 'de 
pbarmacia em Minas Geraes • ..,.::Subvenção â Compaóliia 
Catbarinense."7" Aposentadoria dos empregados da ca~a 
do corrcccilo.-Discursos dos Srs. visc~nde de Aba.eté e 
Vieira dll.Silva. · 

'· 
A'd H boras da manhii•Cez-se a chamada' e:a:cbaram-se 

·. ,:·. A cÓmmissil~ de· instrucção publica, nilo' deparando com 
-:.prova alguma que justifique a didpensn das regras dos 

estatutos das faculdades, quo solicita o estudante . ouvinte presentes 80 · Srs. seoadores, . a saber : ·;visconde ·de 

.-

' ·.· 

. ·" 

":.--

' :! 

,·,-.. 
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Sessão -em 14· de. Jü.lh9 · . ' . . .. " ... '• .. " •• '• • ·"' • ' ••••· ' •·: ~r.••. 

· ... '' .. ~. ,:;·v'. 
Jaguaey, .· Almeida e ' Albuqu!lrque( Barros .Barreto,. Dias· · · A ammbléa geral resolve : • .• ·"J •-:. 5' 

de· Carvalho, · barllo de Mamanguape,-.. marquez de Sapu"'' Art. 1~· E' auto~isado o governo pára maiidánd.i!itii.r. 
caby, barllo .'da Laguna Firmioo, bariio de Maroim. a exame das ·materias da 2• cadeira'do'·l)O•anooe•da t~ 
Jobim, ~aguaribe, Diniz,. visconde d11 Abaelé, Go~oy, duque. do i• da escola polytechnica o ·estiJdallte Rodrigo Alitoiiio 
de Caxras, barlto ~e Camargos, barll~ do. R:•o ~rande, da A'ssump~llo e Sil7a, afi_m ~e obter o titulo de bacharel 
Fernandes Braga, vtsconde de Camaragtbe, .Frg~etra de em máthematicas. · 

· Mello, visconde de Cara"\'ellas, conde de Bà'épeudy, Vieira . . · · • 
da Silva, Leitiio da Cunha, Parauaguá, Cunha Figueiredo, Art. 2.• .Ftcam revogadas as. disposi~ão em _cool~ario·; 
Silveira Lobo, Zacarias, Nabuco. e ·visconde de Muriliba. Paço da. camara dos "dep'utados;. em 13 de·Julbo·(le 

Compareceram depois os Srs. Uchôa Cavalcanti, Nunes t87i,.,...:ManoeZ Francisco Corrda, presidente • ..;.. M'a'rti~ho 
Gon~alves, marquez de S. Vicente, Fernandes da Cunha, d1 Freita1 Vieira de Mello, t • secretario interino . ...:;.Jofo 
Mendes de Almeida, visconde do Rio. Branco, visconde de luvencio Ferreira de Aguiar, i· . secreta~io· inte~ino. ~ , : -
lnhomirim, Sinimbú, Ribeiro da. Luz, Antiio, visconde do A assembléa geral resolve :· . . . 
Bom Retiro, barão de Cotegipe, Saraiva, Junqueira, 
Teixeira Junior e visconde de Souza Franco. 

·Deixaram de·comparecer com cau·sa participada os Srs .. 
Chichorro, barão de Autoninà, barão de Pirapama, F; 
Octaviano; Pompeu e visconde de Nttheroby. · 
_ Deixaram de comparecer sem causa. participada o~· Srs. 
Souza Queiroz, Paula Pessoa, Paes de MendonÇa, Silveira 
da. Mona e visconde de Suassuna .... , . · : 

O Sa. PREBtDEI'ITE abriu a sessiio. 
Leram-se as aCtas de t1 e t3 . do . corrente; e, DilO 

havendo quem sobre ellas fizesse observaç~Jes, Coram dadas 
P.Or approvad~s. ' · 

o·sa. t• SECRETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um officio do miuisterio da ·justiça de 9 do corrente, 
remettendo informações requisitadas em officio de t 2 de 
Junho ultimo sobre as causas em favor da· liberdade, e o 
numero das cartas de liberdade registradas, aguardando· as 
'inCormaç~Jeti relativas ás m1111umissões averbadas~ -A quem 
fez a requisi~llo. ·-

Onze do t • secretario da camara dos Sra. deputados 
dá t3 do corrente mez, remettendo as seguintes_ propo-
si~ile_s: . · · . · 

. A _assembléa geral resolve : 
Art. t.• E' autorisado o governo para mit.ndar adinittir 

á matricula no t• auno da faculdade de medicina do Rio 
de Janeiro o estodaute Francisco .Martins de Biqueira; de
pois de ·approvado no preparatorio que lhe falta. 

Art. ,i• Ficam revogadas a~ disposições em. contrario. 
Paço. da camara dos deputados, em t3 de J ulbo de 

t87i. --'- .Manoel Francisco Corr~a, preside ate.- Mar ti· 
flho de Frcitai Vieira de Mello, to secretario interiuo.
João luvencio. FerrBira de Aguiar, i• secretario interino. 

A. assembléa geral resolve:· • 
Art. t.• E' autorisado'o governo para mandar admittir 

a exame das materias do !i.• aunno, em qualquer das fa
culdades de medicina do. lmperio, o estudante Thomaz 
Whately, depois de approvado nas materias do i.• anno. 

Art 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputados, em t3 de Julho de 

t874 .-Manoel Francis~o Corr~a, presidente.-Martinho 
de Freitas Vieira de Mello, 1.• secretario interino.-/oão 
JI.'P6ncio Forrcira de Aguiar, 2.• s~cretl\rio interino. 

· Art. t.• E' autorisado .o governo para :mandar admit.;. · 
tir a exame. das mate rias . do t 0 ·anuo do curso ·. pbil.rma
ceutico da faculdade de medicina do Rio de Jaueire O· és
tudaute ouvinte .João Bapti~ta. Lédo,, dep!lis de,,appr_ovado 
em geometria. . . . . . . .. . .. .. 

Art. i.• Ficaoi revog~das as disposições :em· contt:ario. 
Paco da camara dos deputados, ém · 1iJ de Jullío d" 

t 87 1:-M anoel ·Francisco CorrA à; .. presidetite~~Martin~o 
de Freitas Vieira de · M ello, t.• · secretario : ioterlitc~. :.... . 
João :r.uvencio Ferreira de Aguiar, . !• ·secretario )u t~rifto •. 

A assembléa geral resolve : . · · · · · ' . . . :· .. 
Art. t.o E' autofiaado o governo para malldar 'admit

lir a exame das materias do t• anuo ·na·faculdade>de 
medicina da Bab~a o estudante Luiz Antonio. Vieira,_dep,ois 
de ztpprovado·em pbilosopbia. e algebra .. ·.. . . . . . . 

Art. !.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Paco dâ camara dos deputados, em t3 ·de Jnlbo' de 

187i:~Manoel Franci8co Corr~a, presidente~.....:Marlinlio · 
íle Freila1 Vieira de Mel/o, t<> secretàrio interino:..;:,.Jolio 
luvencio Ferreira de Aguiar, 'to secretario iótêrino.: · 

A. assembléa ge~al resol~e :. , . : . . ' 
Art. t• E' autorisado o governo para·. mandar admittii 

a exame. das. ma terias· do 1 • anuo: da . faculdade de· medi-' 
cina do Rio de 1 auoiro o estudante A.itFouio ·.Moreira da 
Silva Sobrinho, depois de approvado em historia.' . · · . 

Art. i• Ficam revogadas as disposições-em contrario •. 
Paco da camara dos deputados,· em t3 de··.Julb·o· de 

187 .t:-iVanod Francisco Corr~a, presidente.~Martinho 
de Freitat Vieira de Mallo, t• secretari.o ititeriito . ...::.João 
luvencio FerrBira didguiar,, ! 0 secretario .interino., ... 

·A. assembléa geral resolve: 
Art. t'. o E' aut~risado o governo pàra mandar ádmit . 

tir a exame das ma terias do t • auno da- Caculdáde de 
medicina da Bahia o estoilaute ouvinte Fraucisoio: de P~ula 
Bittencoo~t, depois de approvado em geometria. 

Art. 2.° Ficam revogadas -as disposições.-em ·contrario. 
Paco da camara dos deputados,em t3 de.Julho de 1874. 

-Mânoe! Francisco Corr4a, presidente.- Marti"ho de 
Freitas Vieira de Mello, t.• secretario interino.~João lu-
vencia Ferreira de Aguiar, 2 • secretario interino. · 

A· assembléa. geral resolve : 
A.rt. t.• E' autorisado o govêrno. para mandar admit~ 

lir a exame das materias do to anuo da faculdade .de me
dicina do Rio de Janeiro o estudante .Fidelis do Azevedo 
Alvos, depois do approvado om geometria. · · 

.. 
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·;.·· ·Sê~são.· ~m~·t4:·d'e~"JuHrÓ · 
• . '• . .• . .... ~· · . . : ·: .. '4_ .. .,.: 

. ''A;t: i) FI~~~-revogàdas ·a; dlspoaiç6es. em' contrario •. 
Paeo da camara doa· deputados,. em- f3. de::Julho de 

1~u:~Mcinoel Franci1~o . Corr~a, presidente.- .Martinho 
de F~lita1- .Vieira .de Mello, 1 ~ secretariei interino.;.... João 
J,uven.cio Plrreira . de. Aguiar, · 2• secretario· interino. 
-:: ;-~ 'assembléa:geral reso!ve : 

Art. 1.• E' · alÍiorisado o gover.:o para mandar admiltir 
·à .. :exame· das- ma terias do ·t• aDno Da faculdade de medi
ciaa do Rio de Janeiro o estudaDie José: Pedro de Almeida 
·Peróàmbac~, depoi~ de· · approva~o em · philósophia . e 
alge~ra •..• ,:_.. · .. , .· · , . .· . ·. .·. , . 

·· Art. :s:•, Ficam révogadas as · disposi~iles em contrario. 
. Paço da c~mara dos deputados, em 13 de Julho, de 
1871;-Manoel Francilco Corr~a, p_residente.- Mar
tinho ,,dii;Freitai.·Y:ieira, :de Mello, ~ 0,secretario interiDo. 
~l.oão :: Juvencio · Z:err6ira d11 Aguiar, i• secretario in-
leriDo •. ·.• · . . . . 
. ~ · :!' asseillblêa 'geral resol ~e : 
, Krt. 1. •.E',aatorisado o. go~erno para mandar.ad.mit&ir 

a ·.e'XIiDÍe dái . maiorias do ·2, • aDDO da. faculdade'. de .. me
dicina 'dà _Bahili o estiJdaDte VieeDtií Borges-d·e Vaseoneel

- l_o.s· Daarle, depóis de approvado nas. maleria{do t.• ·anuo. 
... Ad .• ·,2. • Ficam· revogad!la as. disposi!Jiles. em contrario. 

.. Paçô da eamara ·dos deputados, em 18 ·de Julho de1874. 
-Manoel Francisco Corr~a.-Mar~i11ho·d11 Freita1.Vi6ira 
de ;Mello, .1° secretario interino.: -,-.Joilo Ju1Jencio Fer· 
rdra de . .Aguiar,· i• .secretario:. interino. 
· ''.\ "asseinbléà·geral résolve: • 
_ Arl .. 1.• E' aatorisàdci o gÔvér~Ô para maiidar ~dmitÚ~ 

a, éxaúíe .das ma terias do t• anno da faculdade, de 'direito 
dõ _·R.eeife os estudantes Pédro Velho dii Rego •ello e. 
Ioiióceilcio Peregrino Alves Ârocho, considiíran'do-se .validos 
pará esse .fim. os exames preparatorios,. que prestaram ha 
mais de.· qaa'tro anDos. ·. · · . , · · . · 

Art. 2. o Fic~m revogadas as· disposir:ões em contrario. 
.:•faço.· da. camara dos .deJ!ulados, em .. 18 de Julho .de 

187iõ-Mano'elcFrancisco Corr~a, presideate,..;..;.Dr, .Joa
quim 1oté d!.-Campot da Costa de Medeirot e Albugusr
gue, 1° .. secretario,,;_Martiflho .·d11 Freitat Vieira de 
/rlell6, 'i• secretario. · 

·,A!:ico:mmissilo de ·instrucção· pública. · 
.•;:uiu·difpresidérite· das Alagóas de 1 do correate,· remei
tendo um volume do repertorio das leis de 1831S'a 187! 
da dita':.próviacia.::.....A'' commisslto· de assemblóas provin-

. dado:retormado ··ao: co~po de veluátarloaJ da: . ~~!~là ;Se
ba•lillo ·Gomes da SdYa,; que· 11coa JmpossJbdJtsdo·~de 
procàrar mei.osde sabsisleni:ia p_or ~~hàvêr ~ieceliid~~:Ceri;.· . 
meu to em combale. . · . . · · ,. · · · · · 

. Pelo parecer _dá joola niililar de saa'de da· Côrte: achá,; 
·se comprovada . a razllD · j aslillcativa da concesslli. ,,·. · 

A commissiio, pois,· é de .·.·· ·.• : ·' .. ::.:; .... -
. P.lii.BCBa ' · ' · 

Que a referida propo.siçllo eDtre ·em discasslo ··para ;Hr 
approvada. . . · · . , : . · ~· .. · :~.~ ... ·.··· · -
·. Sala das· commissiles,. em 13 de Jolbo . de .. 1 8!71 • ..-;.· 
Lt~i.e· Antonio Vi6ira da Silva.-1; P. Dilltidl Carvalho; 
P~n1~e• concedidas ao cabo d11 é1guadra S. F. do Nasci-

. ·meilto loutroí. . · ·= 
- . . . 

· ! commisslo de pensiJes e· ordenados examiDoa a propo;. 
~içlto ~ob n. 107; qué ao senado enviou com"data~de"_:i't 
de Jooho. do c_orréDie aDno a camara dos Sra. deputados,· 
coDteado duas parles : . . . . · · 
:· f.a Appróvando as segoÍnses pé.DsiJe~: ·· "',_. 

Dé · li OO rs. diarios ao cabo.· de esqu~dra reformado 
Severiano Ferreira do .Nascimento ; ··· · · 
. De 4QO rs. diarios aos soldados reformados. Jos6: da 
Silva Braga é Sily~rici da. Costa;Rosa. .. . .. · ·.:· .. 

A· razão .. desta concessilo 6 aUeDdivel,. seDdó-,"que·,c)s 
concessio.narios :ficaram impossibilitados de prover aos. meios 
de sobsistea·cia, em· coniequencia ·de.-ferimenlos recebidos 
em combate, como se'-co~hece dos documentos que .acom-
panham a proposiçito. · · . · · · • ·. . . 
·., 2.a J>eclarando que ·a pens!o· de--60&' mensaes, :a:,qae 

foi elevada,. por decr!lto .de 13 de Oatahrci: de.•t869,.a 
de 30~, concedida a .D. Amalia .da Fonseca,. irmlt solteira. 
do capitio de. infa.~laria e .major de commissit!l Edaar~o 
EmiliaDo- dá Fonseca,: morto no combate dtL Itororó,·: dne 
eÍiteader•se sem prejuízo do meio soldo, que' ,i:ompele•á 
pensionista por fallecimeDio de seu· pae, conforme se.:I8-
cllra no. decreto de 26'de Novembro de .. 1873, e. será 
pâga da da. ta: da primeira c_oncessao. . . • . . --~ .... , 

A razio jasti11cativa e provada désta concesslo firma- · 
se na. honestidade da coDcessionaria,' ·na -_raua: de'oulros 
meios. para. manter·se, e alto perceber do· ·Estsdo.algam 
outro vencimento. . . · , . · <· ·, 

E',·portanto, a commissa:o·de ·•· : 
- '"PiiiBcs~ . ··' . . . ;· . ''-

ciaes. · · · . 
Requerimento. do chefe de sêc~iio da alCandega de l~er

na,·m6,oc.~- Pedr~. L'opes· llodrigiles, · pedindo um. a11oo de 
~di~~:;1çda~.co~ ve11cimeotos.~A'_ .commisslio de pensões e or-

. Qae a' proposição. da camara ··aos Srs. :ci~pat&aoi.deye -
ser . approvada, entrando pa~a esse fim em. discussa:o.· · · .· · 

ena os. . . · ·. . -. · · · - . 
·c 0 Sn; i• SECRETARIO .Jea OS seguintes 

PAnÊcEnss DA. aouuJssio .DB. PENs_iiEs E onnsNAnos 

. Pensão concedida ao soldado S. G. da :Silua, 
Foi preséDto á commissno_ de pensões e ordéaados, 

afim de expender o sea plirocer, a proposiçlio da · camarn 
dwSrs. deputados, datada de · 27 de Jonho do corrente 
anno,•sob n. 106, àpprovandq a peDsito de .tOO rs. diario~ 
concedida; por decreto de 3 de Janeiro · oltimo, ao sol-

· Sala das commissifes, em· 13 de Julho de -i87f;,;_Luiz 
At~tonio Vieira da. Silv/Z.-1. P •. Diat de .carvalho.' ·~- • .. 

PARECERES DA COlllli!JSsio DB Jl'lsraucr.Io. i>uai:.lcÃ.'< · 
. ReV.alidação · do; ea:llmé~ do .t 0 .. t1~ente Jl. . A~c 

·de Oliveira Brito: . · · · · ' 
A comoiiss!o de instrucçilo publica examiDou a pro

posição da camara dos Srs .. dap_atad~s, · _qúe auto~isa ,.o 
governo para mandar considerar válidos na escola' poly
tecbnica os exames qae o t • leneDie da._ armada Magno 
Alexandrino de Oliveira Brito fez das matarias estailadas 
na escola de marinba. · · · ·· 

- .... 
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. . . . ~. 

'",; 

~ .' I 



• c 

16Q 

Além: de .nito-convldazer alteraçlto na marcha o~dinari~ 
dos estàluto's de cada unia das escolas, sem raz!ies p~nde-. 
rosas que à..justiflquem, aecres~o que o pelic~onano está 
impedido· de se matricular· na esc~ la po!ytechnsca por nilo 
ler para isso alcan~ado licença ·do governo, eo~o consta 

- dos documo1Íio3, q11e se acham appeo~os ; .e J o r J!SO é de 

·Matricula do estudante C. ·B. tla Cunha Pinto" · .•. . - . . . '' . 
A commissll:o . de iaslrucçllo- publica. tomou na ~evida 

consideracilo a proposicilo 'da camara .dos Srs •. deputados; 
autorisando o governo 'a. mandar. admittir ámatricula do 
2° anuo da escola de marinhl . a·.Cbrisliano ·Boaventura 
da Cunha Pinto, depois que este se mostrar habilitadó 

PÃRECBII ·nas _matarias do. 1 • anno que lhe faliam. · . . . ' 
· Que a proposiçllo uno' seja approvada, se assim o en- O inconveniente que resulta .da accumnlaçlto de . mate

rias, _qu~ segundo os regnlainentos das escolas devem ser 
estudadas em anoos successivos a separadamente, . nn:o 
aconselha 'o privilegio, que o peticionario solicita se'11 
apre~entar motivos. extraordinarios, que o. justifique, ~~~;as 
_somente Cnndandó-se na facilidade, com que se tem · dss
peoPado nas regras dos esta_tutos da m.esll!a escola. , . 

tender o senado. · 
Sala das Í;w~e~, em 13 de Jolbo.ile. t87i:- Cun71a 

Figueiredo.-Jobim . .,..-Vilconlie d11 Camaragib4 . 

Matricula do estudante D. da $. Cardoso 

· E, pois, tendo de mais a ma!s a -commmn:o·em:viSta,a . 
informaclto da directoria da escola' de marinha, ·é· de· · . . . . 

A co~missn:~· de instruccn:o publica, exaínioaodo a pro
posicllo da eamara dos 'srs. deputados, que aulorisa o 
governo para mandar admittir a _exame das ma terias do PÃRECBR • ,. 

to anoo da faculdade de medicina da Bahia 0 estudante Que a proposiçllo olto obtenha o assenlimen~o de. sênad.o. 
ouvinte 'Domingos da Silva Cardoso, DilO deparou com 
documento algum, que justifique a dispensa d.o exame· . Sala das commiss!ies, em Ü de .Juiho de 187 i.-CuA7111 
preparatorio, que nn:o preatol\ em tempo; e por ss~o .é .de Figueiredo.-/ bim.- Visconde de Camaragibe. · · 

PÃREC&R • Malricula do estudante I. F. de Brito. 
. Qu~ ollo stja' approvlida a ·dita proposição, se assim .o . A commisslto de instrncçllo publica, .,examioan•!o a pro-
entender 0_ senado. posição dA camara. dos Srs. deputados, _que· maiula admitir 

José Francisco de Brito, ex-2° tenente da armada, a 
Sala das ses~!ies, em 13 de-Julbo de 1874.-Cunha ~ume' das materias,. 'que llie' faltam até o_(o ·anuo. ~a 

Figueiredo.- Visconde de· ~amaragibe.-Jobim. - escola central, admittindo-se-lhe -os exames; por ell.e Ce1tos 
Matricula do utudan_te F. Severo. 'na escola de . marinha, oito póde deparar com os motivos, 

que animaram o peticionario :a pretender um privilegio til.o 
A eoinmissllo examinou a proposiçn:o da camára dos ~voltado, sem ao menos apre;enlar ás . camaras o mass 

Srs. depntadoP, que autorisa o governo a .m~ndar admit~ir pequeno docum·enlo. . _ . 
á matricula do to .·anuo da· faculdade de dsrello do ltecsfe E, pois, a commissllo, conticua11do a derender as. p~ero-
ó estudante Francisco Severo, aceitando-se-lhe como gativas dos fstatutos das escolas, é de 
'Válidos para esse fim ~ exames deJiancez, inslez e ma7 
thematicas. · PAREC&R-

AtteodeDdo á equidade com que o sen~do tem conce- ·- Qae a proposi~llo nio seja approvada, salvo, se o se~a,do 
dido a revalida~ilo de exames preparatortos na presente entender o contrario. · • 
sessn:o, é de ·Sala das sesslies, em 1 i de J olho de. 18.7 4.- Cu.nha 

PARECER Figueiredo.-loki~.-Visconde de Ca_mar~gib11. . 
Que a proposição seja approvada. Ficaram soh.re a mesà p,ara ser ,tomados em ccnsu(a • 
Sala das sess!ies, em 13 de Julho de 1874.-Cunha Fi- ração com as proposições a que se reco·rem... . . . · . 

' J b • Foi lambem lido,. e sendo posto em discuss_n:o o lo Co1 gueiredo.- Visconde de Camaragibe.__,;, o 1m. . approvàdo, 
0 

Sfguinte · 

Matricula ·do eatudante 1. H. Dia1 Farias 

A commi&silo ·de instrucçio publica examinou a pro
posi~ilo da _camara dos S~s. deputados, mandando admittir 
á matriclfla do S• anuo da escola central o estudante José 
Horacio Dias Farias, depois de mostrar-se ba bilitado em 
desenho, pertencente ao 2° ano~ .. · 

Nilo . co11vindo alterar a marcha .regular dos estatutos' 
das escolas sem ha~er para isso um motivo extraordinario, 
que nn:o se acha allegado e .nem provado, é a com-
missn:o de · · 

PÃRECER 

Que a proposiçn:o nlto seja approvada, se assim o de
terminar o senado. 
' Sa.Ia das sessões, em U de Julho de 18 7 4.-Cunlla Fi

gueiredo.-Jobim.-Vi1conde de Camaragibe. 

. , 

PARECER D.l. COIIIHJSSÃO DE INSTRUCfÃO PUBLICA.: 

Ea:ame do estudante L. Pinto de Sá 

A crmmissão de instrucção pública n~o póde dar o seu 
parecer definitivo sobre a proposiçilo da camara dos Sra. 
deputados; autorisando o governo para mandar prestar 
exame do 3• anno da escola de marinha ó alnmno Laiz 
Pinto de Sá, depois de approvado. no exame qn~ Uie.falta. 
da. cadeira de physica do 2• anoo, sem que s~j a mrormada 
dos motivos por que o alam no nilo presto o· em tempo o 
examê que lhe· C alta ; e por isso é de · 

P.ARBCBR 

Qae se pe~a ao governo, que haja de ma11dar ouvir a _ 
respectiva faculdade. 

Sala das éess!les,em IS de Jnlho de 18'1{.-Cunha· Fi
gueiredo.- Viscon~e de Camaraglb~.-Jobim . 



Fo,i_. i~al_m, e. 'n ... t_o_ ..... l.i.dÓ,.o~. ~eg_ ~~-·.n_t,.e, , , .. ~ ...•. 1.,, ._ '·· •. 1 '·.'·.' · a ·dest" em sentido contrario á ·daquella,nlo vindo inCorma-ç · .,. •.. li.~; .. •··. >a 1G .. ? ..... ,b· ... , .. , ••• , .•. ······d·" ............. ld. '· ··t .. '· ·, ..... PA11BCBR 1J)Ât COIII!IJSSAO' DE BSTÂTISTIC.t. CveSua C&~ara e Ula'CU y' por u&Ver ,I O suppr1m O ,81 e; 
.; .. ;;: •. t,, ·•~:rii·'\PfovifiCia do Bio S. Francisco. ·c ' 1'' · ui. ióiiíiiéíÍiio' e''~nn'ê~ádó.:ousei(térritor'ro"~9''fle'llloll'tet''Clâr'diii· 
. ,;;~J~eso~~~~,-~ 'senado, ~m -sessiio de··~ .7do. '· me.z' ·cor~e~t.e;, ··~e~-~e~~.o.~~çp,~~.d~;~~s!~mlii~.~,rl~~.~~cil(;~~ !ili'às~.~:er~~~;~ 
qu~ o ~r~ec~o n. ~.57, ·d!!·7 de· Jpnho··~o .~nn~,''pas~ad~;· d~.s .. ca.mar~sll\unl~lpaes·d~'r~r!'calli,:'1fon~es. _qr~r~~~'il.a~· 
aa:.camaril' dos deputad~s,. elevando!~·catbegorla·'de .. •prO-'' baní'e Rio ''Ncivo"'d&'·m'esma·provincla/dos~eleitor~s;. ge- ' 

·vhiéia;· com !l denominação de-Provincia·'do: Rio S':rFrá'o-: rães· é":e·~·peciaes: Ílo' 'coliegio 'de'Para'cá'íú/ 1doíi 'pofcis' do" 
cisco-~ o:territoriÕ que'rormá O'V&IIe desse "ri<f,b desdii·o; muofeip[o 'dà' JaÓJiuaria1 'cónt~ndo S28 'às'sig~aÍurasj'tintre' 

'a_rm.ial ~-~ .Y~r,zea·Rodóod~i até!'a•Cacboefra •'dolu Pirá_p~ra: :estil~,~ ~d~.J~i.zid~;~lril.ito;A~ ~O,inarp& é;,', de.;:~~tfiii,',~&~rl::~ 
. Da:·extens~o: 'de 3~7l~gua-s; fosse ·<Hlvolv1do á· -co~m.•s~~o :da~~s,,~ ~Jdad~o~; ~~~a.h6~~dos;: e OJI&l~eote,' ~o; P.~~p.r~ll ~r,lo 
de ;e&tat!s.t'?~· com ~s 1nf~rm~.çõ~s · e.· repres~~tações,!,·'qu~. An,to"nl,o ,~oreho,.l.!~~res,;~a. S1lr~. ~~~.~b,~Je~Jdo;,.c~.':ll ',f~zeJl~· 

· solire· eete~assompto teem ·vmdo ult1m11mente ·ao; .. senado; · :das 1mportantés: ·em 'ambas'as· margen·s:'da Caclioe•ra:'vde .. 
·afim deiqiíei·examínando -o· mesm'o 1projecio fe os!i·.menciO:.:= .Pirap~rá;:tôdâs"eciníra ·:hooexaeio'do 'territõdôl 'il~~'prií.!.·: 
·nados 'documentos, interponha a commissão IÍovoi·parecér. ,víiicia"'dií Mínás 'Giirâes á''nova ·do:'Itíó:'S.''Fr'&ilfilco~ .':~;,,, 

1· Cump'rlüdô, ··portanto,·a ·comoiissà:o'de'estatistica·,,a•'de:.:' i A,leitura de· _todos_. esses· papeis. trou:i:e ·á __ commiisil:o' · 
liber~ç!Ibli 'dó' senado, examinou · a:tteotiuíienté o )lroje'~t.o:e: ifi{é,ii!~tis~ic,á, ~; 4~~f!cÇitcl'_de ,qu~;:õ:Ji5ó~~~lo,d~: t;,a~a~~: .~.o.~, 
os documentos, que lhe foram enVIados, sendo :·! ·!I ,r • "l ·. deputaaos: oeceaà1la de"alteracões;·. pnoCIP.almente ·na·~arte' 
· :um o'ffiéio'! do president~ d~Babla; ~de. 7 d,e:Abril do arioo. e~;~~~ 'qiie . 'már,ca 'o~' .liJ!liiei : dá~~ovi( .. 'pro~!ii.êiá!: 'dÔ':~él~j( 

corrente transmíttindo • ·as •1nrormaeões <prestadas·' pelas • S .. -Franciseo·.com•· a':de.· lllioas·Geraes; · ., :·· ... ~, ...... "''':" ·','' 
. relipeéti~às:. íbesourarias :geràl e provincial sobré ·as rendas ~ ''Para .. qiie 'póssa' 'o' senado .·llleiiiÓr ·eoiili~ceil óâl1~'c11ive'=': 
dos-:ultimos ·tres • anoos nos treze muoicipios, qoe teem-de 'nieiites·.que úarao·esseslioiites, á 'couimissã'l{traiiscrevii o'. 
passar pár&. •a:: nova proyi·ocia· do Rio -S;:Frànciseo, e assim :qoe .a. tal'respeii.o mui conclud.eJitémeri~ejxpeiidã', a:'asiem~: 
tambe;'D as ioform~çõe.s. !fas. 1t;,a.m~r,a~ 1 municipaes da Barra bléa provin~iàl de'Miria~ Geiâes·:. · , , . ·.: .. ' .. ··~··. ~.:''::/<''':' 
do R1o Grande, Monte Alto, .R1o das.,Eguas, Macabuba~, .. a O p,roJecto de JeJ, .que créa. nas·margeu. do Rio' 
c.~!9ue::~bique, ;Rei!l~ils~'ilé. Pl'\~~· ~#àd~, ·: J ~~iciir~· e: q~o.: · ,s. · Frlincis~o~ ·uma'·pr_civiócia; · 'io~pi~ado '· lló)lát~i.olie~ :íi~n~ 
pun~Grosso; · de1xando"de v1rem · as'das, camaras. di! Can- samento "de ·satisfazer ·a necess1dade·de se"e'stallelecer'um" 
n'li~íibai'Urnbú,' Ca!D.P,o.;_La.rg~; .. S~n.ta· .. Rita . a~· ~i? ,P~eto' -~: ,ce~tro, ad~inistr~tiy~: · ne~sa_s· rem~tàii';',~arag,c'~$j. '~D~~ :&'· 
Sento Sé, por não terem ·sido receb1das pelo d1to 'presidente acção offic1alquasr sempre ehega tardiamente •ou JIÍ'.Pr•:;· 
áf(áquella,'data; "·'' ~- "" .;!. 'i u -. . • ,. ' c''' ,vada de 8ua:e~é:lic'iá,'não 'áttinge,enlrtitàot'~ tão''gênerosas' 
>•' 'Dous' 'offii:ios do · ,prel!id'ente· 'de· ·Periiámfiiico;·'de· 9 'de :Vistas em relaca:o á pa:rtcí• ;da prcivincia''de'Mioas dtismeuf.!• 
...fgõsfo do'.'irôno,passado" e 20 de. Abril do. corrente, tràns- "rada;' retalhando. comàrcas; 'termos;.=rre~íteziás; dis&rictos, 
'DiiiÜildciJ as' •iiírormatões; 'pre'stadas'•pelas 'respectivas tbe- e"aiíiila' tim-a é'ciinaicá, 'qu'e pretendem' tirar io'ieira:t . ,< 

0 

I •:; < : 

s_e~r!lriás. ger~l :1 ~· = pro~!o.ci_al • ~obr~ as :~enifas, d~scliltiuios ; .. : :~r~ça~~~ :a_s,;'div.ís.a:s .d~: n~:và P,r~~1~cià:.~~m ~~Jle! ~!~~s;: 
'tres.:annos 'nos·seJs!munl~pros;:;que teem·.de~ passar,par!l a éloode declara sah1rem 1nte1ras a's comarcas dll''ltaptras.,.· 
nova província doi Rio: S:<Francísco; e assim•.tambem u saba e' S;' Francisco,. o ·.projecto; na' determliuiÇ!Io"do.qiie 
informacões. das' camaras municipáes. de·SalgUeirii; .ca.; cóàipreberidé 'por térritorio'adjacenté; 'desêreve·1ntlii:i:ivéis 
.bro~ó -~ ~Oúricu~y; _nil~ • ·~s ·_tendo prest~do. as.do Hranito,< li~h~s;, ~!gore~ ~c~IDPÍIZ~llan~o)s ~i~.iteii~~a' !i~t.O.rií~ib'· com·. 
Boa-V1sta e :Petrohna ;:; · '"" · • · .. ·•: • ·: · : os quaes separa, da comarca e ·termo·de Paraca&úi ·a.rre" 
: .um .. officio' do.presidente do: Piauby, de H de Março dÓ ~ü'ciziâ' de"Sant'Arina'do''Burily côni o's dis'triétos il.ô''Búrily;·· 

aíllio'·correntci, transmittindo as;infcirmações•prestadas pelas Formoso; Morrínhos e ·Lages; à maior parte 'élã ·rreguézia 
respeetivas,tbcisôurarias :geral·· e"provincial;·sobre as reodaP da cidade de Paracatú com quâsi todo· .o· districto 'do· .Rio 
'donllimós tres ali nos 'DOS imunicipiol 'de :PàrnagÍIIÍ;e' Gor- Preito; ,parte da rreguezia 'e;' district.o. dà' ·Cãti~ga~ redu-:' 
gueia,~e. assim .tambem as •informações ·do• juiz de: direito! e. ,zindo assim.este·.·anligo: termo' a· lião poder ,subsistir' ;··,i dá 
do,juiz .Diuliicipàl.de· :Pa~nl.-gua,•acerca.'da cooveniencia da· comarca·;de S. ·Francisco,.:parle ·do di~tricto:de;S; Sebas-. 
annexacllo desta comarca á . nova província do Rio ,ti!Io 'das L ages do termo de S. Romiio; .. dos · dislrictos ... de 
S •. Fránpisc~, nli.o: .. as tendo prestado as respectivas ca- Pira'iíorà~'s·:··GonÇalo:~;d~ Tabo.ca.~ ,Güiácu'by, d,és~.á(~e:-, ·. 
maras municipae~;.; , . · . . , .. : . . . gu~zia e t.~~~~ ; da_ co~~rca .. d~. ~~q~ita~·Y:'_ ~ ~~r~o,: ~e . 

. ·. Qnatro.. ófficios do presidente de Mm as Geraes, de 1t 'Montes Claros, parte da rreguez1a e d1s&ncto . ae Bomfim, 
dil~ Agesto: do aiíno~pa:ssado, 7 de A~r!l, ~O de _Maio e S ;~ ~eta:il~: ,d~:(regu!_Zia e pi~.~~~~ ,~oot~à"Clarô.~' ~·;·iiu~si, 
dei: Junho· do .anno corr.elite, transm1ltmdo .uma represen- ;Jote1ras as rreguez1as do .Sant1sSIIIIO: Coraçllo de Jesus . e, 
:t..ilçiio, da cani'arfmunicip&l' de ·pa~acat~·. a ·r~s~eit~Aos :co,nten~~s ., , , ·. · . ... ·. · ........ · '" ~_- .. • ;·:-. . ·::. ;::··'· 
.llJI!ites,~de. ~ua ,)\Onfar~a com. a proJectaaa proy1óc~.a.,do , Além .. des~as alterações, entendendo-se ·que a·coma~:ea 
Rio S~ Francieco, ·.as )nformacões pr'estailas ··pelas res7: :de .. S •. Franc1sco, aem embargo, dauectas que a cortam, 
·poctivãs :, theàoura:iias · geral' ·e· provincial' sobre ·as ·rendas e· . anne'xada ~-· totalmente á. n·ovà . :província, .. verilic&:.:sa.' 
·dos uÍÜinos . t'rés, aólios o os · municipíos · da· Jariuària ,. : tambem .nma ·aohlção de· ccinlinoidàde ii o' 7!> diiltricto: elei.:.' · 
·s. Romiio e· ; G~i~c.ohy, o· pela· biun~rJ!-·;~ôó~~i'pál ;ae: torai, ~cando o collegio de Grilo-Mogotcom.os· rrag~il'o~os .. 
S. Roml!o acerca da 'mcorporliçllo' do seu terrll.ono. 'á nova de Mont~s, Claros completamente. separados doa.collegtos 
provincia do :Riii ·s; .:Francisco,· assim tambem ilmâ re.: da Bagagem, Patrócinio' e rracçGes do dci'Paracàtú: .. ·. ·· 

;presentaCÍIIo da :cariuirâ da'eída'de da Januaria a respeito Esta assembléa calária os derciilcisde 'q'ue ·resentii'.:..se o 
da incoôveniencia aa aonexnção 'do aeu município. á dita projecto da nova província na.fixaçl!o de seus limites'êom 

.província,. _as. iliformncões que sobre o. mesmo assumpto a de Minas, sà não pre'vis'se que .taes alterações eatatis:. 
pres·taram a mencionada camara e o seu presidente, ae~do ticaa, é.ni .des~armoni~ com a doutrina do art. 10 § t•.do 

' ' • ,. ' " ' . ' •••" • I 
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162 Sessão ·em 14· de Julho· .. 

acto addlcio~al, importam a consequenciá . de apparocerem 1 2° DISTRICTO (VILL.l. DO lO.ÚBIII'ó):'" "' ·• 
terriíórios.nil:o sujeitos· á jurisdicçilo alguma,, cidada:os col·. Joazeiro. . .. . . · . . c~i'í:'!:. · :Almas; ,!::~: 
lócádo's fóra do alcance da lei, incerteza a cúnfusa:o decom- 'Collegio da villa do Joazeiro •• ; •.· •• · . ·1 6,,41ii: .. 118 . 
petencias e a decomposiçlto totsl de um districto eleitoral. ·Dito da vilJa. da Sento Sé.. .. .. • • 1. 6,137- , .U 

A constituição d11 um governo provincial, . com a séde Dito da.. villa. .do Capim .Groiso; ;:. • '1 . 8,0!0 .. 1 2Íi.~ 
na villa. ·da Barra, em nada virá melhorar ele situação a · Chique Chique. , . . . 
p'opulacão mineira, :que se intenta annexar á. nova pro· Collegio da v iii a de Chique Chique. . 1 
vincia, 'porquanto as povoaçi!es compre!lendidas ,no terri· Dito da villa do Remansa dei Pilão 
torió .. que pa'ssa,_ 'estando .. em distancia dé. 120 â200 la- Arcado ..... ';' ........ :·~··.. 2 . : :1ii,ISi9 .. : ,r;9 
guas daquella capital e de ,77 f/2 a UO lagoas de sua Doa Vista. 
actuaJ'cápital, nenliiloia. vantagem · podem auferir em se Collegio dà .villa da Doa Vista •••• 
afastarem pan mais longe. do_' centro .da-administração, de Dito da. villa de Petrolina ....... . 

1 i,2U · ·tli 

cujnproximaçilo .devem provir o's berielicios que IL tantos Cabrobó. ·· 
fascinam. » · . · . . . Colleg1o da villa de Cabrobó •••••• 

1 : . 4;104 24 

A êomíniss!o de esta.tistica . con'ccirdá : com a assemb.léa Dito da villa de Salgueiro ••••••• 
provhicial .de Minas Geraes sobre a· conveniencia de nilo Ouricury. . · 

i '1,1.ii0 29 
1 6,6Q1 ., 12 

comprehender:-se na nova pr_ovincia. do .Rio s: Francisco Collegio da villa de Onricury ••••• 
territorió daqliella província;, até para que. não embarace Dito·· da villa do Granito (outr'ora 
n'om futuro. proximo a divisão della em mais P.rovincias, Exú) •••••••••.•••••••• ; •••• 
como "aconselham . a sua. extensão e crescida populaçiló, 

'1 

i 

9,901) : 4Íi. 

8,:S07 i7 

· procll~ando~se attender devidamente á. · commodida.~e e 
intérees'es' dos 'póvos respectivos em'suas-relacões politicas, 
judiciarias .. e commerciaes. · · ·. · ': . . · · 

Eoi eirêumstaiÍciáá iguaes está à comarca de Parnaguá 
. da província do PiaÜby, e por .isso entende a commissão 
. do estatística . que não convem lambem .anóexal~a á nova 
.província d.o .Rio S. Francisco, não obstante esta! muito. 
mais proxima da cidade da Barra do Rio Grande do .. q~o 
da de.Therezina, sua capital actual. · · · 

População livre-.[.· 
REC.l.PITULAilAO. 

' . 
Da proVJnc1a . dà Bahia 6 . comarcas, .. · 
. 13 municípios, 18 parochias com ·a . 

. 90,3rlã. 328 . 

população livre de ...... ~ ..... ; ... · 161,792- .l7.0· 
Da . província de Pernambuco 3 comar- .-
. cas,· 6 municípios e 8 parochias com 

a população livre de •••• · .......... · 38,878 1Úi' 
·--·. . Nem mesmo, DO . entender _da commissilo de estatística, 

a fáltá da a.unexaçilo de territorios de 1\Iinàs. Geraes.e Total, populaçiio livre... 200,670 '62! 
Piaohy p'óde embaraçar a · creaçã~ . da. província do_ R!o Os municípios acima contém mais . c~r~a de i4,000 •... 
S. Francisco, por quanto fica aJDda a nova· prov1nc1a escravos. Nilo tendo· si4o ainda. apurado pela di~ectoria 
com uma extensão' de ·cerca de 240 leguas .pelo mesmo ·geral· de estatística o recensea111ento 'dos municípios dó. 
rio sobre mais' de 60 de largura, contendo uma populaçilo Campo·Largo,·Saata-Rita do Rio Preto, Urubú, Macaha
Iivré s11perior a 200,000 almas, 622 elei.tores pertenceu- base Rio das Egua.s, a comwisslto de estatiatica.tomou' 
es a 26 parochias, que formam. 19 municípios divididod por base do calculo da população· destes mouicipios-.:o: 
em 9 ·comar9as·, por .. haver sido supprimida ultimamente numero ,do eleitores que oa mesmos dilo comparativamentà 
a'. de Jllonte-Aito, e creada a de Carinhanha. · com .os dos. óotros municípios. · ; : ,,. · 

A divisão eleiloral da nova provincia será. a SPguinte, .. Afim do que o: senado possa desde já ·ajuizar c da popa-
rlaudo dous ·.senadores o quatro depiltados á asscnibléa lacão geral do Jmperio, quo estâ apurada- até: a· presente 
geral,. e· 24 membros á assembléa ~rovincial. • da'ta, 8· commis~ão. de éstatistica olierece o seguinte quadro,. 

1~ DISTRICTO (CIDADE DA. '_DAJIRA DO. RIO GRANDE) que lhe foi transmiLtÍdO pela· respectiva directoria geral,. 
. . , •aro- · Elel-

RlO de S. FranciSCO. chias. Almas. loers:' . 
Collegio da cidade da. Barra do Rio 

Grande . .......... ·. . . . . . . . . 1 10,89 J r; o Provincias 
Campo Largo. . . . - · 

Collegio d& villa de CumpPLnrgó.. 2 · · 18,000 • 42 
Dito da villa de Santa Rita do Rio Amazonas •.. · ••••.••• : • •• 

Preto.'. . . • . . . . . ......... . 
Urubú. . 

ColhJgici da villa do Urubú •• ; • · •• , 
Dito da villa. de 1\Iacahublis •.•.••• 

Cario h a nha. · · 
'Collcgio da v iii a de Carinhanha. ; . 
Dito da villa do Rio das Egaas .••. 

Caeletó, que continuará. a ser da 
· BJhia. 

1 

1 
2 

1 
2 

Coll~gio da villa de Monte Alto. • • . · 2 

Populn~ão livre •. , 

12,000 

20,000 
20,000 

6,8rlli 
8,000 

-16,629 

30 

64. 
4.7 

18 
16 

Pará.;,.· ..... ,·· ........ :· .•. 
·1\Iaranhilo ...... ' ••• · ..•.••• 
Piauby • ...•.. · ............. . 

· Cearil ................... . 
Rio Grande do Norte ..•••.• 
Parabyba do Norte •.•.•..•• 
Pernambuco •••..•. · .•••• :. 
Alagôa.s . , ............... . 
Sergipe .•.•.•.•.•..•••.•• 

-2 7 Dahia ....•• , .•..•.•••• , . · 
Espírito-Santo •..•...... , . 

129 , RiQ ~~ ~an.ei~fl.:_ • • 1 1 ! '· • 1 1 ~ L 

; • ''•· 1, 
,g. c:t ·~· ~ -·~ i! 
~"t:: ... ~ ·-.s f '5'·ct· ·, ..c=:'::S :• 
;s ;:s ·Q.. ~ ~-. 

. '"'- !õ!. ·:; :s .... ' ' 
~ .. ~-li>, Q; s . 

c:s ... 
õ7. 610 2i ~ f 

2rJ!L 377 ·. 68 . ' ·i 
338: ü8t' .' !íO· ... 3 
202.222 21.i ,, 2 
686.536 'r;r; 2 
233.979 . · i7 'O 
326~616 '14 .·· ü 
826.386 70 1 
34.8.009 28 o 
121).8[)8 17 u· 
866.127 122 ,4.

0
7._. 

3!.137 26. 
6~i~~7~ 'to~· ~a 

·,I 
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M!lafelpió;:.Nentro~. ,·.:., •. , •·• .2'7.f. 9.7!! ''·. 21 ; ,.0 
s;·.·Paulo'( •. ;, .................. .,..... . 591.561 . 116 .. · .~8 
]'ara nA .............. :.. . .. t 2& :122 25/ o 
Sarita ,Catharina •••..•• ; .••••••. _ :. 11.1.9. 80! , :IS • · : O 
S. PedroAo·Rio Grando'do.Sal. . U6.'766 , .65 . ·7 
Minas-Ge~aes ..... ; ..... , •.• .' •. ;- 1.217.9.03 197·. 1'72 
G~yaz ........... ~ ...... ; 118;599< 39. 17 
Matto·Grosso ...... ; •..•• ; ... • 60..:l17. .1 ã o 

Junh~ ,de,:1.~'7S,.,.~ÍRd.o1 da.,Óàmar~ ····~~~ ~~pút.á,~~i; .~t,éi'~e 
aeja apprnado.com ·as ·emendas que se s.eguem._? :; •·.i~ ,r;·. 
Em~ndal ·110 ~projecto i n0:'361_7, de .:7 d•'··'IUIIhO'•dn18'i8 
:.:c . .-.. ,:, gue:crba':ll·prollincia do; Bio,-s':,Frailci•co:. :(:''·: ··: .~: 
. Art. 1.• (substitutivo). E'' elevado á catbegória.de~Pici'-'-

viacia, com ·a denominação de província do~Jlio S; Fran
cisco-,' o· ~erritorio que compõ&::·t • os· municípios de Monte· 
Alio, Cariobanba,:>Rio~,,daa" Eguas,:·: Urobú;.·.Maeabubae,, . 

, ·~ .Toial:.; .:· •· •. • : • .. ~ •• .. : .. ,7 .D'7l.l.15&~ UM~. ii2j GCampdo L
0
ahr!!o, SCba~ta.:)~.JR'Ijl d~ .Ri_od-PP.r~1~o, ~~!rad:~.~~·~io · 

· · · · rao e, 1que- 1queJ emanso o 1 .. o Arca o,. ,oa-
. ltestà' á commissllo ·de · estátistica ·tratar .das:· rendas zéirci; ·sento'1 Sé a·Câpim···Groiiõ/ ·da:jirõvín'ciiâi•1da·'B'âlii~·; 

geral e provincial dos 19 municípios, que terão· de·· formar t• os. municípios de.: Petrolina,. Boa .vista, .Cabrob6; Sai-· 
a:. nota provinc_ia d~ Rio s. Francisco. · . . goei~o, ·ou·ficury ê Granitó; .. outr'cira·, Exií(dã:iiróvlíiciá.'dê; . 

· Segundo as 10Cormações prestadas pelas respecllvas ~be-. Pérriiurihuco: >· · ·. · · .. ·-:- '".; " · ·. . ..... ' ~ .. ·:, '.· <. 0:: -
s~~raria,s; o termo médio das ditas ~en.das nos ~3 m~Jii:-. 'Arià'va província 'terá por cati!tál a'cid.ade.da~~~rr.a•:~ · 
C! pioS, _que se desmembram da provi nela da Ba~1a! Jo1 de. Rio Grande, emqaanto a.respecllya·. assembléa Jeg•Sl~IIVa 
28':JlUi~~7~ a _g~r!ll, e de.20:316~~16,a provmcml: . não decretar o contrario.· ·. · · · · , . · ." ~ · · . 

Dos se1s muDiclpios, que se desmembram da provmc1a · Art.'.:2:• O dei prójécto •.. ,. · · ~ · .. ·· · ' · ~:· <'·.: 
de,.~ernambuco; DilO se p~dll S!'ber. qual seja a.importancia . § 't .. (substitutivo) •. A .• província 'do. Rio s:'Friuicííicó' . 
dasua rend~ geraJ, porqua.nto informa a thesou~aria res- terá para as eleicões de 'deputados a..àssiliiililéil geral&..ile': 
pecti'V!' . que Dã.o ~Xidem: CoJieclorias .nesses ·municípios membros á assembléa. provincial' doas'. distrfétóà 'eJeitóra'e.s, 
h.a cerca de. oi!o annos, ,. a_rrecadando-se apenas· nelles.a qae consta~ilo: o .1.• dós ~cillei#õs~da.~ár_rád.o·R~o' Grandé,, 
renda. provmc1al· por· me1o·de arremataçilo, tendo a do Campo Largo, Santa R1ta do R1o Preto,. Urnbú, .Macaha-•· 

·exercic•o·de 1871 a_1873 produzido 3:45~$660. . bas· ·Carinbanha .Rio das-'Egoàs:'é Moille'Ãitci'· ó·ta· dos' 
_: Taes ~en~as serit.~·:. por ·~e~to,- insumCiel!tes pa!a _as coll~gios..:..ílo. JÓaie(ro;'Sento Sé,~Cápim. Gros;e:; Cli~qiili.: 
d~pez.as. IDdlspe~save,ls,'á· adm•_m~lraçlt~ d_a nova· ~~oviocla. Chique;' Remans~·· do ':Pilão 'Arcado·.- Petrol.in·a, '·Bóa•:V•.sta;,, 
Todavia a c~mm1ssil~ ·de·eslat•s.tlca acredita que não; ellas Cabrobó, Salgueiro, Ooricnry-e Granito;'' ·':--'' .· · -:·· ·· ~· 
e~ ·p. rogrosmo cres.cimen~o! .. desde. qn_e. h.ouve.r. n.· o extenso. § "~ Jsubs.titritiv~.). ~~da .. : U!D ~~s . dito. s. di.str.iétoA 
e Im_p~rtante nlle. d~· fiO. S. FranCISCO. um .. centro ae elegen"d~ous députades a assembléa geral e doze membro,s .. 
adml~l~lra~il.o e_fiscah~~.~lio, co.mo,aco,~te.cen. no .do Ama: ã. asembléa provincial. Fariio .a. apuração g~ral dos.votos,:,:: 
zonas, . CUJas '-r~_~d~s eram assis m1nguadas ·quando _Co1 do 1 o .diatricto, acamara municipal da Barra.do Rio· Grande; ', .. 
eread~. ~,sta ·.pr~v1~c1a. · ... · . .. . ·.· . ... . . e do 2o district~, a camarà mu~icipal da:yilla de·Joazeiro" 

.A'·.:vista do.e:rposlo,.· entende. a commissito. ·de.estatis- · · .... · · · · . · .. · · ·. · · ,,,. ,,,.,,, ' ':: .. :" '· '.-···· 
tic& que,' ... aléirr. da altericlto que julga convenienle nos 0.§ S.•.do proJec\o:.substllna~se pelo ..• segutute:, ·~ ·:· , .... :; 
li_mi&es .. propos.tos .para a ~ova,provincia do :Rio .s Fran- Art: S:• Na pr~xiin~ e_'segniote~·legislatn~as ·~ S• dis-. 
CISCO,. o,ntras. ~Ueraç~es 11!• Caçam .no, projecto ·da. camara tricto el!'lloral da pronnc1a da B~bu1 ~elegerá tão sóm~!l.te! 
dos deputados. .,, .. . · ·. ... . . , ... . dous deputados á"assemblóa geral. e se1s 'Diembros á'assem-· 
· .Neste. ;sentido , o1J'erece .. emendas .. ao:: re.Cerido pr.ojecto, bléa· provincial; p~~sando o 1° 'distri~to. dA: ~esma).·pr~: · 

julgando ser bastante que jnstiOque a que .diz respeito. á. vincia ·:a eleger Ires. deputados· á assembl~a 'geral'.e. DO!If 
ali~exaçltó do.collegio de ... Bulqae .. ao.,lici: districto da pro- membros á .as~embléa:provinciat ·; ·: : . · ·: '· '' M· :-::• ···::::: • · 

vincia, de .. Pernambuco;, porquanto ,todas·as.mais·silo de · · 0 .. 5•· d1striclo .. eleitoral da· provmcta:.de Pernambuco .. 
lacil.coínprehensllo ou já. Coram motivadas •. · . · · ... :continuará . a eleg~r· do:ns deputa~os. á' ·ammbl.éa geral 

O ~o di~tricto de:Pernambuço compGe-se preaeutem'eote e .seis _me~bros á ae~em.bléa ._proy•n.~•.~l, ,p~ss~;~on~o 1.pa,ra . 
de,38:1, elea.t.ores.; este. numero, porém, .ficará ·reduzido a esle;dls_tncto o, colleg1o. do_,.B~Iq.~e, ,que orll Jaz par~.~.,~o, 
!!19, ·des~e.: ,que . passarem . para a noY& provinci'!- do Rio 4° d1str1clo da mes~a. proviDCia. . . . · :::.· ;· .... : ; , ''·', , 
S. ;Frane1s~o . o.s tllt eleitor~s 'dos seis municípios, que· _ .(tart. ,3• do proJeC~o pa~~o .. " W. 4.~~ ·; ·_; " , . : , : .... 
siiCI a.nnexados á eata província, parecendo, portanto,.,· O art. ~o do proJecto .Pa~.fie .a ser; li~,:re~•g1~o '..pe!~: 
pouco regular que com tito limi!ido numero do .eleitores. rórma seguinte.: .. O pres1d~oto ·:da . prov1nc1a ;do . 1:\IO 
continúe · .i.qaeue·· .districto a eleger dons· deputados . á S .. Francisco terá o. o.rdeaado annual de. 8:~~l)8, .e ,Dili;~ · 
as~emblé.~ geral ,e :seis.· .membros á asserubléa provincial,. ajuda de custo. para as despezas ~e ·sen transpo.rte ·e pn-_ 
ao·: passo· que ·o (o districto da mesma província, que meiro estabelecimento; que ~ gover~o.:~arcará,•,nllo exce
contém 369 eleilore~;. elege o, mrsmo ·' nn.mero de depu~ dendo,. poré~,_de: (:000$. O ~res1dent~, que 1nstallar, a 
lados e membros ás ·assembléas gernl e provincial. . . · mes111a provmc1a; perceberá maiS a· grallfic~çilo an~u~l do 

Assim, pois, pasaando do 4•. pl&Ta o li• distriéto de i:OOO$, se·ndo elevada até 8:000~ a aJuda de cnst~ 
Pernambuco o collegio de Buique, que com este. confina e para as despezas ·de· sou transporte e primeiro ·esta~ele-
compõe~se da U eleitores, .ficará o ü• districto com !70 cimento. . . •. . . :,·: : ..... ", 
eleitores ,e .o 4• c~m 318, tornando-se· por esta rórma · Art. _6.~ (add•h.vo) O ~rd~nado annnal da ·secretario 
menor a di1J'erenca entre. o numero de eleitores desses da provmc1a do R1o S. Franc1sco será de 2:000$, tendo 
doas diatrictoa. ,. · · · uma ajuda do ·custo para as dospozas de seu transporte 11 

. Em conclusão, ó de parecer a. commissito de estatística primeiro estabelecimento, que o governo marcará, . nlio 
que continuo a 2• discussittl do projecto 0• 111:17 de 7 de oxcodcndo, porém de 1:600$000. 



' '"···~----~···'"·-·-· -~~ -~ ...... ,... ............ ''''"•·"' •. ;. .. ..,~·--: .. ~--"' -~-· -····-~·· ... -.... ~~-...... . 

Srr,.l- -I 'r.14"a 'J.lh'·· . essa0' 1 ~ni.' :r el• tt: 'O 
... ~ ... ····~ ................ ~ .,... _____ ........ _. ··-···---·····-~---·~-----·· ··~ ·~··· .. ·-··-·-.... ___, .. ,_.. .. _._ .... _ .... ~--·"'·...,...-~--

·''"Os âr&,. •'li•:• ·s·~ e· '7•.' dcihp~ojectó'ípassem a 1 :'se~. ra dos 'Srs. deputadcis~n. '72-do corrente-aiúí'o(lconctid'e)iàõ 
'1• s• e 9•. """ · ,., ·': ·-·· _..,,, ,., •'•<·:· '- '"'"~' 1 '''' "'•' lieeriça:'aó escrljiturâri~ do' thesooro ·nacional,·Fnilelscô 
:~·:Paço·, 'do'seliado, 18'·. de. ::.Jul~o ,:de\_;1.8.7 i.~Conàe d6 r.osé ~:~~i~r. :>: \ <:': · -·. · · .. · .' · · ~::: ;: ::·•t·:::·:··:~ 
Bàepend!f.-C.:: Meriàes:·de', Almtnda;-;-VISconde, do Bom ;: Fot .tsualme~~~ · v.~~~~a o~. ::2_a. ·d,tscus_sao· 1.e'.~J1p~o'!~~-~ 
Bsliro. , . - •..... : ,_,, .. , .. ;, -~, 1 , : 1 •1 •1 . co_m a ·emenda •da··commtssão "para pa'ssar' á'·S•"a propost-. 

; Foi ·a· iin'priniir. . _ . · :, ·' .. :: : :-:·' ~_. ~ .. . .H .. '. ,. ~ito' dà'mesm'a iiá'maiài :~n.: 71-,. concedendo ·liêêitÇn"Lüiz 
·,L .... ··. "'' "'v••! '···•·• '_·''·.-·<·"·_ ....... - ''"-'''' d'C "'lb P"'"d''A'd d · .'"'rol 

S , · - · • e ana o aes•· e· n ra e- · · · · · · · · · · · · · · · · · .... · -:·•0 Sa.·P~~S!~II~TB :- egue-s~ &o; apresenta~ão .de pro- li F' . r ..•. ' 1}'1 d. ·d s . N G ···c 't sl'1:·---, 
J&C&oa. deJtU,.todtcaçi!as e. reqaenmentos• , • ., ., , 1 •• , , , , r _ t~ou prfJud!cada a emen a o- . r~ unes on.~ ve 

.. ·_ ._ .·· . ,. . .... , · .· ... , ,: . :-. . · . , ' .. , -- _Fot ·tambem--approvada· em 2• dtscussilo com a emenda 
-,.(),_·s~: .?!.~~lii,IAS: :~r~ço_ '~"P~!av~.~.· >:: .,,, . _ . : _ :: ,: 1

· :, ; i dâ com~is"sitO par à paiisàr'•á. a a;&· proposição ·n; ·'18/eonce.:. 
,0: Sa.,P,JIJISID~NTB 1 :':'":"Tem ,a.-: p~lav.'ra, o .. nobre .seoa.d.or, dendo-,hconça,a: L.Qur!lnço:JLusttano ,de,, ;Ca~tro ::BelCort e i-

.. 1.-.·· .• .. .'''1 ,_. ;·_······; ,,-, 0 •1, ... .-,,., ,_.,,_,._ 11 .. ,._ . .. :. José-,Aft'onso:dosS~nt_os)~ast"s,. r:r 'Ji·· :.:·;::•:,• ., ~ :.-.~'., 

.• 1 :~- ~~·. ~c~r·~-!'. ,~,·,,~r: ll.~e~t~e.~ t~, .p,eç~ a:' ?!':1~;~ Votou-se_ igualmente ;e!n,.!!~ .discnssão com :a:emend& :da 
vra para rectilic~i' · dou11 ·apartes ·ao iltscurso_d,~:·~~~~~ commissão.e;Coi app~~va!l!lo~1 .pa~a,passár-~i.8•?.a;prop0eiç_n:o 
senador., o ,Sr. VIsconde .de Souza. Franco,. publtca~o- no n .• ,. 74, concedendo ltcaoc_a:•a Joiio,-.Antonto da,.SJiva,P,erotra 
-':J~arió'de,hcijé '(t.4.)'_ ·;;·I'.: '·','. ·;:. ::,'·.o:·.':,'·'· ,,.Jti.co~,prejudicada,:a.êmenda,,do,Sr., Barros,,,Barreto. 
· Quando S. Ex. dertvava do Cacto do ·pagamento. das .:,·., ... ,,,.,~.· ,, ;,:~'.''--: :::,::': ·!.: ... ::•·. "i::;.•,c;:;a,,:!.:' 
congraas pelo· governo:o direito de saspende!.!as' lívrelí!~rite;' : _.. , . , . ' Et.~J_ÇX,o. DB_ ~uNA~ í~~nAES 1 :: ~, , . , '"' 1: 
attribue-se-me este aparte : «O Sr: Zai:arias·:'.:_Apoiaílo.» · ; E. . . . . . . . .. . -- .. · '"d- ... ·-- •. .. .- .. d·- .,. ·--• 
E !i'' disse ·c, ·conli:àrici' : NitJ ~p'oiado. . . ' , : .~ ,, . ' . '. · _ntrou •em··dJscussii?' o, par~ce~~ a~ commt~_sn:~ ·:. e: ~.on~-
''Mais abaixc('·co~iinn'arido ,. 'ria' 'ritesiiu~ ârgumeiúácilo. t•tutçiiorapp~ovando· a.'~~meaçiio "d!'·,s.en~d·or ·:d~· IJIIpeno_ 

qnarici(o ~r. vÍáéorid~· ile 1 So~:i!' ·~ranco dizia : .. ' ~- E: 'rim~: pela: . ,pr,ovmct~ _ de ·Mtn as·' Ge~~es ~ · ~.··~r·:"', ~o~~~~~~cf~,d-~~ 
herm~neuttca.», eu ~~~se.}~ ap11r.te ,: ~ Cerebrt~a, 1 'esta 'é, : A~to~to C~~d·t·d~ d~ Cruz~~~~~~~· i, ; ,,, .i.:,:;·;, 
que_ 6 ... cerebppa. ~quqe111 .cel_ebrt~a • .. Eu, peço á redac-:-1 -. _ .' • _ _. >. .. , : ;: : ,._. .. ~; .. ~ ~.;, .. :·:: .1, '':' 

~lto'.dojoroal aa casa· a ~e_ctificaçiio de~te.s apartes; ___ · _ .. O~r~ Sll"?'.~~.::a _Le))o::;-~iio.tcnct.o.navl' discuttr 
·o: Sa;·~ati:sÍDBNTIÍ•:-· A reclamacão, do nobre. senador, .• 0 :~are.cer da c.omrp!S8lto;_. n~o m~ P,rop~'!_ho,_d~ :DI~do; algum 

ha da 'ser attendida. , . :, .. . · . . . : . ._ . . . • , · , • a_tsto. V,erJ~~e ~ qu~.~ll_o_ror~eç~ as.~UD)pto"para uma, vasta 
., _ ,.. ;~ _ . · _ . _ . . : .. .. dJ~cu~s.ilo,;; J,D.a~ a e]tp_er,le~~ta ,DIB:t~lll.mos~rado .. q~e-~ada 

, . . · ORDEM ·no, DIA.', _ ..... " . __ ·se,a~,t~r.t.a. .. e~,tm~ugnar.o; pa~ec~~ da1!)o10mtssiio.do,se,nado , 
. . , _ · . · __ _ , . __ ' . . · _ , _·. . . : em .. r.elaçiJ.o a eletçi!es. Em. !)atras. veze~ tenho- ml)s&rado 

1111\!SAMBNTO ·ilos MORnos_ :011' SAl'!~ O 'ANTONIO B DO CA,srl!,LL_o • ató á,· o_víd~neia N:,nu\lid~dos. d~, ,eleições., ápprov,adas. p_el~ 
•. · · . · · . ' · · . . . · .. S · 'parecer da commissn:o, nullidades dem_on.~.~~adas ;pel.as :pro:: 
·. Votou-se o .nilo. fo! .approva.da. a emenda. do.. r .. Zaca- prias _asserções contidas nesse mesmo parecer ·e ti:ve o_· dis-

rtas sobre ,~ p~op~s1çiio 0 • .58~ .. de. ~~73, relatt!_ll_ \ao sab'of de -vê r qne 'essas eleici!es ·iívide"itie'óientcí' inill'âli"foÍ'am 
arrasamento ·dos morros 'd~ Santo. Antonto ·e Castello.~. . 'appróvadas.' .... , , _., , _ · -. 1 ~ ,. ··~ ··· .. ~ •: .; : i• r,:·1i .: · _ _,.•:;~ '" : 

•· ~osta a votos.~~· pro_postçilo, Cot appro~ada.para. s~r Jt- i -,•EÚ' dissé;ípor· essa·· occasiii'ó> ii rêpito;'ágofã':'lqué'n'eis~ 
rJJtd':·-á.sancçilo JmpenaJ., .' •· · · • '' ": · :. • · '•·· :' ·-~- i materia por um concurso''de':cfréümstaiic!aà'e porêausas'qiici 

.Fol-:a~prov~da .em- 3~ ·~•scussão,: para.ser remett•da,a. :'estito ao alcance do senado o arbitro snpremo>vetií"ã':sar'o 
sancçiio :tmpenal;. a propos•çllo da camnra _dos S.~s. depu-:- · nobre':relator da coinmissã6,'rro'. S'rtiiiárquez•,de 'Sáp'íicaby. 
tados ·~· 400 ;d.e 18'73, ,~r~~ndo am collegto «:le•toral na 'Sua·opinião preva{ece seíilpre'; ii elle'que'm'sé"dá 'ii o 'irabalh'ô 
parochta de IlaJaby, provJncta Ele. Santa Catbartna. ··' • l ~mais minucioso· 'de';estudar íui actas il êmb'ó'rálmúita coít'sá 

•• 

1

Mi'T~ICULA. Dlll!STUD.A.N~BS i • ~ <': ·: .. 'uíe e~cape e . sua~ op_i~iilo . ~-ii~--~ejar~ae 'aªop.~~~-:s_€ ~ '!Í~!~o~ 
. _ _ _ : _ __ _.. . ··· · __ .. _. , .. :· · ,respettos, ella prevalece··sempr!).' .'' '.:' ;··<" :·":•'·~;·" '" 

F!!ram successivainentci vol'adas _em .3• discussão e ap-' . ·' A:ilribao·•'fsso; sr:"presidente;náo11Jàfeito1 C'óit'éérn'ê'nté' ao· 
proyadas para .. se'r(l: 'dirigidas' á' sancÇtto iínpe~iii.l, á,s : pro-:' . pr_ciéessci' :aa verilica.ç~o~-:d~':ÍP.~'det~.s:':~~és)ãp~i~ .. ' "'ió:'.slil~ 
postções da camara d.os Srs. deputados·_: · · · . · _ · ·, pustos·•ao'alcance de-cada. um·.dos nobre~.seoadores; 3Em'·re~ 

N. 190 .,de 1874,· conc.edendo. dispen·sa. 'ao estudante 'laçilo ll'Uma' ptovincia tilo'ext.ens'à;'càmô' & de'·Miiías;"cresce!Ú 
LúCio Soares Bernardes 'de Gouvéa;· . ' "·' . I .... : " em volume•:extra'ord1nlíriâriiéíttci. 1ó"seti· exame•'to'rna!!se 
"N. 120 d'o·'mfisnio. a'rino,'·' relátivo ao estüdarite Atronso por soa uatureza"difficiil ;'éaéótiieit\e'à:·co'iiimissiioi 'õú 'digõ 

CelSo de Assis.Figuéiredô '' ·. '· ·' . "' 1 
: --··.·:"·· '· !melhor• o' séu relator~' q1Íetri\1cis'i'exâmiita;':~üíiiti _c9Ihúl~ 

• · • , •. , ' 1': · . •• · ; • ': ., ,,. • :gilmaa·:,inCoroiacões "alguma's"'·Jitzcis para ~âr':sob'rii elles 
-... as:.i.o•DB··nAcsA.nEL IIM'IIIATDEMATtcAs'c:-- parecei~·, -.-.•.·: ·,.,) .-.- th, (>:·i·.:,,;,_ :- .,, ~··. :·····.--: 'H· 

V_ ot~u-se em t•' disc~ssão e foi. ,;.;p~~v~do'p._arà. pas_-. 'Senhores,' esCe parlicer1 sê áclia eivâdô''cie g;.indês:de:: 
-.- Ceitos ; ólle':·detiuncia··a'ci1sen'ádo''mtiitas ta1tas ou irr'egu.:. 

&ará. 2• o projecto do senado,. concedendo . .- aos 11Inmoos l~rid&des-' havicf'as na eleiÇão''de "qúe'·.me :iiccÍtpo·; _, Jllas 
da .escola polytechnica o direito 8!1 gráo ·,de hliCharel em c_a._lon"o' principal_: de C c. ito dessas I el __ eir.óe. a:,'·'.'' c, .'_ • ·._· · ·•-· •• • • 

· mathematicas. · · " ' .. 
'A,. requerimento verbal do .Sr. Sinimbú, Coi dispensád~ ' . ERse silenchi, Sr. 'prlisiden~~. '.ó' tanto • ~àis I digno.,_do 

0 .intersticio. , cepsura quanto ·a commissilo '6 a primeira que 'nos diz que; 
.• i dentre 39~' 1 actas. de oleiç!les' parochiliés; eu~·:dei~ou .. :de 

LICENÇA · · '-· tomar conhecimento do 103. · ·. ' · · · •· · ' 
Votou-se em 2• discussito e foi approvada com a emeii'- 'O defeito' a,, que alludo. ·é· o' da ·absteitçiio· ·ao ''p'civii 'mi-

da da commissilo para passàr á 3• a proposiçilo da cama'-. neiro nessas eleições. Posso, pelos dados 'que" pos!ü.o; 
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q~)IJ!II'fl;~u:vi~a ;qU!!th.O}I~essa,,!'C~r.Ç~,; d,o seu ,direito.;: Mas, !reC~r.ir: !'. P.l.OJOª!ç~e~ JJI~.nt.ic~s,,~u~ ,es~&.o, na.,:~rd.e.m; do~dia; . 
. ia~~;!!ll~ ,_co~s~!L,.d~.~1 l!ap~is; ,c~;u.l! .!or:am .. prese~te~1 á ,COJII-; ;em ·grande numar:o e entenda~elll ctm. i~tareas,O.~paj:t~~~~~f· 
JR!BI.~O,,~o.mo, .. ~OU.IJ!f~~llla~!l.~ ... ,,;,;.·:·• .. : :'., ,;·.::1: ;d_e .. p~q1Jt.DO .. a1~a~.c~. é:.·.; c::~,,,.!,,,;;: i ;',':·::;li;:;··;,"·~·· 

O S'a. Dü~ DÍI ÇAJ\VÃ~uo :~AP.'!i.ado,. . :. . . . . ·, :~ ·~ : ,:Ji',()í apoia~p o: re.qu'l,r!JI!~Dt!l;.; J, , ; ... ,·, ; ~, : .' ;;:· ,, , .~ ;~·:,· •. <·. 
~···O·•:Sa. -FíouEJBÂ ••DB .. MsLLo : ..-:Nilo· 'consta. Ora, :se ~ · ·: :·.1 · • .·: <''·:-;;)•::.r; 1.:-L,l':l: ·:: • :: •_ ·· ·l :.:1:>~' ,,,· <'· 

constasse ,, que .o governo oao·. queria conceder li 'aposenta-. : ' ,,o ~r,o·;ba~~ :•d.e~~_o'&~G'IP.~: 1, :o:-:-.:Appro:fad.o~.o · 
doria.:ao· pratindente,_: elle·tinha• todo• o dirêilo ·de :requerer ;adJam~bto, ~ ~r·:!P~e&Jdent,a,,.Y;:.Ex., ·CODSI.dera:.adJados l!lifo,s. 
ao ·podar. ·1egiahitivo;: porque•o :governo< 'deixava de:ex~rcer' tOS P,Fo~actos,~~eottcos:?;, u <·!; ' :: •.• ' , .:~: ,,, ,, ; ::: .. ,; '::,.~;, "i; 
uma· ·attribuiÇilo><sem· fundamento na:minba,opioiil.o, mUito· [ •O'.Sii~''PRESIDB!ITB :;.;... 'fiimj! senbor;:c i' , L.::;: ·: ·,. ·, :; ; : · ,; 
principalmante;:'quando '·jâ·:tinlia:í:para: iguia1-o e ili~igil~o· : ·•.·o· .:8·· •' .; ,,.,1 ··-''·"' :c· ":'::c: :l u::r• ·N·'·t'i .. :.: ~ ·1 c.: · '· .,.·:/· ' ·1 1 d d 

1
·. 1 1 · d ·a 1h , .. ,, ... n.uuo.nE·OTBGIPB:- ooque me.parece·ser 

u_ma ltreao uç' od o po ~r egdlS ~t v o, coo c~ da~ 'do- e ·au •. o- este' 'iim "piecaclelite" uoí'p' 'oúc~' Íirriscaai\; ' .. ; J ·'' ' '. ~ I •• ;:: 

ruaç o-;;para:c ar aposea:a or1a '·a·~'um·:ln lVI u,o; que:-se · . . . , .. . . , · . .J:t•.;·: ·;:·, 
acbava. nas• meamas- circomlltanciaa~:J ., .. · :. . ·• · · · •.. . ~,O: S1~.; PREIIDBNT~~: . ..,.,. Erpor.tsso 1Jli·:dac1arel:•: que·,acel
~ ·P~rtaàto,- : nllo: constando que: 0.1 pretendente : tenha re;.; : tava ·. este. adiamento ;; comop excepça:o;: neat~ caso,aomen&e• ' 

: corr1do: ; ao gover~~~ entan~o. que nllo :podemos· app~ovar a: ' ·'O'· Sa'. 'ui. aio iDE Co'iita'li•il: :·;~! MàÍI 'será ~esta ''â!unicli' 
~soluçllo,• que veiO· d~· ca~ara: d~s Srs. deputa~ os;· e ·por- •excepçno ?· Nilo 'pode'ri'lvir•tinia · ciil~ra"l'. · · ,·:.'·' .;; •: ( •··~·•• 
188o~::v,oto•eontra:o•adJamento para·poder:·votarJgua1mente: i ,··.o· ·s·'. '.,-.,.c· .... ~·,,~:; s' !•ll,d• ... :>, '''"~ .~: .... !.····a·),;;,.::·,. ... ·• • · · 1 '"1 · · : 1 . · . · .. : ... · . . a. PRESIDENTE :-:- e .t~ver. a. mesma .proce enc1a que 
eoloFt~~da: resdo ubÇ4to,• ogo tq~e llvetr ~gar a· sa~ votta~ii.(O.;,· p. , \e.!ta; .·nll:o .6a iíié'oóvéoiêotà'.'em ~ admftifi:..a. •· •··."~.", ."~; ::" . 
"' 1n o.,o e ae.e posoa·vo os.o·requer1men o, o1a-, .. · ........ , ......... ,... .. "'~ u ... . ~:··..,·v..~._,, .... . 
provado;· . ·•.:. . i , ·'· ... : · .. · 1 , O Sn. BAnlo DE CoTI!GJPE :...:..Eu entendia· •. que.,Y,.;.EL~ 
· .... 1,' ··: '. • : : M!Tatcuu: DB ·EsTuiu:NTBs . . . . ·: ~podia conciliar !estas dliali opiniões· :·.<adiar:,e.ate•'Pr.ojecto 
- ~iitrô~' é.li i• ~dis'cússâ:õ , e'. foi. 'a.pptov~aà · parú~ssar · ~': i e· na:o dar, mais ~enhum• id~n!~c~' para . a' -~rd_em ,. ~!»· d.ia ·se01 . 

. S''''a""própoliiçito''.n.'·.t7.''do · côrren'te anno; relativa. ao :que a1guem .pedtsae ,urgencJa •... ,. ·;: ·· , .... : :' ; · ·.'~ · , ; 
estudante Fernando Abbot: · ., •. · ' - '· · · ' • · ·· ·. " ! O Sa. PRB.SJDE!ITB :-Estilo todos"'ilà ·:orílem ''dia~ e, 
-: Segniu:.laii a tà·ailiciissllo' da proposicilo· n: t8;âo. mesmo :sob.em tàlvéz à 20;' . .. ' ,, ;; :. . I l•i . • •.•. ,. : I ; 

a'Diíó~ ·r~1áti~a· ,àci'~tudànte José, de Magalhllea Couto I" o' s~.' B!~lo ·:DB Co~É~;p~·;:l:.:..::·.E~tit"O' re~rod~~â-ie. ~ .. Taítfbr: , ~· · · · ' · · ~ · · .· · · · I • - • • 
4 

I. • • • , -· ... ··' • r. .. - -·- .. ~ ... 
,,.,, "· ;: , ,·. , ·' ~ , . . . . . , .. ;a~Jam~nto, .~cho .. ·•.st~. mt~le~r .e. nilo,,cusll!. nada.J!I~IlJ::~~ ' o·····.:: ;. : . . ' " :. "· ·.: .... · . '. I : : ,E, multO perigoso adiar. prOJ.~~t~s,,.que,,!lll:o e,stll_o_,~D.!, ~I@· . 
.. . · ,r.• ~ft..lr~~J."Ib.~:;:-Sr.,.presJdente, ~ed1 a,pa-: :cussão. . ·i·;; .. ;·:::;·.:.·:., 11 u :.;::.:.: 

11!'-0-Yílra~s~taps~.ro~utr~aqs~erl~r,. ·~. adla!Dd.en~o :desta propostçãto. e :1 ~8 ! ·. Post() .a votos; restringindo: a" proposicilo• :em a. iscuseao, 
r re a 1vas "a 1spensas ·para se ma r1cu a-. 'r · · a·· b · · · . , •. 

";~~m êjiu~aíÍtes' .llllS' àcadéoiias d. 'Imper·o até que seja : ~~ approva o ~ . em aSSim com r~,ere~CJa ás que est_avam, , 
.,,.d · 1·a · · ····.t····d"''· ... · .... ·1· 

0
..,· · ·a1 •· 1. " b. · · •na ordem•·do•dla sobre:·o·mesmo·assumpto.'" ... :.-:.r L.:· . ..; .. ,' .... .!JP.~ !l.oureJel_l;l o.o proJacoouerecl. o peo,no res.e-, ...... '! . · ;, .• , ,• ,, ;· .•. ,, ... , .. , ........ . 

. IÍ_Ii~~r. 'ci sr:· J'o~i1D~- ,. pas~aodo est~ âttribuiçll:~_; p~ra .o go- :!NTJGUJiU.DB_DOS OPPOSITOII~~ :~~s::J...:Çüi,DADES ·.!!~· uÉp!~!NA 
· ·:y;er~o. Perdemos mutto tempo c:om .estes n~goc1os, e por· . . . . .. . . . ... , ., .. . . . . . , .. .. . . ·, ........ , .. , , · . 

• --·o~tro)ado ra~eio que, se "o corpô 'legidàiivo" rejeiiàr ·;.:9 : . ,Eot~ou, eDi,,discuss~o à. pr~póàiçã~ .:·n.c·,~,6.· ~o·:~or'~ente 
·disp~~.sa.s p~dJdas. por alguns dos peticionarios,. que .podem :an~o, .~.olite, ~ ~.od.~ c.omo i d.e,ve ~ilnlar~~e.'a liqligüi~a~e 
,~r)ioas· r~zi!_es par.a ·requere1~:as; · ·~.·se· ilepois ~pà~:s~~ a, ;dos opposi~o!~a .~asJ~~".ldad,e~ -~~im.ed~c~n~,,:,.~o~.~o ,P'~te
mesDia atlnbn1çlo p.ara o governo, .lavem já estes pettcJo:- :cer da comm1ssa:o da 1nstrucça:o pubhcu :voto separa.d~. ~o. 
nlirio~ !.e.m suas novas · pretençi!as 'perante o governo . uma •S~. Jil.hiDI~· · . . . .. ::, ... !. : , ~ "; .. , . . . , ,' ·~: :~:~ ~ ·; . 

~!pecJe:·de .. cond.~mnaça:o, 'ao .passo :~que;os outro~, qus só • . · .. , : · . ., .•.. , .. ,, , ,, '· .,.;. ,, ~· .. ··. . : .. ,, .· .. · . 
. requererem: depo1s, podera:o obter Jac1lmente a .graca. Dar-.· .. · .o JiJr, Zaear~a•a~S.r. prasJdepte,. o P.l!IJ8CII!, que 
· ~·--hnssim 'a injustiçá ~é ·ficàr.em al~ns itidividu~s p~iva-:- 'se'.di#c.llte, .,é·.,co,n~~b.i~o·,~eàt~~ .. te~m,ó~, /~O' ~~~p~'àe,~~~~i:-: 
dos .da concessa:o· requerida e· outros a: obterem com toda a . gutdade aos oppoutores dn , faculdades de ,medicina con
ficilhlade, 'achando~se eiltrelanlo. 'todos nàs ·móilln~s coo- tar-se:-ba desde ,a data do ·seu exercid'ó'i éoÔi'o 'se 'cc'o\ltava' 
~çileiJ.~ · · '. . · · ·•· ' · ' : · . ·: •. · aos extioétos.sulis~itu~~~· a~i.m~,suías)à.c~ldade:s;':,~ .. ;·:.":-

. ~ ·o~ereço,• pois, umJ réqu(!riman'to . de adiamento . e ciin- . A commiuno .. de · Jos,trucç~o public~: dei: s~~a~9:n.~ P.a~ 
~lto',a ~: E..X:, se, é pre,~i~o',l~~n~lil-~·~o·~ escfipto:. ·. . rece~· ~ua Ja!rou sobre .a l':'~teri~,: ~~~ariu 'in1~i~lú~ante á 

.9 Sa. PRBSIDBNTB :-Sim senhor . proposição v1nd~ da. ouLra , c~mara, .. se,: bem que .. ~m,.d~ 
• · · ,.' · .. . ·. · · · , · . ' ~ • ·seus membros, autoridade -mui ·competente ''llO assumpto, 
' O Sa. J'ÃOUAIIJDE :-'-Vou·escreva1-o; (Patua)'. pôrque·roUente a. director .. da~.Jaculdada do. medicina.,. do 
· · - · · · · • Rio de Jàiiairó, apresentasse àm adaltaoiento. • :· '· . ' · 
•· • .. o - ' . " : ·Requerinlento ' . Tratar~i .primeiro -~~~· iirtigó que o;iÍlraccu'·.nssentimanto 

Requeiro o adiamento desta projecto e de todos os· de toilaa commissllo., .. ':.· . . · · -': ... ' ' :: ." .. : .' :c 
õntros em identicas circumstancias até a adopça:o ou re- . S'ob 'o regime~ des)llcnl.d~des de me'dicinaresláb'alecido 
fe!ç~o ·do projecto já em ·sa discussão do' Sr: Jobim, ·pas.:. . pela lei de ·3 de Outubro de t832,•hu~ia· ~·duas ordens ~de 
8Íin~o ao -governo a dispensa da estudantes. ' . . . professores ': a de lentes ca,the,dratico'á :e .a. de. substitutos. 
- · ~ Sn: PRESJDENTB declarou que em regra· nll:o era ad- Aoa·su.bstitutos mandava ·a 'lei· c,ontar o ·tempo·· de .. 111\ti

dliáaiV.et o adlamentõ da proposição, que·na:o· esteja em dis-. gúidalla desdó ,a data'd() exel'clció' a· com razll:o, porque 
cuss~~; ~as· que por excepça:o e sem estabelecer prece-' elles eata!áni'·adetricto.s á · residencia e· prestes a s"pprlr 
.dente,· la-sujeitar· o requerimento a apoiamento por se .as faltas tlos· cathedrallcos, conforma lbes fossa ordenado. 

.... . ' .. ... . ... . . ' ' :. ' . ' .. . 

:. ...... ·-· ~~~_, ... ,___ ............. · . ·~ 
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-.. Reformando-ao, porém, em 1864 as faci11dades de ·me- · intenclles e formtilar o seii voto ao accenó dos cathedráíi
dlcina, 'exlinguirám-se' os Jogares do .substitutos, creando- cos, e~se terá o concurso ganho 'dé~ ante:mao .. · (Apoiàdo1.) 

·se os de oppositnres, .cuja . anliguidade, segundo o art. 55 Eu !alio em geral, Sr. presideJ!te,· e·sem~ 'intuitó de 
dos novos. estatutos, se conta pelo "'tempo de e11'eclivo oft'~nder a ninguem; mas a experienêia mostra que o oppo
exereicio na regenciade qtialquer cadeira· e, senao o. exer- sitor, que ainda tem de ser julgado pelos lentes," acha-se 
ciciõ iqterpolado, ·na razllo de um· mez por 20 lições ou em uma subordinação deploravel, e poderia·eu, so,quize'sse, 
dias de exame. . . · . · · dar um exemplo frisante, indicando um óppositór ·de. reco'-

Ora, Sr. presidente, estando os oppositores sujeitos aos nheci.da capacidade na faculdade d.o Rio de Janeiro,• que· ahi 
mesmos ·deveres que os_subslitutos e pre~tando os mesmos está, ha alguns annos, marcando o passo I Qual·a raziio '? 
serviçós que ellcs, essa dift'dreoça no modo ~e contar o A razllo é o segundo concurso; em que as prevenclles exercem· 
tempo de antiguidade de :uns e outros é ·injustiflcavel. nociva influencia. . ·· ·· • ·· _ · 

o SR. v1sc~NDB 00 DoM RETIRO. _A desigual~ade não Além das intrigas e prevencões que costumam sedataes 
é .da reforma. aos oppositores de verdadeiro merecimento~ no ·sêgundo 

concurso, liiio se deve desprezar o elleito 'do 'espírito de 
. O SR. ·ZACARIAS : -Seja procedente da reforma ou de patronato. e de ramiliai que póde apoderar-.se da3 facul;;. 

sua execuçiio, o certo é que ficou-se, contando ao opposi-. dadas (apoiado1)', passando o· magisterio a ser patrimouio 
tor o. tempo de antiguidade por diverso modo do ·que · se . de sobJinhos, de genros. : , · : · ·.· . '. · 
observava com relação ào substituto .. O projecto em dis-
cussllo manda, como é de justiça, que a conta do· tempo. O ~R. Ucn4A. CJ.VÁLC.\NTJ :-E de Jllhos. 
'de an~iguidade ao .substituto sirva de norma á do opposi- • o Sn. ZACARIAS:- ••• e de filhos,.aceito 0 aparto,do 
to r, visto que ~ · m1ssiio deste nas faculdades .é ·a mesma nobre senador por Pernambuco. Eis uma grande cansa do 
que a do substituto. desanimo o abatimento 'no ensino superior 6 a que 'o 

O Sa. vucons.no DoM RBTIRO:- Acho que nllo ha segundo concurso se presta admiravelmente, porquo o 
outra interpret'açllo. . pae, o sogro, o tio, que é . cathedratico e mais ainda sei .ó 

o. sa: Z!c!RJAs:-Âgradeco 0 apoio do nobre visconde director, tem meio~- de ir adiantando o. candidato pre~i
do Bom Retiro e peço a sua' attenção, assim como a da lect?c pa~~t occasliio. opp~rtuna, de modo. · q11e a cad~1r~ 
commissiio de instrucçiio e do senado para outra providea- cobJ~adl á, por as!lm ~~~e~, .dada antec1pada~ente~ · 
CÍB, que CUmpre adoptar-se, afim de equiparar-se em tudo Dlr-se-~a : cc~ntii:O SOISIDID:IlgO de todo COD?Dr.so.» . 
a condicllo do opposilor.á do substituto. . Sr .. presidente, 0 concurso nã~ é .uma 81\~!lnha Infalltvel 

Sr,-.p'residente, o substituto nas .faculdades do medicina de _o~t~ma escolha e pó. de-se dizer que niio raro afas~a 
passava por um concurso para entrar no magisterio ; mas do ensmo gra~des .capacidades .~m ve~ de Cazel-~s·~n~rar · 
depois subia ao Jogar de cath~dratico por antiguidade nas para 0 • magisterlo. ~em-se VI~ to mais de um Judmdu~ ·: 
respectivas secçiJes. E,.pois, raziJes muito ponderosas re- ver~ade~~~~ente. superiOr ~iio trium~har. e~ concurso. com~ 
clamam que o opposilor nllo seja obrigado a fazer con- medJocrJ . es, Já por Clfcumstancm~ accJdent_!les de_ll&• 
curso para ler accesso ao Jogar de lente etrectivo. tur!ll .embaraço ou acanhamento, já por_ciu~e. · das,}_n- . 
. . Em primeiro a cobereocia requer qiJe niio se exija do íerrondades, qu~ se. revoltam contra a snperJOJ:Idadel e·a · 

opposilor. o que .se . uiio .exigia do subetituto : se este só repell~m d:l magJs;eno. "". . . . 
!azia um concurso para que obrigar aquelle .a dons con- E~ reta 0 eu. nao. combato tod_o .o concurso , esi?D .só 

. cursos I ' ' . . . . proJIJgaodo o segundo ~~ncurso Imposto aos opposJtores 
·Em segundo logar a modificacão que proponho abo- das facul~"des .de. m~dic~na· para serem nomeados lentes 

na-se com a necessidade de tornar'o sobslituto digno e cal~edratJcos. No prJmeJro concurso· os ~andidlltos, de 
independente no exercicio de suas funcçÕJs,quer ensinando, me~Jto apresen:am-se aos. len~es se~ molivo algu~ de 
quer julgando de sorte que niio tenha de receiar na voo- anllpathJa, ~o es, talvez, muJto- estimados e.· protegidos 
tade de ~uem' quer que seja no que toca ao seu accesso. . • por seus auiJgos mestres i mas no ;seg~ndo co~curso as 

. . . . . . • . suas rela~ões ,podem. niio ser. e ordmammeote J!i .não .. são 
O SR. VISCONDE no BoM RETIRO :- Até para ter forca de estima e sympathia, porque . no exerci cio do magisterio 

I ·· - · e nos julgamentos dos estudantes surgem motivos de .. mora • . 
desgosto e . de viligança. . · · 

O Sn. Z.t.CARIAS :-E pos.sa ter Corça moral, sim, se-. Um facto é algumas vezes um grande argumento e eu 
nhor. Oppositores, que dependem de segundo .concurso peço licença para citar um facto, de que vejo neste re-

. para ter accesso ao , Jogar de. lente cathedralij:o estão á cinto muitas e illustres testemunhas. · · ' 
mercê ·das graças dos lentes efl'ectivos. Se incorrem no Fui nomeado substituto da faculdade jurídica de Olinda 
desagrado· dos lentes, não ha outro remedio se não perder em 1841 depois de defesa de theses e concurso, em que 
toda espérança de subir. Nestas circumstancias o op~o- .não me falta~am provas. decisivas de estima da corporação 
ei!or· é um discípulo mais qualificado do que os estudantes, docente. T1v~ !~mediatamente uma cadeira a reger em 
mas não é um Cunccionario que possa impunemente di- falta do propnetano e, no Jlm do anno, coube-me julgar 
vergir da vontade dos lentes e até contrariai-a, se for pre- os exames dos alumoos. . ·· · · 

• ciso. (Apoiado!). . Era meu intento, Sr. presidente, f11zer justica 'com se-
Assim· que o segundo concurso importa para o oppo- veridade tanto mais quanto abundavam no ano o capacidades 

· silor de brio e de pundonor probabilidades de atrazo na negativas, . irmãos ou protegidos de lerites cathedraticos. 
carreira, ao passo que .o que fizer mais comprimentos e O que fazer ? .. :Uma andorinha só niio faz verllo: era pre·· 
zumbains aos seus futuros juizes, o que lhes adivinhar as ciso ter eomp,nnheiro destemido na emprezn, · 

22 



170 Sessão em. 

Esse companheiro eu o achei, Sr. presidente, na pessoa impedimentos .. Em taes ionovaçGes .oito po~so; co~co~da_r_.-: 
do nobre senador por Pernambuco (o Sr. Cnoha Figoei- com o illostre senador. 
redo) ,· o qual tomou comigo a tarefa de eliminar do corso Essa refol'ma no ensino superior ••• · 
jurídico,, mediante reprovação! alguns estudantes, que nada o Sa •. VISCONDE DO BoM RBTIRO:-Irrealisavel. 
aproveitaram. 

Reprovámos _uns vinte e tantos e a celeuma,. que levao- O Sn. ZACARIAS:-••• parece-me irrealisavel •. As du·al' 
too-se, foi imménsa. . ordens de proressores- catbedraticos e snbstilutos, · oppo~· 

Ora, se ~u .como substituto tivesse ainda d_e passar por si tores on .como queiram designal~os "":""":• julgo .que devem .. · 
um. concurso para ser lente cathedra~ico, o que ficaria, de- conservar..,se. E~tes ainda moços podem estudar e ensinar' 
pois -das reprovações a que alindo, fazendo em l'ernam- as diversas matarias de ·suas respectivas secções. Aquelles 
bnco ? (Rí1ada1). · em idade mais avançada devem applicar~se exclusivamente 

Se oilo abandonei a carreira, ~e pude arompnn bar sem ás especialidades de suas êadeiras e trabalhar o mais 
receio _o nobre senador, a quem me rereri, na meritoria possível p:ua distinguir-se nellas. · · ·- · · '' · 
obra de e:rpellir as taes capaéidades dó curso, foi porque o-· Em todo caso, Sr. presid~nte, é essa ~ma in~ov~çltô, · 

.principio da antiguidade me amparava contra os golpes que nilo r.abe no modesto proJecto que se discute. Quando 
certeiroscda vingança em nm segundo concurso. · se tratar de modiOcações. profundas em ·nosso.:. ensino su-' 

E, pois, Sr. presidente, esse salutar principio, que habi- perior, terá o nobre senador pela província do Espirita 
liloo-me a cumprir o meu dever sem importar-me. a indis- Santo· opportooidade de exhibir seus plan.os de estudos ··e· 
posição de collegas resentidos, invoco-o neste momento em de esclarecer o· parlamento e o paiz, sendo bem· passivei 
lavor dos oppositores das faculdades de medicina mediante que então me ache S. Ex. a seiJ lado. . · · 
o addiliv.o que proponho, para que os mesmos opposilores Penso -que tenho assim·justificado o vo'to, que. dou ao · 
sejam nomeados cathcdraticos por antig~idade n_!ls respec- projeéto, que veio da outra camara, e o additivo que voo 
tivas secções, evitando-se os grandes inconvenientes do ler: « Art. 2. o Os. oppositores, ·de que · tra~á .o artigó ' 
segundo concurso. antecedente, serilo providos nos Jogares dalentes·cathe.dra- . 

. O Sn. VISCONDE no RIO BRANCO. (presidente do conlelho): ticos por antiguidade, nas respectivas secções:» . . . 
-No concurso os candidatos s_o injuriam. . me~o:.eãado resolverá. o _que. em soa saliêdoria · acb.lir 

O Sn. ZACARIAS :-Parece que voo ter a fortuna de :Foi lida, apoiada e postà em discus~ão conjunctaiiiellie · 
contar em favo'r do addilivo o voto do nobre presidente do a seguinte · ·· · · 
conselho (apezar do que nilo deixarei de mostrar-lhe em Emenda addítiva 
occasião opportona a differeoça que ha entre Jicenca a 
emprPgados poblicos e mercê peconiaria, que S. Ex. êon
foilde.) (.Biso:) 

·O Sn. VISCONDE no Rui BRANCO (presidente do conselho): 
-:-Na escola polylechnica os oppositores não fazem segun
do concurso. 

. O Sn. ZACARIAS :- Exactamente ; era. um argumento 
que me ia. escapando: 'estou em maré de lavores mi
nisterlaes. 

O Sa. viscoNDE no R1o BRANco (presidente do canse• 
lhó) :;_1á estava isto nos corsos joridicos. · · . · 

O SR. ZAcAnus :- Sempre esteve. Resta, pois, appli
. car .ás facu!dad~s de medicina o principio que rege ns fa

culdades de direito o a escola polytachoica, acabando 
com o concurso duplo. . -

Felizmente vejo que neste assomplo estou de acórdo 
com o nobre membro da commissão de instruccilo publica, 
ex-director e lente da faculdade de mediciM do Rio de 
Janeiro, senador pela. província do Espírito Santo. 

O Sn. VISCONDE Do BoM RETIRO :_; Está. na m.aré. 
O Sn. ·Z&cuus : - O addilivo do digno fteoador tem· 

duas_ partes. . . 
S. Ex. opina: «que os actoaes oppositores passara: o a 

lentes na fórma do art. 37 dos estatutos de 2!! de Abril 
de 1854, isto é, por antiguidade. • Pensamento que adopto 
inteiramente no meu additivo, eliminada· a palavra-
actoaes.- . . . 

Por outro lado, S. Ex. entende qoo devem ser extinctos 
"S: Jogares de oppositores, creando-se os de preparador~s 
e substituindo-se. os lentes uns nos outros nos respectivos 

Art. 2.0 Oa oppo~tores, de que trata o ·artigÓ ante
cedente, serão providos nos Jogues de lentes cathedratic.os._ 
por antiguidade, nas respectivas sécções. . ' · · ' •. _· .. 

S. R.:-Zacariar ·de Góe1· e Vasconcellos. ·' 

o Sr. Jo:bím ::-N1to me ClJ!ponho á êmenda, que 
acaba de ser _apoiada, porque está de accórdo co_m' a opi;;. 
niilo que emitti DO artigo additivó, qne apresentei. A razilô .. 
porque me levanto é para fazer. vôr que o nobre seoàdor" 

·pela Bnbia não roi exacto n~in justo a respeito' ~e; algo:- .. 
mas observações que· fez. · . . . .. . . . .. . . . 

Em priméiro Jogar está. S. Ex. persuadido de.que .os .. 
antigós substitutos das escolas de mediCina não .êram 
obrigados à ségundo concurso. E~ o contrario. disto ; erain · · 
obrigados ao s.-gnndo concúrso os antigos substitutos. · . . ·. 

Quando veio a. rerorma em 185{ e aro t 8116 primei-. 
.ramente .os estatutos e depois o . rfgulameoto comple- " 
menta r, foi que se estatoio .que dabi por diante não haveiia 
senito oppositores, á, imitaç1to de Coimbra., porque sempre· 
o que· se pr,ocura imitar entte nó a ó o que se pratica ein 
Coimbra ; entretanto os substitutos então existentes· iriam 
continuando, e á ·proporção qne fossem passando a lente · 
por antigu.idade entito, ·e só· elles tinham o privilegio de 
irem assim passando a lentes, crea.ndo-so opposito_res por· 
concurso a.tó o numero de seis, quantos 'tinham sido.os 
substitutos. · 

Agora o que dispõe· o pr~jocto ·à presentado me parece · 
de toda n justiça. Com effeito, os oppositores vieram a 
ter tanto trabalho como tinham os substitutos,· mas o que , 
acho ó que nlto é muito .conveniente . este privilegio, qne . 
~ejam somente os oppositoros que possam -concorrer como . 

. •• 
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s~·âó ··êãtês.'rveiíha~ ·a ~ar' a·. · preínilllpção · d~. · ~~ber,' 'le_m • · absol~taDieóte impossível· àpreode~-se ·. ~6 .• peléia)ivroii;·· ,e .a 
coocurreoc1a de ma1s n•ogoem. . . .. . . · · · .. . · · este respeito· a ooiJsa escola é extremamente defeituosa. 

Eu Jiao sas~eoto lambem ~ g~aode vaotage'!l dos . "co:O- · !>'orante quasi 30 aiinos, ~Iii qo~. fn! director dá .escol~ 
cursos nos ·pa1zes onde a scJeocJa· se ache mu1to adianta· de medicina, observei «jue a ralta íle preparadores fixos. é 
da, onde h11. muilos homen_s sabios e onde a direcçiio dos . um grande mal, de: que se queixavam com rai~o 'às .Jéntes 
estu.~s está melhor encam10hada do que se dá entre nós; de . algumas·_ cadeiras praticas. o~ oppositores prepara11_1 

• mas _entre. n_ós o .caso é outr~, me parec~ que .nil:o se de· em um anuo e deixam . de preparar em .· outro,- o que 
ve dispensar ·os c.oncursos, &Ioda quebaJa muito boa ra- era um grande" inconveÍiiente; era .necessario occupar:a 
zito para dispeosal-·os, onde ha muito onde. B!colber, . sem todos successivameote, · como mandam os estatut~s;' e· 
ser por me.io de c~nc.ursu, é o que é -applicavel a ésses. elles como· doutores nem. sen.pre' se podiam prestar. a 
p~izes oito ~.-sempre applicavel a nós com.utilidade geral; t(!do o serviço .necessario,_ como preparadores •.. :· 
a este respe1to nil:o concordo com . o nobre •senador pela Muitas cousas toram promeUidas -nos estatutos do, gu-: 
.Bahia. - . . -. veroo, que nubca se cumpriram, como a existeucia de ,uoí& . 

Mas. no caso especial de que se trata, se os substitutos escora, pratica inteiramente, premios aos estudantes, que. mais 
estavam ,dispensados nos regulamentos. do governo de a pré- ·se di&tinguissem. ·O .governo comprometteà-se tambem--à · 
se.otar~se' a concurso e subiam por antiguidadn, parece-me mandar de tres em tres. annos um moço estndar na ·Europa;. ' 
que os., actuaes · oppositores, que igualamos agora aos mas 'só mandou .um no· começo e ·nunca mais ; entretanto 
antigos sub_stitutos, é de justiça q·ue passem tauibem do que, se se tivesse cumprido aqnella promessa, mais· dé~· 
m~smo modo ~or qile passaram os substitutos depois d~ preSHa teríamos sabido dos habitas de Coimbra, estuaau~o: 
rerorma, ~a.S'Isto somente em relaçito. a .estes; mas, sA a o que ha na Allemanba ·particularmente, que dev~ .servir 
cJasse cootiUuar em grande numero, nil:o sei. o que virá ile guia em mataria. da ensino; .. em quanto n!Io sabirmos. de 
depois, e' esses nil:o estarlto de certo no mesmo ca.so destes, Coimbra, nil:o adiantaremos muito, .ao menos da Coimbra 
e q'oero. ,para. elles concurso, porém 'nil:o exclusivamente, antiga, boje creio que está muito mudada. Eu ·pelo menos· 
porque entendo ,que tudo quanto é privilegio a uma classe, estou persuadido disto, porque inlelizmente os habitos··àn-. 
tem máos_ resultados; .julgo qu~ é muito máo dar um. pri- tigos sil:o os que vieram para nós •. ··· · . • - · · · 
vilégio para que somente · os oppositores vil:o a C!Jnêurso. . A. respeito do additamento que. apresentei no meu pro
para lentes. Quizera que o concurso rosse aberto para jecto, Sr. presidente, não tenho grande empenho -em qu.e 
quáotoa· s'e julgassem com capacidade para se· àpreseu- passe'; apro.veitei o ensejo para emiUir o que me. parece· 
tarem. de absoluta necessidade. . · . '" . · , · . , · 

Agora direi tambem que o nobre senador niio roi justo Como já ilis~e; nunca o governo deu premio a estudante 
quando aqniJallou em influencia de ramilia, a resp·eito de nenhum, por mais que se distingaisse ; entretanto -que 
concursos· .. na ra.cul1lade de me4icina. Eu estou conscieó· ·no meu. projecto vinham os estudantes a ter um premio 
ciosamente. ciuiveni:ido· de que na .. f!lculdade de medicina com .esses empregos de preparadores; quando· do. 3• 
todas as vezes que se teve de julgar em concursos, tem ao no em diante .mais se :distinguissem por meio ·de :um 
bayido a maior imparcialid~.de· possiv~l, Irias é impossível' concurso. Ellespodiam ser 'entãq e~cellentes.preparad.ore.~-c. 
contentar a todos, nem que os que deixam de· ser admitti- da escola, como por vezes. o teem Bido,;e· muito ·ganhavam 
deis se résignein á sua sorte~ Ordinariamente acontece com com .essa pratica, coio .a qu?.l s~· · babiliLariam <para ler · 
elles o mesmo que com os est.udaotes, quando sil:o reprova- bons proressores. · · , · · · 
dos; ·líúnca é poderem sido madraços e ilil:o sab'erem;.attri-: Quanto á necessidade dos substitutos, . e'ú creio :que 
buém ·sempre · is_so á injustiça ,dos )entes · e a prevenções Di esmo agora . é uma . necessidade fictícia; porque mui~as 
contra elles, quando tal nil:o a:cootece:'Tiveinos antigamente' vezés os lentes, por falta ._de substitutos, snbatitlz~io-se 
um exemplo bem notavel ~e .imparcialidade :e justiçá na mutuamente; e tnd~ marcha muito bem. :-Agora":o'i:CP.ii(sa 
faculdade do.·Rio de 'Jaiieiro;··ha ·alguns aonos concorreram deve ter.sempre"em vista é· resolver .o problema ·d'é:obter
tres·moço&; doas tiveram· a habilidade, de'revolvar a cidade ·se a maior iostr:icção possível com o m~nor 'deàpéo~iô 
do Rio de Ianeiro em ·peso .com empenhos para que rossem do· Estado. Deixando de have_r substitutos. e oppositoreé 
approvàdos; uni terceiro,que nil:o se _empenhou com oiog11em pagos com liberdade de rrequentar-se a quem ·melhor 
pará ier :votos, .roi nomeado. quasi .unanimemente, nilo tendo ·ensine em numerosos· cursos particuláres, feitos por )es-·. 
obtido voto n'enhum os outros dous. Ido prova grande im- soas liabilitadas para isso, como sil:o os doutores Jegentes. 
parcialidade .da pari!) da raculdade; e assim tem ac!)otecido ~na A.llémanha, estabelece-se . uma ·emulação entre · o 
todas as yezes em que ba concursos 1\las ·o que é ·certo é ensino ollicial e o particular, que produz optimos resul:;.: 
qué ·muitas ·vezes . um . homem. de saber,· sobretudo pra. tados na Allemânha: neste caso a frequencia é obriga-· 
tico ·e habil, por ollo · ter !acilidade de . exprin.ir-so, o toria, inas livre, :podem os eBtudantes seguir os cimos 
que é necessario para sobresahir-'se ·em um concurso, particulares que quizerew, como lambem .accntece .ila 
é ·preterido por outro, qtie não tendo tau. ta _pratica, nem Inglaterra,. onde. o· estudante oito é rorçado. a seguir- ne• 
saber, mostrou ,mais !acilidade em exprimir-se, o desta cessa.riameiite os cursos olllciaes da! faculdades, como se 
maneira se póde perder um bom mestre-pratico, 'que podia exige nas nossas raculdades de medicina, onde a obriga
ser de muito maior vantagem para a raculdade do que çito rorçada toraa qu11si impossíveis os cursos parLiculares, 
outro theoric.o palrador, quando é incontestavel que a pra- que são· moitas ve.zes melhores. · · 
tica nestes estabelecimentos deve ler muito mais valor du Deste modo até os estudantes sil:o juiztls da capacidade 
que as theorias; e iorelizmente as nossas escolas, slto mais dos lentes; quaodô oito prestam, nilo os seguem, ·até são 
lheoricaiÍ do que prat!cas, e ist~ nil:o presta pa~a .nada ; elles demittidos por isso, quando · nilo. sé distinguem, e 
nas escolas vao-se aprender parLicularll!ento aqu•llo que ó não aurahem alumnos; algans ató leccionam em casa, 



d_eixand9. as c~ dei~ as ao.s doutores .legentes ou: privat do.:; 
. ~~n.tos, q~e: tudo ensina~ por dioh!liro, já se sabe, porque 
a sciencia .é._como U!Jla mercadoria, que se vende; deste 
mod~ poqueno.é o despendio do Estado.o a .instrucção pu
blic~ .a ~aior possiv.el. Mas nos .eX&fllOS ~s: lentes das fa,. 
culilades não eito os examinadores. Estes são nomeados 
p,e,los consi~torios ou conselho- de instrucção' publica, por~ 
que a_qu~lles. se torn11m suspeitos, visto que os alumnos 

poderia aprender, se t_t~esse' a)iherdade·, de- que g~ªam:~os 
estudantes de outros. paizes: , .. , ·:: .· ;: ,, , ' -/:•. ,::·.-. ,,;;::i:i, 

não. são ohr,igados a.seguil-os. . . . . · 
Este additameõto, que àpresentei, · ó um meio de lemos 

procurando chegar a ·este resullado magnifico, isto ó, de 
oito precisando .ter·deepeza com t.ippositortls ou substitutos, 
e ·O· estudante ter a liberdade_ do. procuraTa instrucção 
onde melhor pnssa aprender,· mas a. frequoncia. nestes cursos 
particulares . devo. ser justificada .perante as faculdades. 
Bem vejo · qua nada •lonsigo com este meu projecto;- mas 
que me· importa, não ó por -culpa minha, não é facil mudar 
do hahilos, por possimos que. sejam aquelles a que estamos 
amarrados. 

·Entro nós a instruccão mediclt acha-ao em um estado 
deploravcl, . oito' por causa'. dos ·lentes, que são todos muito' 
sabios e muito babeis, mas pelas más disposições or
g~nic_as o regulamentares, que creara.m uma escola mais 
theonca e que quasi nada tem de pratica, porque o que 
é. que um estudante. -póde saber de anatomia, estúdando 
apenas ·um· arino, quando 'os grandes anatomicos e Cirur
giões cómpletos ·dizem _que para· se poder saber bem ana~ 
to mia ó preciso esqu·ocol-a se te vezes, pois só nn oitava 
ó _que póde ·ficar coin ella gravadanà memoria. Asthley 
Cooper, o grande cirurgião inglez, dizia ·que no dia em 
qtie, já na idade do 54 annos, não estudava anatomia no 
cadaver, não se deitava satisfeito; como ó, pois, cjue uo:i 
estudv:ntc_ de passngem em um anuo someóte, o essencial 

. d_a" anatomia,. pó de. vir a saber bem myologia, nevrologia, 
angiologia etc., etc. Sahem da escola sem sabor qnasi 
na'da. ·Esta scieneia "depende prindpalmente da 'pratica; 
entretanto que entre nós o ~nsino ó maiJ theorico. _· 
.. Quasi .todo O temp~ Se perde COm. theorias, qua!ldO O 
essencial de uma escola é praticar .aqnillo que não ~e pó de 
aprrinder: sem . muita .experiertein, _observando,. vendo, 
apalpando .. c exercendo bem todos os cinco sentidos. . . 

Nn Austria, por exemplo, na universidade de Vienna ·àté 
não, .h.a uma cadeira. theorica de,. paL~ologia, todo se 
ensina . praticamente. Aqui vivem os . estudantes como 
amarrados , ás argolas de Coimbra para qoasi sóarente 
ouvirem. li~õcs tbeoricãs, que' entram por .um _ouvido e 
sabem pelo outr.o. Haja mais rigor nos exames, acabe-se 
com essa massagada ridícula de exames por pontos e 
exames sem ·pontos. Nem se nos faca a . iojuotica do 
suppor que a nossa. mocidade é muito preguiçosa. e vadia,. 
e qu~ é necessario trazei-a aperreadll. para eetodar; isso 
é uma injnslica clamorosa. . · · . 
· .Tomos vistó muitos 'e muitos,~ que vão estudar ilm paizes 

estrangeiros, e lá muita~ vezes sé mo5tram superiores aos 
nacionaes. dos paizes, o~de estudam, e fà_zem melhor fig~ra. 
do que. elles. Entretanto aqui quer-se .por força . trazer um 
estudante aperreado; ha de por .força seguir o curso da .. 
escola. Lá nüo acontece o mesmo; o estudante tem liber
dade de seguir o curso que lhe íLpraz, e onde entenda que 
ha do achar maior . instrucciio. Ora, entre. nós essa obri:.. 
ga"ç!ío aperreia o estudante c ·eue não aprende tanto quanto 

. O ;que é necessario, senhores, é que .entre,nós ;o~,Jeotes.
'tenham mais rigor do ·que. costumam. ler, porque ,_nito;,c~eio, 
que haja faculdade. nenhuma do. mundo, onde haja. tanta,
indulgencia, .como na nossa,- a~qoal-ó .excessiya;, e. porq_U!l.:. 
senhores 'I Porque. os,mesmos .,proprio~ lentes. ~um;:con~. • 
sciencia de que não podem. ser. comjustiça. maho, .. severQs,, 
visto· que os estudantes .nito te em, nem podem .ter.: as .ba• 
bilhações,.que é necossario. que tenham .... ,. ·''.: ,, ., 

Na Ioglaterra,.e. na AUemanhaci .na França e em:-,qua_si 
todas as faculdades_ a terça parte pelo .menos .. ~os estudan:-:. 
tes, que se apresentam a ex11mcs,- sahem·reprovados;·.cntr,o::· 
tanto !JDO entro nós ha ao nos em ,que_nã.o ha __ o~a,.sti re- -
provação, t~do sáe. apyrovado, isto , tanto D<\sJa~uld~di!S 
de direito, como_ nas de medicina_. Na.Europa .não:.~ucc.ed!l: 
o mesmo, onde só dons t.erços são, approvadC!B,:porql'l! não · 
está na _natureza humana serem todos babeis .. e, merece~. 

·rem approvação,; uos'sito reprovados: por, !legligen.tes" .po~. 
vadios, outro~ _por naturalruente)ncap{lze.s o .9utros .. pelp 
seu má o procedimento, porque .nessas esco,las_. _ba ,,ató :.Qma . 
policia externa, que vigia o pro.cedimento _dos estudante~,, 
não é só dentro dellas, o alguns são reprovado!! pelo,seu 
máo comportamento não só dentro como ,fpra della; na 
vida · commam muitos· sâem reproya-~os ÚniC<amenle: por · 
causa do seu comportamento ... Em conclusão julgo .que; o 
projecto de.ve pass~r . e pela:. minha. parte,.concC)rdo; tam:-:. 
bem com a emenda que acaba do apresent~>.r.::O nobre: s~n~-; 
dor pela Bahia em relação ao_~- .actuaes oppositores. 
sómente. , _ . . . . . .. 

Findo . o debate- e posta . a votos a .proposição, _foi 
appro:vada. _ . .. . . . . _. . . ~·. õ.; ;~·: 

Foi igualmente appro.vada .a emenda_d~,§r. ~acaria!l;,e. 
rejeitadas as do _Sr. )obim. . . · , . .· . : '·· --~ : u 

Foi adop-tada a proposição. _coni , a emenda .par~ pa_ssar 
ú 3• discussão. · · . · · · 

. . . . •·· .... ' . . : ... . 
· PBNSÕJlS.. . ... '• ... 

-.Entraram em- 2• discUS$ãO ·e foram- appi'cvadas·:para· · 
I•assar á 3• as proposições ·da camara dos· Srs; depütado·s: 
com os respectivos parecer.es : . . . . . , 

N. 21i a. D. Maria Francisca Goncalves. 
· N. 26 a D. Rita Maria Moniz. de ·souza' e oinras. 

N. 68 a Raymundo de Souza 'Nonato'·e .. iiutros.'': ~.' ·' · · 
. . . . ·: .. ·:· ,: .... '· 

li:SCOLA DE PUABMACIA Eftl MINAS 

Entrou-em. 3à· discu~sito, a qual. ficou- ~Merr~da ··por-, 
falta· de numero sofficjente- para votar-se; a. :p~oposiçiio•, 
da mesma camara : · . · . · 7 . . . , , .. 

N. 592 de 1872, determiÓando que a escola de phar:O : 
macia de Minas terá o numero de cadeiras que ti ver o 
curso de pliarmacia das faculdades do 'medicina. . · . .' 

SUDVENCÃO Á COMPANHIA .. CATUARINÉNSE . · .·· •. .. '• " ; .. ' 

Entrou em 3• discussão, a qual ficou do mesmo modo 
encerrada, . a proposicão da· ·mesma camara n. ' 602: de · 
18'73, autorisando uma subvenção para a ·companhia> de:. 
navegaçüo a v·1~or Catharinense. · . · · ~• : 

APOSENTADORIA DOS Eft!PftEGADOS DA CASÁ DE CO~RECÇÍc( / 
Seguiu-se cm 2• discussi!o a pr~pósição n •. li2'3.. id~ . 

mesmo anno, regulando a aposentadoria dos empregados 
publicos das casas- de correcçito e delençüo da COrte;_. 
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Sessão· em<14 de ·Julüô· 

.!~'O'•Sr. !wJ•eonde de; Abae'té &;_;, Sr. prêsi-' porque,. seado. doas decretos e regalando ambos· .elles.f as· 
dent11,. eu ali~ ,falia ria sobre esta· prop,osiÇIIo, se porvealara apcisoatarias de· empregados publicas 'de:outraa'repntiÇiles;· 
na'''êegu'lida sessa:o 'legislativa do ·anno passado, em· que a bastava quo so fizesse ·applicacãó de ·um dellesi· mas)az~ 
mé81Foxercia iísfancçiles·da·commissão de·peasiles e ordo- so applicaçlio dos doas; Desejo· saber a razilo p·or:que' se 
nados·, alo. tivesse a mesma· proposiçilo sido examinada pela Caz esta applicaçl1o de dons decretos,. regulaado a: mesma 
mes·a~ ''e se,· nessa occasia:o nl1o se . apresentassem algumas ·mataria e quasi que pelo. mesmo modo. · . 
duvidas,.: que· me pareceram plausíveis e que obstaram· a · Deve havei-a, e· estou persuadido ·de ·quê aUha;. Dias 
que.' a. mesa· désse. parecer nossa sessão. · quizera que o seaado tivesse lambem coahechileato da 

··Esta proposição fei examinada por. mim; eu passei-a ao verdadeira razão por que Coi aecessario fazer•se .. ·a appli
Sr. aclual i• secretario e depois ao nobre senador pela c~çilo dos dous decretos: ao .asaamplo, de que)e ,trata.: Já . 
próviucia 'do 'Ceará, que era eatãe· .. 2~ secretario. Todos aós d1sse que, Dilo estaado bem 'claro, se a palavra empregarlor 
tivemos •a respeito da materia .muitas duvidas, e por isso publicas. se refere a iadividuos que, sendo empresadoa _pu· 
na:o demos parecer sobre a proposição. . : : 'blicos · em _.outras reparllçilss, esta:o. servia do· na. casa· de 

"A. commissilo, que este anno a examiaoa, dá um parecer. :correcção; ou se se. relere a ·iodividuos. que a :commissiio 
muito simple~, que alo resolve. as ·duvidas que o aooci .de peosilos .e·. ordenados eoteade que·pelos: empregos que. 
pailsad.o se oJrereceram~ á. mesa. Diz o parecer: exercem; ou· serviço que :prestam na· mesma.casa de .cor.;. 

•·•: A 'commi'ssão do pensiles e ·ordénados, tendo exami- recçllo, devem. considerar-se empregados .publicos, cou:vóm 
nado··: a;. propoaiçl1o dà' camara dós Srs. deputados, que que ella.doclaro quaes elle~.silo, e que niio,flqoe a.arbitrio 
declara'·applicaveis aos empregados· publicos que servem do governo o aposeatar a qulim lha. parecer que. é empre~· 
nas. casas·de· correcçl1o e de 'detenção da Côrte as. dispo-· gado publico; e nl1o aposentar a·quem lbe parecer que na: o 
siç'lies 'dos decretos ils. ,U 59 de 22 de Abril de 1868· o é .empregado· publico. AcbD pessimo. este modo de .. legislar;' 
1746·de·16 de'·Abril dé 1'856, na parte relativa ás apo· os . F ... · · M~·.. .. , A .. a· .... - ·· .. ··· 
sentadorias : ·• . R.. IGUBIR.!. DB BLLO :- pola o. . 
. ·'·E'··de<parecer que -entre na ordem dos trabalhos do· o Sn. 'flSCONDB.·DB.AB.I.BTÉ :-Parece..:me que o mais ... 
senado e seja approvada. » · · razoavel era ver quaes sa:o os , empregados .publicas· da 
· ·' Já:·o seaado ·vé ·que· o parecer ·oito póde ser ·mais si111- casa de. correcção, ou que estilo .lia casa de correcça:o .e 
pies' do·'qaeA e, portaato,· oilo resolve as duvidas que eu dizer :· c Toem direito á aposentadoria. o director da- casa·· 
tive, e que ·tiveram· os dous nobres seoadDres, a·quem já. do correcçl1o, o .iospe_ctor. da:.casa do' deteoçl1o .etc •• ». 
me 're'feri. ·.Vou, portanto, expór em poucas palavras as Nilo . nos diz tambellt a;commissilo,: e.conviria qae .. o 
duvidas que se nos ofereceram. disse~se, cmqua.ritcí importará & dospeza que se .vae ,esta-

'A: proposic11o· diz· o seguinte: «Aos empregados publi_. belecer de aovo, dando o. direito de aposeotaclio.aos ·ia-.. 
COS. que servem .. na casa de CÓrecçl1o e de deteaça:o·· da dividi!O.S, a .. quem. a resolução. BÍI nfere .. · . · • . . :, ·:. ·. ; 

· C~rle sa:o applicaveis ·as· disposiçiles dos decretos os. U59 · .Sr. presideate, para isto eu chamo tambem a atteoçlto. 
de !!2 de Abril de 1h68 e· 17i6 de t6 de Abril de 1856;» do, aobre presidente do conselho, ministro da Cazerida; . . . 

PHnuirã du~ida.~Não 'comprehondo beoi o' que signi- :Em outra occiuiilo.eu· :dis~e .que s, ·Eir. tinha.todaias 
ficam estas palavr!'s-os empregados public:is' ,que servem qualidades:necessarias J!arà sor bom' miaistro do;thésouro 
nà casa de correcção--. Ha na casa de correcção ia di vi- e até bom miais Iro da ·fazenda,. mas. que lhe Jaltavã .,ama,· 
duos .·que .prestam serviços o~ estabélecimeato, e que não e era a de resistir a esse grande aúginento de. despeza:qae 
silo .emp~egados' publiços ?·Entendo que. h a~ . ; .. ·. . todos os dias se· vaê fazendo; e que torna..impossivel o e'llli-. 

. · librio. eatre· a .. ,raceita e a·despeza do·.Estado,.:salvo•s~·.se· 
.. ·O: Sn. 'tsJTI.o D!· Cu111DA ='--.- Sem· duvidá! augmeotarem ;ós impostos, o _que, s~m duvida; será:.muftG: 

O Sn. VISCONDB: :n11 An.uiTÉ.: _; ·: . • • o estos silo. 'ex- iocoliveoieate para o paiz, Na:o ''é;; portanto; indíft'er'e'nte 
cluidos do beaeflcio da· apósenladoria; este. projecto. . ::. . , '· . , .. • :.·. . .. ·.·.· .· · : 
. Quaes silo. elles ? . · · · Pecó licença para· record.iiÍ· ... aci Sr. ininistró da .fazenda 

Segufirla 'duvida :.:_;;Os' iodividuoe, a' .que se · refere .. a 
proposi~a:o;· alto' empregados' pablicos da. 'casa de correcÇão, 
ou:• silo~·empregadoil publico& de outras repartições; ou .de. 
outra ordem, que estito serviado na casa de ' corre~çilo ? 
Nilo· ·eetã· isto 'claro; · · · · · · 

: ri'r~eÍra'ct!i1lÍtia:_.:.Diz .a.pr~posiçÍio que sa:~ applica~eis 
a esses empregados publicos os decretos n. U 59 de 22 · 
do Abril de 1868, e n. 1'746 de 16 de Abril de 1856. 

,Qual a razão por que se applicam.a esse5 empregados 
publicos dou• decretos, regulando apDseatadorias, e que 
coatém, aa minha; .opinião, as•.mesmas disposições?. Se 
entre os decretos ha alguma. di11'oreoça,.eu desejan·gue a 
commissilo de peoslies e ordenados me dissosse em que 
coasiste essa di11'areoça, o a razão por· que se ·faz meaçiio 
de .. dous decretos; ambos regulando aposentadorias. ,· . 
'•Deve ·haver àlguma razão especial e é ·conveniente que 

a commissa:o de .pcnsiles e .ordenados declare qual clla ó, 

que o· Estado leU! obrigação do retribuir DIUilo beni ãqoelles 
que o servem; é qtiii o servein. cumpi'in'do':;cis seus din:eres .... 
Estou persuadido de qiie os empregados em. actividade; eis 
empreg11dos que ··servem ao Estado; nllo. se· acham retri~ 
buidos, como devem sol-o. Por• que acontece ·isto ? .·Uma 
das causas . é porque o .Estado paga maJ·.aos que: o se'ryem 
para poder pagar aos inortos e aos que se dizem 'enfermos 
e i o habilitados para. servir; :;. · . · · · : · · ·. · ;, . · . 

Seguado ~ orçamento apresentado pelo nobre miaisti'o 
da fazenda, paga-se pelo miaisterio de estrliageiros a em-
pregados em• disponibilidade 10: 866~666 · 
~ Estes empregados deviam estar nos seus· leigares, e Car~ · 
so-hia assim -esta ecoaomia, que é bagatella, mas·qae com 
outras ·parcellas · maiores importa em muito, e daria 'para 
.se poder pagu bem aquelles que ·servem ao Estado.com 
nclividade e zelo. 

A marinba Cu ·uma despeza com os reformados de· 
.174:318~996. . 
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.. A: guerra, com o. pagamento ás classes inactivas, des ·Um ·exemplo · reéentilísirno.: é-: o· ·regulamento 'há' poúcô' 
p~nde 1,370: 11i0~817. espedido pelo Sr. ministro' da. _justiça; Crei~· que .nito · 

. .,A .Jaaenda gasta com pensionistas e aposent&dos melhorou, antes peiorou o · serv1ço das relações;· ·se· oito_ 
i, 182:598.$000. . . torn1iu impossível a administraçlto da jàstiça ; ·mas-)á''se' 

. E note'-se que a respeito de pe11sionista e aposentados a attendeu á sorte dos empregados publicos,- S. Ex. nã:o··se 
despeza votada na lei para o exercício de 187i a 1871) esquecea de dotar com o direito de aposentaçii.o "aos"se" 
foi de 1,991):600~004 e a despeza orçada para o oxereicio cret&rios e outros empregados das · rel&Çõd&,· ·salvando 
de 1875 a 1876 é já de 2,182:59311" havendo 'portanto todavia para o· governo ·o direito do os demini.r:, .. Nos 
um augmento orçado na importancia de 186,993$000 regulamentos anteriores reconhecia-se o direito -de apo-

E'evou-se -a despeza de pensões; em consequencia da sentaçito dos empregados passados certos annos. ;'mas o 
guerr_a do Rio da Prata; mas esta guerra acabou em 1870 governo ilão achou necessario declaràr expressamente 
e todavia _na:sessão legislativa passada a . despeza com o direito ·de .os demitlir ; ó ,Sr. minht_ro da. jástiÇa, 
pensações approvadas pela assembléa.geral, que elevoa-se porém, nii.o quiz que isto ficasse em. duvida_: «Pódem' ser 
a. 70:411~080, é superior á que se· verificava em alguns aposentados, teem este. direito; mas .o governo póde 
annos anteriores, ainda durante a guerra. Portanto, nem d~mittil-os, quando quizer .. " · . . 
as. pens.~es. por serviços feitos na guerra do Paraguay o Sa. VISCONDE DO. R1o Bauco • (pre&idente do con-
teem diminuido, como parecia natural que acontecesse, nem· selho) :-Eati!:_o não foi..tão benigno. . . · .. 
as despezas com aposentadorias teem tambem diminuidG ; 
ne tudo .em augmento. . . Õ S~- · VISC~NDÉ DE ,\"B!BTÉ :-Sou, p~rtant~,. obrigado' a 

Ora, isto é realmente desanimador. Nós estamos ca;. chamar tambem. a atteoção do Sr. ministro da. fazenda 
. vando um abysino, do qual não· se poderâ sahir por um sobre este projecto! e peço-lhe que dê. sobre· elle_sua opi-, 

meio. ordinario, se acaso o ministerio actual fôr tão facil nião. e qne tome a responsabilidade do acto. Tome-a ; a 
nessas concessõea. responsabilidade não é.· das camaras, é do ministerio por'-
. Da pa.rte· das camaras, nem da parte dll mes11. do sena-· qne, se o ministerio se oppozer, se mo•trar ás camaras · 

do, emqoaoto ella exerceu as fonccõos· de com missão de qne niio convém qne as despezas .continuem, .de .certo.,que 
pensões e ordenados, nunca houve â menor duvida na ap- as camaras não hão de votar; m11.s, · se o ·.·minislerio.se · 
prova~ão de .pensões concedidas por serviços de guerra calar, sem duvida.nenhuma appro.va'-s.e todo,. porque. o mi
mais .ou menos relevantes. Alguns eram muito bem remu- riisterio tem maioria tanto na camara dos. deputados .como. 
nera_d!ls ; sobre outros -poderiam offerecer-se duvidas; no senado.· Portanto, é obriga cão do Sr. ministro ·da (a-
nunca a. mesa do senado propôz todavia f!uvida alguma zend\ dar soa opinião a este .re11peito. -
sobre taes concessões. Mas a guerra acabou, e parece que . Espero. que ·a commissão de pen'sões e ordenados de 
as pensões -concedidas aos servidores do Estàdo,· aos que as explicaciles que eu acabo de pedir. Depóis que ella der, 
pre.starain bons serviços na guerra, vão passando de paes as .· ext~licâções e que . o Sr •. ministro da. fázenda .tiver; . 
a filhos, e de filhos a netos e de netos a. bisnetos. Assim.· tambem a bondade de ·nos dizer alguma cousa acerca· do. 
não. admira que a despez:~. com taes ·pensões nii.o di~ projecLo que se diiicute, é provavel qae eu.ai_oda peça a 
minoa,,.como devia diminuir, e que em·alguns annos de- p·alavra .a V:. Ex. Por ora_ limito-me ás obser_yações que 
pois de_1870, comparados. com outros annos de guérra, acabo de fazer. · · ·., 
tenha augmantado • 

. E~ preciso que isto tenha um paradeiro. . ' . ' o Sr. VIeira d.a snvà &- o. nobre senadõr. 
Quanto ás aposentações, estamos. no mesmo caso. pela provinciá ·áe Minas, que por tantos annes dirigiu· os 

· · trabalhos do senado na qualidade de seu presidente e desem-
0. Sa. F1GU~IIIA DE M~LLO :..:...Apoiado.. . penhava com· a mesa as fancções que hoje exerce a '.com.; 
O Sa. v•scorcnB DB ABA.ETÉ :-0 governo ·é muito facil missllo de pensões e _ordenados,•le!Dbrou que, ach~ndo-se-

em conceder 'aposentacões. · ·· · · · . . , na pasta est .. proposição, por dov1das qae ·.se. susc1tar!lm, 
• ·. . · . nem,S •. Ex., nem ·seus. collegas, se animaram à. dar · pare-< 

- O Sa. VI~_CONDB no ~·o BaArcco (prestde"le de con~e/ho): cer. sobre ella. Nito chegou, porém, ao conhe'cirnénto· ·da · 
-Não_ ap~1ado. . . · , commissito,. entre eis papeis sujeitos ao seu exame~ às: 

O Sa. .v1scorcns DE AliABTÉ :-Nlto ha regulamento duvidas que per ventura occorreram ·ao nobre visconde· ·e
entre esses que teem sido expedidos pelo governo,. refor- aes seus collegas; membros· da mesa; Se tivesseàu)s :tido 
mando qualquer. reparLiçli.o publica, em que não se· attenda conhecimento dessas da vidas, certamente que as· .'·teríamos ' 
principalmente. ao bem· esta~ dos empregados publicos : apreciado e não deixaríamos de emittir nossa opinião;~·qual
dá.-se-_lhes o direito de aposentação Jogo passados 10 quer que ella fosse. Assim tivemos plena liberda,!le dli exa~' 
annos ; tendo 30 annos de serviço concede.-sa-lhes o minar a proposição, como veio dri. camara dos ~deputado's e 
ordenado por inteiro, o antes de 39 annos 4e serviço as · emittir o parecer que sobre ella apresànlamos. : . •: · ,. 
quotas prop!lrcionaes. E' o que_ se tem visto principal- Pede o nobre senador explicações a commissito, formo
mente nus regulamentos expedidos pelo governo. Quanto laudo por esta occasião as ·duvidas que lhe occorreram 
ao serviço publico, prova-se que elle tem ficado no mesmo quando examinou a. proposiçito•: 1 o.· se os empregadus a · 
estado, ou peior, porque as reformas se succedem umas as que se .refero a proposicito, sito empregados da casa de·· 
outras, e niio terminam. E' o que basta para provar que correcção ou de· outras repartições que servem alli; ·A casa 
com etreito o serviço nll.o melhora ; mas a sorte dos em- de correcçito da Côrte &em·. uma administraçito -com um· 
pregados .publicos, o interesse de !onccionalismo, esse vae pessoal identico ao das outras repartições; &em um ·director, 
tomando proporçGes assustadoras. um capelliie, medicos, vedor1 ompregados do contabilidade e 
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'de es~ripta,; ·. Jal. é o pessóal administrativo ·daquelle .esta- • Serlo contemplados.éomo.servi!lOI: Úteis 'para :a•ipo· 
bélecimento,, ·e silo e!ses ·os empregados que consideramos seotàdoria e addiciouados aos que forem feito•' oi'•eecre:.. 
empregados p_ublicos porque exercem . funccões oaquelle taria; os que o empreeado horiver ·em: qualque'r·lempo 
eilitlcio. marcadas em lei; consideramos os empregados da prestado, etc. .. .. , ' 
cása. de· correcç-a:o. com direitos iguaes aos ·outros empre- Esta disposiçllo, que se ·oiio encontra. oo 'outro decreto,,, 
g~dós __ das repartições public.as. . : · · · abránge os empregados que Coram ·nomeados depois 'da 

., o :Sa •. LBI.TÃO .D.L CuNu.L :- E 0 silo lllo · bons como os promulgaçilo, e lambem os• que. jli serviam· antes· : abrange•· 
outros empregados. .' , · doas perioilos, -o presenta e o passado,. mandando -contar·~ 

· , · para a aposenlaçilo OS serviÇOS presladoá fóra _ da CI!Sa• da.: 
O Sa.'VIEIRA. DA. SiLvA :~Nilo duvido que existam na correcçlto. . . · · : · 

·casa de i:orrecÇllo outros empr~gados, que oito pódem ser Assim; garante-se aos empregados nlto· só a . iposeu-' 
eii!Tadci~ A cathegoria da emp_rega~os publicas, porque taçlio como lambem os serviços ·ateis designados ·nó mei- · 
v~n~em, o li: o ~rdena~o, mas sal~r1o, os ~~aes _perceb.cm uma. mo. decreto de ·18fo8 prestados fóra: da casa· de-. correcçlo; , 
dJa_r~a com_o Jornaleno.s e por J~s~. exclu1dos completam_en~e 'disposiÇGes que devem comprehender o :medico ·e' o. ca.., :
da classitlc~çlo ou cathegorJa da. empregados pubhcos. 'pellllo, que até·cerla·época nllo eram considerados·emjlre_. • 
Por conseguJD~e, d~sd~_que a proposJçllo se _refere á em- gados publicoe, sendo chamados·a·prestar eeus :seriiçoe,.' 
pregados pubhcos da·casa de cor~ecç~o... . .. _. mediaóte engajamento, ou-ajuste:para o-qual se•marcan·- ·· 

o sa: VISCONDE ,DE ABlBTÉ :-Que servem. Acho muito uma certa.quanlia sem titulo de nomeaçao. o medico: 8· o:• 
.duvidosa a palavta. . · · capellllo ·nunca foram coasiderados empregados. poblicos ;' • 

·o. sà: VIE.IRA- DA SILVÁ :-,.Talvez baJ'a defeito na redac- e ahi estio 08 regulamentos das antigas:relaçlles em 'que . 
até o sangrador fazia parle do pessoal creadó·· parà' estes· · 

ção;:'mas, a.comiuissllo de redacçllo que. corrija i'phrase. tribuaaes e vencia: ordenado; NaqueUe .tempo ·0 rua!)Ci.o•, 
.OJia .. VJSCONDE:DB AUETÉ :-A commiesito de redac- nalismo nlo estava tllo apurado como hoje·e era·- desco'-·· 

çito nlló _pó de emendar. nhecido · o direito· de aposentaçllo. O mecanismo adminiJi-:. 
O Sa·.VIEJU D! SILVA :-Então emendarei eu para mt.raarliavsomeruani!up~!.; .·existiam·empr~gados de·.j~stiça·~ .. ~a~·:: 

ir de accordo com V. Ex.' Em vez de empregados publi.-
cos _qne servem na casa.· de corll!cçllo, direi empregados Como sa vil, Sr. presidente, ha disposições nos dnus;de:. 'J 

pubhcos da casa de correcçllo. • • cretos, que importam dill'erença. na- maneira• por que :se · 
pret9nde regular a aposentaçllo dos empregados da casa . -

O Sa~ Lliri'Ão DA. Ctmu,A :-Eis ahi~. da correcçito. Qaiz-se razer uma dislincçito·de'e'm'préga'doJ . 
. o: . Sa ~ . V1EJR.L DA S1L n : - . . . para abrangi~r publicó; mesmo pára se poder garantir-lhes o diréito de. ' 

a queiJes. que se occupam de !U& idmiaislracil'o· e qae teem. aposenlacito, porque aos que nllo ~ito· empregados nllo se'' 
. a sen cargo a contabilidade e a escripturacliÔ e nllo são jor- tem reconhecido o direito de serem aposenlados._.E' aiísim' . ' 

naleiros. propriamente ditos. . -. · . • . • .· que·aos j 1rnaleiros, taes como ~s pharo1eiros;·por rxemplo1 · 

Perguntou lambem S. Ex. porque razio a coiumíuilo tem passado aqui dispoeiçiJes, dispensando .o· exercicici mas:~ 
adoP.Iou a proposição da csmara 'dos Srs. depul~dos na ~om o direito de- perceberem ·os vencimentos _que perca;.;;. 
parle em que esta faz applicaçito aos empregados da casa. biam até entllo. Tambem :os parochos e os· conegos · lião·\ 
de rorrecção dos decretos n. 17i6 da t 6 de Abril de teem direito A aposeutaçlo : silo dispensados,· estes·do'·' 
1~56, e' n. 41'69 de 22c.de Abril.t868. , , e:rercicio·do c~ro e aqu_elles precisam renunciar o beilefl':" 
· Q.ue-m_otivo iufluiu no .. animo da 'cominissito para .aceítar c1o, ·dando-se-lhes a congrua, ··mas· nto ã titulo dé· ilpo- · 
a app!icàçito. dos do~s decretos.? Qual a difl'arença que a sentaçllo ; entre!anto, os c~negos e o~ viga~ios. slo 
comm1ssllo notou entre :estes decretos . para. não alie- empregados pubhcos. Dentre os empre~ados p~bhcos· iles
rár,_ a .. p~oposiçllo escolhendo um d'entre elles? A com- cri minamos os que servem nas repariJÇIJes, ·o os que ·slo -
misslo .. aceitou a proposiç&o tal qual·veio da camara -dos ·méros jornaleiros. Pareceu á commisslo que a este res-·· 
Srs •. ,deputados, . e percorrendo .os doas decretos cujas. d is- peito, nllo podia haver duas opinilles. . . . • .. , 
po.sições ... aquella proposiçito estende-·àos empregados da Pergunta mais o ·nobre liscond«.~" qnaes !iio os eoipre
casa·· de,,correcçll:o, yiu que: um delles. referia-se A reforma. gados da casa de_ correcçlio? Creio qne . quando se deu 
da,secrelaria de .policia, e dispiJe o ·seguinte (M) : . . regulamen.to organisaudo a casa de comcç~o, nl? B?. deixou.. . 

.~.Art .... U.· Os empregados .desta repartiçito com exce- de marcar:o numero dos empreg~~:dos :pubhcos 1nd1spensâ- .·. 
pçilo,dó. es.çrivão e. escrevente, teem. direito a aposentadoria véis para sua adminietraçlto; · Co!Do· ·sabemos; existe álli . · 
com.o ordenado por.' inteiro, tendo 80 annos de servico e um director; era ·impossível qne nll:o existisse um ·chefe lia '' 
impossibilidade p~ysica ou moral. . • casa de correc~liÓ; para a quantidade dos presos que ·am ·, · 

Aos 22 •. Serito aposentados .com :ordenado proporCional existem, devia _haver necessariamente um medico ; alem · 
âquelles que, dada a-impossibilidade. pbysica ou moral, ti. cfe8te havia necessidade. de um capelllto para o 'paciente··" 
verem mais· de tO ·annos. de· serviço... ·. - . que tem de ir ao patíbulo, para a celebraçito das missas · 

Art, 23. Será demitlido o empregado qu.e, tendo menos nos domingo,, visto que esses infelizes sito catholicos. Estes··· 
de 1 O annos de _serviço, ficar.· impossibilitado. physica ou empregados seriam indispensaveis. na casa de correc~ito, 
moralmente de. exercer-o emprego.» que constitue· como que· uma sociedade á. parte, uma 

O decreto. de 18G8, que reformou a secretaria· de jus- colonia penitenciaria. · 
liça, contem com mais desenvolvimento rcgr&s para a ap o- Tratando-se de encarcetados occorre logo a idéa da 
sontaçito. dos sons empregados, e no art. 22 · dispiJe o necessidade de guardas, de carcereiros, de hospital, de 
seguinte : · enfermeiros,.etc. 
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Nilo era pciseivel a existencia. da· casa de correcção" com : O Sa:VtBIIIA n.l.StLvA. :·--::-·.Tambem 'nlt'o:vejo'•arr~zlto'· 
para. dizer-se que o senado. oito: possa derrnbár···am,gâlii• · 
nete·; não sei porque o senàilo nn:o pó de. :raxer poli tiéa. 

a. administr!lçilo que tem e a organisaçito que se lhe deu, 
aem esse p~ssoal ; mas esse P,essoal todo niio póde. ler 
direito a aposentação gue se garàote agora, aos que silo 
empregados poblicos • 

. O . nobre senador chamou para a discusPão o honrado 
presidente do conselho, cuja opioillo entende que póde 
ioJluir nas nossas· deliberações, soccorrendo-nos com suas 

O SJi. F1auemA. ns MBLLO : - Póde. . ·. ··"' ·-'" "~ 

Ju.zes e .dados estatísticos;·· . 
Com efeito; silo sempre aproveitaveis as luzes. das pes~ 

soas competentes, nllo só por suas letras como pelos re
cursos de que dispoem na qualidade de. membros do gover
no;_ mas nós lambem, pela DO$Sa parte; temos.obrigação 
de, preparar-nos para estas discussões (apoiados.)·Temos 
obrigação de examinar por nós mesmos as materias sujei
tas á discussão, de combater o governo. e de arredar
nos de sua opinUto quando entendermos devei-o fazer. 
(Apbiado1.) · . . · 

'o Sa. VJBIR! DA SI!. V! : - Nilo pó de assu~ir, 'a iiosi~· 
çlto da camara dos deputados, mas p4de coadjuval~a,· póde 
tambem empenhar-se na deCeza dos princípios .e d!IB idéas. 
O senado póde, por. meio do vn.to, .manifestar, a _B!l_a des
confiança contra a politica do gabinete, póde·o perfe(ta~. 
mente ; em caso de conUicto para o senado o remedi o. é 
a fas~o, assi~ como para a. camara ,.rios deputados: o . 
reme~Jo é a dtssolaçn:o. Mas voltemos a qoesliio: .·.- . _; c: 

?ra, desde qae se organisou co.,.nosso paiz o funccio· 
.nahsmo.no pé em que se acha, como. conceder .. aposen
tação . a UOS emp~egadcs~ &OÍI empregados de • cer.tas 
repar~1ções e não aos de outras 'l Antigamente havia o 
exerCitO e a marioha,_ajttstica e OS conventos as: JÍlissas 
as devoções ; hoje, além dê ludo ·isto, lemo~ os. empre-. 
~ados administrativos e os empregados· do governo, que 
u.vadem tudo .. Cad~ vez .mais se vae multiplicando o nu-

:Deve-se ouvir o governo; não ba nisto inconveniente ; 
mas desde que temos um&. opinião nossa, que importa a 
opinião deste ou daquelle ministro, sujeita sempre á. nossa 
apreciaçito 'l E o não compartilho a politica que segue o 
gabinete de 7 de Março; não lhe dou o meu voto. 

Nito trucidarei, po1ém, a minha consciencia só pelo 
· gosto de fazer opposição ao governo ; sempre que se tra
tar nesta caea de questões em ·qne o. gabinete mereça 
apoio, dar-lh'o-hei •. 

O Sa. LinTXo DA CuNnA =~Assim sou eu. 
O .Sa. V1BJRA DA SILVA :-Empenhar-me-hei na· dis

cussão, se tanto for preci~o, desde que se tratar do 
triumpbo da boa cansa. Em questões, porém, de outra 
ordem, em que me aparte do governo, taes como as de 
confiança, votarei contra elle. Em relação á soa politica, 
estou em perftito antagonismo com o ministerio. Na:o for
mulei queixas. este anno, e: nem mesme pretendo fazei-o ; 
as nossas queixas assentam qaasi eempre na. politica das 
nossas provincias, slio queixas locaes res·ullantes da po
litica geral, mns a que já se não presta onvidos. Além 
disto, de um lado está a opposiçiio, de outro Iadll os ami
gos do governo, e este em relaç~o a seus amigos não estâ 
no caso daqoelles de que falia a Escriptura : não veem 
·porque Hão querem ; são ainda peiores, silo cegos que 
teem os olhos abertor, estão. vendo, mas veem amas coo 
sas por outras, e o que ti máo encbergam como bom. Ora, 
á vista disto, não haveria proveito cm formular as mesmas 
queixas de lodos os dias. 

A minha. linha de conducta está traçada; como senador, 
rep_ilo, nilo hei de trucidar a minha conscie!lcia para tran
sigir e maito menos pilderei . oppOr â causa publica i!lle
resses mesquinhos e pequeninos. A questilo religiosa ahi 
está e bem prova. o que Jévo dilo : nesta questa:o acho-me 
ao la~o do governo, tenho já occupa.do a lribnna, defen
dido as idéas do gabinete, que nesta questão silo tambem. 
as minhas Se dabi resultar forca' e vier vida ao 
ministerio, que. viva, embora continnê a sofrer a minha 
provi~cia e muitas outras, os funestos e1Ttiitos da politica 
do actual gabinete. O que Cazer ? ·se o exilo do ama 
causa jas!a depender da vida do gabinete, não cabirá elle 
com o meu voto 

O Sn. LBITÃO DA CurmA. :-E nilo cahirt\ pelo voto do 
•enado. 

•' 

mero .de. Cnnc~•?na.rJos; o que :era antigam_entll !eito-pel~s 
camaras ~un•c•paes ~ IJ.ratnitamente, hoje se acha a carg.o: 
de rspart•ções prov•nc1aes, geraes, etc. O numero ·dos 
empregados publicos tende a crescer ·cada vez· mais · disto 
não h~ duvidar. Nio é esta, porém, a questn:o, ~em a 
commJSsão lem que ver com isto. . . 

Como. negar. á uma repartição o _que _se co~cede a 
ont~as.? Desde que .. se garante ao em pregado· publico 
o d~re11o de aposentação, é -este am direito de todos: foi o 
que fez a comm~ssilo, ~nando deu parecer para que se adop
tasse ~ proposJçll:o da camara dos Srs. deputados ·em re
lação a casa de correcção desta Córle. . ·. ·· · · 

o que parece conveniente .é que o governo regolarise 
a concessão, que estabeleça a igualdade ... Tem-:se entendido 
que, desde qne o empregado serve 80 annos, tem direito:,.á 
su~ . aposentação; oito .vejo .motivo para isto. Deve~se 
ex1glf prova de incapacidade phyaica. ou moral. -Eatabe-:
leça-se, port~n to, uma regra invariavel : · émqaauto o em
prfgado pubhc? poder. trabalhar,, continúe a servir o.paiz ; 
prov~da a sua Inc~po.cJdade pbys1ca ou moral, é.justo, qu_e, 
depo.'s de ter semdo 3.0 annos, possa retirar-se do serviço 
pub!tco. com uma pa.rt.e dos seus vencimentos, já que boje . 
os venc1m.entos se diVIdem em .. ordenado e gratificação. 

N.iio se1 se respondi ao nobre visconde_ de Abaeté1 como 
deseJava. A palavra de S. Ex. tem para mim grande peso; 
eu conresso qne, qn~ndo S .. Ex. levantou-se, 11,1Jnei i.n:
commodado porque ·v1a ao lado do nobre senador o saber . . ' . . - ' . .-, ... ' ' a e:rper~enc1a, ·oll' servtcos, a madureza · ··e ·:do 'meu 
ape~as um .Principio de vida c,m ponca p:auca"dos:ne-
goe•o.s publlcos •• , · · · · 

O Sn. VJSCONIIR ~~~ An~ETÉ: _:Muita.'".: 

O Sa. VIEIRA vA Su.VA : - •• · •. um provi~~-iano ·que 
apenas passa na. COrte· uns quatro ou cinco mezes. ·Con
fesso que senti.:ome acanhado e perturbado e so niio 
respondi .s~tisfacto~iarnente a S. Ex., do. que p~ço-lhe des• 
culpa, r~· yt() deVJ~O 6. perlubaçllo cm que s. Ex. poz o 
meu espm to. ··· . 

Se, p~róm, o.. duvida 6 só relativamente ·aos empr~ga-. 
dos pnhhcos que servem na casa de correcçllo, cu. nian~ 
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dar,e~: uma,,;llmend_a, , ·subsUtuiudo a9u~~las por. estas. pa- 'ram-se presentes S1.. Srs. sena~ores,. a. sab_er : :vise~n
layra~:-;:-::a~s empregados poblieos da .casa _de correcç~o. d~ de Jaguary, Almeida e Albuquerque, Ba!ro&". ~ar.re.to, 

,g.~Sa •. yrsco!'IDB DB AB.\BTÉ: - O melhor é des1gnar D1as de Carvalho, bar~o 'do: Mamaognlipe, ·marqu~z d~, 
esses emprBgados. · . . Sapucaby, Jobim, baril:o da Laguna, barã:o do Rio. Grand\1,. 
· O Sa. VrBIRA DA Srtn: -Aceito o conselho do .nobre barão de Cotegipe, barito de Maroim,: Figueira ·de Mello,

senador; mandarei emenda designando os em~regados. baril:o de C amargos, Chicharro, visconde· de Ablllité; 'vis- • 
·;Ficou adiada a discussão pela hora. ., · conde de' Cam'aragibe,· Fernandes· Braga, duque di' Caxi~s, · 
··OtSft, PassrDBIÍTB deu· para-ordem do dia Hí: · • Godoy, Jaguaribe. Leitiio· da Cunha; ·Antlló; · ZD'carias,·· 
·Votaça:o das·proposições cuja discussll:o flccu'encerrada. visconde de ~Iuritiba; ·Nánes GonÇalns; -Ribeiro_'· da L.~r;' 
- 2~ discnssãó ·do projecto n. liU de '.1873 sobre apo- Cunha Figueiredo, barão de Pirapama, Firmióo,· Paraluignii· 

sentado ria, dos'empregados publicos da casa de correcçiio a Fernandea da Cunha. · . . . . . .. · . ,. · 
e detençilo. · ·. . · · · · . · .Compareceram . depois os Srs. visêonde de. Caravellas,: 

.2" êliscussil:o do· projecto do senado sobre o grão de visconde de Souza Franco,· Piles de Miiodonca, .Mendes· de .. 
bacharel;áos'e'stndantes da escola polytec:hnica~ · · .. Alliieida,·viscoride do Dom Retiro,'visconde dÓ .Rio ·Branc~t 
· 3• cy~cnssllo' do ·projecto C sobre matriéulas de estn• conde de Baependy,, Vieira ~a Silya,_Sinililbú,', ~~oqueira,~ 

dantef:nas:aulàs s_uperiores •. · · ·· · · · . Silv~ira .da.'Molta, Teixeira Jaoior, UcbGa ,Cávalcanti: e 
··Aimaterias:já designadas, a-saber: · · · . · · . · Dimz: . . ' · · ' . · . :.' .. ' · · . 

_-~~·proposição .da proposição da camara dos deputados ~e1xaram dá éomp'arecer cóo(causa partiCipail~.~s._Sr8./ 
" . . / o:_'U.i de' 1873:'concedeodo' isençlto de direitos ás em.:.: barao. de Ant.ooina, Octaviano, Nabuco, .Pompeu~- 'é .!is•. 

prezas'·de'·en'canamento de agua e gaz em diversas :Cidades· conde de Nitheroby. · · · .... · · · · · · · ·. . ·· . ·· 
da provloçia :de Pernambuco. ' · · · · · · · .Deixaram de comparecer sem ·causà participa di!. os. Srs •. 

24 discussão 'das. proposições da camara dos deputados _Souza Queiroz, _Paula Pessoa, Silveira Lob_o, : Sa~a!ya, 
do. corrente anilo, concedendo Jic~nças a empregados pu- marquez de. S; Yiceote,. visconde de Ioh.om~rim, e, v.iscoo~e: 
bhcoa. . . .. , . . de Snassuna. · 
· 'N. 4'7;."& .Lüiz Carlos Pereira de :Castro. O Sa. PRESIDENTE abriu a sesslo~: 
· · N ... 67, á Baldoiilo José .lllontoiro. 
· N,; -70, ao··bacharel Jàsó ·:Antonio de ·Araujo Filgueiras. 

N. 79, .ao 'desembárgador.!Uanoel de .Cerqueira .. Pio'.o. 
. N: 11 ti, aos . desembargadores A.lexao!lre · Bernardino 

doa -Reis e SilVa· o· José Nicoláo Rigueira:costa~ · 
. N> 1 t 6; ao 'bacbarill .José Alves dà Silva. . . 
. N. 7·'7, 80' Dr: Hen'riqne- Cesad\luzzio. · · · 

. •·N;:71i,;ao padre Antonio da·Pureza Vasconcellos · 
N. 7G, ao padre Jon:o Evangelista de Carvalho. ·. · 
N;'1.7U de 1873, ao conogo•Arias Theorigo A.lves Serra.· 
Ditas, concedendo aposentadoria; c11m os .respectivos. 

pareceres : .. · ' ,: · '· 
~ N; 'tOO· de :.1869, :ao desem~argador All'onso Cordeiro 

de 'Négreiros c Lobato •. · ·. · - . . · ' · .. · · · · 
· ·N ... 78:de.'187.i, a Pedro Orlandini. · 
: :·2t.discnselo ·do projecto,dó senado· O, de 1874, sobre 
a'·presidencia do jury. · · . · · ; 
· · Levantou-se a sessão ás S horas da tarde. 

-=-

.. Leu"~e a: actà da sessão antec~dente, e, nllo havendo .. 
,quem sobre ella. fizesse observações, ~éu-se·pàr approvada< 

O Sa. 1° SECRETVRIO deu conta do seguinte . . · 

. EXPEDIENTE 
· Dezeseis officios de 1i do corrente, do 1 • secretarÍó.' 

da camara dos Srs. deputados ramettendo · as . seguintes 
proposiç!les : , . , 

A. assembléa .geral resolve : 
Ar't. Ú Siio concedida's· doze loterias em belieftcio' ·da' 

casa da PrÓvidenéia dacapitill .d.a ·província dà B&bia. . 
· Art;· 2.° Ficam. revogadas ás disposicões em êontriirió •. 

.·Paço 'da cam~ra .dos ~éputàdos, eoi H de'Júlbo de 
18~·1 .. """:" Man_oel.Francisco CorrAa, presidi!Dte • ..,..-:· Mãrti.;.' 
nl10 de Freitas Vieira de·Mello, '1• secretario' in'teriiio.-:-· 
João Juv~ncio Ferreira de Aguiar, · 2° seéretario 'inte'rioó/ 

A assembléa. geral resolve·: ' · ·· · ·· ' · 

' 44" 11essão ·Art. t.o -São concedidas duas loterias em beneficio da 
~ .;,:;.· . .. . . EM ~~ ftE JULHO DE 187 i . Santa Cnàa da Misericordia da cidade de Nazaretb, .e. ou-
.. ... . PRE~ID.BIICIA DO sn. vrscoNDB _DE aGUARY Iras doas para a Santa Casa ·da Misoricordia da cidade 
s·il~ma~io.,;.:,:.ExPEDIBNTE.-Parecer da ·.commissão de Valenca, província da Bahia. .. · · . 
, delegislacn:o.-Observacões do Sr. Fernandes. da Cunha. Art. 2:'ó Ficam revogadas as, disposicões em 'contrario. 

·. :,.:.:_ORPB~!~DO iiu:-EscÔla de pbarmacia cm Minas.- Paço da camara d~s depntados, em 1i de Julho de 
·Subvenção á Companhia· Catharinense.-Aposentadoria 1871.-.Manosl Francisco CorrAa, presidente.- Mar.linlto · 

dos empregados· da casa da correcçffQ. -Discursos dos de Freita1 Vieira de .llfello, 1 o socret.&rio interino.'....; Joil'o 
Srs. visco o do do Rio Branco, v.isconde de Abaetó, Leitilo luvencio Ferreira de Aguiar, 2° secretario hilerino. 
da Cunha e Zacarias. -Requerimento do Sr. visconde A assembléa ger~l resolvé: 

•· :·_do Rio ·Branco.--'-Giáo d1f bacharel em mathematicas.- · · · • "· · · · 
Matricula de estudnntes·.-Discnrso e·emenda do Sr. Cu- Ar_t. t.• São concadidas duas loterias eni;bênélicio do 

•nha Figooirodo.-Discorsos ·dos Srs. Vieira. da Silva, lyceu de artes e omcios da província da.Bãhia~ .• ";·,-:: . · 
. Cunha· Figueiredo e Jobim.-Emenda do Sr. Vieira da Art. 2.• Ficam revogadas as disposiçifes erii""cónfrario • 
. Silva.- Requerimento do Sr. Jobim.- Discurso do Paço da camara.dos deputados em 14 de Jalbo dii 187i. 
Sr. Zacarias. -Ma.n~el Francisco Corr8a, presidente.-Martinllo de Frei· 

tas V1e.1ra do M silo, 1° secretario interioo.-/oiro Juvencio 
A'é .11 horas ·_da manbi'i. fez-so a chamada e acha- . Ferreira de Aguiar, 2° socrota1io intorino. · 
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· 1\ aeeembléa geral ré.solve ·:. ' · A ass~inb~éa g~~~~~lva,:;;ti~?: :.' ;: :r~~::~: ~E~~;:t--
< ·Art. 1.• Sllo concedidas quatro loterias ,para a conclu- Art. t.•· Sito coócedidas·duasrloterias.para a;·,Conclasllo 

s!o das ob.ras da igreja ·matri~ ·da Nossa Senhora do Ro- das obras da igr6ja·matriz de Nossa Senhora da Concei· 
sario de Pilar, ,província das Alagóas. . · ça:o das Barras, na província do Pianhy. · ·:::" ., ·: • 

Art. t.• Ficam revogadas as disposições em contrario.' . Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario 
.. Paço da camara dos depntados, em 14 de Julho de Paco da camara dos deputados, em U de lolho t de· 

1874. -:-. Manoel Francisco Corr~a, preaidente.-Marti- .f874: ~Manoel Francüco Corr~a,. preaidànte . ...-.Dr.r:l'oa:. 
nho, :de,FrBitar Vieira de Mello, 1° secretario interino. -- quim Josó de Campor da Costa de Medeirós~ Albuqutrque 

' ~·' . . 

,'• 

,,; 

Jo.ilo .Juvencio Ferreira de Aguiar, i• secretario interino. t • Eecretario.-Martinho d1 Frsitar Vid~a. de .. .tfeUo: · 
· A assembléa geral· resolve : i• .secretario. ,; - · · • 

. .Art. i.• São concedidas doas loterias para a Cundaçito da A assembléa geral resolve: . ·. .. . .. \. : ~· .. .' . . . ::t'.iy~:::; 
nlll. hospital_de caridade. na cidade de .. Lalras, pr_ovincia· Art. t.~ Sito concedidas. d!I&S .loterias e!" be~~ftci.o do': · ;· 
d~ Minas.Geraes.· .. . . . . .. . . . _ . recolhimento de Nos~a.Senhora -~osHom1ldes na, c1da~e· .,.,. 

Art. i• Ficam revogadas as disposições em contrario. de Santo Amaro, prov1ncfa da Bah1a. . . · ·. \.' 
. Paço da camára dos depntados em _U de lnlho. do· · Art. 2.• .Ficam revogadas as disposiçiles· em con&ràrio. 
1871.-Manoel Franci&co•Corr~a, pre~idente.- Martinho P11co da camara dos deputados, em U de Julho\de 
de Freitas Vieira de Mello, 1• secretario interioo.-Jollo. 187i:-ManueZ Francilco CorrAa, preilidente:-nr. Joa~ 
Juvencio Ferreira de Aguiar, 2• secretario interino. . quim Joré de Campos da Costa de Medeiror .e Albuquerque, 
, A assembléa geralresolve: · · 1° secretar.io.-Martinllo de ~reilas Vieira de M~llo, 

2° secretario. 
Art. 1. • Silo con~edidas as seguintes loterias : uma em 

beneficio· das obras da igreja matriz da. villa do Prata, e A assemblc!a geral resolve: 
. outra. para as obras das igrejas matrizes das cidades de Art. 1° Sa:o concedidas duas loterias ·em beÍiellcio.:do 
Lavras, Oliveira e Uberab·a, na província de Minas Geraes. 'asylo de meninas 'desvalidas na província de Sergipe~ · · ., 

Art: 2.• Ficam revogadas as disposiç~es em contrario. Art~ 2° Ficam rev~gadaa as disp,osições em contrario~ 
Paco da camara dos deputados, em t~ de Julho de . · Paço da cam~ra dos deputados em H de Julho de'187 4. 

· 1874:-Manoel Francisco Corr~a presidente.-Dr •. Joa- ..;..;.ifanoel Francirco Coi"Í'éa; presidenta;:.....Dr.loaquim Jo16 
guim José de Campos da Coita de Medeiro1 e Albuquer- de Campos da Costa dir Medeiro• e,Albuqtierque,'1",'secre·· 

· gue, 1° aecretario.-Martit&ho de Freitas Vieira de Mello. tario.-MGrlinllo de Preital Vis!ra;d~Melloí 2~~~cretarió~ 
· t• secretario. · A. assembléa g~ral resolve : . , , , . 

A ,ssembléa·geral resolve: Art. 1.• 'São cÓócedidas duas ·loterias para .a colltihÍilllo 
Art. 1.0 Silo concedidas cinco loterias para a eonclusito· •das obras· da igreja màtriz de Nossa .Senhora do Dcim 

das obras da igreja. matriz de S. ·Bento da cidade de Ta- ·Successo, 11a provinci& de Minas Geraes;· e:canaliaaÇlto.·de 
-mànduá, província de Minas Geraes. agua na mesmll.· proviucia: .•·: , . _ -· · . : , ::· '· . 

Art. 2.° Ficam revogadas a,. disposições 6m contrario.. Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario •. 
Paço da camára dos deputados· em H. de Julho . de Paco da camara dos deputado um H de Julho de UH. 

de 1871.- Mtinoel Francirco Corr~a, · presidente. -:-- Manoel Francisco CorrAa, presidente.--.Dr.;loaquim Jost 
Dr; Joaguim Jo1d d~ Campos da Costa de Medeiros e Al- de Campos da Costa ds Medeiros .e A.lbuquérque, 1• ·ncre~ 
buquerque, 1• secretario. -Martinho de Freita1 Vieira tario.-Martinbo de "Freitas Vieira de Mell~,·i• secretário. 
de Mello, 2° secretario. ·. . · · · A' commisslto de fazenda. · 

'A àssembléa geral resolve : Aasse~bléa geral re!oive :.. ~· 
Art. V S1to concedidas d~as loterias em beneficio. das Art. t.o E' antorisado o-gov:erno .. p'àra mandár admitÍir 

obras da capella de Sanl' Anua da Vargem Grande;·,no a exame das ma terias do 1 o .anno da faculdade de medi
município de 1niz de Fóra, província de Minas Geraos. ciDa do Rio de ~aneiro o al~mno_'de,pbarmacia.da mes!Da 

-·Art. 2.° Ficam revogadas as disposições ·em conirario. faculdade Joito _Alves de Montes, depois de :app~:o.vado em 
Paco da caruara dos deputados em U de .Jalho de philosopbiai . . .•.. · .· , ... ·.·· ·--

1874:-Manoel Francirco Corr~a .. presidente.~ Dr. JoiJ- Art. 2.• Ficam revogadas as disposições ein cóiitrarío. 
quim losé de Campos da Costa de Medeiror e Albugu.er- Paço da camara dos dep:atados, eoi U de Julho d(1874. 
que, 1 o secretario.-#artinho de. Freita1 Vieira de Mello, - Manoel Francisco CorrAa, presidente. - Màrtinho ·as 
iQ secretario. · Freilas Vieira. de McUo, to secretario interino. ~João 

A assembllla geral resolve : Juvencio Ferrira de Aguiar, 2• secretario iterino. · 
Art. 1.0 • Sa:o concedidas doaR lotêrias destinadas á A assembióa geral' resolve : · . . .. 

ompra ·de a!raias e paramentos para·as igrejas ·matrizes . Art. 1.• E' antorisado o governo para mandar 'admitlir 
dn capilnl da. província do P1aaby. · . . · a exame das ma terias .do 1 o anno da Cacnldade de direito 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contrario. do Recife o cstudànto ouvinte José Maria Cornh ·das·Ne- .· 
Paço da camara dosdeputapos em .U de Julllo de 1874. ves, depois do app.rovado em pbilcisopbia. · 

-Manoel Francisco Corrl1a, presidento.-Dr. !oiJ!luim José · Art. 2.• Ficam revogadas .as disposições em contrario. 
de Campos da Co1ta de Mcdeiro1 e Albuquerque, 1 seqre- Paço da camara dos deputados em H de Julho de187<i. 
tii.Tio.-M!lrtinllo de Freitas Vieira ele Mello, 2• secretario. ;_ Manoe! Francisco CorrAa, presidente; - Martinho·de 

·-
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Frel!ai: _Yi~ira ds .~l!ôji;._t.~ ~e~~~~r,!Jó-)nter~~~·. 7 lo4o do-o de decidir aggrms, ~m n.ô~e da .art~ .102. § tt da--: . 
Juven_Uo Fwrsira ds.Aguiar, i 0

, ,seêfêtario'interlno. · co~stitú_içlio, o qual dá ao. governo ó direit~. de. expedir - . 
'"'''~'-•éommissllo de·instrucçllo' pnhliéa; ·' decretos, instrucções e regulamentes adequados áMa exe:. · 

..::' 'A.'a~~e~bJé~ ge~ai resoive': CUÇão 'das leis, mas nl!o O de inserir Dl!ssea· actos dispoai.o 
. - ção alguma de natureza legislativa,· qual é por 'certo a~ que 

· ,,: Art:,·:t~· ·A D. Maria Rita·de Queiróz Umbuzeiro, viuva · confere jurisdicçllo. · · · · · -- · 
do tenente cirorgiio do exercito Dr; José -Fernandes Um- A:ccresee que essa competencia nttribtiida ao presidênte 

. liuiiiro/fica éompetindo o direito· de perceber. o meió soldo da· relaçãu, -que. de certo modo é 'um· fanccioniuio da côo
d~·p·ateot( de ~~u· fina:do marido, não obstante á prescri- fiança-do· governo, torna a sua autoridade suspeit1( ás 

· pçllo-''em ·que-incorreu. · · partes todas as vezos, e não poucas, qua no pleito·sa:en-
··".. . . . Art. 2.0 lficam revogadas as disposições em contrario. volverem interesses da fazenda ou do Estado. . . 

· )(· ··. · Paço da 1camara dos deputados, em . U de. Julho de, No art. 69 do novo regulamento das relat:l!esse :.de- ..:____. 
.. · :: .. , .. ; .. ,18~~~~~anoBl francisco, Corr~a, preddeote.-Marti11ho creta :·aPelas· faltàii que derem, perderllo .oir desembàrga-

. · .. d~,!.t:rif~s Viei~a dB_Mello_;· to secretario . in_tertn_o. -João dores a gratificaçiio corréspondente·a'os diás em· que deve;, 
Juv~ncao Ferreara de Aguaar,. 2• Eecretar1o JD!enoo. · riam ter -comparecido e tambem o ordenado pelas· faltas 
... A-coiomlas!l:o de pensões e 'ordenados: · não justificadas que execederem a duas por mez. » .· . . 

.~ .•• ·: .r. · · · · · · Sem averiguar ·se é ou não.merecidà a severidad(ahi 
. ; ,~. -Sn. ~· SEC~E~Aiuo leu· o seguinfe. empregada contra· a magistratura de 2• instancia, ·ou'se 
.: · .. ,. . . , . PABBCEa· DA col!llisslo DB LEGISLAe.·xo a exper.iencia reclama ou nilo providencias. para· chamar 
, < essa magistratura ao· assíduo comparecimento no ·tribunal 

·Regulamento das relat:õe1 do Jmperio . (sobre o· que á eommissão. não eonsta.que .. haja queixas), 
parece que, importando ~ medida _indicada uma. pena, ,não · - . 
estava o governo autonsado. a eatab·eieceJ.:.à, _tanto :mais . A' ·com missão de legi~Iaçilo foi presenie o projecto de 

Ie.i oft'erecido pelo Sr.' senador Figueira de 1\lello, ·assim 
concebido: « ]i'ica.sem"eft'eito ·o·decroto· o. 5618 de_2. de 
Màio: de. -187.4 que .~á novo 'regulamento ás relações do 

quanto aos juizes ·de t• instancia não. se applica íi'.mesmo 

lmperio. » . ... . . · 
.,._.O.decreto·em questão. C"i. expedido pelo ministerio da 
jostica; em .virtude ·do,,àrt. 102 §.12.da constituição do 
Imperio,. e para encução do decreto ·Iegisl~tivci n~. 2842 de 
6 do Agosto de 1878 sem que este decreto legislativo 
houvesse conlerido ao governo autorisação alguma. · 

,, :.:·ifostificando. o ofarecimento de seu. projecto, .o referido 
·senador expendeu:mU:itos e variadcis.argumentos em -ordem 
a· mostrar c•que 'o decreto,· cuja revogação· propõe, . além 
de disposições escusadas e .inconvenientes, encerra graves 
violações de lei~ · . 
-' · Com .efeito ·'o decreto, · qae dá novo regulamento âs 

-relaçiies do· Imperio, ·varias disposiçõés apresenta a respeito 
· de cuja 'legalidade ha mui fundadas duvidas, e outras ·que 

embaraçam e difficultam a administraçllo da justiça, em -vez 
de tornai-a expedita,. c'omo tanto. convinha. ' · · . · 

_ A competencia, · conferida . ao presi~en~e da: . relaçito, 
_ (art.,-1 õ) para conh~c~r, com dous adjuntoá, dos aggravos 
de ·petlçllo' e de iristrumento;. interpostos das decisões dos 
júizes :de:direito; oito pódia o_ ministerio da justiça ·deére-
. tal~ a; visto comei 'aíi governo é vedado crear jurisdicçlio 
pàrà o milgl!tr~do, excepto síi 'uma disposição de lei a'isso 
o. autorisa expressamente.& a commissilo não_ tem ·noticia 
dir Iefque' autorisasse o' mioiatelio 'da justica a conceder 
ao·· prêàideilte -da rela'çlio a eompetencia, · da· que se tra_ta. 
· . O 'presidente do tribunal do commercici era competente 

' para deçidir os 8 ggrav~s de petiÇão e instrumonto, . assim 
como as cartas· te~temunhaveis; mas o decreto do governo 
sob. o. Hi97 do to de Maio -de t855, que tal, disposição 
continha, além de re(erir-s.e. à ma teria especil\1, fundava
se .no .art: t da lei n~ 799 de t6 _de Setembro de'1854, 
que autorisou o governo a. estabelecer a !orma ·do pro
cesso a seguir-se nos tribuoaes do commercio · que e lia 
creara. . . . . . . . 

,Dift'erente é o caso do. presidente da relação, cuja com
potencia .o. decreto n. 5618 acabil do ámpliar «:ncarr.egan-

rigor, podendo elles faltar ás audiencias· sem Incorrer em· 
desconto, · . . · . · · · · · . . ·· .... · . · · · 

A. commissão 'iimiia-se a apresentar essas ,duas.provi
dencias que 'lhe parecem determinadas -incompetentemente 
pelo ministério da :justiça em o novo regul~ioento das . 
relacões. . . · .... · I 

P~lo que toca á. conveniencia das ÍliSposicões do· novo .. \ 
regulamento, a commissito acredita que boà parte h ' ·
mesmas serve antes para entorpecer e retardar· do que para __ · 
imprimir, como .fóra para desejar,· brevidade e presteza no; . \ 
estudo e decisllo dos pleitos. · · · · .. · .. , . · .. ;:?ti··· 

O presidente da relação, principalmente: nas _grandes · . · ~-·· :' . 
capitaes, fica oneA4e- de. trabalho superior ás !or9as·do , · 
homem o mais activo e .zeloso : na .Côrte, a impossibi-
·Iidade do-desempenho da tarefa é manifesta. .. ~ 

-PoJ outro lado, os desembargadores, compellidos pelo · ::-~- 'c,,· 
rerolamento de i de Maio ultimo a lazer ·quasi todos os . : <>,f'f 
dias da semana acto de ·presença matarial·na relaç.o,: .ca-
recem absolutamente do tempo para estudar os processos, 
qoja solaclio, portanto, ha de retardár-:se _áioda ni!liÍ! do-. 
que· até agora, ou'resentir-se 'daJalta de exame aerio e 
consciencioso. • . · · · · · . 

Nilo obstante, porém,· os deCeito·s apontados e· outros 
que possa conter-e regulamento ae· 2 de Maio, a commis-
sllo julga inadmi_ssivel o projecto do")llustre senador 
Sr. Figueira de Mello pelo motivei que passa· a erpender: . 
· ·o :corpo legislativo .só pode revogar: difectamente~aetos 

'legislativos ou os do poder executivo· quando·este os- haja 
expedido em virtude de autorisação de lei. 

Fóra desses casos não cabe . revogação . directa pelas 
cnmaras, as quaes _chegam, entretanto, a corrigir os. abu- . 
aos do executivo pela censura ou, se tanto . é 'pre.ciso, -
pela re~poosabilidade d_os ministros que "excedem as suas 
attribaições. . . . · _ · . · · 
" E porque o regulamento do 2 de Maio é acto pura:. 

menta do ·governo, expedido sem autorisaçito do poder 
legislativo, nãe ha.abi disposições· que estejam no caso ,de 
ser revogadas . por um acto legislativo. Outros são ·os 
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meios consagrados na constituição do Imperio para pro
fligár as demasias do ministros que sobstitnom·se ao le
gislador os· erros daquelles que, propondo-se simplificar e 
abreviar a marcha do servico, a complicam o retardam. 
· ·Podendo, todavia, aconteéer que a commissão de legis
lação esteja a esse respeito em erro e a sabedoria do 
senadó se incline a adoptar o projecto do Sr. senador 
Figueira de Mello, ó a mesma com!llissilo de 

traduzido no salão com as ·rormalidades do. estylo, 'proslou 
juramento e tomou assento. · · · · · · · ·' ; .' 

Pr<'seguiu a discussão ·da pr11posição. 

O Sr. visconde de A.baeté: -Sr. presi-. 
dente, é para mim eummamente penoso não estar de 
accórdo com o actual ministerio~ a que 'preside o Sr. vis
conde do Rio Branco, porque,. tendo sempre res'peitado a 
S. Ex., e reconhecendo a sua alta capacidade, dóe'me ter 
de fazer censuras aos actos do gabinete,·~ cuja' frente 
S. Ex~ se acha. · Admira-me, poróm, que S:\ Ex:, tenha 
encontrado nas observa coes, que teuho feito· a(respeito'·de 
alguns desses actos, exéesso ou descomedimentcl da 'minha 
parte. · ,. · · · 

PARECER .. 
Que o projecto entre na ordem dos trabalhos para que 

o senado resolva o que for melhor .-Z de Góe1 e Vascon
cellos.-Muritiba.-Antonio Rodrigues Fernande1 Braga, 
voto sómente po!a conclusão do pareclr. 

Ficou sobre a mesa para entrar na ordem dos traba
lhos, indo entretanto a imprimir. 

O SR; ZAC-\RJAS; - Não houye nenllm. 
0 Sn. VISCONDE DE ABIETJÍ :-Tenho, como senàdor, O 

dever de expô r com toda a franqueza os meus princípios ,,e. 
o modo como entendo· que deveriam ter sido dirigidos os 
negocios pnblicos ; cumprindo, poróm, es3e dever, parece 
que o tenho feito com toda a moderação. 

O Sr. Fernandes da Cunha :-Sr. presi
dente, coube-me a honra de entregar ao senado uma repre
sentação da camara municipal da villa e termo de S. Ray
mondo Nonato do_Piauhy, pedindo a incorporação de seu 
termo á nova província projectada do Rio de S. Francisco, 
allegando. as convocioncias sociaes, politicas e administra
tivas que resollariam da incorporação á nova província dá.
quelle municipio, em razão das distancias.muito menores do 
que para qualquer desses centros; portanto rogo a V. Ex. 
o favor de enviar á respectiva commissão a representação. 

O Sa. PRESJDE!'lTE :-Vae á commissão de estatística. 

ORDE31 DO DIA 

ESCOLA DE PU!R~r!CIA EM Mll'lAS-GERAES 

Foi votada em 2n discussão e approvada·· para passar 
â 3", a proposição da camara dbs Srs. deputados n. f:i89 
de 1878, determinando que a escola de pharmacia de 
Minas Geraes terá o numero de cadeiras que tem o 
corso de pharmacia das faculdades do medicina. 

SUBVE!'l~ÃO Á CO!IIP.lNRIA CATUARINENSE 

Foi igualmente votada em 2• discussão e passou para 
a 3• a proposicão da mesma camara o. 602, do mesmo 
anno, autorisando uma subvencão á companhia de nav·e-
gação ·a 'Vapor Catharineose. • 

A requerimento verbal do Sr. barão da Laguna, foi dis
pensado o interstício. 

!;POSENT!DOftU. DOS IIMPREGÃDOS DA CASA DE CORRECQÃO 

Prósegoiu a 2• discussão da proposição n. ü23 de 1878, 
regulando a aposentadoria dos empregados publicos das 
casas de correcção e detenção da COrte. . . 

O Sr. -visconde do Rio D1•anco (prcsi
dc"tc do con!elho) pronunciou um discurso que publi
caremos depois. 

Depois ~e orar o Sr. "Visconde do Rio Branco e achan
do-se r.a sala imlllediata o Sr. Cruz IUachado senador 
pela província de 1\linas Geraes, foram sorteados para 
a deputação que o devia receber os Srs. Leitão da Cunha 
Jagoaribe e Vieira da Silva, e, sendo o mesmo senhor in~ 

O Sn. FIGUEIRA DE Mstto :-Apoiado. 
O Sn. 'VISCONDE DE AoAETÉ :-Não sei como S.. Ex; 

entende que se devam fazer censuras ao ministerio, quando 
o membro das cainaras que faz essas censuras tem de 
expOr as soas opiniões. 

S. Ex. recordou que no tempo do primeiro regente, do 
acto addicional, o ministerio de que eu fiz .. parte era deoo.,. 
minado ministerio do instincto, ministerio demonio, e que 
para com.elle se empregava Jiogoagem neste sentido. Acha 
o nobre presidente do conselho que eu tenho seguido esta 
exemplo que nos legou o partido conservador, ao qual 
S. Ex. diz pertencer ? P11rece-me que, no senado actual
mente e mesmo na camara em outros- tempos, eu nunca 
empreguei linguagem ·como aquella que S. Ex. recordou. · 
(Apoiados;) Portanto, não aceito nesta parte a .especie de 
defesa qoo S. Ex. qoiz fazer : nunca pertenci · a esáa 
escola. Entendo que too h o. tratado ao actual gabineta e a 
S. Ex., o Sr. presidente do conselho, com a consideração 
que elle por si mesmo merece, e que merece tambem por 
ser membro do gabinete. 

O Sn. ZAC!RJAS: ~Esta 'excavação foi i~ feliz. 
o Sa. VISCONDE. DE ABAIITÉ.: -E' exacto o exemplo 

que S. Ex. citou; mas em primeiro logar é exemplo legado 
por membroe do partido conservador, e em segundo Jogar 
ó exemplo que reprovei então, reprovo agora, e, .mercô de 
Deus, espero que nunca hei de seguir. . . . 

S. Ex. . convém em que a· medida, que se acha sobre. 
a mesa, não· póde passar tal qual ; não iicboo razão em 
algumas das observaçi'les que eu fiz, mas achou . razão 
em uma dellas, isto é, que era indispensavel designar-se 
_quaes sil:o o~· empregados que servem na casa da correcÇão 
e que po.derão ter direito, segundo a opini~o de' S. Ex., 6, 
não a mmha, á aposentação. Ora, basta ter S. Ex~ reco
n~ecido qnó a medida não póde passar como está cónce-. 
b1da, basta isto. • • · · · 

O Sn. ZAcARIAs. :-Para justificar a posição de V: Ex. 
O Sn. VISCONDE DE ABAilTÉ :-••• para S. Ex. · jns~ 

tificar, não as censuras que eu fiz, mas as observações 
que expuz ao senado, e em .virtude das quaes já conto que: 

.. 
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a:~éd_léla~nll:o•passárá:~~~~: ser primeiramente revista pela- 0 Sn. VISCONDE. DE ·Au!JÍ:TÉ i ;;;,:.:;. Já. disse que ·eete é O 
comm1ssilo de pe.nsDes _e ordenados,. como tambem tinha resultado da estalistica feita aqui no seilado • 
boatem concordado o !Ilustrado senador,· relator d11 com- . 
.missão. . · · . . 0 Sa. VISCONDE DO R10 BRANCO (pTCiid8fll8 do tOfiiS• 

... O· Sa. LEITÃO DA CuNu.l. :·.:...:Peço a palavra. lho) : - Quantos annos compreheode . esta estatistic~ 'l 
o Sa. VISCONDE DE bAETÊ : - Aléin das dnyidas o SR. VISCONDE DE ABAETÉ : - n.,sde 1865. Neis'e ', 

que· . boatem pro paz, ainda ha outra que, embora pareca anno concedeu-se uma ou' dnas pens!Ses e não por eervi.:; 
de redacção, não o é. A proposicão da camara dos Sra. dê- ços de gnerra. Nos anoos anteriores muito poucas se con:
putados .di:r : aSilo · appliéavéis • aos empreg&.dos publicos ce~eram, e as primeiras pensiles que ·se concede.rám d~- · 
qus1ervem na. casa de correcção as dispos1ç!Ses de'taes e .po1s da. guerra come~aram em 1866: ~ortanto, Já.· 
taes . decretos. » • ·Esta redacçilo é pessoal? Refere-se a v~ S. 'Ex. que a sua resposta. ~ilo coo trarta o que 'eu 
proposiçii.o aos empregados pnblicos que servem actual- d1sse. · · ·. ·· · · · 
mente na casa de correcção? Parece que sim; pelo menos Ha, portanto,· ama grande despeza com pensionistas ,e 
a redacção não é clara : aos empregados que 1ervem· não aposentados, e esta despeza, como hontem observei, no 
é o mesmo que aos empregados, que servirem. A red~cciio exercício de 1871:i-1876 é orça.da em maitrde 186:9931 
limita-se ao presente, . nilo comprehende 0 futuro. Por- do que foi calculada para o ex.ercicio de 187.4-.....; 1871:i. 
tanto, .não me parece qne seja uma simples redacção Ha uma diffcrença para' mais. de.qnasi iOO:OOO,OOO. 
contém materia ; e se . as· leis se entendessem entre nó~ · 
Htteralmente,. esta proposição, se passasse, não compre- O Sa. FIGUEIR.l DE MELLO ;_,..Tem havido ama. facili-
henderia. os empregados ~e de fatoro viessem a servir d11de extraordinarta na ·concessão dessas pensiJes. 
na casa. de correcção. ·· . ' O Sa. VISCONDE DE · ABAETÉ :-Ora, eu entendo que é 

Quanto a algumas observaç!Ses geraes q~e fiz, respondeu nm,oegocio gravíssimo, (apoiados) e .por isso recommen'-
8. Ex. accusando-me de não ter enunciado um juizo de6- dei-o á attenção de S. Ex. Não ha. em mim desejo,. nem 
nitivo sobre o projecto e de nilo fazer mais do que formo- de incommodal-o, quanto mais de oll'endel-o. Eu entendo · 
lar duvidas. · · · que Caco um servico a S. Ex. informando•o, como ·tenho 

Estou persoadido:de que o senado comprehendeu perfei- feito, â respeito de alguns psntos em que não estamos de 
.lamente que as dnv1das que eu formulei Dilo.signiflcavam acc4rdo. · 
senil o a minha· reprova cão á medida de que se trata · e s • 
tanto mais isto é assim ·que J'á·o anno pa:tr.ado tinha 

8
'1.do' ·Ex. como que se·escaodalisa de ter eu attrihuido.este 

e otÍtros factos a não ter o nobre presidente do conselho 
estudada por m1m e· por alguns dos Srs. secretarios esta força bastante de resislencia. Ponha essa cansa de parte, 

·resolução, e tínhamos como que concordado em que eUa dê outra; mas estou persuadido de que concorre muito 
. Dilo podia passar, ·sem alguma alteraçilo cssencialissima. 9 não ter s. Ex. resistido quanto deve a pretenç!ies exage:.. 

.O Sa. FIGUJÚRA DE MELLO :.;_Ap~iado. radas, que tee~ ~~r base e por fim interessas indi!iduaes. 

O· Sa. VISCOIIDE DE AJiAETB' :- Portanto, as duvidas 
por mim propostas signiBcavam seguramente que. eu não 
podia dar a minha .adbesão a semelb~nte projecto. . · 
· . Observando a S. E~. o augmento progressivo que appa
rece na despoza com pensionistas e aposentados, S. Ex. 
procnr.ou defender-se dizendo que o angmento que se no
tava nas pens!Ses resultava das que se tinham concedido 
por serviços de guerra. Ora, a verba-pensionistas e aposen
tados.,..-é orçada para 1875 e 1876 em 2,183:li93@000~ 

yon observar a S. Ex. que a· sua resposta não pode 
satrsfazer-me. . · · 

.O SR. Z!cAnus :-Apoiado. 
o Sa. VISCONDE DE ABAETK' :-:-Segundo a estatística 

do senado a respeito de pensões concedidas e approvadas 
até o fim do anno passado, a maior parte por servicos 
civis ou militares, mas oito .de guerra, não excêde 
muito .de 800:000,, não che~ando a. 900:000,'). Entre
tanto ·a consignação para pagamento de pensionistas e apo
sentados é orçada em 2:183:583,. Portanto pelo menos· 
1,300 a 1,i00:000~ estilo fóra da. despeza que sefaz 
com pens!Ses concedidas por serviço de guerra, .o algumas 
por outros serviços. Assim, pois, a resposta de S. Ex. o Sr. 
ministro da fazenda oito satisfaz, está muito longe de sa
tisfazer •. 

0 ·Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO (pr~sitiente do consc~ 
lho) : - ·Eatilo abi comprehendidos os meios soldos ? 

O SR. ZA.CA.RI.I.S :-Apoiado; e escandalisa-so porque 
dizem que elle não resiste I · . · · 

O Sa. VISCONDE DE AuaTÉ :-S. 'Ex. · defendeu•&&· 
lambem com as camaras legislátivas, e disse· que eu pre~ 
tendo estabelecer · nm principio novo, querendo que a 
re~ponsabilidade recaia sobre o ministerio e não· sobre as 
camara11. · 

O Sa •. vrscoNDE Do Rro BRANCo (presidenta do co~&ulhÓ): 
-Da todo? · · · 

. · O Sa. VISCONDE DE Aaurt !-Acho que S.'Ex. tambem 
não tem razão. Em' primeiro 'togar, as camara~. nllo. silo 
responsaveis nem pelas suas opini!Ses, ·nem.· :.pólos • ·seus 
actos ; e em . segundo log,ar, a dontr.ina que eu proclamo é 
da escola .ingleza. . . , 

O S~; ZA.c.\ai!s :.::.;:;A:poiaio;e·mnilo verdadeira. 

o· Sa. VISCO !IDE- DE.; A-DA.BÊ ;_g;;,EJ:>-est\"tambem en
ganado neste ponto, 'qua.ndo dissê·;que~tiA:o;era;;doutrina 
da escola iogleza. 

O SR·. ZACARIAS : -E' •. 

0 SR, VISCONDE DE AD,\ETÉ :-Oro·, OU Villl .·pre~eiiido 
e'tenciono demonstrar as minhas opini!Ses, porque acho:"qno 
a verdade, posto que seja verdade, deve ser demonstrada, 
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O Sa. Z1c.nus :-Até dez vezee. . O Sa. VISCONDE DB. ·ABABTÉ :.'"'"'l ,, u que podem.:.ar:-O 
ruinar o Estado, ou qlie concorrem .. para. sua .. ruiua.,-.em 

. ·O 811~ FrauBrn1 DB MBLLO :-Deve ser repelida ainda maior ou menor tempo, porque é irinega.vol que o governo 
quando nlio agrado. · na:o pó de deixar de intervir.. • ·. ;'~_, 

· ·o Sn. VI •coNDE DE AnnTE' :-Pouco antes de se ·abrir O Sn. Z1cARI.Ul:- De t(!mar a responsabilidade. 
o parlamento. icglez, em. 1869, a Companhia da Pesca o s~. VISCONDE DE AnABT~ =-:·.de oppor-se~ po~qua 
deu no seu magnifico salão da Gily, um grande banquete é elle que responde pelos altos interesses da.· sociedade, 
ao ministerio presidido pelo Sr •. 'Gladstone~ Co-mparece- po:r aquillo que jlóde trazer responsabilidade e consequen
ram lodos os ministros, houve os discursos do costumo, e cias muito serias. S. Ex. reconheceu que este estado. de 
entre elles o chefe do thesouro, o Sr. Lowe, respondendo a cousas era pessimo, que este augmento de ,despeza~ . devi~ 
um brinde que lhe fora feito. · cessar, e nem póde deixar de reconhece~ isto. . : . . 

Insistindo na. necessidade de grandes economias . nas Censnrou-me, porém, por nlio ler .. proposto medid!l 
despezas publicas, disse o chefe do thesouro, referindo-se ã alguma. .· . . . : . . 
camara .. dos communs: « A. camara, longe de ser uma Senhores, além de que eu me .nlio co~sidere, com a ca~ 
guarda e fiscs lisa dor a dos din~eiros publicos, é a fonte de pacidàde do nobre presidente do conselho_ ••• 
despezas crescentes, e os ministerios carregam. com a res- 0 Sa. FtausrRA PB MELLO :-N:to apoiado •. 
ponsabilidadc de despezas, que· elles procuram por lodos 
os modos reduzir. Espero Têr restabelecer· se a verdade, e . O Sa; VISCONDE DE ADAiT~: : •• ~ para propor ·as. _ine~ 
que a camara-dos communs se applique não só· a reduzir didas mais convenisnles, S. EX:. ba·de ·perinittir que li11lh~ 
as despezas, mas lambem a impedir que se creem novas. " diga-lhe,que isto pertence ·ao ministerio, que· está má is 'bem 

informado dos. negocios pu~cos, que .tem conhecimento~ 
O Sa. vrscoJSDE no Rro BRANCO (presideMle do conselho i: especiaes e praticos~dos negoctos. Quem oito está ~o _mj~is

-Portanto, o facto lá eslã em desaccõrdo com a lheoria terio não .os tem, e,_portanto,. é elle quem dev.e tomar a 
de V; E;x. reeponsabilidade de taes medidas. · 

· O SE.· vrscoJiB DE AD1TÉ: - Seguirain-se discursos de O Sa. ZACARIAS :-Apoiado. 
outros ministros, e, entre elles, o do Sr. llright. Ora, como O Sa. vrscóNDB DE AnABr!l' : -·NIÍo ·é um ml!mbro 
é que a imprensa irighiza aprêciou esses disrursos? Eu que· não pertence ao ministerio, que não o· apoia' •• :nem 
vou Iêr como se exprimiram o Times e outros jorilaes no o póde apoiar, posto qúe não lhe faça opposição. · . 
mesmo sentido. Referiodo-st"ao augmento, que tambem·se nota· na verh 

« Os dons discursos (o do chanceller d!) thesour o e o relativa aos aposentados, dis~e S. Ex. que a ra.za:o <disto 
.dt> Sr. Bright} foram rra verdade pouco judiciosos. Lowe eta : t• porque algumas repartições tinham sido refor
exagerou as ditlicnldades na realisação .das economias, e madas, e uma consequéncia ·desta 'reforma era terem-se 
Bright. do seu lado mostrou-se impaciente por .levar a e1l'eilo aposentado alguns empregados., Não me satisfaz e~ta pri
grandes redacções nas despezas publicas Lowe atirou meira razão. O que se pergunta é se, 'feita a reforma, era 
eebre a tamara dos commuus a responsabilidade de despe- uecessario que alguns dos empregados antigos ·sahissem 
zas inuteis, a qual, real e conslilucionalmeute, loca ao da repartiçllo. Isto é o qúo S. Ex~ deveria provar, se qui-
governo. ., zesse ; porque pelo facto de se-reformar uma ·repartição, 

O Sa. Z.&curu :-Apõiado: ·não se segue que devam ,sahir alguns dos antigos-empre
gados; é possível que deva sahir·.nm ou Olllro, mas .é. pos-

O Sa. vrscoJSDB DE AuErÉ : -Portanto, a doutrina que sivel lambem que possam ficar. . . 
eu enunciei é da escola iogleza. · A. mesa foi_ anlorisada para· reformar a· secutaria..do 

O Sa. ZAcARIAS :-Apoiado. senado ; sahiu algum empregado ? Nenhum; foram tàhindo, 
· O Sa. vrscoNBI DB ABAETÉ ; '- Se é erronea, é de_sta ·porque una mor~era':ll e outros· pediram demissão. pas-

ear.ola. Isto é evidente. . · sado . algum· tempo ; nomearam-'se então· outros ; mas 
nenhum: sahru por causa da reforma. E' .e pequeno·coril· 

-. O Sa. vrscoNDE Do Rro Ba.&Nco (pre11dente do.conse!ho): parado com 0 grande. Fiz uma reformada secretari!(da 
- Nio apoiado. V. Ex. enunciou uma thesa .absoluta: marinha, quando ministro desta repartiçllo ; ·aposentei 
essa lambem eu admitto. · muito poucos dos que exisiiam ; foram os que ·realmente 

O ·Sil. vrsCOI'{DE DB ADABTÉ:-Na:o digo quo 0 minislerio não podiam servir, estavam impossibilitados. · . · 
possa entrar no exame . e conhecimento de todos os actos Senhores, eu lenho um principio :. acho que1 em regra, 
que se passam nas camaraa; mas de certos actos, como quando se demitle um empregado publico, é mais ou menos 
estes, póde e deve. com alguma razão ; porque, em regra, nioguem póde dizer 

• que cumpre perfeitamente os seus deveres. 
O .-sa. vrscoNDE Do Rro BB.&NCO (pre&idinle do cor11e!ho): Assim estaria promplo a demitlir qualquer empregado 

- Apoiado; Isto· sim. · · publico, mas com uma condiçito. · . . • 
O Sn. ZACARIAS : - Sendo de dinheiro, deve intervir. A qaem me dissesse: Fulano deve ser demltltdo, eu dt· 

ria: Estou promplo para o demittir, mas oito farei sem que 
O Sa. vrscoNDB DE ADABTÉ : - Estã claro, de actos se me indique outro melhor 00 lito bom; Tenho observado 

como estes • • • · por experioncia propria que ás vezes pensa-se que se me-
. O Sa. vrscoNDB o o Rro BnAco (pruidonte do com~lho): lhora e peiora-se ; o· empregado que se noméa é peior do 

-.A h I • . • . · qut o que foi demillido, e faz-se a eato um mal ás ·vezes 
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irreparável. ·v~ E:t. estoa"qàe· ba ·ae ter tambem tido·destes 
- ei'roJ· iia' decepçllesr demttte· 'um :empregado, a quem oito 

tez 'inj~stiça; ·porque ··es'tava ·ao caso de _ser demittido, e 
. chama outro. Este, porém, é peior, porque nem ao· menos 

tem ·a 'pralica, .que o outro adquirira em oito ou dez aaoos 
de senico, Póde ci empregado novamente ·nomeado saber 
mais ·élo 'que o o'atro, sei" até am sabio, mas nito prestar 
para o s~rviço qae · tem de desempenhar. . · . 

Por conaeqaencia, na:o basta o que V. Ex. dasse; o da
reiío de .'reformar a repartiçito alto ·traz comsigo a n~ces
sidaile de· apose~:~tar; pó·de ·comtudo dar-se essa aecessadade 
a respeito de am empregado ·que por graves moleslias. ou 
avançada idade'nito p_ossa servir mais. ·. :' . . . 

Outra razio deu S. Ex., e loi que muitos colllpletam o 
tempo qúe lhes di ·direito i 'aposeataça:o ; pedem-na, e o 
governo nllo pó de· recasai-a, porque 'já est'i estabelecida 
p~r lei. . .- - . . . 

Ux Sa. seN.uicía:...:.Teado ·pretector. . ,. 
0 ,Sa. VISCO!'IDB. D. M.lB'l'Éi:-M&81 ao ,P,~~~~·qae Roto: 

isto, · note tall!bem V. Ei:., qae o"ehere do ga~iaete, que 
eliminou essa disposiçlo; era .mini!ltro da razeaila. alo 16 
habiliaimo, como ecoaomico, ftscalisador; .por, coáseqgeacia · 
oito teve duvida, conservando os 'direitos adquiridos,."~ • 
revogar a dispoliiçlio ; . mas estou cert_ó ii'!e,~o;~Jiieil~o 
tempo há. via de acabar com o abuso das. a(loseataç!les.. . 

Nito insisti na éoaveniiíncia da . mediaa, que p~stericir • 
mente roi derogada e aceitei a idéa, ·' a que me. reter(, 
pela razito que dei : V. Ex. fazia parte desse gab.hiétií •••. 

O Sa. vrscoNos Do Rro Bu!'lco (prnide1111 .dti collse!ho) : 
-Tinha esta :honra. 
· o Sa. vrsco!'IDB · os ·Ausrt :-... e' sabe. que. 'fui 

muito ecoaomicii no miaisterio. da ·marinha· que· eatlo ·di.;, 
·rigia. . - · · · . · · ·· .. ' · · · · ,::·:. · 
· O Sa. vrscoiloB rio ,Rro BÍtN~o (pruide11le ,do ·.coni~!Âo)i 
~rambem alo. mo accusou de desperdicio.:eatiio._., ~ .. 

0 SR. VIBCOIIDB 118 ·AuBTÉ :-A. ·segunda ·razlo1 por- ' 
tnnt!), ·que V; Ex. deu alo me satisfaz colDpletameate; 

Teabo·dado'a S.·Es:. a resposta; qaa me·pareé~u coa ... 
veniente. E 'fiato qiie' tinto o nobre· relator da commisslo 
de peas!Jes e ordenados e como o nobre preiideate do coll::.. 
selbo, est.lo de acc6rdo em que o projecto niio .p6de pu
sar comei eátá.rtdigido, e ·deve voltar á respilctin•commis-: 
!ilo para ella o ·desenvolver melhor e tornal"o .·.claro,"•nada 
mais direi a este respeito. " 

O Sa. FiGDRIRA 11i IIBLLo:....:.Maito bem. · 

. Sim, sen~or ; mas Dilo se p4.de conceder . aposentaç~o 
. alguiDa,· sem se provar im'posabilidade de contiall'ar a servar. 
Na pr~va des~a.coadiçito é que o governo póde~se 10ostrar 
forte ou 'fraco,.· p_orq'ue · oito creio, . senão com · excepç!l~s 
muito raras, que o que allega impossibilidade de conti
nuar ·a :servir DitO . esteja 'aia da por muito 'tempo ,apto 
para servir_; mas junta ama :certidão on .attestad'o dli .~D;e
dico em que se declara que elle so11're _tal e tal molestaa, 
e .que muito lhe ·convem o descanso. Isto, porém, basta? 
isto .é imp'ossibilidade provada para contiauar·a seryir 't 
acha V •. Ex., que eu ailo .sofl'ro inccímmodos em manha. 
sande 'l o· meu illaPtre amigo, · o. Sr. visconde ~e SoaZ& 
Franco,: nilo sofl're? haveri on&ret~nto muitos que traba;. 
Jbem tanto como S. Ex. ?Mas, se elle se-apresenta ao 
medico,· o medico diz-sofl're do ligado Gu do palmito ou . o Sr •. Leitíio da Cunbaa-:-Sr.:.presidente, 
do. coraçlo, e, portanto, convem-lhe o 'descanso. J>.as as censuras de precipitaçito, de inconsideraÇão, feitas i 
declaraç!Jes dos medicos niio se sega e que o governo deva commissito de peas!les e. :ordenados, de que làçe' p·arte, e 
conceder · as _aposeataç!les,. que pe lhe pedem. Nilo; ama que naturalment~ se deduzem do discurso do honrado se~ 
prova de-,qae· .aito,deve ·concedel-asé'que, se.eu·tiv!lsse aador pél& província de Minas e das ultimas palavras-pro:.. 
tempo, ia verificar a lista-dos aposentados, e mostrardes- feridas pelo illustrado- Sr. presidente do ·coaselbo, .me 
de, logo' quantos estio exercendo: empregos, depois de apo- obrigam a oppor uma coa&radicta .ã essas.-ctnsaras, que 
Jantados. · · .me parecem .de todo ponto iajas~~s. ~:. . . . 

o sa·: Z.1cnus :-Móitos. . , , ·· . , · O bonra~o sea~d!lr pela província de . 1\f,aas, Sr. ,vis-
. · · · .. . · · · . . . ; . • · conde de Abaeté, ao lallar boatem pela primeira vei sobre 

~ O Sa. vaac~NDB os AusTs':-lsto é sabado d.e. t~dos, este projecto, diss.e qae; &eádo · estado· 'os 'papeis''coocêr:.; 
e:V. E.x. dá ama razão destas? Nilo é razil~ plausavel •. iaentes ao assampto em poder da comoíislllo, ,:de::querea_,...,.,. . 

. quando~~ 18~8 •se reformaram as secretanas de. Estado tilo ,S. Ex •. fazi~ parte (a co.mmissllo da ,me.at.:,;,q~eea::-· 
b~va.a :u10a .das.~osaçito, para q~e os ~~~~pregados ta!essem. malava as loncçGes da commassiio de pensile..riJt~·~}.i • 
_.due~to a uns U oa 1.0 °/~ maas, ~epoas de ce!tos .a~noe de nunca poude obter o parecer dessa. illustradal:corDiuililO/ 
s~mço~ qaaado se das~utau esta adéa, que lo a mo ato defea- · eoi conseqaencia. das duvi~as que aétuavioi rio·_eipirítcr:de · 
d!d~ pelo Sr. ~tnselhear~ ~abuco, eu, que eatito era pra- s. Ex_.; mas qóe havendo sido nomeada este aliao.:a com·-·· 
sad~nt~ do ~abmete,_ aceate1-a! e uma das ra.z!J~s ?0r que missão a que pertenço, esta deu-se pressa: em· · emittir 
ace~&ea-a 'Coa para. v~r ~e eyatav~!D-se ou dammuaam os parecer a respeito da quostiio. . . . . 
pedados _de .aposea&adoraa •.. ~epoas. o nobre. senador o · . . · . · , .. · 
Sr; Zacarias reformou nesta parte os regulamentos. • • · O Sn .. Su.vsru DA ~~TU ~-- A commasslo de .pens!Jes 

· · ' · . · · · e ordenados sempre ex1sllu. . . . ., · . 
.. o Sn; ZAcAnus:-Restringio'd~. o Sn. LBITÃO o.{ CUNIIA :- Nito existia. ; a mesa. é 
O Sn. vascoNDE DE AnABT~:_.,,, talvez tivesse mais que accumnlava .as · f11ncç!Jes proprias da·· coinmisslo 

raziio do que eo; mas eu achava qae a idéa seria vania- . de pans!Jes e ordenados ; este anno é que loi nomeada. 
josa para este IIm, para nn:o. se pedirem .ta~tas ap~sent&- 'commissn:o especial. Mas, diEia S. Ex. com a autoridade 
doriaP, porque o empregado, tendo o darelto a maas u.111a de soa palavra, que a ·commissa:o actual dea-se pressa em 
.gratificação de ü ou 10•/., no 11'!1 de alguas annos dar parecer sobre este assumpto. · . 
continuaria a servir. Mas actualmente o que ~:ompleta 30 Sr. presidente, as ~uvtda~ que actuavam no espírito ·do 
annos de ser~iço, ajunta um atle8tado do molostia, pede a honrado senador, podaam deaxar de .calar no animo da 
saa aposenta~ito, e dâ-se-lbe·. · commi~siio actual ; e ·com efl'eito1 Sr. presideate

1 
declaro1 

') o ' I ' ~. ._ 
....... , 
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1),· 

'•': 

184;. Sessão em··-~5 ·de Julho: ' . .. : ... ~· .. ·..:~- .. ~·····--1·-···~·..::-

pela minha parta ao menos,.que nunca tive.es_sas -duvidas eumpto, disse-nos entender_ que .. o parecer deve·vollar á· 
-que S. Ex. enxergou no .assumpto.;. talvez .~esmo por n~o commissllo de- peasiles. e; ordenados;. aOm. de .. que esta, re-. 
dispô r· eu da· renexã:o, da madureza do ospmto de .S. Ex .. ; considerando a ma teria e ouvindo · o Sr. ministro da jur
ni'as e•pero .demonstra~ 'qúe !Is david~s, que S. Ex, a~ni. nos 1içá; dê um parecer mais desenvolvido: Sr. presideatej"allo 

· expoz,· nll:o_ podiam com _mu1to fundamento actuar em um me opon)lo ao adiamento proposto .peJo· honrado 'P.ràsideote7' 
éspirito tiO ~sclareci_do, .~o_!l!O o de S. E._x •. _ _ _ __ do conselbo, até votarei por elle. e me prestare1··de•bom·· 
·· Em p~ime1ro Jogar, d1re1 que a comm1ullo, _tendo. esses grado, como me~nbro da commissã:o,. ao .. qua-. S. Ex. nos 
papeis, como _muitos outros, sujeitos á ·alia aprec1açlto, aconselha; entretanto direi aosenàdii ·: · :o Sr •. ministro 
fnteod!!U que, assistindo aos empregados publicos,, que da justiça.é -membro da camara, do's Srs: deputados;;-'~ a 
servem na ca1a de correcçlto, o .JDesmo direito que tem proposicã:o que hoje apreciamos, . foi. votada naquella ca-.:
todoli. .oª outros no paiz, a proposiçiio dá outra cama_ra mara !l • naturalmentê com o proprio vo_to de S. Ex. ; por-. 
estava .no caso de ser approvada, e, por coasequenc1a,·· que niio- disse ,entilo o_. illustre, collega:do ,Sr •. presideJJte 
eioittiu o seu. pareeer e. o remetteu á mesa. : do conselbo o que convinha dizer_ a· respeito. da .. obscuri-; 

Mas levanta-se -o nobre. senador e diz: t<-Como.Coi dade, que.-!lojeS. Ex., nota na resolu~ilo_? .. Pois:é.poasi,eL 
isto possível perante as. duvidas . que -retard.&,ram a apre- que a resolução labore ·em ob~curidaae tllocpateJ!Ie, ·.como .. 
seotaçllci do' parecer' sobre este !lSSUnipto, quando o e:xami- aqui DOS disse o disthicto senador por Minas e ;O honrado· 
nava a .commissa:o da mesa?» Expoz S. Ex. essas duvidas;. senador por llatto Grosso, presidente do conselho,,!! ;IJDilt 
mas qu&es Coram e lias ? . - _ . . eua .obscuridade,. essas duvida' escapassem ao espiril~re~:. 

Em primeiro Jogar, S. Ex. nos perguntou o qae_sno nectido e esclarecido,_ do _bolirado deputado:. minis&i'o:;da. 
empregados publtcos que eervem na casa de correcçilo.- Já justiça?. Me parece dilllcil. . · ,-· :•· :. . ._. ·. :. ,·, · 
o, meu f\onrado collega; relator da commi.ssno, expoz hon- OSa. SrLVBIRA. n.l Mo:nA.·:-Ao .mioislro.dajus!i~ 
Cem,, quanto ,a. mim saUsCactoriamente,. o que era, ~ que se oito escap!l nada. ; . . ., . :_. . . .. · . : .. :: .. ,; :· : · .. 
podia ese devia onteoder po·r empregados pubhcos:que O Sa., Lsrr~o .. DA. ~UIIBA. :;_Escaparam, estas _grandes, 
ser:vem··oa casa· de correeciío. • O honrado. presidente do faltas, como se dá a entender. - . , , .. ,,. . . ~-"· :<<• 
conselho.- repetiu-nos hoje á mesma cou-sa; parece-me' · Entretanto, repito,. alto me opponho e ao:cootratio.:.v.ci:-:: 
porlanto,:imperlineocia que eu entre no .desenvolvimento tarei. pelo requerimento, _de, adiamento, -que .tem,po~Jlm 

· deste ponto .. Mas _como .. n!Io sei· porque;r~zlto S, E~. o. Sr. fazer :voltarem,. est~s- papeis á ~o-~missllo_.e.;dar,.ella.,~, . 
tiaconde de Abaeté estranhou que .Do proJecto. se drga-:-os novo .. parecer, ouvr.odo. o Sr. mmrstro. da -Just:fca sobre:,o,· 
empregados pnblicos que servem .na casa de correcçllo, 'assumpto. Fique, porém,,,. assentado :que .,a, 'êoinmissito_ 
direi que silo os dáquella serie que, servindo naquella de pensiles e . ordenados .. oiio. procedeu com . a·:;Jne~ 
casa pela pbi'aseologia' do nosso direito administra- ne.xilo, que p~rece deduzir~se .do discurso do 'Ji_onraao 
ti v o, .. de.~em . ch~~:mllr~s~ empreg~dos . pnbficos .. E_ is aqui senador pela província .. de .Minas ; pelo· contrario pa~eceu, 
o· que .se -p!\de entender por empregados p_ubhcos, que á.mesma_commisslto,que alto haviàduvida.a esse r.espéilo,,_ 
urvem DI casa de córrecçlto. Mas, senhores,, no proprici 'que a,, càmara. dos_.deputados' o,que:quizJoi con~~d&l\11., 
r~ guiamento dalfueUe estabele.ci.meoto s_stá· _ r~solvida a apose~tadori.à _.aos empr.egados ,da. casa de çorrec~lto,, os,. 
'duvida do .nobre _senador por Mtoas; e para proval7o, eh a- quae_s ~tiobam a isso todo o. di~eito, toda a· jos!iça •.. , ; ·.. . 
mareia _attencitô do senado paril o que diz esse regula- Senhores, oito será occasi.lto.,propria mas:,ifbomsemp~l! 
meato. ; . ;; • : - ' . que se digà : o senado .. creio que sabe.a iotelligeocia.r o 

· O 'decretei que dá regulamento á casa de correcç!Io é zelo pelo serviço, a dedicaç~o mesmo com. qâ11 .~er~e o~ 
de n. 678 de .6 de Julho de 18õ0. Diz elle no art. 101; caAa de correc~ão o director actual, .. " .. : .:. , 
· ·« 'Hnerá na casa de correcç!Ici.ós seguintes, emprega- O Sn.-MsNnss DB ALMEIDA. :;_A;!oiado: •.. ·_ · .. _:,. 

dos i 'uin .. director_ com 800$; um capelllto com 600$, O Sa; LEITÃo DA. CuNnA·: -.:Ora,· será:justo.que -llsse .. 
um io Dledic~ com 800$, um 2°. com 600$; um . vcd~r digno.empregado, depois de.ter.gasto grande ,parte:de .. s~a . 
com·. 80.0$,·. dons amaouenses a. _600~ cada um, um· vida em esrorços e trabalheis nllo commuos, :déixe, ,depois, 
guarda enfermeiro com 400~, doas guardas com (00$ de gosar daquillo que gosamno paiz t~aos .!)8 outr.oa, eiQ~· 
cada um. » . . . pregados publicos ? Entendo que · clto ; e .. pottan~o ... :que, . 

E conlinúa o artigo : « Todos estes e~pregos (note o levada por esta consideração de .justiça, ,Coi que:.a .camara. 
senado), a que nllo estilo marcados vencimento~, podem dos Srs. deputados nos_ enviou a proposi~ilo. que;-se• di.s.,. 
ser desempo_nbados por presos que ten_ham mostrado as cate. •. 
bahilitacõas convenientes, etc. ». Logo, no mesmo regula
mento estilo designados quaes sito os empregados publi
cos :. alto aquelles para: quem o mesmo regulamento mar-
cou vencimentos. · . • 

!\las_ se empregados-~ publicos alto ·Éo aquelles a quem 
.poJo 'regulamento est.lto marcados vencil:iuiotos, ,jã vê _o 
senado que a _duvida . do nobre .senador .por llfJnas oito 
tinha o. pese que lhe mereceu, porque a resol.uçlto da .ca
ma r a dos deputados DitO póde refem-se sonlto aos empre
gados quo te em venéimentos marcados pelo. regulamento ; 
os outros alto são empregados publicos, alto simples jorna• 
leiros o a propria letra e pbrase. do regulamento. · 

O nobre .presidonto do conselho, _tratando deste . as:-' 

O Sr. Zaearins- pronunciou um · discurso .''flu.e · 
será pnblicarodo. no--Appendice. . ' '· :·.J,, 

Foi lido, apoiado e posto em discl!sslto o soguin1e · > · 
. • I - '. '. , " ':. ' , ~ . • • 

Bequerim1nto 

Reqàeir~ que o projecto, que trata . de nposeniaÇ~~ ,:d~. 
empri>gos das casas. de_ correcclto e iletonclto, sej~ re·mettiils .. 
11. commissiio de pensiles e ordenados, p;ra qa_e.to~nii.ooiô 
consideraçiio as duyidas apresentadas durante o debat0• : , . 
-Visconde do Bio Branco. · · · · ,. .. · 

Posto a votos, foi approvado. _·. . ... ,,,, .. :.:.\ .· 
.. · .. ,;_-, 



. - ,. ' 

Sess.a:o ·em 15 de Julho .. 

:: ·:.· .:' ~.:· 

-.;··: · ORÁO'DB·RACD&BEL ,BlltliiATRBÍIATICAS-

: -E~~~~u" :e~:' ·2 •. ·discussão e passou -p-ara a 3• o project~ 
do .. senado relativo ao . gráo de. bacharel aos estudantes 
da esc9la polyteehnica. 

. I 

·O Sn. Uc&nu.s.: -Apoiado. ·':{ 
O Sn.' CnNaA FramiiRBD~ :....!:.Além disto; Sr. presidente,~: 

BBia· concessilo de dispensas nos estatutos tr~z 'dóus üicon:-· 
venientes mui notava&. O primeiro é tomar tempo ao,'se..: 
nado, q11e tantos negocios importantes tem a seti'cargo ••• 

:,.. . ~tÀ'rRJCuLADE ESTUDANTES o sn: ZACARIA~ :.....:.Apoiado. .· '• ,·' ' .. 
. Seguiu-se-a :3• discussão do projecto C, sobre matri· . O Sn. CuNnA ·FIGUEIREDO :-. ,., concorrendo para: se 

·cl!la de~ estudantes· nas aulas sup&riores. multiplicarem os requerimentos de dispensas.' 
-· •., • • ' 1 O segundo inconveniente é accrescentar-se,· sem ne~es-· 

·, O -Sí•. Cunha• Figueiredo :....:.Sr. -pr6sidento;, sida de, :as despezas do !besouro com· a· impressão· de pa
a·profnsilo,. com que de certo tempo a esta parte se tem· receres das commissõos, · de projectos de' dispensas,_ e;· 
concedido: diversas•dispensas ·nas regras ordinàJ)as. dos es- finalmente, das lê is respectivas. Sommo~se •tudo issô~- e 
tatutos das faculdades do Imperio; suscita ao espírito m·enos reconheceremos quanto,- afora a· despliza .Ct;ita com a· cor.:. 
relieclidó um importante reparo: ou os estatutos .conteem respondencia reciproca das camaras, tem-' de despender -
em·si um. vicio ·radical· de organisacão, ou na con-cessão o !besouro por causa de· medidas, ou por· éausa dt~ 
de''. tão variadas . e muiiplicadas dispênsas tem havido de-- lei( de interess_e individual, pessoal; e de uma' utilidade·. 
masiad:l-iodulgencia, que ha provocado novos pe_didos.: eventual e ephemera; porque, uma. vez admillido ·o estu:-

No primeiro caso, Sr. presideate, cumpre extirpar esse daoto á matricula ou a: exame, está' findo -o· interesse .'lia' 
. vicio' radical por meio de uma~edida geral e P!lrmanJlnte; ·lei,· está tudo acabado, ficando a _nossa colleçilo·enorDio·· 
o no segundo_ caso --4lntendo que convirá mnito·pór cobro-a· mente abarrotada de n:.ilhares de leis- inteiramente ca~ 
-este· máo vezo para que ·nilo se a:rrouxe a disciplina ou o docas. . · · ·. 
rigor dos estatutos, que aliás o legislador julgou conve- Sr. · presidente, sei quanto devo ser in·comrilõdo aos: -

. niente instituir.. . · pretendentes:: alguem·,querendo fazer· espírito'- em· uma 
- - Se·ha conveniencia (creio quo ninguem negará) em que das folhas 'que· se impdmern-nesta capital, já ·emeveu qóe 
aquelles que procuram frequentar as faculdades tragam logo· a austeridade que·tem· hàvido na commissão 'da instrilcçiió 
comsigo uma certa provisão de conhecimentos prepara to- publica a: respeito' de dispensas nasce de 'que os membros 
rios; c que' sirvam como de .base ou antes de chave, com que' deli a já· estão servidos ; · q·ue eu,.por exemplo, já· tinha · 
se' lhes-deva· abrir:as'p,!lrlas· que dilo para·· as sciericias meus filhos ·formados, etc.: · · · · · · :·_ 
superiores,"é evidente que a·.falta de. tal condição produ-'' . O llobre_ senador pela ·Bahia disse-nos hontem, citando· 
airá tim.'transtorno ·oo1avel· · Jio plano do ensino, quer em _Guizot, qne um facto é um argumento; se_é assim; eu 
relacilo ao -aproveitamento do ·estudante, quer em relacão· ·direi ao sénado· que1 tendõ form~o quatro filhos, iléóhurn 

. á: discipliliiL das escolas; · nãD- ha· duvida 'que, faltli~do: 'delles (assim ·como· eu)· importunaram ·o- governo ou' a· 
essa_.condição i! c ordem, não é possivel que se con;iga 'a· asseDibléa geral solicitando favores; ou· dispensas; sujeitamo· 
conveniente regularidade, na direcção do ensino, e na ma- ·nos'todos ás prescripções dos estatutos; .. ·' ·. · 
·mileo·ção· .do credito•das faculdades. - . · o. Sn.' JAauÁRrBE :_:.Não ómo:da dll nosso iempo.' :·: 

Mas se porventura em· um ou -outro caso extra- · - - ·- · · · 
ordinã.rio, _ dandir se cir cumstancias especiaes, se deve O Sn. $ÀCAntAS -Agora. -~odos querem. 
lançar ~ilo 'do remedio de'u~a·excepção equitativa, bem en-· · O Sn .. CuNnA FtaustaEno:-_Se quizesse aproveiiar-nie 
tendida e demonstrada;· então entendo que tae's casos devem de indnlgenncias·plenarias,ter-ine-hia formndo. no· primeiro • 
ser 'previnidos . por' uma medida geral, -por· uma medida corrico lo daJ faculdade do · direito do Recife;~ porque 
impessoal, que se possa applicar a ·todos os que estiverem· ·naquella ·época sé recrutavam pessoas para fazer ·numaro 
nas :·mesmas condições dadas ; de inodo que se não. ·possa e· abrir a escola;· alguns estudantes--se matricnlaràm Com 

. dizer que se promulga uma lei, contendo uma excepção do' o'triste latim; um· dolles,· o nobre -senador pela· Bahi!l_ha de 
direito coinmum1 ))(lr amor .. do' nome,!, ou do .nome B ;. conhecer, creio que estava dando syntaxe. ·• 
n'ia(sini por utilida~e· géral;' tendo-se om vista os princi- · · · · · ·- ,. · ·. · · ' .. • 
pios; dtijusliça·e.de· equidade (apoiados);Assim_ententlo eú. O SR. JÁGUARJDB:- Do padre Antonio Pereira. " · .. -

Se nós, senhores, continuarmos na carreira desabrida . O s·~. CirNu -FtoUEIRBDO :-E' ve'rdadé' e·foi•recrutado.' 
em que, vamos quanto á concessão de. dispensas a_estudan- .Eu ,linha já todos os meus prepàratori~s; faltava~oio 
tes, .aconle~erá. infallivelmeoto _que os estatutos virão a apenas p\lilos·opbia: e nir.o ·quiz matricular-me sem· ter 'feito 
ser a. excepção, e ns. concessões de dispensas constituirão esse exàmc: Po'ttanto, · não é· por. achar'- me se.rvido qno 
a regra geral,. Ora, nllo haverá quem duvide do absurdo qne me tenho apresentado oppondo-me !' essas dispensas, màs 
resulta deste principio. - é porque eu desejo que _nossa brilhante . mociedade, que · 

ConfladQs na condescendencia ·ou na inaulgencia do de~e ser a esperança da ')latria, não seja: p_edante, não' _ 
corpo legislativo, daqui a pouco,Sr. presidente, nilo ha,- s_eja charlatã; mas que empregl!e bem o !eu tempo, para 
verá mni& ·estudantes que so preparem para matricular~se set,t proveito proprio e para o dé todos nós. Sou amigo nato 
em tom pó hnbil ; e ontdo . indubila volmoote teremos que dos bons estudantes, assim como ·sou adverso ao&· ma.-
a 'desidia ·ou o descuido, serão premiados por. um privile- drassos e cabulas. . . · · , ·. ~·. 
gio ·quo, além de odioso, é malefieo para o proprio estu- Dias, Sr. presidente, vejamos éomo poderá o ~enadi;:~ ;: 

• dante. Neste caso, melhor ó enião proclamarmos logo ·deferir a tantas petiçGes que al1i existem. A com missão 'i·~ 
a liberdade absoluta do ensino, melhor é declarar o 'jubi- foi' favoravel ao ·projecto 'que 'o nobre senador memoro da·· 
leu nos titulo! academicos, que já vão sendo deprecijldos. commissllo apresntou ao senàdo. Nesse projecto, que peço 

f-'o Vtl.· · 
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à. S •. Ex. tenha a bondade de mandar-me, se autrorisa.o Entendi' que devia, colligindo todas e~sâsespeci~s,,apre~. 
goveróo para que possa em casos extraordinarios admiUir sentar um· artigo substitutivo ao projecto que iné'pàfeceu 
a exame os 'estudantes que nn:o-tiverem feito seus exames: mui deficiente; tratando somente de -uroa especio •. · .. · . 

· em temp•• competente.. O artigo adJitivo é o quo vou ter a honra do. oft'erecer 
Lerei o projecto. · · : . ao. senado e que lerei. {Ld.) . · . · .. 
cc· O governo 6 autorisado a mandar matricular e fazer No art. 3• fallo somente no corrente anno, porque en-

exame .aos aluninos d11S escolas superiores ·que por motivós tendo quo a graca deve cessar nó futuro'.-. · .. ·. ,, 
justos"tiverem deixado de fazer em tempo, ouvidas as Segundo depreh~ndi das pretenções,.que sito mÜitãs, 
respectivas faculdades.» _ · . · apresentadas ao senado, parece-me que-todas, ou qua'si 

Vê bem o senado que nesta proposi~!iO se provê sómente todas 119. especies de liceãça, ·acham-se mais .. ou menos 
!"respeito de ums especie; mas como devemos dar um re- contempladas nas ~adidas que.lipregênto •. fód~ acon'i.ecer 

· medi o que, por assim dizer, faça conter osso. grand_e torren- que o1_1tras esp,ecies se apresentem,, porque pedem: se ~is:
to de requerimentos de dispensas, acho convemunte que pensas de todo o genero ;· m.as .creio. qile·o qu..e~ proponho 
se estenda o rêmedio a mais alguns casos digno's de serem é . o mais que se deve conceder à ess_a ·aspira~ito da ~o
tomados em considera cito. . cidade1 que em todo o caso .deve procurar resignar~.se, 
· Assim julgo que o espaço de 4 annos, que os estatutos- sujeita.ndo-se ás regras salutares dos estatutos,. c.o~o ... eu 

consignam··para que se po.ssam fazer os exames prepar~to- e m~1to;s. dos. q~e se acbam nesta: . ~asa .. s~. HlJ~lt.aram. 
rios, seja elevado a 6 annos; porque emverda.de4 annosme Fo1 hda, ~pcHada e posta. em d1scu~sii~~ conJuncta-
parece mui pouco tempo. para estudar seriamente mate- mente a segtunte . . . ~ . . . . . 
rias tão variadas para poder o estudante preparar-se de Emenda substitutiva , ·-.: · 
todo;· O que acontece é que os estudantes atropellam-se . · · · 

. nos estudos: os professores preparam. compendios muito ,(rt. L•. E' autorisado o· govern~ ··a dispe~sar ~s es-
rcsumidos, e talvez mais elementares do qne-nma synopse, tatu tos das facnlda.des. do lmperio, mandando : . . 
para poderem apenas industriar o alumno para salv_ar ·um § 1.• Ad'mittir a fazer acto o alumno que, por motivo, de 
exame perfunctorio; e ainda assim, nito podbnclo o candi- força maior, bem justifica~o, o não -tenha 1p.odido· prestar1 
.dato fazer todos dentro de·4 annos; tem ao depois de ~u ·matricular-se no deviílo temp(l, uma vez, que no 
pedir dispensa dos estatutos, para qne· sejam revalidados primeiro· caso tenha provado, e no: segundo possa provar 
os exames já- feitos, mas que foram prescriptos por causa o anno lectivo. · · . · . · · " 
da·estreiteza do tempo. Julgo tambem que· é conveniente §· 2.• Admittir, aos.15 annos ~ompletos,' ó alamno. q~e, 
attender a uma outra especie sobre a qual se deve provi- além :de provar boa conducta, tenha obtido·. em .todos os 
denciar. , · · · ·. - _ preparatorios approva~Íi.o plena, o:a conseguido. Ires dis.·. 

Está admittido o costnme de dar entrada a estqdantes tinccões. - . · ;, 
ou:vintes. Não ba estudante.que com a esperança de obter _Ârt. 2•. O prazo .para valerem õs examcs"preparatorios_ · 
da assembléa geral ·um_ favor não vá matricular-se como fica elevá do a· seis annos.; sendo applicavel esta disposi~ão · 
ouvinte; para puder.' ao depois requerer dispensa e .fazer aos alumnos que; antes-de promulgada a .. p~;esente resolú:
acto. Esta corruptela já está auto risada por lei, :collio se cito, hajam.- rei to todos os seus ·exames dentro do .dilo 
vê da resolucito n: 1195 de 13 de'Ahril de 18.64. E, pois, inazo de seis annos.-· · -.. . · 
havendo muitos requerimentos pedindo essa dispensa, creio Art. s.• Oo -alumrios que no corrente anno estiverem. · 
será. bem, por esta vez someéte, tomar um<\;medida geral frequentando as faculdades.· na qualidade · de ouvinte's,~/ 

. a respeito de todos. b.a:vendu já feito todos os exames. ,preparatorios, embora :: 
H11 ainda. outra cspocio: estudantes _ha que, não ten!lo estejam alguns destes prescriptQs, poderão ser. admittidos 

completado a idade do 16-annos, requerida pelos estatutus a fazer neto das materins do.t•; annof êomt~nto ... que-:-
para qne .Possam mafriculat~se,. teem todavia feito todos os provom a Jrequencia dos. estatntos. · . : · , . : 
seus exames preparatorios ás vezes com muita vantagem, Art. 4.• Ficam r~vog~das ~s disposições,:em/contrario. 
·alcan9ando todas as approvações plenas e lambam algumas .-S. R.--:-Cunha Flguetredo.. . · ,t:.;:if:;::,.· .. 
· distinc~ões; .e todavia por_quatro, cinco ou seismezes, não · - ' ~. . , ',;';.:;;;;,~;;:::·, , , ·. 
podem matricular-se na faculdade. Ora, sabe o senado o §Ir. Vielira. da Silva :~Abstíve~me do to-

- que a razão pôr que so estabeleceu. a .. ilfade de· 1 G nonos, mar parte- na discussão que se encerrou so~lfre:a aposentaQ!iO~ 
como piincipio geral para poder o alumno ser matricu- dos empregados da casa de correcção; polr~'V,õi.que o 'Senado 
lnilo nas faculdades, é presupp11r::e. qne antes dessa queda votar o que o debate tinha trazido'liastante .Juz sobre 
idade não se acha a razilo assaz desenvolvid11 e capaz de 0 assnmpto ; o por isso não duvidei. ·concordar em qôe a 
emprehender estudos superiores ; mas desde que ó. pre- corumis~ito fosse ouvida de novo! Eu ptocisava explicar ao 
sompçlto ceda. a. verdil'de, que por factos se 'demonstre que senad.1 o motivo por que não empenhei-me. na· discussão,~ 
o alumno tem sua razão bem robustecida, conseguindo por entendendo que a deliberaçn:o que o senado acaba de ·. to
isso todos os exames preparatories com approvações plena~,· mar de modo algum importa á commissiio à censura de 
e de mais a mais cem tres ou quatro distincções, não h:J. pouco zelo no exame das questões-que lhe são submetLidas. · 
razi'io para que se lhes n!io possa nosto caso dispensar a 
idade. Entretanto, 6 nocessar_io que cr,ta idóa seja con- O Sn. VISCONDE DE i\D,\ETÉ :-Apoiad9. 
sign~>da como principió geral par~_ ser 11pplicada a todos,. O Sn. VlluM DA SiL~~ :-A comrui;silo aceitou .. a pro-
afim de que n!io estejamos conlinuadnmente aqui n receber posição da cnmara dos deputados, que .Pareceu-lho .negocio 
essas petições de dispensas, pn'ra. .consumirmos um tempo liquido ; a discussile do senado, porém, esclarecendo a ma
immenso. teria, levou a commisslio 'em vietn das duvidas suscitadas a 
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-· 
acqaiesÇer na·adopç!lo· de disposiçiio mais clara, afim ·de grndaçio·:e oito demos ... ao gover!JO exclusivamente. Ô di·: : 

. qoe_''a'lei "oito· ·saia. imperfeita; não ha portanto qoes~ reito de dispensar, porque assim continuará·& centralis~ç!!o, • 
tlto, _de .. amo.r p~opiió, a commi.ssão oito podia encarar a nesta· materia. Judici~sas como são as rp,zões apresentadas ... 
questão por ahi. . · · · pelo nobre senador .por Pernambuco,. cidadão encan~cido: · 

~ntra~do ·agora n_a _materia que se discute, direi que no scrvi~o publico e no magisterio, eu nãó p'odia;impog
ella concede ao governo uma faculdade anipla o contrari!,\. na l-as; apenas suggiro a idóa de-que, em v~z. do governo,
complet:~menta ·ás 'disposicõas do regulamento da .28 de sejsm autorisados para conceder as dispensas. O· dira~tor 

·Abril·. ile 181$4, que .deu istatotos aos nosso~ corsos jud:. das academias e •as· congregaçõe~. .Jsto facilitará a de;
dliig~. ,Ahi s_e éstabelecéu a:· rfgraabsoluta· do que,' expirado ci~ão d~s reclamações e não haverá perda de tempõ em 
o prazo da m&tricula, rihigoem mais se pó de matricular, prejuízo dos estudos do estudante. ·' · ·: - · . • - "• 
disposi~ilo absoluta que-obriga os candWatos á matricÍlla' a Occorre-ma lambem; •Sr; presidente, que molestia com-. , .. 
vi~e~ perante o poder legislativo para pedirem dispensa' na. provada tendo . impedido a 'matricula' c ln tempo, o :to' 
le1. Xlóm di~o, o reg.olamento exige lambem que õ esto- s•ja motivo para a perda de· um anno,·o que ó-, estuda1íte1 ~ 
dante. que requer, matncula se apresente munido de doeu- tendo deixado de acgmpanhar as Jicões do-professor,• não· -
mento·'pelo qual comprove que tem· os · prepnratorios possa sor admittido ·aó exame. . '· ·· ·· · · . · _ , · . 
exi~idos. ·p_élo · mesmo régulamerito, disposiç!lo.justissima, ·.·O estudante que. tiver perdido o ao no, óo ·parte •do 
~.as- ·.com .~ata r,estric~l'ío, que ·os exames feitos :iuis proviu- anno,. que niio _·pOde ser màtricolado •por dispensa dD'· · 
c1as, n.os rros~oà lyceus, nos·colleg+os mais acreditados, n!lo director e da con·grega~ão, sej!l admittido 'a exame Yagó.: 
aproveitavamJ -sendo •preciso que 9s estudantes se' habili-. Cumpram os lentes com seu dever, examinem ri goro-:; 

· ·lassem perante um curso·cteado em ca.da academia juri- ~nmente,' e se, o estudante merecer: approvaçi!.o, que· a··" 
dica para preparatorios. · tenha. e se nito'eabo, soll'ra as conseqoencias da· s·u igno-. :·· 

' · . . · · · .rancia. , · · · · 
O Sa. LEITÃo nA CuNHA:-ou· de outra qualquer Cai:ul- Estal.llOS sempre receiaodo abusos : ·temos receio ·de·:· 

d~de; · · ... · ; . · · . ; . · conceder aposentaçiro aos empregados por ·causa dos ·abo-
; ··O Sil. VIEIRA. n~ SILVA :-Tem V. Ex.· razão.-Esquc;. sos,· receia-se agora conced~r esta attribui~ão" aos ·dire-. 
cia~me que ·não podia occopar-me exclu'sivaínente das ctores das r..cademias e congr~gações ainda por. causa dos· 

· fàcoltlades jurídicas. · · ·. • abusos. Ora, não se evitará o abuso desae que haja alguma 
0d fi!hos das províncias, que não técm academia, não energia· da parte dos fnnccion<trios·?· Porque razão não··. 

podiam ''seio grande sacriflcio', habilitar-se dos . corsos devemos antes esperar que elfes sa1bam cumprir seus de-' 
preparatorios das outras províncias. e dahi a necessidade· veres? Não· offerecAm garantia suficiente 11s pessoas que· 
.de.· pedir~se tambem as dis.peusas dé alguns exames para occupam Jogares tito eminentes ? Nito me está ouvindo ·o· 
verificar- se a matricula. O. certo ·é qo1r a e_amara dos .de-, nobre visconde de Camliragiba, dir_ector de .U!DR" faculdade, 
potàd'os. e" o sena~o perdem· tempo·. preciosissimo com. ne· · e soa-severidàde de caract~r, saa illustra~ito, seus seryiços 
goçios· cuja declsito pode e de~e ser sabmtltida ás congre- ao paiz oito são· suficiente garantia de que S. Er. ha de· 
gações, com recurso para o Sr. ministro do Imperio. • manter-se na ai tara do seu logar? .Póde..:se objectar q11e 

O projecto apresentado pelo nobre senador pejo .Espírito S. Ex. por exemplo, não é perpetuo, qu~ muitas vezes a ·. 

.-· 

Santo cabe no .. extremo opposto ; aotorisa, o govêroo a politica sé envol)'.3 na.s nomea~ões dos directores, e nem -
::tdniit_tir'á. niatri'crila .os· estudantes que requererem matri· sel)lpr!l procura .o mais habilitado, sendo nomeado o mais . · 
cula;isto.é, passa para o governo . a ·attribuiçilo do corpo protegido; pois b~m, o :~emedio ~-dar recurso do.s directo,-· 
legislativo de· 'dispe'nsar na lei: Parece que·s. Ex .• pre- m para as congregações ;.oito seja exclusivamente o go
t~_nde .. prepa~ar terrreno para uma modan~a completa no verno quem .aÍltorise as ,dispensas. ·· 
sys!ema da 'mstrocÇito publica, adoptando. a: liberdade do, A respeito de preparatorios citarei o exemplo da :Italia, . : · , ' 
ens1no·; m11s, se "llste é o seu pensamento, como. conse- que, como o senado sabe, ·tem feito ·.varias :leis-reformando,~
queõciá d'a liberdade do ensiÕO• deve admittir lambem a' os estatutos 'das BGIIS universidades~ No regulamento das' : 
liberdade para os lentes dll ensinar como quizerem,- e. para: . universidades italianas do '1868 exige;-se para ~ matricula. . -
os estudantes .. a de .frequentar ou deixarem de frequentar .o que os estudantes tenham exame dos preparator1os designa-
curso, isentos do ponto, sondo obrigados a exames vagos. dos na· lef e perante a omversid.ade qoe se proceda a novo 
Ora, pnra.isto parecia-me conveniente que de uma vez se iixa·me,. afim de verificar-se· a habilitacão do estudante ·. 
reformassem os· estatutos, e· assim o nosso plano, de .. i os- Eru .. vez da me'dida adoptada 'pelo nobre ministro dolmpe~ 
trucçilo: superior.· ·Em todo o c.nso não posso~ aceitar o rio, que mandou nas -províncias proceder .a exa~e pe-•. 
projecto tal qual se' acba ~ ' . rnnte. uma commissã') composta . de membros nomeados'. 

Infelizmente o nnbre senador por Pernambuco que acnba pelo governo, autorisadã. n expedir diploma ·de habi-. ,· 
do..fal!nr apresentou uma emenda substitutiva, que corrige. litação pam .n matricula nas nossás,· académias, o que 
cm parte o deleito do projecto, es.tabolecendo os càsos ém constitue ·o governo exclusivamente juiz das habilitacõrs · 
11ue o ··governo pó de dispensar nos estatutos. Eu no! te por meio dos se~s . empregados, nomeado's · sempre· de. 
ponto apenas divirjo de S. 'Ex. em ser á concessão- feita accordo com os. 1oterosses politicas de um partido, seoí 
'no governo. Porque nilo se dá essa attribni~iio ao director attençiio á illustraçito, á moralidade e á_ il!dependencia de 
e ás. congregações? Nito nos inspiram bãstnnte coollnn~ll caracter dossos funccionarios, parece-mo que . se devia 
os d1rectores ,das academiu e as congre~nçiles·?, Di~pen- adQpt~r a ~rovidencia de nomear-se . dentre os prnfess·ores 
som el!es o estuJante, dando recurso para o governo im- da uende~i~ os. membros.da ~ommissão encarregadl\.,.de 
poria!·: haja recurijo do director para ns· congregncõ'es e proceder ao exame. de preparator1os; nossos filhos, os nossos 
d.estas para o ministro do lmperio •. Estnbel.eçnmos esta· comprovincianos, estariam talvez ~ais -G"\Irantidoa de in: 
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J~stiças; 'Isto seria, na minha opini«'o, mais conveoieote'.do.' o ·SR. VrEJR! DA SrLn.-OS· governos; -I'.DilO~«abam 
qúe a· commissão de examescreada nas· províncias, dando-se. resistir. • , ·:•. •.:-.·~c.·::~.•:•: 

u~a. invasão do poder geral no que é meramente· pro- 0 SÍI. CuNnA FIGUEIREDO :...;...0 govéroó 0~0 :ba de êJii-
vrocral. . . . . 

0 
. • . • . ceder a dispensa sem que ~a._nde o'.'v!r a·. cci.~gre~~Ç~o, 

Nilo. se1 em que_ let . nob~ .mtntstro do Imper1o ee porque 8 resolociio 8 que me referJ, que manda·'·ad
fondou para .crear essas comm!sslles; o acto p11r~ce ser. miltir á matricula· depois de certo tempo; remétta-iie'''óu 
u~ .. reco~~ectmen.to da nece~s1dade _de descentralJsa.çil?; descaoça nÓ juizo de congrcga~:lio. o governo, ::ii'Jiteif de 
~as ~'um e~gaoo, a centrahs~çiio ó a mesma, . contmua.. d~r 0 dispensa, r,u de mandar àdniiLtir 0 estudân(e: ·'à.o 

.O'·Sn; LErTÃo u· CuNJU.: _:.. E' ·ama derogaçito ao acto acto, naturalmente se entenderá ·com · à director d~'Cacúl· 
addiéional. · da de, covirá a ·cengregacião~· . "· . ' .. · 
· ' . O Sa. StL~IR:I- n.~ 1\fo~TÀ :~Nat~ra·l.meitto .• : •. · :· ··::,: 

. . O Sn. VmmA DA Sr L 'V A: -Quem governa o Imporio, 
1 !!enhores, são-os 20 p~esi_dentesde prqvincia, Alies 6 q!le O S11. VIEIRA n! StLVA :-São delongas. 

preparam todo, a provtncta é qne·Ó o laboratorio politico: . o Sn. CUI.I'UA FrGuinnEDO :;_E' necessarlo que o.'·t;~vér-
são.elles. que fazem eleições, introdozem~se na adminis- no saiba se o estudante perdeu. o nrin'o; ii 'se ·esl'i':nos 
tração .da jnsti~a; só não podem coma. Cazend11, com os condic'ões da lei. · - · .. · :'''·'' ' 
inspectores de thesouraria, que nem sequer podem ropre- !las. en não me opponho de maneira algiima 'a idé'a"'~o· 
hender; e de. quein estão sempre. na. depend6ncia, nobre senador. Se o senado ou tende que, em IÔgâr dô· j;'!)-

•.porque, ignorando~ a maior. part!'l delles .a Iegioiacão verno,_ sejám autorisada.s ~as coogrega·~~é~; ~ã:o ru:çii'·.d~sto 
.do paiz, . soccorrem-se, ás. thesourarfas para· sob pre· questão. Quiz. só mente dar a ra.zão qu'é tevoà-me·a êon-
texto de. informações. saber- o qu~ devem fdzer c decidir servar aidéado·projecto. · · ·' ....... ,_. .. ~ 

. ,os negocius administrativos. São os presidentes de provin- ... 
, ci~- qa~-governam·este. paiz, e por conseguinte esses com- O Sr . .-,oltiJIIl :__..Sr. ·presidente, estas· i:Ópsas 
• nnssams· ?o _.governo pa.m.~xames não nos t~ouxeraf!l a relativas á iostr~cçilo s,uperior teem andado ·entre nós· ·a·m 

··~ desc6ntr~hsr.ção ~esll!!amo Jm_portaota do scmço pubhco •. tanto á matraca. E', p.reciso pratica.,. oxperienc!a P,ará de-
. • Eu.qu1~e~a; pots, que-.nos dtrect~re3. ~ ás congregações ,_cidir a este rePpeito ; oito ó qualquer .,que pó de. :·jÚlgar 
das· academtas se confensse a attnbu1çao que a emenda· sobre ma terias de~t.a. natoroza, leva11do:-se. poJa:. imagina- -
dá. ao g_overno. ção, a qno os fraocezes cham~m. la.folle du logis;. aquillo 
. . o_. s.il. SILVEIRA DA J\IilTl'A :·-:"" Já própnz. isso aqui ha que a imaginaçiio· nos representa como bom .ou. o· .melhor 
muttos aooos. . . muita.s v~zos na pratica ~e ~econbece q'ue-;-oito pres_ta. p~ra. 

nada. D1go que teem a.nd11do estas -cous~s· ,um poúco. á 
estar ~e accordo _ma troca entre nós,~ vou.mostrar o ,que tem hávido.' Mui~ · ·o· Sn. ViEmA D.A · SJLVA: - Estimo 

- =co!Jl v, Ex. ti te.r o' ·seu apoio.· 
.. :.: Adopt~, .P.oTtanto, a àmeitda' subslilntiva apresentada 
; pél.~ nobre .seoa~ot:·por Pernambuco, e P,eço a So' Ex. que 
ac~Ite a n:JL~ha 1déa, para qao, em vez de· se da·rem no go

. ver'no;deem-se'taes ~ttribui~liesao diroc.tor ll á congregnção 
:~as A~adcmias., hayendo recurso para o. governo. : 

tas vezes tem-se oxgido de m1<is, outras.vezcs nada .. âbso-
lut~mente, on qnasi nada. . .. · · · .. . .·· - · . · :. · 

Logo que .·chegou aqui fi- fan1ilia · real, ·tratou~se ·de 
crear duas .cscÓI&~ a que sé deu o 1\0me de 'medicJJ~êir~r
.gicas, uma DO Rio ile Janeiro. ·e outra na Bahia •. Para· se 
en~r~r para es~as e~cohs. o o nico preparatqri~ : que , se 
ex•g•a era sãber .ler e escrever,. e. dizia 11 r,egulamerito . 

·o $r~. cunha FJ!õtteiredó: _o nobre se-· "Bom· ~er_á que os que protend~rem !Datricnlar-:s.é,sáibam 
• na.dôr que.ncàba ·de sentar-se ap~ia inteiramente aSfdéas bem _lê r o oscrev~r u ·e nada ma•s: F1~ara_m ·por.,i~~.o,_}e
' do meu a~l.igo silbstituiivo; so.mente ·entende que, em logar nommando-s_e escolas .do .bom sera (ruo). ;._mas es.t~s. es~o- . 

de ~e dnr essa faculdade ao govorno, s~ia conferida á con~ l~s, S~. presidente, de~am. com tudo a!guns .,.Jlrat!cos.., dt~~ 
_gregaçito 'do~ lentes~ Eu nü1(qoLz nlllirar 0 pensamento· do IIocto.s, porque, como,cm outra occas~ão ou J4 dtss,q:.n,!lnl, 
.pro~ecto do. nobre se.nado'r pa.Io · Espirita Santo,. por isso. uma cousa é _ser sabto. capa1; de ensJna.r,. ~ o11.tr!l ·'~ ser 

, conservo a 1déa de ser 0 governo a.utorisado: . . c~paz d& prattcar bemnc~sa arte, e.a me~JCJD~ ,e ~ ~rr,ur-
. As ·raculdades já teem um certo direito acerca da. lliatri~ g•a s~o. artes,. e c?nmam-s.e art~s. ~e curar.. . ··"':.·.:· .. 

cula do.s estudantes qne chegam fóra ·de tempo, comia ato , P~tzes mutto adtantad?s cm ~tvths_ílçi'io.. e,~!D: ios!r~cçõo 
q_';!eD~O tenham dado tantas faltas quantas são necessa- pubhca toem homens DlUttO sabtos,..m?stre,s,e.J?1111~d.tC!D_a,.e. 
rtas para perder 0 anno ; esta especic é somente a que está a.o mesmo tempo hQmens quo são mutto s~~~tY,ets: ~~~ra
previnida. . · · .. · · ·r,IOs da arfo de cn~ar. S.e~uodo . o Sr ... SO\l~ln, b~V!~:~m 

Agora poder-se-ba tamhem admiltir qne essas outras F~aoga. em 1845 vrnte . mtl n~ed1cos, . mas::,.s9.m.ent_e. ,Oito 
dispensas de que traia 0 projecto substitutivo sejam dadas mtl eram doutores .i doze m1~ eram o.fl!c,ta~s .. de.sande, 
pela congrega~ão o não pelo governo ; mas me parece que, ernm os t~es opo.~ar1os da. arte ile C\lrar, cro~. quaes . eram 
ficando ·o governo com esta faculdade, as dispensas serão alguns mUlto eabtoe. 
muito mais diflicultadas. '- -o Sn. StLVErR.l DA MoT:rA. : ~ Devia morre~ moita 

. O Sa. VJEmA DA StLVA:- Nilo apniado. gente. • • 
-0 Sa. SrLVEIRA DA MorrA: -ir .o contrario. O Sn. Jonm :-Mais morrem Ji'oje, só com os'grandes 

doutores. Tambem das nossas escolas· do bom saliiram 
O Sa. CuNnA FtOUEIREDO :-Parece-me que -ha mnis h?meos muito babeis em -cirurgia: e medicina, um Octa-

alguma garantia de ~~veridade. • • • vuno, um Cbristovão, um Josó »lariano, nm Martins Pi~ 
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' ' 
:·nheiro·e{outro,, .. :Na .escola desta:·cc)rte havia alguns pro-··uoracio e Virgilio; o q~e era· que sabia sobreilto o grande · 
Cessores de muita coosciencia; o de anatomia; por .exem- !mbrosio Pareo. Bom é certamelite saber tudo, 'mas 'alo 

· .. pio, ·,,o . .Callecido .l!larques, ia para a escola ás 8 da levemos as cousas. ao exceuo . nas nosaas pobres. circ.u~ 
m·a"nb,ã .ê -só, sabia ás 2 da tarde, ensinando se10pre e Ca- stanclas, querendo ser mais severos do que .ila~Ges muito 

.. ~~nd~.,d!ssecar contiou!"meote, ~ nó~. sabemos .que a aila-. mai~· adiantadas do que nós, isto· é lim desprop~;sito; . , · 
,.tomia: ~ . a}1ue. essenc1al da cJrurg1a, . como ~es~o .da Não é necassario ser um ·grande. geometra, nem. um 

.. ;llled.i~.hta ;. ~n~retanto em as noss.as ·epcolas qoasi exclusi-· grande pbilosopbo, Dilo é necessario nada disto •. ~,a Frauça 
,vam~o.tetbeomas ella tem decahJdo, pouco se estu~a;- nem os estotJaotes podem matricular-se sem. Jazerem exame 

. ~~.para isso o que .. é .neces~ario.. Naqoelle. tempo apreo·. algum de preparatorio. Eo- matriculei-mil comõ . parà· ser· 
di~-:se bem llontomta e haVIa tambem quem praticasse e officiaLde sande, sem ter Ceito.nem um só exame de ·pre- ' 
ensinasse . a . cirurgia co~ muita habilidade ; . lia via um paratorio. Só no fim de' dons annos, para proseguir nos · 
C rei Custodi(); que tinha ·vindo de Portugal com· E I- estudos medieos, Coi que ti v o de razer exame do bachárel 
Rdi,. o qual praticava a cirurgia e. a ensinava. DO em lettras e em· scinciás, . depois do que. 611 e todos 08 

.. hospit~l militar; havia um M11Z~rem sem Moura, que meus ·companheiros· fomos allmittidos como allumnos,·do 
·. tambeni , ensinava ·a ~irurg.i,a ; eram .homens praticos , corso medico, porque h a alli esta ·classe,· assim . como nas 
· sãbiám bein·p·raticar a sua arte, "e qtio oilo eram nenhuns escolas ~ecundarias das.·proviocias; onde existena talvez 
. ,sabichões, como. agora se qoer que todos ~ejam_. Em 183'2 mais de 40 escolas, que rormam officiaes de sande;.- · . 
· Jceioj'a c.reaçito· das Caculdadês- de. medicina, e com esta - Entre·nós crearam-se somente dóas escolas: de medicina, 

c:r,eação. ~stabeleceu-se ·a necessidade de muitos e mui e esta concentracilo faz com que oito seja posSivel que· 
.~rariadós .. praparatorioP. Exigiu-se e.otilo apenas· cinco, haja. nas provinéias o numero. de medicos ou cirurgiiles . 

quo Corâm latim; Craocez, pbtlosopbia, arithmetiea. e geó- oecessarios,· _"não Eó para o exercicio da· medicina, 'como. ~,.. 
. metria .. Depois foram-se exigindo mais e. mais, de maneira lambem pára o ser.viço regulai'_ da administração de justiça,· 
q~e hoje os preparatorios são 10 ou 1 t, sobro cada om po'i! é. :impossível haver boa administra_ção· de: ju~tiça 

.··dos ··quaes ·se deve obter appr~vação,separadamente. sem autos de corpo de delicio· regulares : ·il quem• é que. 
:, ~ra, que di.fli'c.uldade n~o é, senhores; dar um moço conta ssbe Cazer~um auto . de_ corpo: de delicio regular nas· pro

:de todos esses~preparatonos, e .da maneira por que se pratica vincias ? onde, por via de. regra, t!l.em ~todos elles algum · 
·entre riós'l E' ·necessario que olhemos tambeoi para aqnillo. defeito d~ nullidade em si, o que é consequencia de.só 

·_,'qae·'se pratica em outros paizes, seni\o queremos· exigir o: termos doas cadeiras de ·medicina legal,- utnaoa.facoldade 
·. 'hiíjiossivel, senão queremos exigir despropositas; creaodô de medicina do Rio de Janeiro e outra· na da Bahia? 
· · • diffiéoldades. mais nocivas .do que ateis. · N.'lo é possível O que 'é · qõe resulta· da h i ? Qualquer se erige em charlati\o 
· que •um· estúdàote- dê· couta porCeita de tantos . prepara- nas províncias, e o ·mesmo estã acontecendo hoje a 'respeito 
. torios;·razendo exame isoladamente sobre· cada· um ·delles. da pbaroiacia. ' · . . . · · · .. · • . · 

·· Eni ·Franca, por exemplo, na Inglaterra e em outros·paizes, ·. A medicinà e a pharmacia hoje no Rio de Janeiro e nas· 
'ôa··estndantes . dã~ 'porventura éonta·· de. tantà cousa ao províncias esli\o redozid~s <jllasi exclusivamente ao char

. ·.mesmo ·tempo?. Não, senhores. Em Fran!)a ninguem póde latanismo o mais ridículo e pernicioso 2ue se pó~e.ima~: 
·· · en,trar para um curso . de doutor em· uma Cacoldade· sem. nar: oilo· se empr&g~~CI, niio se vendem. senilo · rem~dios 
· 'Ser ·bacharel 'em'lettras ; mas este exanie de bacharel em. secretos e drog~s · mysteriosas vindas do. esnaugeiro. A. 
· láUrás consta. de 6 ou 7 materias; se o examinando inos- oo~sa alfandegá lucra muito .com·isto, mas ps d.oeotes e o· 
·. tra qou'ábe bom duas ou tres della.s,' tem d_!ldo p~:ovas'· de ·povo· em gerar são viclimas de:; te C()OÍiilercio illicit~.. . 
· :·que'posslie as babilita~iles e a capa.cidade.necessariaspara ·o presidentll da jonta.da hygiene publiC!l·, o Sr. 'Dr •. 
:·:~dar coiltà· dos:altos estodos, e fecham-se os olhos ás outras Pereira Rego, ·a mim :.o disse, qoe uma.das. causas da. 
· ·· m·atefias· em·qoe;elle estã menos habilitado. ·.· . . grande mortalidade. do Rio de Janeiro. e do Brasil em,ge-
. '): · ·Màs'íuí:oi' quer-ao ·qoe).eja sabio em todos os prep;uato· · ral, ó o emprego dessas panáceaP, ; que veem· deJóra em 
.' rioa,'" e·:· çomo·.·isto não'é poôsivel, nece~sliriamente h_a de uma quantidado. e~pantosa; de .maneira. qoe os medicas 

,,r.hàve(esta ·recalcitràçiio dos estudantes a solicitarem que. hoje quasi ·que não. teem q11o Cazer, e as boticas .qu'ilsi que 
·')lio bilja• com. tlles tanto rigor· como tem -havido. Por isso só vendem essas drogas, .esses remedias secretos, cuja 'com-
. ·'tl"qtie ·estaoíoá aqui continuamente nos occupando com estas posi~il.o ·não se sabe o que é, e cada· um ·as _emprega -se-
. matarias, quando~stos· exames deviam ter sido feitos todos gundo os e~tudos que trazem essas chilrlatanarias, dizeo-· 

:: · c'óojuoctamente, o então, ee n, estudante dé~se boa conta de do~! o que é .. ~emedio que cura isto e aquillo, e ~lias mais 
· um.certo numero; com isso mostrava habilita~iles para ~er matam do que curam, porque on Cazem perder tempo. ou 
;,~.a~·o)ittidO nos altos estudos, porque não sei mesmo~que. sãó mal.applicadas, e kta boje medicos-que só reCorrem~ ·..: 
•:•·granne necelisidade ba de todós esses preparatorios para ellas, porque nada sabem de mataria medica. 
· 'estoâifrem-se ·os dons primeiros ao nos da escola de me• · • - · , 
.:di'cinà;por exemplo·. ·· · O.Sa. Vumu. 'DA.-SJLVÀ.-0 que V. Ex. estã fazendo é 
·.: '.' E;· ·nêi:essario; sem duvida saber_ bem Craoeez, p,orqoe censurar a joota de hygiene public~, porque esta. é que 

não devia coosenlfr na venda de tlies pretendidos medi- · 
OS liVrOS por onde se estuda e!tão ordináriamente nessa camen-tos. · · 

''''·Jiiigua:;· 'mas· para eetodlir anatomia' é oecessario saber 
·bem latim ? Não duvido· que seja necessario saber geo- o· Sa. JonJM: -:-E tem ella Corça bastante para isso ? O 

. "' mntria, p{lrll. .i\ anatomia, ·visto. l!'erem às compara~ões qoe é Cacto e que as boticas'ltoje .oil.o teem qutisi nada' que 
.. .-: geometricas;: mas basta conhecer. as figuras, não é .preciso razer; á vista desssas g~ropiglls, que os estrangeiros o os. en- .. 

·ser um grande goometra, e muito menos um grande phi- cacbam rindo-se,escarnecendo de nós" e mat~o.~o;:,:n~~·.com 
solopho, nem latinista ; para que lhe serve saber traduzir. umimmonso lucrosetJ.Qra,oll entendo ~ue aJospe1C~;~~:~o·4a~ 

··"-'·•'. 
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•estas: :COÚBa~. nada está: entre. DÓS DO seu ··devido pé··j' uma lei· que regule, todas 'estas materias,·:t~nú' Ílm''i"'e!a·çlo: 
quasi tudo ·.·se acba' concentrado· no. ·Rio de Janeiro, aos prep!u·atorios, .como mesmo:ás!aculdadss; : · ... 

, onde qaasi excl.usi-vamente existem os grande.s doutores, · Na." escola · de. medicina tua o tem:· estijél' em 'dephmiver · 
havendo grande falia de. medicos nas provfncias ; · parccen· estado, cómeçando por não haver casatapropriada. Está,esta::O ·· . 

·~dó:..me' conveniente remediar-se t~o_grave~ males, como por belecido.que.os estndante.1. frequentem seis annos a .escola · 
vezes tenbo.dito·.tem-se~me metido ·a ndiculo dizendo-se de. medecina; ·mas a verdade é que elles não-frequentam 
que,quero lazer meios,medicos. Çreici .que nlto devomos·ter n•m treà.mezes o anno: ha alli uma vadiacão, extraordi--:: 
mah presnmpçiio· do que muitas naçGes êivilisadas, qQe não oaria, como nlto se observa em escola alguma do niu'nd,D. . 

- so.desdenham de facihtar a creação do praticos em :medi· E essa vadiação é legal, estabelecida por lei ;,. ba mais de· 
cina •. Na Prussia, se h a muitos medicos .ou homens práticos quatro mezes de. ferias no aiíno, .o que não se v~ em ·Jlarto. 
em medicina· para todo o serviço, é ·por que· havia lá oito alguma. Destinnm~s~ dons mezes para ·exames, mas-jú. este 
f!fculdades-de medicina, entretanto a p·opulação e o paiz eram servico. nãÓ cabe. no tempo marcado ; por :toda a .p_arto ;os· 
muitomais limi~ados em si do que o Brasil. Hoje lá a população oxan\es vão-se fazendu á proporção quê; .os.~ostu-dantes se.~· 
triplicou, o imperio allemão .tem pelo menos 20 faculdades apresentam· durante o annD lectivo .seguinte. Além destes· 
de: medicina. PDtlugaJ durante moitD tempo só teve'oma, inconvenién.tes é e defeito qnir hontcm notei,. esse riso.'df? .. ' 
mas ha pouco tempo creoa-se em LisbDa uma escola me- tirar. ponto aD~ modo .de Coimbra. Conió · é,que .uin .medico 
dico-cirurgica e outra igual no Porto, e mais cinco· escolas qu.e tom~ de acudir- . promptamente . a um _dõente, . é que:, 

. de medicina . stir.undaria' para as soas colonias, .o mil na quanto mais ·depress,a acudir mais faéilinente o. salvará;· 
Madeira, outra nos_ Açores, outra . em Angola,. ontra. em ha de ter tempo bastante para·. ir estndàr à. ma teria, o 
Moçambique, .. e. outra. em Diu,. cada uma· cDm cinco ponto, ,..antes de prescrever o tratamento necessario·, · 
ou seis professores somente. · . ' · Não tem ellé.11brigagão de saber tudo .bem corrente-

.Entre·nó~,·onde só existem .doas faculdádes, de medicina,• mente para acudi~ imme~iatam~nte aQ enfermD, j:erto de 
que meios. tem a nossa mocidade das provínciaS"_ para qne· quanto m~is' depressa acudir mais facilmente' terá 
preparar-se cm tantas ma terias que &iio exigrdas para. a debellado a molestia? O que. quer dizer esta hist9ria de , 
_matriculá neetas escolas ? ,JIJas emfim é lei, e a.lei :deve ponto~, que transtorna tudD, e ·esta misturada ridícula~ de 
ser- cumprida emquaato existir, mas se. ·á vista de •taol~v exames .por pontos : e:exames· vagos. . · . . . 
e~igencias so réconhece que é impossível ou .muito difficit ·. 0d estudantes sabem muitas vezes de antem,!D -a res
que esses moços-dêem conta· de tantos preparatorio~, é. ·peito das ptovas esçriptas. quaes os pontos sobre que vão 
necessario que se cr.êem lambem algumas escolas seeun- ser examinado~, e as vezes levam .. ·até. apontamentos es-; 
darias nas· províncias, ·e que, a e;:~;emplo da escola de criptos nas:. unhas. . · . .. . _ . · .: .,. 
pharmae1a da província -de Minas, so creassem lambem .QuaJ:Íí. o.· resultado deste uso.· dos pontos·? E': o .. esto .. 

- "outras. ignâes eín outras províncias do lmperio, porque -dante quasi. não estudar,. nem;: saber, e tantD ó isto::vérda-' 
pó de-! e ser. um bom medico ou cirurgião pratico sem ser de que ha alguns. qué o•m ·livros .teem,. •·no fim do . anrio 
ao mesmo tempo um sabio.r como a muitos tem !DCcedido. procuram -um· Espírito Santo de, or.elha que os inspira so-.-
DeixemD:.oos;. pois,,.de tantas severidade-s. _ bre o _seu limitado· ponto, e no fim· de 2i: horas, está apto 

Sr~ .presidente, -nito posso c_onformar-me inteiramente para fazer um bom ·exame,· sem saber· quasi.: nada;·_ sem 
com o· projecto apresentado pelo nobre senador por Por- ter estudado·.dnra nte o anno. . · .t··.· ·, . _ 
nambuco. Com_o: membro da· co~missito de initriiCÇito pu-. . Tàdo isto· tom sido uma irregularidade e li!Da desordem 

· 'blica nito o assignei; acho-o defectivo a yilrios respeito~. completa I .. . . . .. 
Antigamente:-os exames dos preparatorios plldiani fazer"se NãD · níe conformando com o parecer do: nobre ·senador · 
em doas ano os, ·depois_ passaram a ser quatro, agora por Pernambuco; que oito ·preenche o .que se tem em :vista, 
,exige-se seis anilo~, e daqui ha pouco ~erito oito. Eu, po- e.eço a V. Ex. que tenha a bondade de ·aceil!Lr um re~oe~ 
róm, acho que esses. exames de· preparatorius, como já rimeoto . meu, de adiamento desta ma teria· até··amanh!t, 
disse, devem ser feitos •todos simultaneamente perante_ porque ·prétendõ entã.o apreseotar·um projecto,dilferente; 
uma corporação, ·ou .mesmo perante. as faculdades, como deste, com o qual 'oito posso conforma~:-me·como:foi otrere··' 
se. pratica na loglãterra, oll:D. só. nas grandes capitaes, cido. pelo nobre.· sonad.or por· . Pernambuco, e por 'elle: 
como· nas_· proviilciRs, onde haja·J!locidade -que se queira somente assignado; formulei um-projecto, ãnt:s de:hontelri;" 

· dedicar·ao: estudo da medicina e das scieocias.em gera(, que não foiimpresso e que-se diz'que perdeu...:se; lembro"me 
E' prec,iso t?marmos uma medida, ~porém JlàO. prolo~- agora dé novas disposi~ões qun cons.ignarei em outro, que ; 

. gar os .exames dos preparatorio3 du~ante seis annos, hei 'do ·amanhã ofi'drecor á consideração• do senadó; se for. 
porque, se elles são necessarios, 'isto tém um ·grave ioeoo- aceito o meu requerimento de adiamento até amaábii."· ·: · 
veniente, .o ó que ·o estndãnte, depois que -faz:. o exame Foi lida, apoiada e posta em discussão a seguinte · .· • 
de rrancez ou de. inglez, por exemplo, e entra no fim de · · · · i:' :. 

· seis annos para • a: faculdade; já nesse tempo se tem Sub-emenda . , :• · ., · .. 
esquecido. desses· preparatorios, ·e- assim é melhor que, Em vez da pá.lavra-~>overnD.:..di~>~-se: 0 direi:Íor, com. 
em uma occasiilo dada; ello faca· éxame de. todos- os pro- " " 
paratorios simultaneamente, sendo deste modo o. trabalho recurso para a congregação e para o ministeriD. do lm-

. dos·cxamcs muito menor para os examinadores. Mas para perio.-Vieira da Silva.- · . 
se proceder com acerto em todas estas ma terias ó necessa-· Requerimento. 
rio qne haja uma corporação, um conselho do instrucção. _ . 
superior· que vá modificando e regulando a pouco e pouco Reqneiro o adiamentD da discussilo até amanbii,-Jobim, 
~odas estas co~sas, e oito poderpos assim do improviso)azor Foi lido, apoiado c posto em discusslíD. · 

--
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~- ..... ~ ··- ~-·--·· ..... _,.,_.,~---··· ·-~--· .. --~~ .................. ·- ··-·· _, .. .. 

. o . Sr; . zaearia • ·. pronuncio.u ,um· ~discurso , . que,· missito sobre :pensõés. concedid~s .ao aHeres .. T. 'M.: da Si! va 
's~ii'púbÍJcàdo_:iio Appénilice:·· .• ~ · · . • , , . . . ·Souto e outros:_ . , , •.. , .. -.: . .~. ·, · · · ·. ·"'": 

·: ... ~i~o.~.· a ~i,SCU~~llo., adiada pela. hora e ,ponste motiVO . PARECER DA Clllllr>IISSl:O DE. PENSÕES B 'ÓÍIDENA'IÍOS 
pr~Jndlcado o: requenmento. • . -:- · - · • · · . . · ': ·.··~"'i·'· 
· -- ., · ... .. · · · · · · • . · · Pensões concecMas ao alferes T. M. da S1lva Souto e ou.ros 
' .·"_0: Sa. PRESIDEI'IrE_ deu para ordem 'do' di& '-16·: p 1 -. . ,; . d'' . ' '• d' '' s' . d • t d . 't· 1·7 . . . . _ •. . . . . .~ . • . - . e a propostç .. o . a camara, os. rs. epn a os, n •.. · -: 
· Co.otm,uação_ ~a ~1sç_uss~o ad\~da ~o. pr~Jeeto.:_sobre de 30 Jnoho proximo passado, que foi presente.á,eommJS..; 

matrtcula de·~~.tudan~es ~as a~las s~per1ore~~. .:• ..• :. . são de' pensões e ordenados, _são apprpvados:trestdeeretos . · • 
.o!e~~o das m~ter_las·Já. de.stgnadas e mats :~. -··· .. . do poder executivo, datados :de 11i de Outubro de,.1873, 
· 3• d_1s~.ussão ,das ·pr_opos.tçõ'es: .da. .camara dos d ep'utado concedendo as seguintes pensõ'es.: . , ... ·· · · '< · ·. 

de 1874; sobre pens!ies con.ced1das: . 1• de 36~000 mensaes a-Telemaco:Marialh -da Silva 
'.:N; 211'1fD. -Ma'ria· Fraociscac·GonçalveiÍ. · · .. Soní~ alferes honorario ·d~ exercito • · . · . ·-·· · :' 

· · N':"26 a ·D;·Rita Mariá',Moniz, de Son~a ~ outras.' • :2•,' da 500 .rs. diarios a Maooel R~ymando· dos,Sanl,!ls; 
. 'N: '.68 'a;Raymund~~de S_onza 'N~nal? e out(a. · . : . - cabo de esquadra reformado.do exercito ; • · •· · · 

N.- 602 de- _1878 ,automando uma subvenção á c.om- .8• de· 4.00 rs. diarios -a Manoel do Sacramento· Bel- , 
pnnbiâ 'de návegilclto a· vapor"Catbarinense. . .... · fort 'sôWado 'reformado : . . . . , ·· .. :·, ·.~ . 
. __ 2•' disclissã.o da proposiçãf da· mesm~- ~a.~à.ra, n. ?~• Á impjlrtancia annu;l da despeza veiiÍ: à. ser 7:GÓ~500. 

de 1_873 relattva ~~- monte:p1o ~ q~e te~ dJr~tto.D. Lu1za Na mesma. proposiçlto se determina. que·.~stas pensões 
Be,zerra: Ca!~lcanlt; ·.., ·. : .· ~ · ·' . . . serão.pagas da·data]o citado.decrelo •. ·. .. · · '· ·. 

· Levanto_u- se _·a sessão ás_3 .1/4 horas' d,a ta~ e. . . Consta dos docamentos enviados ao senado,que .• esta. · 
· · · · ., · · · · · · • panslies.Coram concedidas por se· acharem os agraciados :n.a : 

---.-, , .· . .impossibilidade de .. procurar meios.-de .subsisteilcia,· •por : 
·• cansa dos .. ferimentos qne receberam •na ·campanha ·do. 

Paraguay.. : .. ., . · · • · ·, .. ·· :-··.·i..:; .. ,. c7 ·:·. 

._ .:EM i'G DE JutB:o DE i8.74 ,·. 

•;. - . 
<PRBSIDB!iCI.\ DO SR. VISCONDE .. DB ·:~1!GUARY .•. 

~- ~- . 

Su~~.:.lo.~Pa~ecer da commissão:de peneõ'e~ a 
·.ordenados. -Osnl111 •DO DIA .·-Matricula de estudantes.· 

_ --..:Observaçõ'es , e emendas dÓ. Sr.· . Jobim.-Discursos 
· .dos Srs. Cuoha::Figpeiredo- e;cJ'obim,..:..,ftequerimento ·do 

Sr: Jobim.-Discnrsos dos-Srs. -Vieira da Silva, barão 
. de_Cotegipe,· Leitil.o~:aa Cunha e J~b!m-7-V~tação ·do_ 

:: . requerim~nto.~·Di~cnr_sos dos ·Srs •. Slivotra da 1\Iotla,. 
LeJiilo da Cunha e· Fernandes da ' Cnnha.-I~enção de 

· direitos',_;_Licenca .. -- Disçnrsos dos ·•Srs:' Silveira ·da 
: . 1\Ioua,-: Ribeiro :da Luz, viscon.ile de· Abaeté, Leitão· .da 
- cCuóha; visconde do Rio :Bran~o· e- z.acarii!S; 

-·A.~s; it:'li~~-~~~ dà. niaohÜ~~-se -~ cbam,ad~ e .nclia-
ram~sé preseotes;28 Srs, .senadcireP,, a saber: visconde de 
Jái;uary, .Almeida· .. e :Albuq11er:qne, · Barros . ,Jlarreto, ba!ilo · 
de 

1
:1\lamangnap.e, J ob.tm, . da que ., do Cax1~s,. ,Junqueira,· 

Jagaaribe, Ribeiro. da Luz,· barão ·.da ~agun'il, .Fernan~es 
Braga,marquez de Sapucahf, barão. _de Cama~gos, VIS-

·. conile de Mariliba, Dioiz,.. bat ão· do, Ri~ Grande; barão de 

Julgand_o a.eo"mmissão, depois do exame a· qóe proeedea~ -
·.que .as. conce~sões de que. se trata são de ;inteira · justi~a,; 
~ll'erece ao senado o seguinte . : · · : · · · ·· · 

:···· .. '-: _: ;.-;_ 

PARECER 

- Qae a proposiclio da.:camara 'dos' Srs: deputados·n •. h~· 
de 30, de JuoliÔ de 1874 entrá' na c.rdein dos trab'alhos 
e sej~ approvada,- . - . . . . . .-:. - _· .. -;' •·.· 
' Sala das commissões, em 17 de Jnlbode .18,7.4.;-,-L,; .As 
Viéira da SilviJ . .:_,A, LeilãO da Cunha • ....:]; P •. -Dias de . 
Carvalkl). · · · · · · . . . . . . : 

Ficou. sobre, a' mesa. parâ sér: tomado .em consider.a'çilo · . -
com a ,proposic~o a que sê rêferé'; -' ,· · ~: .' .. ·· ·. ~·. : .· · .. 
·• Tendo compare'cido . numero legal dó ·.Srs; .'senadora~" , · 
o Sr.: presidente abriu' a seisão; : :• . . . · ·· :.: . .":: · .. ·-~ > 

Léu-se .a acta.da. sessão. antecedénte; e, 'oito'hã.veiid~· 
quem sobre ella fizésse observações, foi âppiovâda~·:. ~ : <. . ... . . . ' .. . ;~ -·. '.- . . .... ' ' . . . .. ' . ,' 

ORDE~I DO: DI!~~ ·· • ··' · ... ,_ .. · ~ ~·. / .. 
niATnÚ:ut:A'', ilE ESTUDANTES 

P~os~guin a 2- discussão do pr~jecto do s~nado ·c .do 
corrente anno, . relâtívo á matricula dos estudantes. o as 
escolas snperi~res.. . · · Cotegipe,: Silv.eira Lobo, barão , de ~Iaroim visco.nde,. _do 

AbacLó, .visconde: de. Camarãgibe, Cunha Figueiredo,. VIS. - o S;:o:. ~obÍD1 .. :.- sr:· presidente; ·'Pe~i :ii._ pa.l_àvra .. ·• ' 
conde. :de .~aravelJ"as, Paes · d~ Mendonça, ·Paranaguá; 
Godoy, •Fignc.ira ,de Mello .. e Nunes. Gonça1ve~.. para ·.apresentar uma _emenda snbstitutiva·ao P!ojecto .em. 

Deixaram do comparecer com causa parltctpada os Srs. discus~ilo e. á emenda apresentada.· O meu proJecto· é •um 
Cbichorro, barão de 'Antonina, conde do Baependy, Fi r- pouco lon~o, ma5 hoje não. me acho em éstado de justificai-o, 
mino, F. Octaviano, Dias· de Carvalho, Pompeu· e visconde por incommodado •. Apresento-o como. comprimento ,do·. que . 
de Nicthe.rohy. r . .• , hontcm promelli ; elle me parece ser da m~ior importancia 

D~ixarão do comparecer sem causa participada 08 para· o- bom andamento dos estàdos 'oas escolas de. medi.,.·,. 
Sra.' Souza· Queiroz, Paulo Pessoa; · Au.lão e vi~ conde de dna, e,. já que disso ·se trata, .apro-v:eito a. occnsiiio; direi 
Sunssuna.. - comtudo quo a pnrte final do projecto póde ficar adiada,· 

se o senado .. quizer, ·para melhor occasião. Enli!o poderá 
· .Não houve expediente. ser tomada na consideraÇão qne se quizer ;_ m;as,_quanto .á 
·O Sn. 2• sECRETARIO léu_ o seguinte ·parecer da com- presante. emen_dn substilutiva do nobre senador·p~r Pernam• 
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baco, ou:projecto, nilo me conformo com elle ;'parece-ine'•a respeito d~s eeus esiudo~ 8 dos' ile'véres,dà'prollssa:êi';'q~·~:-. 
que nílo attinge ao fim que so qa11r. · · vllo seguir. · · . . . . . ,. . .. . . · 

Foram lidas, apoiadas e postas em discass!lo·as se- . Art .. 8.• Ficam revogadas as disposiçGes em, cont.rario· 
guintes: Paço do senad11, eoí 16 de Julho do 1874 •. -Jo~é Mar':".:· 

Emendar rubstitutivas. tins da Cruz J obim. · 

A assembléa geralleg!slativa 'decre_ta: o&r. Conlaae FJgoetredoa-Aemenda qae 
Art. 1.• 'E! permiltido ao governo mandar admiLtir á o nobre senador pela ,província do EspiFito-Santo apresento,u 

matricula das· escolas superiores aos estudantes, que esii- em substituiçilo á que tive a. h9nra de offerecer .. á co~side-· 
.verem nos casos seguintes : raçito do senado, p;~rece-me que, além de!!xteosa demais,, em•· 

§ f.• Aquelles que, não. tendo podido comparecer em nada ·pó do remediar· a necessidade urgente em que estamos 
tempo per motivo justificado, nlto tiverem perdido até 20 actualmente de resolver os diversos ,pedidos de dispensas. 
IicGes já dadas nas respectivas aulas, · solicitadas 'pelos estudantes. A emenda substitutiva do 

• § 2.• Aquelles a"quem falte-um ou dous dos preparatorios nobre senad~r me parece encerrar· um· grande plano de 
exigidos, comtant~.que sobre Ires delles ao meuos.teobam. nforma geral nos ·estatutos, quando a mioba·.emenda só 
obtido approvagão ·plena, mas estes não poderão.matri- tem por fim dar algum. remedi !I ãs. nece•sidades ··palpi- · 
·calar-se ·no t.erceiro aono, sem terem obtido approvaçito !antes da eccasião; · ' :;.,, 
nos prepara to rios que lhes faltarem. . _ ' . 'Não se trata senão de .uma medida. por assim dizer.:de· 

§ 3.• Nestes.casos _os estud11ntes apresentur-se-hão, e afogadilbo; e, poiR, o ·senado comprebende que, se, 'por 
requererão -previamente· ás respectivas faculdade~, que .acaso; passar a emenda do nobre senador pelo Espírito· 
mandarão matricular interinamente . até definitiva appro" Santo, em Jogar da que apresentei,. teremos com· e.lreito 
vacão do governo, enviando-lhe'os respectivos documentos. uma revolacão nos estatutos das faculdades, porque 'ba-
. § '4,0 Aquelles que antes dos 16 anoos ~·obtiverem o verá muitas· alterncGes no mecanismo dos estatutos,'Como 

titulo de' bacharel em lettras, e aquolles, que na mnior sejam: e'stabelecer uma ·nova 'maneira de se receber ; o 
. parte dos exames tiverem ·sido approvados com louvor,. gráo de dcutor,-Mcrescentar diversas condi9ões. para· os 

comtanto qile.olio lhes falte mais de um anuo para com- exames e oufras. tantas regras para·o concurso das ·cadei~ 
pletar' a ida(je exigida. · · , ras, etc. Ora, .ludó isto entra essencialmente na economi~· 

Art. 2.• Os alumnos de pharmacia que quizerem passar 'dos estatutos. Creio, portanto, que 'a emenda do· ·nobre 
pará. o curso medico não o poáorllo fazer sem frequentar senador niio é para esta occasião. 
do modo que as faculdade~ designarem, dou! annos ana- Sr. presidente, . eu tenho .procurado .. restringir o mai.s 
tomia, e dous anuos physiologia, como é exigido para o possível o numero de dispensas, cujo pedido. aliás· é ex
curso medico. traordinario. Ainda agora· acabo. de receber {mostrat1do 
· Art. ·a.• O anno lectivo será dividido em doui tem pus, um grande mafo de requerimentos) '!ma grande porÇito 

de cinco mezes cadll um, assim co_mo as materiH de cada de requerimentos. A pasta que tenlio em casa já oito 
anno, com a repetição de freqaencja das ma terias· prati • pó de fecl!ar de tiio pejada que está .. E' disto que .se .trata, 
cas, que as .faculdades desjgnarem com approvação do e não do reformas radicaes das fnculdades . . · . , ... 
governo. 'Cadil lente leccionará cinco mcz~s todos·os dias, As idéa's do nobre senatlor pelo Espírito SantO podem· 
a excepção das quintas-feiras e dos dias feriados. As pri- ser muito boas, mas para serem tomada~ ~m consideraÇão 
meiras matriculas começarão no 1• de lllarço e as segun- quando se tratar da reforma geral, e mui necessaria, 'das 

~das nos ultimos oito dias de Dezembro.· A:~ férias só terão faculdades. Nito me opponbo desde já a essãs .idóas .Jumi-
logar nos mezes ·de Janoiro e Fevereiro. . nosas do nobre senador; mas peço a a !tenção .do ·senado, 

Art. 4.• Os exames e as theses terão Jogar quando os para a necessidade iodeclinavel que temos de· dar solução 
alumnos o requerer~m, · inscrevendo-se na secretaria no a essa immensidade d_e req11erimentos de estudantes, ,(torna ·- · 
decurso do anno segninto-ao c[ a frequencia ou no imme-' a -mostrar o mafo de requerimentos. ) Foi. _debaixo .deste 

· diato. Fica abolido· o -uso de tirar ponto. _ . ponto de vista que encarei a questão. · ·: >::> 
Art. !i.• As tbeses nas escolas de msdicina conterão, · -

alóm doanpborismos de liyppôcrates, mais 12 proposi~õés O Sn. Jcnm -Tampom s11 tratiL disto·n~ prajec~o. 
em 'latim ad libitum. O Sa. CurmÀ FJGUEIRÉoo:-Maito fugitivamente; o. com<. 

Ar!. G.·· O encargo dos exames no decurso do anno, muita complicação: Ó nobre, senador.procura alt.er~r--u-? 
r~cahná sõbre· dou~ lentes dos que estiverem devolutos, e· sencialmente· a marcha determinada pelos estatutos,._qu,er dàs 
úm dos que estiver~m occapados e em bora que· n!to' se escolas d~ medicina, quer das escolas .de direito>Repito,,.é: 
complique com asliçGes, mas nunca servindo um serviço ·ama revolu91to nos estatutos .a~tuaes. ' 
de exame. para não se prostnrel)l ao outro. Nas· renniõas . ~:Se o senado entende que convém negar absolutamente , 
mensaes da faculdade, se rito designados os examinadores· as licenças pedidas pelos estudantes, cu estou prompto ll 
dos alumnos, que se tiverem inscripto, quer para os, exa- ·acompa.nhal-o, e darei pareceres neste sentido ; mas, se :. 

· mes, qóer para as the·ses. O gráo de doutor e o juramento, quer de alguma maneira satisfazer, ao menos em parte,. aos 
seriio conferidos depoi~ da npprovação das theses, na pedido3 dos estudantes, croio que não temos outco recurso . 
reunillo da faculdade do· primeiro mez seguinte. sMito adoptar isso que abi está, ontretanto, que a emenda 

Art. 7.• Nos primeiros dias da_ matricula de cada anno, subsLilutiva do nobre senador DliO vem de maneira oe
terá Jogar um acto solemne de 11bertura.' das aulas, em nbuma dar Eolu21to ás questões pendentes .. 
qúe haverá um discurso pelo director ou algum ·dos lentes, O senado, poi~, resolva o que entender na. su1iso.bedoria., 
anim~ndo aos estudos, servindo do guia aos novos alumnos certo de quo não tonho a· menor· dóse de amor proprio. 

_ ... , 
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g~~eç,o;:,~~; -~i~~a~.: í,déas,. su_ieit!':od~-.~s, s.~I!IP,re a:me~hor, ;do; Mhre _s"eoad.~r.; pÓrJ.~rn~mhue~,:;~s/~~;;.p~ie~e,j[q~~~.e!r 
JUIZO,''nll.o··tendo·::em· mente· ahmen!ar· caprichos· que.dev~m. :;atJrar sobre: o governo .t~da a.·resp"nsa:~dad~de;:;:exi!DID~~:; . 
-S~!· B!l_m_~~e .. d~-~!e~~ad.os de,sta. ~ua: " . . . , ~: · · : ;as coogr,ega~.G.~s; m~s' ren.oqciaDdo~ ·~~!D.h~J1!7.á.~~~t~.li~~Ía'" 
-· ~{á;~d·~~~· e r~.PI!o, ·q~e a mmhnme.nda too~~ a resolver :universitaria1 que eu desejári~' que~- tivessem• .::as• ~~~~!l~: .. · 
de·"'prompto-n•cammeosadade ·de Teqnerameotos' que ·pe.ndem .·academias. . . . : . . .":· :. • ':' ;.< •·';"l /; 
da. nossa decisilo, .e. de regular para ·'o. fot~ro· os unicos :: · o Sn. CuNoA. FJau~iailri~ :<: . .::.'Niclriç~··:qii~si~~ 'diéi'~'; · 
casos ~DI que será. heliO ,ao es.tuda'llte pedir das pensa ; e e o ; . . . · . · .. ·"" ,. · .. , •·, :· , .. , · ., .••.. ::, . \ · .. ·f:·'l'ii!'! .~·:"'' 
tambem··.clfcareisálieo'do 'comó ílevereidá'flparecer; cciiatrario i · ~ Sa. VIEIRA.. D! SaLn ;: -Pois,· s~ "'!· Ex;,:D.I~,,P!Il~'' 
ou;fávoravel(a:todos aquelles que estiverem náe coJi'diÇGes ,as~lm, 'ha: quem '_Pense;; JO)ga":'se ::!'f&I.S C09.V8~1.8Dl~i(_gtte; 
~és's"á;::·eméóda;: se:: .eu~: J.l&àsa!/ :.N~: 'C,ás~ c~ôtra.rio,"" ~ónJ: .. seJa· o gov~rno o :1nvestado· dessa ·attrabulç!o;.: )· >,::.''~'::; .. {J.:,: · 
tanuarel :•a··dar· parecer .neg~ndo absolutamen.te . a· concess1lo ; .·. Ja- oovam~s. a.qul. ~ nobre, ~ena dor: p~r .J.Ia~as;;;IJU:&' por,. 
dei 1dispen8'á8• ÍlÍD 'qu'asi"-todas 'as·Jiypollfeses· figuradas. DOS 'tantoS; BflDO.S' pres1d111• O' .. senado;~~·· O:JIIJU8~Jld~·.:ji8JI.&(O,!'~ 
regne1 imentos .. • ·,Ctinvem :'satiirmos de 'tàntá pressão'~ ·' · :· :. · · ' :Pela. Ba_h•a ;· ancreparem: ~.o.-~o~~e .· ~~e.sJden~e·; ii? c.o!Ja.~lb~, 

:::: ,;·;:.;;~::<::· ... ,.,-.,. , ··:· · '· ._c.·:···.''· do deCe1to·de nilosaberreslstJr.·"··''·1 ,·t·•:r.rr,r~I.nr;::/l·:' 
.,.~.o.sr.. ,jJoJdml-0· ,nobre senador que acabá:.de·lal· : ··Sr;· 'presideritl'l; 'illto .é'istó! devido···nem a'bo'a'!iiaJma'f':llo>-. · 
lar. disse,qoe o.\ projecto,pqr. mim ap~esentado i·niio att~n~e nobre presidente .do: ~o·nselho, li~m. á ·fr~~.ue~~;;·~d.~:~~·pjr~J~;~: 

· á.s.p~eiençGes .dos .estudantes,· .que-.ex1stem pendentes ·de so7 E' um systema., pol1taco .·. ar.vorado no: paa~,-a condiiCen~: · 
JoeilÓ ílo. senado; mas ,eu.creio qne o projecto do .. :nobre. denda: •· •• , ',' . .. ' ... ·:· :. : ~:::··~:;··i·-··: -::;;?~:~""-

·sónad!)r,ié :q_u~;.,é int.eiramente cmanco ·:&::est_e' •!respeito,· e : · o. Sa .. SrLVBI~ALou~ :: .i:·Q~~:iiido :~;tr~~~~:;,;;((''~~I~r 
n~~~O_.!JlBII,;:.por:Iue.,neli~Lnão:~e;trata de ·exa.mes •. pr~pa-:-· · .. · . · · · ... ·: · ·.: , .. · ,. , ... ,;>.; ,,.'.\ ... " ·
ra~o~aos.;. qne é J n!lamente .sobre que. versam ; as :petiçGes,; . o-Sa. VIEIRA D.l .SJLV .1::"'7'. ·.::.que ~~ rexe~la. ~~:.t~~l:'~; '. . 
que-.anondam •..• esta·•casa.: 0: anuo pass.a.do foram .. a . per-, Se ·nilo foss.e:a C01Jderce_nd_s?cia~ d~. ~~b~I!;.P~~~·d~~~·,.do.~ .· ·, 
to"·,de tdnzentos,. ,est~, anno ..... vamos .do>mesmo.•modo;, pa•: c~nsel~.o, estou .. persuadad" .que. ·a: ·JI1alora~:,a~,~~-~!al1~~: 
reçe~!lle ,que· o. n~br~ senador• ainda· oilo relleetiu . nem· )~o amda; o. suate~ta • na . camar~ ·. do~ ·.~ep.utados! · W:~~~r~:-~s;:-~ 

. o;qu!I . .SBé:acha · daspoBio ~na. mesma .emenda! •e ··como .apre" apparocado~. E .. u~q · systema.. pohtaco .· ·orgaoa~ad~.-.c~m .,c.on:-• 
sentianagora· repeiltioamentê; peço: a V. Ex. tenha a: boÍl- Ira posição ao .. syslema :da resistencia/' ..... ~: :'.--:~ ··:··~;';(•_:-.:7, 

· d~de1de ,siajeilafc á•.approvação_.do s~nado uín reqoe~o:imento .' ·Esse., systema.= · politi~o· de· con~~scs.nde~a;~ e~t-~n:~::~e.: 
me~:p_a.~a· qn.e ·esta.;·maleria' se!a,.devolvida. ás commissões ás pr~vmclas. Se .não Cosse a pol!llc_a. da·.con~ef,~e~,J.e~z~{· . 
de .lnstrucçito .. pobhca e J!e Jegaslaçilo, a6m • de ··que> e lias poderaam .os·; presidentes :·~e : P;rOVJDCia _garant~r~ sem~~e rao : _ 

. dae~·com_ a brevidade~ossivef·o .. seu·_pare~er, pois nil~é poverao o tn~mp~o das urnas?. ~averJa.'fran.~e·-~lea~~W'lr 
possrvel que:: deste _modo:· se; tenha:·. coahecamento :, perfeato Invasão -:~as" agreJas, ~elas· tropas · do '·gonr_no} .· .~~·: ~li~~·. 
do; qn_e. ~stá,. em:; dascussão. :-_ .. : ... •~ : ~ ,, ... fosse :a. condescende~~ta, as .. ass~mbléas prov_a~c·~~s,. a~,op:) 
;~:Eoa···bdo 1 apo1ado e ·posto·em. alscussito=;or seguante· · .. , .tando a_mesf!!a politica ~o p~es1~ente, cre_!lrla!" ~~prego~;: 
,:::;:-:,·\' ,; .. ,. .. . -·~· .. , ~ :-;- , .. ~. . . . · - Dilo: .. no: mteresse _do serviÇO publaco,· :mas n!)·anteresse~:.d~s· 
,; , .,, <-' . . . .)leque.,men!o .· .. parudos, das a:fl'eJÇões:pessoaes de quem~:governa.·,:.vem!ls'~!o 

, .... ;· .... ·. . . . . por exemplo, 'na. província; de:·Sergipe;,:o·,p~sidénié;·;pórf: 
.•:Pro~ônbo que. _seJa tud~ o que é ,!'clatayo, á. m~tr!c~ra. condes.cendeocia.,. preenchendo: ca:deir!'s,~qn.e;n1l~J~od!â1:p~~4? 

remett1do ás commassiJes de ~nstrucçíto pobhca e_ de Ieg•s- .encber sem coo curso; unicamente•para favorecer :interesses;· 
Jaeá:o:.:....:Rio/1 6' de· Julho·. de l87 i. '-Jobim: pessoaes mandar ~-paga.r súbveaçiles ·.a · compaóiiiài;·fN8Jn.: · 
~~~~~~;~~~· ~~~~~~·.~.;,.·~~~~~:r:·~.· .8~.'. presideniêi atten,der .álJ.· · circiamstanciail. · pecuni~rias( di\ i!pto~i~~ia~~~~. 

_tinba:eJD:mentee pedir;o m·esmo adillÍ1Jeoto requi!,Í'idó pelo: Qua~i todas :as;· provrneias<do noit~ }B~ilo :em,'!iii~!d~ç~o,'{ . 
nobre:'llenador:;pela~·provincia• do Espírito Santo: ,:A ma.;; gracas á. politica de condescendenesa:.de-:seus presldentett;> 
tcria-:iJua .se, di.seute,por máis restricta quo aeJ·a··á ·matricula. .. Nilo rauo da mioha,provincia,.onde·c~m~éou'.lamil'"iilailii'c 

de 0uro;,desde .que temos. a ·foTiuo& de .se.-.:gôvernado~pelo; .. ,··. de. estudantes;: entende com' o.systema adoptado. pelos és ta- .. 
latos:· daS. .. iaossas<:.(aculda.des, ·manifesta grande tendeuci~ ministerio de-7 de.Março• P~bre·provincia·p :.•r ·'~,.~c{i·•)·:: . 

. para introduzir-se ·no ·.paiz·:o ,ensiilo .. livrl!,; e, como ·bem : ·O Sn. LErrlo ·Di CuNriA::· ,;;,;,_;; Agiira': ine&Ííici 'á'cab~i.:'á:::.· ' , 
•· pond9r.~~.; o,, ,no.b~e .... senador. pela . província do Espírito Bahfa de_ eontrahir um einpresti'nio de fOO': O,OO'í·ii.'~JZ'•l•; , " 

... · .Santo, a:emenda do illustre. senador pela província de.Per- O :·s.l.' VrEnio~. .~i ·~,L;Á.:~ E~ià. .PP~Úi~:à:,-~·ê>:~~·~~~t4t 
,. Ji'ámbuco, '•membro .'da · commissitó de instrnccilo publica, cendaa levo.n as. assemblóas pro:vanJ:aaes a;crea.r. ·comarcas"· 
- 'nto· remove todos os inconvenientes. . • ; iilo'''depre!s~ passou' a· rerormaju'diciarlà';~e,:;ahi:;iliJI!eis~/ 

. · :.'<i~ã.IJ>i~ersps :t~em sido' o·s mo,tivos allegadoa pelos' es!udan- uma ali.oviito _de .nov~.:;: juizes d~,Air.eito;;recru.ta.~os;'~lilia;J 
· .:.;:t~s<qu~·teem·requerido. ao'.corpo 'egislativo'dispeosa itos Deus como) .. ,:,·, · .... :,;. :.:;. ·::,:: .:, :: ... ~· ;.:;.:;':;;:~:;'. 

•estatutos: .da_s academaas .para se poderem. matricular; . E tilo co.nhgioso. :é e~ te ~ystema:· de,: c;o.J1,dê~có,nd(ai~j~;J. · 
:talt'a•1de idade,: .de preparatorió~/ etc;; àssim · tP.mbem~ a que 111es~o o. corpo !~s1slatno n.ito . 1lc!l!J .. ~sento.: , deJI~.i~· 

· provilleo~iá deve ·ser mil is ampla.. Eu apenae o:fl'ereci lima .atraz das co.marcas v1era.m ,as, novas, relaçGes,. e .. ,,!!m.;_J.ez,;: . 
. súbemen·da. á' do nobre senador _peJa. província. de Pernam- dá ordem, .e da regularidade, que reinavam.,riiia.trib.oíaa'éí( . 
. btico ·,aflm·:de.·qarue conferisse,. nilo ao ·governo; mas ás de. segonda instancia, iotr.oduziu-se n~lles :a ·des.or.dein/a:. : 
congregaçGe~; •;esse ·direito quanto á ~a1ricula . dos esta- anarchia. . · · . ·. ·' ; ·. (.,,: ,; .··· 
dahtes/'e ·fol'go . de reconhecer qae a emenda sobilitotiva · · · · ' ' 
do"riob'i'e'' sería.dor pelo Espírito Santo torna a providencia . o So~' LBJTio . DA. CUNII'.I.. :~Nilo' com a 'êreacliô I das' ' . 
mais ampla, como cumpre que se adopte. · · . · rolacões, mas COill a'reforma· do 'Sr.'vlscónde ·'dã 'NÍIIié~ ·~ 

, A: ·minüa·emenda parece nlio ter merecido n acquiescencía roby: · . · ·. · ' · · . - · · · .. ··· :: · · : :· .. ;·_ ~5Fi:i:.i,!d.' 
. :·::·2~' v&r': '· ,' ' . ' '. .. ~5. .-; 
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j),_ sll; VIIIU Dl SILVA. :-A.'·condeacendeocia iovad& der; é isto o que quer-dizer Lehr.(rnheil>(liberdade'•de'~en~ 
ai6 ,a judie-tora, 01 tribunaes de. t • e t• instaneia. Na:o sino) e Lern(reiheie (liberdade· de ·aprender.) <'.: ,.;_ ·;·~~·:• :i .;.::ii 
JííL :maiueguran2a nos julgamentos I __ ---. ·' . Ba a este um systsma oppo•.to,- e . 11ós o.-. enco_ntramos 
;-·Nilo. attribuamos os resultados deste systema pohttco na Amarica do "Norte e na Inglaterra:' illi o· ensili_o.:supe~ 

A.defeito orranico do nobre presidente · do conselho, de rio_r é completamente independente do governo,; nada:)~ilí 
quem· ali(s conhiço a gene_rosidade de animo e o _cava- 1ue ver com elle. E isto é um mal. · . · · . · · · ... , 
lbeir[smo de caracter e· cojas relaçiles . !!.articularmente · · - · · · · . · · · . 
acato.e apreciei. E' uma politica ·organisada, que nasceu O Ss. MENDEs_ DB ALliiEJD.A. :-'-lato é melhor.::_--·:..::_: .. ··' 
principalmente da fraqueza 'dl)s gabinetes, que parte _da O Sn. VIBIR.A. DA SJtV.A.:- E' um mal. Póde-se .conci~ 
alla admioistraçllo, estende-se até:os delegados de aldeta; J' . -
e. VI_ e dando rm · res_ aliado as provincias entrarem em li qui- •ar a •nteoeoçllo do ·gonrno com a autooqmia .dos co~pos 

b academicoa, e a prova está Dl\ A.llemanba, na Belgica .. ,e 
_daçlo, Jiqui~açlo em que breve ent~aremos nós taw em. I ta lia ; oiro é, por~oto, um facto isolado.- . , · · ' · ·· 

O Sa. LBITlo lu. Cusu : - E' um neg«'cio serio; o · · · · · ' ·' ·:. · ·, 
~111 Sa. ssnnoa :-De outra fórma~ · ':·:" · " ~ ~atado financeiro ·das proviocias é deploravel; , . • . 

() Sa. VtBIR.l ~.A. SILV.A.: -o projecto do nobre. se• o Sa. VIEIRA. D! SILV.A.: --Nilo é .de. ~utr~- ró~~.::·;,~ 
nador. pela· província do Espírito' Santo, ou antes -a.sua Belgica reconhece· a par das uÓiversid.ades';o.tnéla811i 
emenda, .aseim como a do nobre senador por P.ernam- que slto as de Liêge 9 Gand, as universidades livres, que 
huao, provam llma cousa, a necessidade da reformar o são as de Louvain e Bruxellas• Assim tamhe~na ·Italia 
.en~ioo, superior. do. imperio. Ha teodencias para. despren- ha universidades que chamam-se. livres,· mn--que verda
~ermo~noa . do, monopolio do governo. _ _ _ . deirámeo~e não o são. e âa quaes se pode.rllo. antes chamar" 
. Nóto trea _. deféitos capitaes na organisaçlo do. nosio municipaes .ou proviociaes; , · · :-; ' 

·enliioo:~~P.efior :: o'monopolio. _do governo,_ a _cenlralisa- Eu nllo admitto universidades livres.; •• ,·· 
ç&o exagerada a a falta de estJmulos nos professores, ·nos O Sn .. MsNÓss IIB AtliiBID.A. : ;_·Silo ~s: qia{' ~~ho 
lentes. N4o podemo a considerar a instruc~ão publica, nem melhor. . · _ ... -· · - ,_.- ·. 
dar Jbe a ·orgaoisaçilo poli~ica de u~a .reparti~llo fiscal, · ·· · ' · - · · . • • • · .' ; . 

•admi!J,islraçllo · de correios, .ou capllauJa de. portos ; é . O Sa. VIEIR_.l DA. SILVA. :,.-. , , ~·E' preciso uma tàl.óú · · 
cous~·müito diversa: . . . . · . qual interve·nçllo ·do governo, mas a pàr da·aulolióaiiã e · · 

E' preciso abrir mão do systema antigo, do systelna da da iadependencia. do ensino e do e·studo.-. · · < ":' · :_ ·. 
Fran~a e.Í:IIender ao ·progresso material _do paiz e á ne- -O nosso sjetemJi. é o fraocez: iotervençÍI:o'absolúta dó .. ::· 
cessidade da ditrnsll..o das luzes:. é ind1spensavel que o govern·o. · • · · . . ·. . , ·· ·:~-

ensino superior acompanhe esse movimento do progresso. O Sn . .M_ BNDBS_ DE At_MBID.I.. ;.,..-__ Apo_-i~d. ·o. , . ·_· __ ... ·.< .. · '·.-.·.· .. ~ _· 
Temos lima verdadeira bureaucracia academica. Ao lente _ -_ 
pregui.coso e indQlenle, o· regulame'nto do governo" presta · O Sn. V tE IRA. D.A. SILVA. : -----;:No tempo :em: que. Coram, 
as mesmbS garantias q_ue &O lente zeloso. -e cumpridor_· de· I!X~edidos OS es_ta!utOS que ahida vi.goram, S6ria;llm c-verda- . 

. seua·,de:veres. Cumpre,. pois, 'estabelecer,_ introduzir o ·e~ ti- de~ro mtlhoramento; mas boje. já .se -não. :póde.manter :o 
muJo, o que só-pó._de __ redundiír em beneficio da scieilcia. que foi feito ha tanto. tempo, é preciso reforma;,. ,. : ,.- :. 
, Nilo_· ~ou muito_. adepto ã Jibsrdade · abs_oluta do en'sfno, ·A emenda do nobre seaador .por: l».ernambuco: .. pre:vioe 

mas, ~ambeni não. quero a intervençito, absolut~ do governo. apenas uma bypothese, e é quando ·o ·estudante. n_iio: cheg~ 
Qaero. o meio termo' e o encontro na organ1sação do· en- restrictamento o o tempo-de: ·ser matriculado,:iudepe-odeote 
eino ~uperior da A.llemaoba, da Belgica e It.11lia, segu~do do}avor. Com Mo nllo. se- dá- remedia. ao:mll;'como. 
as ultim'aa rtCormas. · · bem ponderou o nobre senador- pelo ·Espirito -Santo.;- -os · 

0 s~. JoBIM :.:.:.,. Apoiado •. - estud<~oles cootiouarllo ·a vir ao corpo.--Jegislalivo ·pedir~ 
diipeosa de· idade, de preparatorios. ·A. propri.a· atlribüiçllo, . 

O Sa. VIBIR.A. Dl S1LV.A. :_.:..A Allemaoba serã sempre o que pelos estatutos era até aqui da· co'nipete.ocia das :con.,._:. · 
modelo; a llalia nllo tem feito senão copiar a Allemanha. gregações, o nobre senador passa .para o: governo ;l'f.iel~_:'é.' :::,-
. A.'quelles que nllo· leem o aliem !to, que nil.o podem entrar o mesmo que nullificar -semelhante att.ribuiclo .; .é :,·ama<> 

bem no mecbanismo da or~ranisaçilo ·do _ensino superior da cenlraHsação extraordioaria e . sem · necessidâde;_, :O- ·pro.:.::'':·:'. ·.'~ 
A.liemanba, eu aconselharei que leiam· ao menos 0 que se jeclo do nobre sonallor pelo Espirito Santo -é.'mais·ampl~i!:'·:::·:~ · 
tem· leito na ltalia nestes tiS annos para câ. Alli se teem e por i:to mesmo preferível.- .. ;'. : ·· >:,~··:'· .:cn.;'> 
discutido Iodas as .leis de reforma. da instrnc!?ilo publica· Desejaria, Sr, presidente, qua o.estudante qae~nilo::aê ·· ~-
Em·· 1859, a-lei Casa li deu a base da reforma da instruc- apresentasse ·dentro do· ·tompo precisei ·pai'a'ser"iliatricll:tF'-· 
çilo publica na ltalia ; veiu depois a loi Matt.eucci, que lado, ~u dias depois do encerramento. das mati-iculas,ire.;;:; 
estabeleceu as taias universitarias. Será., pois, conveniente corrfsse á congregaçilo, que esta o mandasse admitti(:" 
que óa nossos estadistas consultem-estas lQis;.e as provi.· como o11vinte; e ·uma. vez admittido como ouvinte, ·com:,,· 
denCtas que .encerram. Nll.o quero excluir a intervenção do I\ !testado do lente da ~ad~ira, · Cosse admilti.do a exame'· · 
estado; até mesmo porque a liberdade do ensino exige vago. Se o es_tudante sabe, seja approvndo ;-·se nilo:saba,: 
essa · :iotervençlto. Na Alle_manba aa universi.d~des não reprovem-o ; não haja condesceodeneia, reais~-se. -·:.~;.~wi 
silo completamente independentes, silo até. universidades O s·a. MENDBS DE Ar.MIUD.I.:-Ioto é múito.bom'de dizer: 
do_ estado, mas maateem a sua antonomi.a, ha n~llas 
liberdade ·de ensino, de discussilo, liberdade de idéas, o o O ~R. VniiRA. ~A. StLVA.: _.:. Nilo aclio · di.tncil ~-f~;f~; 
e~tudante · tambem ~m por sua parte a liberdade de 11pren· -tencia, quando ella resulta do cumprimeJ!to ,do dê~er:~·l;_,.f.::_ 
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P;)~o!~Sá~.:llzlriiia.uiAúrBrliA:- P~ia ae esti·na indolê tendenteaaoa eetadalatel · ftcarlo .adladoi- at6 k diacualo • 
du hràzileiroa 'a:coÍideacendencia? I· · . · · -deste projecto, .perganto eu: o preiente :.âdl~ment(i•· 
::1:o•!'~l'íi;:yr11 aA.:' n S!í. vi : · _ Nilo está. tanto na índole porta a nulliOcaclto do. outro. adiamento, cio 'êontlirda'eite· · 
aôj:hrasilêlr·oa, esiã alitea·oo aystéma de governo; é moder- depois da . approvado o oll'erecido pelo. Sr;· 'lo.hin:'l' .. '.Efíi 
nissimo;'6 dli"agora ; e a. prova. temos ·em _liomeos ·da tem- tornaiido.:.ae indefinido-o adiamento doa 'projee&oi i:eiÍÍtÍYOI . 
para ·do nobre 'visconde de Abaeté e ilos seus companheiros :o:d:~rs~:::~s, co~o se Aisae aqui a prili~lpio} ~f~~! 
da fandaçilo do Imperio,_que, resistindo, lograram conso- o' qae- eu'_enteodo 6 que deve approY_ar_.;.•e'·.o.ã_réJ"éita_ ·_i-_.~ . 
lidar a . s.ua obra,· legando-nos as melhores leis que pos-
suímos.·.,;.;-.-'·; .. · . se este projecto, !em ir maia á commisslo; porqae a·;m&: 

teria a aba-se discutida. ' . . ; .·· '/ ·' ' '. -~ 
· -~~:() .. Sà}'Ms!'naa DB ALM:a•u·:- Slo raros asses ea- Tod_a,_·a diillculdade; Sr. presidente; p_·ro:'é_m·d.~_ae'qãil~. 
·racterei/':: ···· ·. • · -:. ·: d r 1 rer . •spe~s~r ,na .Jei apoiado•) ~ue ·!o.~a~em r.eao u,ç,~ea ' 

.O Sa. Vni1u ~i s;LVA :::.:...Eu desejaria que se 'fizesse- ca~tiiSticas, applicav&is a·aste ou Aqáellà estudalite, cori:O · 
a 1eforma do ensino superior, -que, na minha opinião, é s!itoin'do-se' assim uma afilbadagam, em vez'dfra~:Ji~iD• 

. uína. das .necessidades da épocá. . . · c1pio. de justiça (apoiados), tomaod~-ee tempó,ao.•~l!~d~, · . 
• : A_gora;:por'ém, trata-se tilo sómento da ãesembaraçar-nos que Já de poaco displle para tratar dos negocloa imp,or· 
deasa;ll~la!illõ,de·.reqaerimentos da estudantes; mas é pre..; taotes. · · · · · ' · :. · _,., ' · 
ciso cortar,·o• mal: pela raiz, é para isto oecessario é que . Em iodos os paizes a em o·'nosso os eltatutõ~··daiofa,• 

. se·preveja·m·todaa ·as hypotbeses.em que •o éstudaota; com coldàdes marcam as .condicllea. ila matricula, ·de ell:ame; 
'jua~içá; •pó de' ser '11dmittido ã. matricula, ou conio ouvinte; de 'appr'ovacii.o, etc. '' . . . • . ' ' " . - ·. . .·• :<' ' 

. podendó··fazer1!xame vago; · . Nito se_ ·querem, pôrém,. sujeitar a easi rlgrà:.Jé~al; .. 
Se tivermos occasilo de tratar ainda este l!ono da·re•. cada um,apresenta a sua'excepçio. ·Pargllntô~: ja sé~'rili 

.. ·f~rma. da instr~CÇliO''pobliéa; bei de OCCUpiit•me com OS DO .mundÓ parlameot.o algum tciD}àr ConheeiméatÕ dÍI tfil;, 
. ~·IJ:~rentes systemas,-apreciando o allemilo, !l.fran~ez e o pensa .dé estatatcis a favor deste oú daquelle 'eiítudànte·f 

-lielga r ···entretanto· fique desde já consignado que hei-. de .·Os, preparaiorios. sio o,u nii.o silo· ·necesaarios '!· Shilo ile• 
:. pngnar r-ela autonomia' univarsitaria, pela Iiberdàde do· cessa'rios, él:ijam~se ; se não· sn:o necessarios; acabe_.•e'éom 

ensín11 e ,do estudo. · . . . · . elles (apoiado1); ·ou corrija-se; · dimiuúa-aà 'õ·numero:delles; 
_ . .' .• .;t'alvez .fosse conveniente a admisslio dos prÕCessores . E' mister a Creqileocia? ··Bxija'-se.' Na:o é miáter·.â'fr~· 

. livrea, c,cimo existem êreados o_a Âllemaoha a_ n:dtalia; os! :qneocia? ·.Entlio haja matricula voluntarla;'·como"se·!~áz'· 
. · " .. :P.~it)ati~,.~nllgnanti, ou a titulo -pri~atuen effecto legale, :na Eóropa: . ma.tricula~se ·o estu~a~te; V!'e -~u ·na:,-~ !áe_ ~á 

. como se exprime a lei;· provideocias'Sobre .os exames anla, ·e -no fim é. approvado· ou reprovado confor~e o 'seu. 
e pagami!Dto· dos cursos pelos estudantes, como se pratica :exame. · . . · .. . · . . · ·: ·'' 
naAIIemanha e sé'acbátambam adoptado·naltalia.' Ob- .. Confesso. a V. Ex. ·sr. presidenta; que ·tenbo::um: 
jecta~&&\ao B!&tema:.do pagamento do· corÊo pelo estadante certo pejo de _ler-.em nossà collecça:o. de leia,· com_.o-ar:do 
a<dependencia. em: 'que-deste: fieam ·.os professores•· NiL anno passado,· ·uma rela~a:o .. de reaolu~llea< votadàa ··pelo 
Allemauhil. .o estudante paga ii-Cilrso · qae· frequenta mas corp_~ legislati~o soine~te para, estuda,ntes '(AJloiall~s)~' . 

. oito duectamente:ao·professor:. é• .. o questor da uoinrsi- Depo1s nós aqu1 aos.qae1xamos dequeon1Yel daullrllcçlo · 
· . daile,que •recebe • o· pagamento ,·ou procede i .co.branca. baixa, da. qae a 1guo~anCia vl:e ·tomando co,lita. de todo o 
· Outra objecçlo' .'6. a rivalidado que .pó de· daNe quaôto paiz, e i~to de~graça~ameilt~ ~~sim_é;·,aagmenta-ae·o:aa-· 

aoa·,:professores:.• .. esta. rivalidade . nil:o ll. senlo · o .. re- mero da~ maten~• a e.st'ldar .e cada vez :aabHe· meaol•dl 
sultad0>da:.coocurrencià~. Além disto;. é preciso ~tten- tod~aellas; eata'é que é a·verdade.: · .· . .··:s•,,_ 
der-se;,.tamhem :aos :estudantes• pobres, que nllqóde!D .. o"sa; ZA.C.\;(AS ::..::o~ meninos' estailâni maiÍ:'ol iô~ ._ 
p~gar as taJ:~S aniversitarias~ ·~eria: CUI!VeUiente adoptar:se ·mancas do. qoe OS preparatorios_; SIO tersadiaaimoa'~noif':'"~ 
áo:eate:.respelto. alguma . prov1dene1a. Porventnra. com ·os romances do dia. · " : · '" · · .,, 

. -aaldos.<do,·oohre~minietro .da-.fazenda oil;o seri possível . . . · · . ·: -. · · 

.' 

· _:·~';disp~nsaressaa , ta:raa em relaçilo. aos estudantes· que se O 811• uuio' DB· CoTBGIPB :-Eu 'tenho .a: .experiilncia·. 
:.· .:<::;distiííguireare forem pobres·? . : · · · .; ·. .propria; t(lnb·o, parentea·educando-ae.e ~do que~àlgúma· ~)_~.~:.-~:: 

. · -~.- ();,,:-:,_Presto, Sr .. : presidente; a minha adbesllo ao requerimento razio· ha. para se .psnsar aEsim,, porque . alo. taíitaa âs ·'ma.: · . 
.... ·, J\ .<·:·,-.~{-/do~,nohra .. aenador ~peta~ oroviricia· · · do' .Espirito-Santo: ·para terias exigidas, que os esta dantes . n&o a pro( ao~~--~:· ~i~· 

:.;, ··: . .• qu~ seja de novo ouvida a commissiO"ll espero que se ·pódam aprofaadar nenhuma dellas. . ··.•· .. --.:. 
;_; · ·. adõptarl\o:um,:pro:videiícia em ordem a' evitar :que voltem ·Concluindo, voto · êontra o adiamento do. Sr:aeaàdcir. · 
· ··'>': \:áteetlicaaa pretenci!as.relativamante á matricula de-eetu- pelo Espírito Santo e yofarei · lambem contra ó )rojécto 
.. ··: ·; .. dantes;maia ou menos fundadas em justiça 'ou .equidade. de S. Ex. e contra a emenda do meu.illast~e amigo, qUI 

· ."l'r;.;-,,;,,~ . . • . . · · ' _oito tem outro l!lcaace que. o ·de tirar esa& attrihuiÇlo do 
• · :-· ': ;;s:,O Sr • .,aríio de C::o1eglpe 1- o: nobre se- corpo legislativo para-a:conferir ao goverao; qae. aliái:já 

. ·~aador,,o Sr •. Iobim, proplle que· todo qaauto é relativo .á nii.o· póde com ·os trabalhos a se.u. cargo;. acc_reacendõ 
~ateria.de·.que se trata, seja·. remettido ás commi6si!es de receiar eu m·uito que esta concesslo feita ao gnerilo'ie]à 
inetrucçllo pablica e de legislaçlto;· por conseqoencia, na: o só um 'monivo, nltci só para constantes. cenallraa ao· mesmo • 
·1!-~,:~em.enda additiva de S. Ex., como o projecto, que. é governo, como porventura para iojusti~as qne,elle jl~~iijrie;i:~ ,_. 
tamõem delle, e a emenda do nobre senador pela proviliciB Portanto; voto contra tudo ·e irei votando contra' taea iJü:; · 
det'Pér_nambuco, devem ser remettidas à essas commissllos, pens:1s, ·porque, desde; que. o- .. senado .se reaolvei â'll&ô'~--•. ' 
ficando·asaim adiada a discusslto. Mas, como -os negocios dai-as maia, creio qaa isto ba de cessar. (-Apo~ad01.) ·> 
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•. Eu s"u- do ,tempo em que nilo. se ·1iedia dispensa do cousa . approvaçllo do corp_!!·, legislativo;. se ·:Viessem a. elle;. ca~a·. 
lieabuma.- Se o estudante' oito !azia acto no fim do anno cabeça cada sentenç11, e prov11yelmente nilo seria,.ppssivel, 
ou. ,ém· Fevereiro, perdia o anuo e nunc11·recorria ao corpo fazer-ao nada. . . , , , , . . _ ;-. ·.n . ; 
Jegislativ~; ·. · ' ' . : · · Estas_ cousas costumam-so!azer por meJO_de,uma::.au:-: · 
; : Hoje .pede ·se . dispensa de frequencia ,de estudos, de t_orida'de, o ama autorid11de que tenha as habilitações,~;~~. 
actos, emfim de tudo; e, como ó_ que um estudante ha de a força noce·ssaria para impOr, o fazer c~m -que seja _ca_lll~,
pódor éursar o to nano da ·escola de medicina, ou de di- ;.rido· o que se determina, o que, ainda que seja, impor-< 
reilo,-e ao mesmo tempo· estudar·preparatorios ?- Se que- feito ó melhor do·que andnr atraz de perfeiçãq sem,*unc~ 
rem!)s-·. Jnstrucçã;o, deixemos que o, governo laça as re- achai-a, como fazem os francezes. -
formas que a experiencia aconselh3r j àe .não qu&remos, . o mesmo se pó de dizer a respeito de uma .. conslil~iÇã:~. 
entilo. é diflerente :_ dispensemos. tudo. (Apoiados.) politica: creio que' não ha uma assembléci deliberante,-

que tenha ria sua totalidade. contribuido -para se, fazer. 'o·. '!!Ir. LeUão. da Cunha :~Sr. presidente,· .uma constitui2ão sem defeitos; é. preciso que haja. uin 
preciso motivar o voto que tenho de ·dar, quer contra ou outro membro, que _tome essa iniciativa. 0_.. mesmo 
0 adiamentó proposto, quer contra a emenda substitutin." acontece com os codigos; _uma cabeça. ou out~a é .. _,ca~az -
do· rioh_ro senador pelo Espirito'Santo~ · _ de muito, mas só muitas reunidas, a traz do perfeição,; que 

O Sa. PflBSIDEÍ'!TE :-As obsorvacões do nobre senador cada nm imagina, nada fazem. Desta. maneira nada,abso~ 
- só_ podem'referir•se ao adiamento.·· . luta mente se faz, cada um· vem na. discussão. com· as suas 

0 ·sa. LEITio ni Cul'inA :-Então voto contra 0 adia- opiniões, com as suas idéas, e quer:qtie ellas prep~nderem~ 
. · - Foi o_ que aconteccll na escola de medicina_ do. Rio . de_. 

mente p_elo simples Cacto de ter de-votar contra o. projecto J 
e contra·_·ll emenda substilutiva. Na occasião competente, a~ir~esmo acontecerá 00 _ caso dê_ que_ &ratam'os' ; : 5~' 
motivarei o:voto 'negativo que pretendo dar. cada um qoer entrar nesta discussão, . se .. cada.um:-quer· 

· O-• l!ilr.- Zacarial!l· prónunciou um -discurso que vir com a soa regra, com a sua imagina!)ão, o ros11ltado 
á br· d A 'P dic será não. se lazer_ cousa nenhuma. O, nobre scnador.pelo. 

·ser:. pu tca 0 no !Jl 
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. e. Maranbiio- é_ de parecer que se r11jeitc tudo,. u meu,re~: 
O Sr. ifoblm:.,-A experiencia tem-me. feito con- querimento de adiamonto, assim como .. todos os .. projectos 

venccrqUJl nestas m11terias, ~·:ada cabe2a, cada sentençl!. que ahi ~stão ; mas o que é. que;S'. Ex, .quer .que.fique .?: 
Nunca se decide.nada, e nem se póde decidit em .um corpo Isso. não nos declarou .. Quer que fiquem.os examons-.taes, 
delilierante, _composto. -de grande numero de membros, e qua~s,. com. o meswo .rigor que existem aclualaieiiie-.?;, · 
sobretudo se cada um -se julga com a·instruc2ão e as Se esta· é a sua -opinião; -o resultado .í uma ini11uidade, é , 
babilitacões nccessarias para poder dar com acerto a sua uma injustiça. ; um mal m~ito grande, que .sé ,faz ás p_ro~ · . - . 
opiÓião ·sobrá ellas. o. re5Ultádo que se tem. observado nas vincias" do Imperi_o. . . . . . ·. . . .. . :. . . . ; . ".,_ 
disctissGes· .dos . corpos deliberantes é_ -Jicarem sempre as Senhores, quaés são os mocos, que, se Jormam ·na :os~- ·· 
collsas rro"m~smo .Pé em !Jno se achavam. - _ . . . cola de-medicina do Rio de Janêirô e ·da·Bahia- ? .. A grande.'.· 
. Assim aconteceu cm 18(5 em Fra11ça, quando houve par\e, a maioria delles silo filhos do Rio de ,Janeiro ou .. da .. 

• grandes .discuss.Gês nas camaras sobre a .organisação das. B~hia. Os filhos das outras províncias . ficam •. afastados: 
escolas de .mcdic!na .. A.:, frente dessas discnssões figuro_u- d~s~a profissão, quando é de .absoluta necessi-dade_ que elles,· 

· M. ,Cousio, .. que creio ·era então ministro ; isto pOde-se sejam lambem iniciados nella .. Na escola. de medicina; do
verificar nas' suas obras. M. Cousin torno u-so a este r.es- Rio de Janeiro mâis: de metade dos estudantes ,são .filhos, 
peito ostacionario, foi de opinião que. era mel~or conser- do ·Rio de Janeiro, porque os. filhos das proviilcias.nãO!. 
varem-se as cousas como estavam depois de- muitos deba~ podem vencer todos os preparatórios, que são hoje-.exigi~- · 
tes, · o assim se venceu e naila a e· fez. · · dos coin Ulll ·rigor extraordinario. . . . . .... , ... · ... ,, _ 

O mesmo,tem acontecido entre-nó~: a lei de 3 de.Oú- Portanto, senhores, (a~amos alguma.concessão •.. A._con"!. 
tubro de 1832 determinou que as faculdades de medicina cessão que se _faz. no meu projecto. é .unicamente,oaqnella,
f~s~e.Dl ,en9arregada1 de_ organisar _Oi.fCSpectivos estatutos; parte que-é rei}Uerida pelos estudantes, .e est_es ,não';re_..o '-
nO: :faculdade _de ,medicina da .Bahia . havia um membro, _o querem , seniio interinamente a dispens~ do- um, o~ dons·:, 
Sr.,.Paulo. A.rl!ujo,. que organisou · logo uQs. estatutos, e preparatorios. Creio que nisto: não ha inconvenientei~quall• .. : 
es.tes .Coram approvados pro:visorianiente pelo governo, e do nós vemos que se; procede _da mesma maneira em outros,,_ · 
assim ficou ; mlis na escola de medicina . do Rio de Ja- p~izcs,: muito _ mais adiantados do que. nóS'em civiJis_ação. 
neiro.)o_von:se oito_. annos a discutir, a mataria, e nunca e em illstrucção publica •. Na. França,.:on~e ajostrucção.' . 
houv.e,-accordo sobre cousa nenb11ma, de sorte que"•vimo- publica esta l!lUito mais adiantada, um-estudande póda_;· :. 
nos. obrigados a pedir ao govorno que. fizesse o que en- frequentar dons annos as academias, sem ·ter feito ,exame,. · 
·tcn.desso, e _elle mandou executar. interinamente um pro· de p_reparatorio algum ; depois -de dons annos de Ire~, 

· jecto. •que apresentei; mas, não pqdendo· continuar-se a quencia, é que não pode ir adiant.e· sem apresentar oxa~: 
existir da maneir!L .interina por que tudo estava naquella mo de bacharel .em lettras e em scien_cias. :Porque razão,: .. 
escola, o·o anno de 1iM o governo foi autorisado a dar~ pois, havemos nós . de levar o . rigot: ao ponto do niio 
lhe ... reeulamento, e. a pol-o immediatamcntc em execucão. querermos dispensar, interinamente ao menos, nenhum pre-. 
As~im_. fo~am. expedidos os re~ulainontos de 181ii·c 1Sii6 para to rio no estudante· que. se .apresenta? _ . 
e p_ostos_; em ,execução, até que -fossem definitivamente ·Se- a intunção ó voltarmos ao rigor antigo;- onliio.é -
approyados pela _assembléa geral; isto tovo logar ha 20 muito natural qae o resultado seja continuarem as prO'(-ln·· 
annos, o esses regulamentos nunca Coram submettidos á ciae a nlto. tor os servcntuarios. da arte do curar, que lhes. 

..: 
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ti:'Íil~~~~~iis~!el·'que t~ôhani. Nilo _se· (azeodo, algu'in favor, os. artigos addi&ivos. que agora. ápr~se~~ei ~; eite· p~ojeét\. 
perm1tt1do· por le1, mo1tos moços v1ndos d1lllas deixaram de seJam ou nlt_o receb1dos; o· q~e eu •deseJara_:era·Jazer:ver ' 
seguir ·esta: profiselto; porque logq_ que virem que lião que o ensino nas nossas ·caculdádes·aeve·ser·melho'r diri.:. 
podeni·;venéer todos os_ preparatorios, afim ~de se matricu...;. gido do que ·aqúelle que é s~gui.dõ ·na. ·universidade'_ de : 
llir~~ na_:escola de. medicina; retirar.:..se-hiio, não poderii'!, Coimbra: mas não é Jacil conseguir.-se· que mudem de
parmanecer por maes tempo .no Rio 'de Janeiro ; entretan- opioiilo aqaeue·s senhores,· que Coram· all'lamentados·'ciõm:·o 
to':'isto-nlio ·aconteceria se se perinittisse que estes mocos· leite de Coimbra: ~habito é_uma seguri~a~natilreza·.·- •::. 
pódiuisem fazer os ·seus exames prcparatorios. nos intervâl- · · · · • . · ·-. --,·-· ·· 
los-ou d_as ferias, -ou. dos _tempos em que estudam·'as' ma-• o .sa:SJLVBIRA DA MoTTA :-0 que _nos está. Jàzendo· 
:térias:ensió~Adas :nas escolas de' medicioa, onde actualman- mal é ·o' leite de França_. . - . . . . . . . . :. , ... 
te-'hà:tanta."vacancià para isso, tanto tem!l'o perdido. Nilo O Sa .. Jon1M ·:-Pó de ser que nos Caça muito. maL en'i 
_vejó--nis~o. nenhum inconveniente; e é o que se: pratica em politica; mas a· re!peito do 'instruc~ão publica· não:, noaJaz 

· _outros·pluzes. · • . mal. nenhum; prouvera a Deus-que nós já· estivessemos lá; 
··C.iiin qu_e·preparatorios entra um. estudante para a .uoi- estou persuadido de qne o leito bebido em Franca sobre _ins--. 

vers1dade 1ngleza ? Não' se ·exige-preparatorio 'nenhum tr~cção _publica é. iofinitainente m~is ·nutritivo :.4o:que:o :
nem' se ·determina a idade;· entra-se para essas uni ver~ lelle .beb1do em Co1mbra, e os .noss_os cursos •superiores .illto · 
sidades com 10; .12 ou·U anúos; mas hA únicamente esia ,trncsão outra cousa senão filhos legitioios ou illegitimos· da
condiçllo a respeito de' idade, e é que ningutim póae, Cor~ universidade .. de Coimbra. Temos todos os ·inconvenientes· 
mar-se s~m t~r completado 21 aónos. ~ quanto aos !la aniveraidade .. de. Coimbra, entre os. quaes figura em pri:. 
exames'de preparatôiios fazem~se ,antes dos ·exames esco- meiro-logar esse dos pontos, qne-Cu.muitas .vezes-comrque'-

. lares,perante os mesmos professores das escolas: ··A maior .um estudante por mais vadio que seja não ... possa' deixar· do. 
parte das matarias dos primeiros dous annos são niàterias serapprovado.·Haannos em. que nem uoi só.deixa.de.iiel'·or 
de:mel!lo!ia, .e q_ue uni !Denino mu_ito Cacihn~l\~e aprende; o que é contra a natureza das cousas, porque necessaria
tem~se visto meo1no'11 ·_de .13 ,ou. H annos saberem anato- mente ba de -haver moço.~, que não· te.nham·:talent_o ,para 
mia·ineDOS mal; porque Ó 'uma séiencia IJlle depênd·e mais' a -profissão, 011 que Sl'Jam.madraços. iiU'' DilO _tenham•& 
da·memoria do que de_ r~ciocinio,.JIOUco tem com. 0 racici- morali~ade necessaria para ser medico. . _ 
cinio; corisis_te principalme~te em .: deeo_r~r. bem a ordem Portanto, a não adoptar .o senado o additamento:.que 
dispõtiição; e_. natureza a orgánisacão humana e 'das slia~ propuz, não sei cõmo ficará rejeitadó- tuilo; como' propÓZ () . -~
CuóéÇões, ;e IL phr;si.ca é a chimica, e a bota~ii:a, ein que uobro senador pelo ·_Ma'raobn:o;'qu~r-se que :cciÍithiu('essa 
depe~dem n~c~ssariam_ente_ dos prepa~atorios; de hi~toria; afilbadagem de estudantes, afilhadagem qile principiou'oésta 
de geograpb1a, etc., etc. . . . · _ _ . casa e na cam·ara dos· deputados, porqúe nos pfiineiroB~ dez 
_ E': abilo]utainén_te 'preciso_ toinar.:.se·üma.delibêracil:~ i annos os estudantes_· resignavam-se facilmente à_óil ·-exàiíies 
mas, se se :_quer volta~ .a~ anti~o e.~tailo .de rigor,:· sem preparátorios e não nos vinham tomar tempo;::níiis_:,ess'é's 
atte~de~ ~s recl.amaçõe~, ra~a-se: assim,· mas,. em quanto ex&mes' Coram -~depois. augmentad~s, 'silo hoje moito''·mais • 
a ·lei exutlr, é necessario cumpril-a,'' a neste caso 'as pro- ngorosos _e màis difficeis~:e, ·portanto, é neceiis&,i:io' algâma. 
vincias lião. "de necessariall,lenie soll're~ muito por !alta indn!gencia, e. se não ho~ve~ _essa iudulgen~!~ ~ r~s~l.~~d~ . 
dos neceasano~ s~rvidores ~a_ arte de curar. Só se· se quer· . CJI~~muará a ser:Cunest~ não 5Ó _p_nra as prov1nc1~, p~r~~~: · 
qu~· so~~~:ente o 1\10 ·de Jane1ro e a Bahia'(Qrne'çam médicós ·. n~~ ~~~o quem poss~a as. _ ha,h1ht_açõcs nece~sar1~s. p~ra_:~ _. 
e"cuurglil~s ·para. todo o Imperio, que as~im mesmo .não' e~erCICIO da Jl,?rfi~são m~diC~, como .·ta~be~~~ar~.~~~ .. dll,ll-:-
basta~ ;~ parec.e-l!le:. ~ma grande. injusti~a, que os ·filhos DISt~açilo da JUStiÇa.. , . . . .. . . . .. .-· . -· '.··:,: 
de.mu1tas pro.vloci~s- Importantes. sejam afastados de uma _ O Sa •. DARio nB Corx&IPB: -Esta -enganado; ,nàs,.pro':' 

·profissão· tiio,lmporlante com~ esta. Sr se _quer voltar. ao. vincias estuda:-se melhor dó q11e ,aqui. . _-.·· · _- :: . . <. ~ ,~ 
mesmo estado, o resultado é ,.a exclusiio de grande numero . · ._ · · · . . , - . .. . · .' .· · · . 

, de-'moços; que·:deixarão essa profiss_ão e' irão procurar ou~ . ,. OóSa.BJ OB!llll t:-d. lssoN~óde óddar-she n~ ·Bahdl':•.'~as a B~bdla 
· _ tras.,_ E•sabe·o· senado a ·despeza· :qne. faz. ·.um .. filbo .das ~ .. o. o _ra~1 o o. ..o. P e_· .a ver •a m1n1etraçilo; e-

províncias -no: Rio de Janeiro;·· -Nas provioeias ha poucos JUStiça cr~mmal_s~m corpos do dehcto-regu.larmente_·feltoa· 
meios- de ~studar .bem os p_reparatorios; os .que .lá eetndam por pes.soas lla~dlta~as. . , . . . . . ; .. ; , ,;., ·: . :· 
v~m m rep_~ovad.os 00 Rio de_ Janeiro': é, portan~~. pre·- Co~tmuo, pois, ,a ~ulgar que, é conyellle.nte,.: _ que .. vá .as· 
c1so estudar aq01,. Ora, um: collegial nlio póde estudar os comm1ssões a mate~1a que estâ em d1scuss11o, a ver!Doa .~.a 
pr~para·torios: cm 'menos ·de seis anoos, ·e deve-se .contar app~reco melhor accOrdo. . . . '-"~. ·. :. 
c~m;·s:OOO!I) de d_espeza; a escola. de medicina exige seis F1n_d~ o d~bate e post~ a .Tolos o requoruaen.to, nil~ Co1· 
annos de freq~enc1a e tambem a despeza annual nlto póde approvado; . . · . . . , . . · · · .· .. · 
ser· menos de 6: 000~ :·porventura· ha muitos paes de fa-. Prosegu1u a d1scusslio do P.roJecto. : .. -
milia ~às pr.ovincias que possain d~speoder 12:00011) para· o sr. SUveiJ.•a da Uott~::_Sr, preaiden'ié, 
dar a , um filho· a pr.ollssão. med1ca? Portanto, cumpre 0 _discurso do nobre senador. pelo. Espírito Sauto obri.:.. 
acabar c~m ~ssa sevomdade, qu? se. q~er. confir!Dar. gou-me a dar-lhe um aparte, quando S. -Ex., quereDdo' com-

O nobre eena~or pela . ~ah1a IDSlsllu m~1to tambem bater o systema das nossas escolas do alto·ensino,· conde·m- · 
e~bre alguns. art1gos .a~d1t1vos que· ~pres~nte1. J~. outro nou-as por serem ainda o Cructo de leite de Coimbra, Auo .. 
d1a a~resente1 ~lguos arllg~s ao proJecto a respe1to dos s. Ex. quer substituir pelo leite de Franca. ,_- _· : .. 
oppos1tores, o fiz vér que gostava de apresentar sobre o . · . · · . · · . • • . .-· 
ta,pet~ as idóaa que _me· pare~em de maior utilidade pu- O Sn. _ Jon1~1:-Nilo Calle1. em le1te ~e .-Franç~. •. _ _ 
bhca; embora não seJam receb1das. Pouco mo importa que O S11. SILVEIRA ~A MoTTA:-Fui eu quem !allou.Quando 
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(nobre: senador ·quiz. explicar os erros do nono:aito ensino· que con"m ·a· do recn~-o par~ o' g~~erno:~ ~e~~ici;~~ât~Y~ 
pelo' 'leite de'Coimbra, foi qae dii_ eete aparte: • o nobre llca completa. - . • _ ·" ... -·· .' ~ ':'~ -
alinador ·o qae'quer somente t! 'o leite de Françà; » . Sr. presidente, ji _enaoclei a ··minha opinil~:.a:!lii~r' 
·:-Sr. presidente, ea me inclino muito ao parecer da com~ da. e~enda do nobre senador. pelo ·Maranblo. E~li;,tambéin · 

miBPilÍI, porque o senado tem boje a necessidade de tirar na mesa ama emenda do nobre seoadorr:Jielo iEapirllO!; , 
das discase.lies diíirias ma terias que abatem a competeocia · Santo, .. que S. Ex. ba de permitlir. {é com _pez~~.)~qae.t~,P;· . . 
do poder legislativo. Eu me reêordô, e seja-me permitlido lho dê meu voto, porque esta.emenda é de- organuaçll!~.e&;. 
reéordar ao senado, de que no mesmo dia em_que tomei um codigo qne S. Exdez com certas predilecçiSes:~maÓj,-i<,![_· 
assento .ne~ta casa ha 19 ao nos, ·pedi a palav.ra; quando se Cestada~ já ·nesta casa. Elle quer lavrar_ sentença-. de;:jcoii:-.J~. 
discutia ama diápelisa de' exame da escola de diroilo. de · demuaçiio contra o. leite de Coimbra. e plantar cóm.:;su.,t 
que 'fazia parta como professor, para oppOr-me· a essa 'dis- emenda certas · idéas capilaes, _de algumas ,aniversi~a.dOJJ, 
pensa, porque entendi sempre, como entendo .radicalmente européas.. V'rbi gr:atia, no meio. de diEposiçliea de· .. ouf.rP;j• 

·as leis, que ellas n!o podem ser feitas e é da nossa con- ge_nero está a de não hner pontos nos exames •.. JS'ã~ -~(lm 
tilniçilo, senilo por utilidade publica e nunc!' por utilidade razão o nobre· senador, porque, se alio ·quer-·que.hàj_a::~s. 
párücular ou-individual. ' . _pontos, é preciso ·ser coherente: reformar todo"~·systema·-

·E qual é a ut!lidade publica. que o corpo legislativo de ensino ·e acabar com· a obrigaçilo da frequliocia;.!iMas 
aprecia, quando nm uma peliçllo para dispensa dos pre~>o estudante,que é obrigado a frequentar e.que perde o:anncr~
ceitos,da lei ~·Sempr&.me oppàz a es•as.peliçlles .. Por~anto,· dando. 12. faltas, ·já dá uma raranlia_do applic!lçã~ que 
devo applaad1r o expediente da comm1ssão de IJ!&trucçile deve ser·comp~nsada.:. · · . · . . •, •..• -., .• ,,, 
publica; -quando qaer substituir õ mesmo arbítrio ~que pro~ · . . ·· ·_ 
pilzoütr~ora para poupá.r ao senailo este abatimento. Noss.as . o . Sn. 'lÓB,IM : -- Que relaçil:o tem .·üma -~ousa.Jo~ 
collecçlies constam de-dispensas a estudlint~s 8 liceilças a outra? . - . . . "-• . :·~·"' 
enipregadós· pubJicos. Ha. 19 a'ooos que'está incubada a ·0 s S · · · v • _ .. · · 1 d • · · t . 
iiléa; que' a nobre commissb agora 'descobriu-autorisar as· · ~· 1~ VBIR.L, •.l IIIOTTA · -.. ·:· pe 0 exa~~ e ,p,on o~_, .. 
coogr•gaçlles para atteóderem administrativamente a ess·es Na!~ unJye!sidades o~de não s_e. ex1g_e_ frequen(\la é q11e, ~~ 
'inconvenientes. póde ex1gtr, exame vago,. porque ~nlão .o, profes~~r.;,Jazl 
· '' suas prelecçiSea,. quem quer 'aprovoJtal;-as ,vae ouv_1~,,e~o_, . 
. O .Sa. VJEJIIA D.l SILVA :'-Apoiado. Estado quando alguem quer um_titulo, tem ,o .d.ireito,,_ae:: 
·O Sa: SJtvlllll! a~·MoTn :.:.... · ••• 'j, _a iniq~ldaile que_ 'dizer.: a .Faça exame -vago, mostre .que,estudo.ll.,-til_d_o;, 

resul.ta de,se fazer com o estudante que chega_ tarde, que_ aquillo desde o principio até o fim, que.sabeJodas .• a~;· 
Dilo tem. Ce'JOS _preparatóriOS feitos, _possa aproveitar· matarias desse Compendio » j 8 entilo O jndiYiduo explle-:se 
algum te~po _na sua carreira. ,Isto é co·usa-qtie as con-. a que ae lhe abra o livro -illdistinctaiDento" lllaa·•ao·es-.: 

_ gregáçliei!)oil~m 'razer, e ninguem está mais habilitado do .. todante que. pela sua frequencia · sem interrupção : ~ ·Jea''_ 
que ellail. para apreciar os casos de eq.uidade. ·. . . com o proressor pagina· :põr pagina·: do compendio;:- 'im;;.;· 

Perguntarei: oeste senado onde ha tantos homens for-. :por-se ainda a obrigação'·de ·exame vago, quando· _já. 
ma dÓs, póde-ie dizer que todi'S reéordam:se ahida dessa .tem por SÍ a pres.umpçil.o' de que estudou, é 'D_ma inco• . 
eeoocimia pratfêa das escolas para saberem quando é que herencia. . ·"c· 
se deve conceder a .dispensa, -se o estudante cbogo11 tardé, o Sa. Joim1:-Qual incoherencia! Não ba incohl!r&nei~· 

~ se 'lhe ·faz- falta tal preparatorio, se dev!' Jàzer a_cti» de nenhuma~ . . . J • . ... ' :: _ , • • : _; ;, 

taFou tal ·ano o, ia pó de accúinular doas 8X8IJIBS no mes-. . o Sa •. SJLVBIII.l D.l. Mo:ru: -:- 'MuitO· gi'aode.- ó nobre, 
mo· anno f Pois, senhores, eetamos babilitádos_ para C!)-, senador nesta mataria, .. comquan_to' possa . ter, razilo.~.Q-m'; 
nhecer destas minndencias ? Sem doYida alguma às coa- · · 

_ gregaçl!es que estilo todos oli dias com' essas bypotheses querer os,examea vagos, .. cabe nes~a inconsequencia •. ; :: "''' 
entre mlos-silo ae··competeotes para aUender.aos casoa'de Eu, Sr.- presiden.te, fui a Coimbra, mllS nào chegqei.-a · 

· eqaida_de ~ de'ju~tiça mesmo_ •. Agora apparece a idéa de ·mamar leite de Coimbra, por isso não posso_aer aye~~&do, 
dar-se- isto ao· governo. • • · · , - · de suspeito pela predilecção .do leite daquellà uniyeraid!l;fle;: . 

. mas o.nobre senador que mamou o leite_.de ~!:rança (que.~ 
todos os :dias está-nos dando aqui provas do -~ua•predi"':·: - . O. Sa. LB!Tlo D.l Cu!'lo.l : :....· A. emeD da da commissllo 

dá ·a autorisaÇilo ao governo ; a do Sr. Vieira da Silva é. 
qu~ dá ás con!'reg~çlies. . · 

.. ''() 'sa.SILVÍ:Ía.l D-A 1IOTT.l:- Inclino-me mais para a 
eme.nda do Sr. Vieira da Silvo, porque me inclino sempre 
contra o 'governo nestas quesUies. A.cho que as congregaçlles 
estilo ma i~ no caso do reristir ás eolicitaçilas, ao patronato. 
Eu vejo, por exemplo, ,que para o governo basta ·que o pe~ 
ticioilario aeja filho _de senador ou deputado; isto é am 
grande argumento' para quem precisa 'de votos om uma 
camara ter de allender aos 'filhos de deputados e sena
d~rea; maa para aa congregaçliea que nilo precisam de 
votos póde haver muito mais condiçõe.s de independencia 
e.de aeerto, se· acaao so encarregar isto a e lias. E como a 
'iil~a do. nobre senador 'pela rrovincia do Maranhilo creio 

Jecçllo pelo leite de França. em materia·de inatracçilo;. 
quer plantar em nosso paiz rigores de instrucção 'combi':"~ 
nados inconsequentemente com certas disposições. das uni • · 
voraidades francezaá e ao mesmo -tempo com· ae da uni~,, 
versidade de Coimbra: e isto é' que-uma cabeça bem,or~.: 
ganisada oilo póde· comprehender. : · : . · 

Uma de duas : ou acabemos co.m o sy6temà de nõssaa 
escolas de ensino superior com frequencia e exijamos o 
·exame vago ; ou então, se acaso_ se exige a freq11encia,· 
oilo é poseivel admillir a idéa do nobre senador de querer 
a aboliçilo .dos pontos. 

O Sn. Jo111M :-E' a argumentaçilo dos vadios. 
. o Sn. SILVEIRA D.l. MoTTÀ :-0 nobre. senador deve' 

reconhece'r que fez Qma eme01la inad~sliivet;' porqué quer 

'' 
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CODl 4 f.l!a'f reformar . todo O reguJament~ de DOIIaS fiC!Jl:-, acharia Dai DOIS&S, dfscàu!Je& dé ~lll' mode.qae,,;teja~me 
'' d~df"trda''•ilfreltô. :. ''' . ''. ' ' . ' ' ' per'mittido dizer, DIO noa'seria maito'Jison;eíro;.'apreeianllo' ' 
· :; .• Qy;sa;,:Jo.••lll :-Pronera a Deus qué assim. ro.ue 1 ·. · d_ous discursos que o ·nobre siniador ~ela' Bábia'tem: p_r~(é·{ 

.· .. :;;-;··1 · -·:; · :. -~- . ·. . . .. . • . . _ r1do aobre o assumpto em discusslo, acba~ia ·~s mo~vo~ 
. ~6~8~:-SI~VBJ.JU. ·DA.· M?TT~ · - Mater1a de estatutos :Porque S. Ex~ aceita a disposiçlo do projec.to,:.!l ver1a~ 
ea~ê:~~o:se~':PrOJec~o ~ubstltotJv~, ~ ent~o o. nobre senador :qua. ems. motivos se baseam na fraqueza .do noaao .. espirilo, 

:: CJ!~!:.~té-~l~~r-attr•buJçlies adm1n1strat1.vas qu~ ~ertene~m hesitando o séria do em rejeitar as propôsiç!Jea ·:que dá 
•lt;~~e.rno-na regulamentaçll:o· da le1. Ad~lra • -~u. que ·camara doa 'Srs: deput&dos lhe. tem sido enviadas,·. c·o~cl., 
ao~t:.!~~\C&L estou pu~oando nesta ·eas& _quasl sempre para dando dispensas. continüadas a e~tud&ntés~ : . -:' · : 
-CJ~~:~~m o governo ·hre· ao- parlamento nem 0 parlamento Ora, o sen.ado .éomprehende qúe· est~_.oiotivo, lido depolí . 

: .. tl~e.ta,o:·~roverno ; •. e~tre~anto .o no&re senado~, que nllo é .. do projectei se.r leido paiz, ollo pos póde ser muito,á!roao ';: 
_ra~!~~~'_senlto em.maten&·d& mstrueçllo .publica franceza,_ porque, se. elisa.s- dispensas n_ló ,devêm ~er .~on.cedidaa;..- . 
qu~~t1~ar do gove.rnll para o parlamento. . . . como· eu 8J1Iendo que alo dm_m ser; tenhamos a :CorÇa. 
-, ,O .,SÍI, ·l.OBIIi :';...;.. Radi~al_ ··no sentido de V. Ex:. ,nllo, necessaria para.rejeitar essas. pretenÇII~il1 :v~tando _ioviíria:: 
c'ó!Dpf.eliendo. · · .· ~-· · ' · . · . - · . · velmente · cciotra. ellaa·; e •se isto aé estab~lecer. como· regra, . 
:;,õ,;s·.-. S1Lvs;u D.l .'MoTTA. : _Pois é ·bem raeil de d~r~nte. d_11a~ ou Ires ae~s!Jes; ~eixará de ~ar; se oJa~n-

eompi'ehender. ven1en.te, q~• o nobre ~enador p~la, pro'VIDCII,.de ~oya~: 
, . . _ . . . . . . . . . . . apontou, aliás como mo.llvo p&ra ace1tar o proJecto,.o _de> 
' O·Sa; loBIK :--Eu..:. e~te~do:que rad~eal· é ~q~en.e-que oce~par-lie .o senado · ·cooátántemente. 'com discuasGe.s que~ 

quer ar_ranear ~o das as msttta1çlies para tubst1tu1l-as por se. refer~m a i.ntere11e1 pessoaei. E' claro, .s.enho.rei;:que 
o.~t~~~·-~.er, rad1e~l. é querer que a reforma vá a.té as ui- n~ .·· momento em _que torem .. rejeitadas ·easa.a preten_çll'es,; 
ttmas ratzes. · · · - dur&~te alglima.s s~ssiies consecutiváa; os , estudante~ ,~a,o :· 

.O Sa. StLVBIR.l u MorTA ::-0 aparte é tio comprido voll~_riio ·II!JUi ,CC!in J.ledidos s!melbante~. ~~~!I a~ r!, ,o ... r".·, 
.. e foi 'dado em voz tiio baixa que nllo pude ouv!r·para res- med1o. efficu,_ e. nil"" delegarmos .a. g~av1~s1m~ faCJ1.ldad.e 

po'nd'êr: O qrie eoi summa P!lde ouvir ê que sou; radic.al, de ~espens_~r na ,lei, e iss? á cada J.l&aso J . . ... ·. :· ,_; .. ,·. 
porl(ae quero arrancar os erros pela -.raiz. Na verdade, em {H a um 'aparte). . '-'·"'' :·< 
mate.ria''de iostrucçito publica quero que a· reforma sej& · V. E . . . · . . . . . . · .. , .. , . 
radicaJ;·ni[o que~o que seja um tecido de ioconsequencias, . • . x_. ha da per~tiiJ~ que eu d~VIrJ& um pou~~- de 
ama combiôsçlo de leite de Coimbra·com leite de França. au'!.cs 0P\nliies, por~ue. Já uma }.ez .aq~1 . !lO· •~nado, :.'um .. 
E'·:0 qu8'tinh&. de dizer. , · · . · · . senador pela proVJDCia d~. R1o _d~ Jane1r~, qu~ ~~ ac;:~a.:. 
.. ·:. ~ -." ._ . ~ . _ . . . . . ausente, ncu demonstrou de maae1ra cabal e satlsfactorta. · ... o, sr. Leitão ela (lanha a....., sr. preai~ente, que o pa~tamilDt.~~na~ póde estar _inhi~ido,::~m_c,erias_,.ciF 

Ja ·.coasideraçllo que mtt merecem:·o ilhistrado ·autor do pro- c~mstanclaa, ... de • !~g1slar so~r~ ~ater~a. ~e :•nterease l~dl
eecto em discussão e o das e~en~as, e:í:ige que eu .motive Vl~ual. Mas o ~e1.o em~a~, r~p1~o,. se~11 .termo~ .~·Corça de. 
m poucas palavras o voto que pretendo dar; quer contra· o· ao1mo ne~~ssarl&. para IDdlfemmos .. CJU~ot~a, p~etençG~• 

Prõjecto, quer ás' emendas,· aproveitando -a: occasilto·para· des.t~s aqut.,se ·.a~resent~.rl!m, e pel~ m1n~a ':parte :dea~e. Já.:. 
responder a algnmas objecçlles, que acaba- d'l articular o declaro q~e byp~tbec~. o. '!l.eu ,~oto._pa.ra um~: .crua~.d-~ ~~.'\ · 
illust~ado senador .. p'ela provincia. de Goyaz · qne adoptou melhànte. . . .• ...... _ . . :. . . . . . . : ·•·' ., .· c: .~-. ~-· -.~ .. 
a íiiateria dó prôjecto, · · · · · . · .·· · . • M~a ~ ~obra seoado~ pela _pr.oVJocll de Goy~z aos d1ss~. 

Senhores, o que signiflcam o projecto . e a emelid~ ao que ,ser1a ~ ~e .. ~a~tagem ~.utorl~~r .. a~ co,og,regaç!Jes _pa~~ 
h~nrado 1enador pel& ·pr01iocia-- de-: Pernambuco I' Sigoi- cunceder -.e~sas diS,P!!_~S~s~: Eu dJ~el_ ~.S., Ex. qu~· ·~·:'· 
ficam uma autorisaçito dada·· -ao governo, • ou ás coogre- .faculdade: Já e~ta .coDSign&da no decret~ ,.~e .1..3 . de A.~r'k 
gaçiles,·· como quer· o boorado senador pela provin!:i&• do . d~:-~86(. Já· boJ.e .•~ congregaçii~a. da~, Ja~uldadea c d~;. · 
Maranhllo,· ·para"dispensar. ila lei' aetu1l, regedora do en- d1~e11o._ estio .ao tomadas para d.'ap_eoaar n~s; est~IIJII!~~ 
airiô.superior·' do _Impcirio. ·O illustradil senador pela pro-:· :qunto ãq_uelles est~dantes que~~e1xassem, de .compJ!.rl~~~r.:. 
tiocia:da' Bàhia; o Sr;· b&rio de Cotegipe,'já disse· quanto- no te~p.o m.arc~do para a matr1cnla e par~ a ~requ~DCI.a . 

. bastava;:a·ineu· ver,·para mostrar a·ineoóveniencia que ba. por mat1vos JUBtllicados. 
em>sémelhan'te autorisaçilo. ·se· .os estatutos actuaes das O S8: • CuNHl ii1aui1asDo :...:.Note•!& 
facúidade.s dé: cli~eilo · ~ -de· medici~a téem. deCei~os, o meio_ .hypothese:· · · 1 · · 

1\:derogal-os · ou· mesmo ·revogai-os, ·mas· automar ·ao go
verno ,e ás 'cóngregaçll'es para; ·em' 'bypotbeses dadas, dis;. 
pens11.re~ n·ésses estatutos; a dispensarem na_ lei, parece.;me 
um •grailde·incovenieote· · · 

E, Sr. presidente, V. Ex, sabe que pelo systema poli· 
tico( anterior 'ao regimen representativo,·havia·nas·leis o 

-que· se· cham&va razl[o do. lei, ou :o seu preambnlo, uo qual 
se' expunha o motivo das disposiçiies· da oie'sma. lei." Com· o 
systema parlamentar, poré·m, aboliram;.se ~sses preambulos, 
e a razito da lei vae-se procurar hoje nas discuseGee do 
par lameot!'· · - . . . . . . . 

Se, portaoto, passasse este projecto e se tornasse lei do 
paiz,' que.U: quiz~s,io no fmtliro saber a razll() desta lei, a 

o Sa. LEITÃO DA.. CtJNJIA. : -_Bem ; é nesta hypothese. 
·qne parece .ser' a únic& qae póde'justiftcar aemelliaót8ili8-: . 
·pensa, porque, quanto a ·de prepàratorios; o reme'dió~leri&. , 
outro. C,om · e!Mtci,. senhores;· se os 'préparatorioí· alto :aa: . 
mais; reduz~m-s'e ou. acabemos com e)_les.'Maa ,da·áae· que, 
os estatutos estabelecem; a necessidade de 7, s; 'ou 9~pre
parato!ios para qualquer estudante 'poder matrieular.:.se .o~ a. · 
corso.s super1o.res, qual 6 a razito de COJ\'VBDielicia' plibHca; 
que no.s, aconselho. a est.armos. a· dispensar o· es,tli4ant~ .. de'. 
se matncular com · 7, _ 8, ·ou 9 preparatorios· f6itos, mas 
aómente com . Ires ·ou quatrct, faz~ndci' depois os ·outrciá? 
Pois n~o é iótuitivo 'o que nos. expoz aqui o. h!'Íirado 8.-i; -..:". 

' . . . _. ' ' ... '.. . .......... . 
. : ... ~ 
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~o.o. _S~~$ão _em.· .}6 Ae ,J:ulho 

na~or pela. ;Bii.hia a este respeito, isto éJ que o. estudante pouco. populoso, pouco iost;uido, onde a·inetr.ucç_ito':é a Jei 
que se matricula-va sem algum dos preparator~os, oit.o ·O .:vital, · a necessidade suprema deste paiz, :queremos;xojá' 

·• e~tudavá depois? Isto é evidente. · constituir o ensino publico no pé om que .. elle .. está;na 
-Portanto, oito querendo eu caoçar mais a atteoçll:o d_o· Europa, nas capitaes ·ci,jlislldas ; queremos oogar o direito 

sellado com esta discuss!to, jâ bastante prolongada, direi. de ingresso para obter o leito ·da ~ostrucçito,'.o.: pito:; da 
· que pelos motivos .expostos me vejo ·na necessidade. de v.o- sciencla, queremos usar de uma sever1dade dracoman~, Jm

tai, quer contra o. projecto em discussão,. quer cont~a pedindo que se forme o pobre, o filho dos remotos ·sert~es 
as emendas que teem. sido apresentadas; mantenho-me na .de~te paiz,: sem via de commuoicação, lutando cooi. todas 
coovii:c:to dé que o meio emcaz de acabar com estes coo- as joclemencias das estaçlies, com todas as difficuldade9 de 
tinuadÓs pedidos de dispensa por mil motivos, é votarmos transporte, com a falta de msios pecuoiarios, para virem. dai! 
contra todos elles. · No momento em que isto. ficar assen- loogiquas prov_incias do Ímperio me~disar a: lostrucç~o ~~8 
tado nesta casa, e que em duas ou Ires aess~es seguidas limihdissimas faculdades que possuJmos; depois de !la'f~na · 
essas pretençiies Corem indeferidas, é claro que os estadaot.es de -2001 300 e i OO leguas ; e porque este ·pobre moço 
na:o voltarão a occapar-oos diariamente .a atteoçlto .com achou rios ioyadeaveis, . olio encontrón pontes~ nem ·estra-

.semelhantes preteo_çlies. das, faltaram-lhe os meios de- conducção, adoece:u em ca- · 
minho, teve seu pae ·á mort_e,, lutou, emfim,· ·c.om mJ!itas 

. O Sr. FernandeM dá Cunha I-Sr. pre"' outras circumstancias dàsta ordem, ·e não pôde che'gar ·a 
si dente,. direi soineote duas palavras para justificar-me. tempo, perde o anuo ausente de· sua fálJ\ilia, sem 'ineios: 

Accusó me de ter sido um daquelles que por vezes teem muitas vezes para alimentar-se; e embora no· estudo,· este 
solicitádo da benevoleocía do senado dispensa para a ma.:. moccí perde o annol Que lacra o: paiz com· isto, com .c~ ta 
tricula de um ou outro estudante, em circum3tancías ·bem falsa severidade? Redunda daqai utilidade alguma publica; . 
razoaveis e equitativas, Prez~ muito a moralidade, sou senhores ? · · 
fiel· obsenador da lei; e desejo que ella se cumpra estri- ·· ,., · 
ctameote; sem relaç~es de pessoas, em todo o paiz. Mas é . od Sn. dLEITÃtO D.l. CuNII.I. : - Ta do isto está pro.videD-, 
· · d' · é c d · · .c1a o no ecre o de 186.i. em· cooseq.ueocia · JSto mesmo, orça o por .esses . moh- · 

vss de jastiça de equidade, que e a n:Io posso deixar_ de o Sn. FER\'fANDE3 .DA CuNni: - Nito ba tal, não está 
dizer duas palavras em justificação propría, e em apoio providenciado nos no11sos estatutos, e vou demonstrai-o. 
da. emenda do digno lente jubilado da faculdade de Per- . Se o estudante já está matriculado, e chega. fóra do . 
nambuco, ri osso collega. . prazo marc~tdo. nos estatutos até t 5 .de Março ou ainda .. 

Sr. presidente, abundo oali considerações feitàs pelo meu depois, e' não tem perdido o aooo, · isto é, se nlto . tem 
illustrado mestre, aeoadorpela Babia, a respeito do perigo d~do as.CaHM que alto silo jaslificadas pelos estatutos, 
da decadencia doa ·estudos no paiz, é da neces~idade pu- pó de ser admiLtido á: DJ&tricula. com muita ·. difficuldade. e 
blíca de leva.ntal-os i. abundo eni todas as coosidéraçõas com o favor da congregaçito i mas, se. elle ainda olio está 
que tiverem por fim. alargar a ioslrucçlto publica, derra- matriculado e a hypolbese não é só esta, nós .não . vamos 
mal-:-a .por todo o pníz, sem comtudo enfraquecei a. prover-simplesmente â so.rte daquelles que já razem· :parte 
.Mas, Sr. presidente·; perganto eu : porventura das simples de uma faculdade, mas tratamos do simples estudante .de ' 
modificaçlies ou ·faculdades concedidas por ·esta emenda preparatorios, que tem de prestar exames de humanidades, 
substitaLiva ás corigregaç~es das faculdades do Imperio, para.se matricular nos diversu cursos- ou faculdades .. do·. 
·os estudos . sotl'rerlio abatimento'? porvenlura o favori- Imperio, este moço, se acha essas ma.triculas encerradas, 
tismo, o nepotismo, por virtude de lias, se vae estabelecer não pó do 'mais prestar exame. . : . , , . 
de .. um· modo prPjadícial aos interesses publícos? Pelo coo- · 0 Sn. LEiTio DA. CuNJI! :--Oh 1 ••• entito era _preciso 
trario, Sr •. presidente, fazemos obr.a de moralidade dele- ter a matricula aberta durante todo 0 anuo. . · ':.· ·. 
gaodo âs congrtgações docentes aqaillo que é, e deve ser 
de sua comp~teocia exclusiva •• ~ · 

·o Sa. S1LVEJR.I. D! 'ltoru:-Apoiado. 
O Sn. FERNANDES DA CuNJI.I : - ••. que ó de sua eco

ooriua intima, que é de seu dever rigoroso, o tiramos 'de 
nós· a responsabilidade vaga, indefinida, illimitada,· que 

_todavia pesa sobre a conscieocia do senado, de fazermos 
constantemente injustiças relalivas ••• 

O Sa.· SILVEIRA DA 1\Io~rrA :--'Apoiado~ 
. O· Sn. FERNANDES DA CuNJIA : - •. : • attendermos llOS 

filhos,· aos parentes de nossos ·éoUe~as, ou ã. seus protegi 
'-dos, e p6rmos r~ra da lei aos pobres, aos necessitados, 
aos desconhecidos, que são o grande numero. (.iltJoiados:) 

·O Sn. LEITÃo ~A. CuNuA :-Pois então, para que nlio 
·haja estas excep~Ges, indefiramos a todo~. · 

o·sn. FERNANDES DA Cu:-m~ ;-E' uma vordade, estes 
elto o grande 11umero. . 

Sr •. presidente, em uin pai1. VIIStiõsimo como o nosso, 

·. o Sa. FsaNANDss D& CuNnA. :-- E' preciso .pro~idenciar,. 
o eis aqui porque a lei-oll.o'_póde :ser inflexivel, e da sna·. \ 
inexorabilidade nasce muitas vezes a injustiça. O aphoris- .. · 
mo romano summum jus, summa injuria é de· toaa a .ver
dade, e o proprio nobre SQpador pela ~ahiá (oi o pdnieiro: · 
a reconhecer quo se deve·em algum caso fazer !)xcepç~es.;. 
e logo quese 'faz ama excepçite, é porque o~ Cuod~ ba in; 
justiça. Todos _nós sabemos que nitobalei seríi excépçlto ;-' 
a rPgra oito pó da ser absoluta o· invariavel para a:s cousas 
humanas. Esta inflexibilidade só ó dada ás mathematicas.' • · 
Em todas as relações sociaes e juridicas quem estahelêce a 
norma h a de estabelecer a excepção, · e quem tem de co _. 
nhocer della. O que tem em vista a emenda. do nobre !o
nado r por Pernambuco? Arredardo corpo legislativo esta 
tarefa. improba, Incessante e, por assim dizer, vergonhosa, 
imp1'opria de saa competeocia c do 11ua missão, que nos. 
toma o tempo todo, o que nos obriga a injustiças relativas, 
inconscientu e involuotnriameote... · 

O Sn. Sn.vsrnA. DA.· ~loTTA. :-Todos o~ dias. 
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· · . ·:;. o !.s.:. Faiii!KDBI · »• Cun• : -~. , ... adoptando uma cúÚaclia. Parect;me ·. •ue·i•to fde ·toaa· jaliilçatd.e .· toda 
. c medida:·.: que tem per fim •delegar o conhecimento e resolu- equidade; · · · · · · · · ·. .· ... ·.· .· .. · .. . . .· 

'çllo '.desta; Dia teria justal!leDte Aquelle a quem pela organi- Porque,, portanto, hanmo•. de dill'i!ir o. pro!i.~lilti(de 
.·· Jaçlo .. do enün.o deve ·cempetir eue trabalho, ás congrega- uma : cicaaeidade tio Jrrlldante como e1ta ~.'Porque làn-
·çues:docentea. . , . moi de, com uma falsa IIYeridadé, fazer perder .iíin'•ááilcf,; 

· · · .,. ..... · · · • · a Iodes eueiÍmoçoa, que deaejam·matrieúlar:-se naidif8f-
.• ~·-9.:~a:,_,sn:.vari• u HÓTu :-~poia,Jo. sas faculdàde•· do Imperio, e que o. nló:coniéB'!Iéíu,:,]iôr· 
·'o'sà~'.F . .sii'.AND_Jis.n.À. CuK.n:.:... Admira até que idéas que 011 cheraram tarefe, ou feem ••u• exãme• prelcrfptoi~ 
. . . ' . . . . . ou porque 11'40 foram chamado• 11 elliiÍIII: em umcz U.fÍIClà~' 

tio . juillás sejam repeUidu. por aq11ellet que idoptam os lftlade, em que edavam. prepartJ_do1 ·1 (nrcripfo~ 't ... '·::: :· · ·. 
pJincipiós liberaes ·e derendem a de•ceatrali!açlo, e que· E muitaa vezea e_ ata ullima circ11mstani:ia cicccirre,·,iilô· . 

- lieit. e_, ·poatci ·alo aco.m. pa_nharam a. coher.encia ·do ·r. adica- por sua culpa, nlo pelo defeito das congregaçilea docenfêi,-
li~oici-~o.,il~uàtrado aea~dorpor Goyaz... . .. · . . . mas por·raua de tempo para aeremchamadoi; .~odoa;iltS's 
,Se~p~e,. qae .. n6s t1rarmoil do. corpo legislativo, ou .do sabemos que os exames· se atropellam, ·o aúmero:ile.)u::

p~clerexe~utivo, quil.allo póde.entra~.aa aaalyse mioucioaa miaaodos é superior ao que p6dt ser examhiado'âo'·prailõ 
dáasài( q11eatlles .. de máiricala, dos mo ti vos. j astillcáli vos· limitado .para esse trabalho, e muito a inscriptoS.:nlo:,chegam 
p_ôr~üa, um · .dilmorou_.s_~, .. porque ouvo nil_o rei:_ exame, e a .ser chamados ; comparecem auiduameate ao logar:doi 
ent~egarmos aquelle . que1 pelo seu dever especial, ·tem. a exames por um e dou~ .mezes, e. nilo. teem. a felicidadê~de · · 
responsabilidade directa,. porque lhe incumbe zelar e mo- serem chamados .. Hoje- a grande necessidade-do émpeábo 
ralisar .. o · àn~ioo, .é o mais c:ompetenií, e está mais babi:. ·an:o·é tant!J para ser 0 alnmno appro.vado; como -para~ier,_ · 
lit~do.: do ,_q~e ,ainguem, par~ io(ormar-se e .conhece~ da· admitlido á. exam~ ; .. muitas vezes 11, preterido o moço que 
veraclilade. ·e · procedeocia dos motivos occo.rridos, temos está habilitado, .011 reprovado, . ao passo· . que seu ~o·mpa.:. . 
·r~ito um ser~iço_publico,. ~em os poupado nosso tempo para abeiro de turma, que. allo 'presta para. nada,:. é :cham~do ·ê · 
4iscu.ss1Jes graves· de. matarias Importantes,. temos déle_-, sabe approvado.- plenamente, porque é filho de sea.ad!J.r' oia 
gado áquelle a quem compelia o conhecimento especial de deputado; e elle, pobre meço, que trabalha a nóate pará . 
d~sse assumpto • · · · poder estudar de dia, qne, tem talento, porque D~us lh~o 
. Sf;:presidénte, Ílós .oito -tratamos de rever os estatutos deu, que trabalha, porque tem honra e .. tem.·coaacie.nci& 

das faculdades; .. ailo fazemos uma lei orgaaica ; apenas do seu déver, nio é admittido ·a exame oa. é: reprovàdo, · · .. 
estabelecemos ·meras • disposiçlles ·para. algumas· hypothélies ao passo que aqlielle . que. alo. p6de ·c·ompetir com .·ena tem · 
que todos os dias· estilo occorrendo. Quando vier a reror~ ~s distioçO'es esc.olares I · . · ·.. · ·, .. ;., .: .. :. ,__ . 
ma do· ,!I!JSioo publico;,, qàando vier, pois, nllo temos jlressà · E' coatrà istó que- eu .. protesto;. hei de)empr" levantar· 

·de que venha mal estudada; meditem;·estudem bem; qnando a minha fraca voz' em ravor. dos pobrea, '.dos opprioiidoa, 
vier essa. reforma, discutainol-a oós com todo.o patriotismo, dos desbordados da ·rort11oa. ·· .· · .· ·. . : .· ·- :~ 
com >toda· a atteução, · ·com toda reflexã:o; como assumpto. Por consequenciá,. a . lei qne 'fazemos. é aitameoté' mora~ 
gravíssimo· de·: que 'depéade o ruturo do paiz, o •derrama- lisadora; é. uma lei que tem o merecimel!tli .: extraor~iaario. 
meato ·da boa .. instrucção, . da i11sLrucçlo solidá, que ha de de proUigar o arbítrio,. e de defender o direito; Nl~ .. ~spe4 · 
lev~iltár o Brasil, que·ha de preparar as novas garàçO'es, e remós 'pelas reformas dos estatuto·s.das. faculdades para. 
ba· .. ·de habilitai-as para ·todas as reformas, para todas as fazermos:justica;.· poupemos ~·tempo ta:o:preciosó-,As .. de-. 
aspiraç1Je1i· possíveis da verdadeira 'liberdade •. Se illo fizer;.· liberaçoes ·do· senado; .. -votamos o . substitutivo,_ qoe.cciíitém · · . · 
mos isto; estaremos a edificar na arêa. · · · idéas justas e· equitalivas •. (Muito bem.). · . : · ..... ; ~ .. 
- .. lias,.· senhores, porque · prove:-se a hypothese ~do caso . Posta. a -votos a eoie'!da substitutiva. :do: Sr •. Cunhá ·_Fi:
rarissimo, que só é dado ao genio ou ·ao .taleuto raro e gueiredo, salva a êmenda do ,Sr •. Vieirà, da Silva, ,foi., . 
ao trabalho incaocavel. de' es ar uni moco aos .11S annos approvada e ficou prejudicada: a do Sr. J'obim; ... · ~- .. 
cóliipletamente preparado 'pára frequentâr .as raculd.ades, Posta a votos a snb~emeilda do Sr. Vieira da .Silva, nllo 
e:pêair''diilpen9& de um anoo de Idade DI regra estatuaria, foi approvada. . .. ' . 
dir~se:.ha que faremos· immoral népotismo 'I I •• ; Pois · . Foi o projecto !Ldoptado com a emenda e r.emettido A 
bav&mos de ·mauie~ar e ,obstar ao progresso de um moço commissão _de redacça:o. ~: · '. 
pélo'principio cPgo e.ma.terial da ralta-de um anuo de ISBNCio »B ·n·

111
•
11

Tosc -·· ·--
. idade-:? Havemos· de impedir que esse moço que se pre- .•. 

parou· mais· cedo, que· ·se formará com um ano o ·de ante- Seguiu-se em 2• discussllo e P.assou··para a 8•.·_a ;-pro•. 
c~dencili, siga a sna· 'carreira 'I O que .lucra o paiz com 
isto''t· A.s Pascais nllo slo communs. Qual 0 prejuízo posicão da camara dos Srs. deputados a. 4U de ·1873~ . 
publico que resultará -de. se admitlir á matricula aqàelle conêedendo iseaçllo de direitos ás emprezas • de. encana-:- · 
moç·o ·que, tendo rei to todos ós seus .exames preparatorios, meato d'agua e gaz em diversas cidades .da próvincia:d~·; 
todavia, 'quando chega a época da matricula, tem já um Pernambuco. · .-.. . · .~ .. -
ció mais exames prescriptos, apenas peJo . lapso material LICENÇA 
~o tempo? A emenda substitnliva provê a essa hypotheae· Eutro!J. em 2~ discassa:ó e· passou para a . a• •. a pro~ 
que todos os dias occorre e quo motiva dispensas da posiçilo da mesm~ camara n. .67, coaceden_do licença a 
assembléa geral. · . . . . ·. Luiz Carlos Pereira de_ Castro. . · ' 

Aqui; pois, oa:o se inverte, ulto se abala nem um prin- Seguiu-se a 2• discussllo da propoalçlto da mesma 
cipio de moralidade, nem do progresso do ensioo; sa:o tres camara n•· -11'7, C(!ncedendo licença a Baldoino Jo~6 lllon· 
hypotheses apeuas ; · nilo I,'O~qrmam~! ~~ ~·!•!~~o• ~~ tr.- _ 4oi~o!. 

~o Vtl. 
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Sessã9 ~em •:16 _(J.e Julho 

. ··O. IWr •. iiUvetra· da Hotca t- Sr~ presidente, 'governo fique com o direito de.dar.licen~a;. O.mal lia •• de 
ped~ ~ palàv~a. niio tanto para discutir essa re~o.luçilo, auggravar,. e chegando .ao .. soa._ aúge, o.r~med!o·;ha''·d~. 
que concede hcenca a um amanuense .da. pohc1a, da. apparecer. .. .· . . ' · · .:,. ·. · ....... 

_Cdrle1 porque a minha opinião a respoito de concéssão · .Entretanto, as liêen~a~ qne s~ Corem coiicede.ido:'sitÕ 
-~de licença·s Iam sido emiltida mais de uma· vez na .casa injustiças relativas, porque . o· senado jã tem rejeitâao 
e·couliuuo na idéa de que .. o corpo legislativo não .deve muit_as .licenças a empregados· publicos doentes, e depoié, 

. oc~upar..:se c~m es.te assumpto. O go,vorn~ está automado so~n: -maior conhéciinento de. càusa, vae conceMndo'· 11m~ 
a conceder hcença. co~ ordenado por s~1s mezes e pó de pe_d1do ,..d~ licença para o emjn'egado publico' ir· para onde' . '· 
prorogal-a por m1us se1s mezes com me1o .ordenado; esta lhe conv•er ••.• Eu uno me bei•de accusar deste.crlme. 
autorilação 6 'antiga na lei do. orçamento, ma~ eu tenho .· Como jã. disse, pedi a palavra unica!Jiente afim de.rogar · 
sempre voo ta do contra. · . . • ao. governo, e principalmente ao Sr: ministro da marinha, 
. "Pedi 11: palavra, Sr .. presidente, aproveitando-me da que acÍida ·ao barilo . de Amazonas,_ que'êltá cego,· Cjlil!: 
presença do nobre prendent~ ·do conselho, e uma vez _que pre.sto~. ser~iços rslevantissimos .. a estelmP,erio, que pede 
e~_lamos concedeudo·tantas licenças a empregados pubhcos uma bcença para ir lralar-se fóra.do paiz; e.·l!nlretalito 
e até ao amanuense da policia, pergnnto a S. Ex. se está S. Ex. alo se Iam lembrado dtille. . .. · · · · · • · · · ·· 
sobre a ml'sa ou em _poder da com!Dissito respectiva uma · · · · · · 
petiçllo" do nosso benemerito almirante, barito de Amazo- · O _Sr, Ribeiro da Luz (ministro 'dá mar~ 

· na.s; que pediu desde o anuo passado uma licença com os nha) :-Sr. presidente, o honradó sénador .pelà provincia de 
seus vencimentos para ir a Europa tratar da enfermidade· Goyaz, tratando do projecto em discusa!OI cbamóu. a mi
notaria qO:e tem, da sua cegueira. Cõnsta-me que elle fez ilha attençito para um pedido do harllo do Amazonas, que 
este pedido pa~a poder obter do córpo ·legislativo a graça pretende ir á Europa tratar~se de mole_s~ia qu~ está sor~. 
especial da liéen~a com os vencimentos ·qae tinha, qna.ndo Crendo. Devo declarar. ao honrado sen'ador que o 'barilo·:do' 
eouimandou a esquadra brasileira, que ganhou a batalho. Amazana.s está ha muito. reCormad~,·e que, se· qiíizer· ir'.lf 
de· Riàchuelo; · Europa, não precisa de licen2a do corpo legislativo •• ·;; 

' 9ra; Sr. 'presidente, eu creio que o senado reconhece o Sa. BARROS DÁRR~TO ~- Apoiado. ~. . 
qu'e b·~ iDj~stiça na preteriçlo deste assumpto,. estando ·nós ~ . . · . ' · ' 
tratando· de' conceder ·licencas a um amaDuense dll s.ecre.:. o. Sn. RIBBJRo DA Luz (m~n~stro da marlnlla} :- .• ~ •. 
taria de· polida a esquecen'do-nos de concedei· a a um dos precisa apenas ~e licença do ministro. ~ ~ata nun~á se 
generaes mais benemeritos q11e tem o Jmperio, que .prestou. nega a um o~c•alreformadJ) pa.ra res1d1r onde ma1s lhe 
serviços -tio relevantes na ultima gO:erra. • • convenha. . . . . . . .· '· , .. . . _ 

. OSn. uaio DA LA.GUNA:-Apoiado. · O Sa.Srtvsru DA MoTT.\ :·.-... Està nil:o é a qu,astão: 

· . 'Ó. Sa .. SILVÍIIRA n.l MoTTA:-... e que se acha inutilisa~ 0 Sa .. LKrT~I! .0~ .ColinA :~Elia IJU_er a. ·flcençá~· por causa dos venctmentos. . · · · . · - - · · · 
do pelo· estado de cegueira'em que vive (Apoiados.) · . · · · · · · ·· · 

Entret~oto .ni1o- sei porque o Sr. ministro da màrinha o Sn. RiBRII\0 DA Luz (ministro.Cla míi'rinha):.,-O,barãÔ' 
iião áerve de padrinho a um officialda sua repartição,· de Amazonas tem o seu soldo de .reCormado e-a pénsiio, 
af!Ql de que se dê andamento a uma pretençlto dessa-ordem. presentemente não desempenha· commissão alguma;:. por~ 

·Nós estamos concedando licença ao amanuense da po- tanto não· tem direito a· outros vencimentos para ir .a .J~u· 
licia com (lreterição da que requereu o Sr. barito de Arria- ro~a tratar de soa sande. Se elle occupasse qualquer .. com~ 
z·onas. m1sslto do ministerio da marinha, pela •qual .. percebesse 

Foi'para obter estas explicações e chamar. a aitenção Ten_cime.ntos,. podia re,querer õu ao .. governo -ou·. ao:. corpo. 
da commissilo para este ·assumpto, que mo consta está •legisla ti VIl, hcença. co~ -esses vencimentos ;. mas presen~. 
desde ·o anno passado nos papeis do senado e nilo tem te!Dente ~lle 6 um offic1al .reformado, que reside na :Repu· 

- tido andamento, que levantei-me para· dizer algumas- pa- · bhc~ .omntal.: ~o~tanto, se quizer .ir a Europa,·,· hasta 
lavras. ~artiCipar ao m1n1stro da marinha, pedi.t-lhe. a c~mpetente, 

.. Quanto ás concessões de licenças,ellas se estlto amiudan~ '.licença e este oito porá duvida em que eU e siga·'+iagem ·e 
do tanto no .corpo legislativo que nos veremos obrigados a demore-se na Europa um. anno ou mais. . · . . ;·· : ... 
tomar a este respeito um· expediente semelhante áqnelle ' Dou esta explicaçito para que o ncibré ssnàdor ·~e con
qlle tomamos ba pouco a respeito .dos estndautes para nos vença de que está em engano quando suppi!e que ·tem sido 
vermos livres de import11oaçi!es destas pretençi!es, que são ·.negada all barito do Amazonas •licença · pàra :ir tralar~se 
uma verdadeira deslocação da competencia administrativa. na Europa. . · · ·· · · · · ·. . '· ' .• 
Não me i_ncumbo de propo~ o expediente, mas parece-me 0 S S · · · ·· · ·, 
qu.e .o ma.l-ha de se aggravar tanto que. o expediente ha d.e · li, ILVBIR! DJ. Moru :-Não disse .que V. Ex. 

tinhil negado.. . .. apparecer, como já apparecou, repito, a respeito dos estn- · 
dantes :. assim como a lei do orçamento autorisa o governo O Sa. RrBEIRO nA Luz (minütro d,a marh;hdy : ...;:. Más 
a .conceder licenças por seis mezes com ordenado por tambem obseryo ·que, ilão desempenhando eue· 'prése·nte~ 
inteiro e prorogaçllo com meio ordenado, poderá dar mais mente na qualidade de reformado cominisslo alguma, me 
a/g~m.arhitr~o .no governo; e as camaras são Cacei~ em _parece·que nem mesmo do poder legislativo poderá obter 
conceder arb~tr1o, porque nós e~tamos e~ te.mpo de d1cta- que se-lbe abonem . vencimentos de uma commissilo .. qual· 
dJJrfJ1 tudo Isto 6 um~ comed1a constitUCional em qae quer qae alio tem, porque oilo sei de exemplo ou prece~ 
vivemos; maa não he1 de ser eu que ha de lazer na . Mote algam desta ordem. Do governo. nlto póde elle ·ter 
eomedia o papel do ofterecer o expediente para que o , licença em •emelhante11 . condi~Ge1• . . , . . , .. · 



; 

! 

~r 
' --, 

~·sessão' em:16·de Julho· 

. . . ' ' .. . 

. ; o~'s~: "sii.v••n Dl'IIOTrA :~Eu iln:o .·disse que depen;. que 'os ampreiados: publicoi: pediam; logo 'qili!i·a•: cim~r~: 
dia ''do' giJ'férioi diiae que 'depcinilia do corpo legislativo; se reuniam; . e ob1enou oulrosim, no.mea~o rela~Jo1 :fl.U~,; 
ir elle&.E~ropa. nas. condiçGes que solicitou, porque pedia querendo ella oppór alguma diJBcaldade·.a,esae gra~~~ a,u:-• 
àillã. graÇa· especiàl. :' . · : · . · · :. · mero da licenças que 'eram sempre concedida•:·peJa. eam,a:ra'.: 
·;o' 81. RIÍ11110 DÃ Luz (mi"i1tro da marinha)' :..:.. Nem dos Srs. deputados com todos· os vencimentos, julgC)u c.on~·. · 

ma. consta, Sr. presidenta, que o barllo . do. Amazonas vilniente propór que . se desseio eataa licenças ~niea,m~nt_e· · 
tenha ,_ultimamente solicitado licença ao corpo legislativo. com .o ordenadoAs propoaiçGas vollaram auim: ~mendad~a· 
. o·:sa •. SILVBIU · u lllo~u : _ 08 papeis. ahi estilo. á camara dos. Srs; depuladou aella Coram appr~vadadl)das. 

co111 excepçllo de .uma relativa a um Íllto Cunccionarjo·;d~; ·. 
·Q Sa. R1~snío u·Luz: (miniítro da marinha) :-Essea tbesooró, prócurador .!iscai da fazenda, que pedia· .licença.':, 

papeili.'nlo passaram pelo miniateÍ'io da marinlía, nllo me para ir restabelecer.:.Ee de qma grave·moleatía na E~rõpal';">· 
r.e'córdo que tenham sido ·informados por mim. · . . . .· aendo rejeitada. a emenda ~o senado pela outra icamara?:;)< 

.. Se o·. barllCI do A.mazona.il; repito, quer ir .ã l:oro~a; .Creio que o empregado ~ontinuoo a·servir. . . . '( ;,,,,:,;.tf·'. 
póde;.;ci fazer com ·seu aoldo. e ·com a penslo que tem-; o .Sa:' v1sco!'fDE ·:Do a10 Bú!'fco · (prsliclsnts.tlo corisslhóh~·. ·· 
para. ir, porém, ·percebeadooutros vencimentos, ó preciso -·Foi a Minas. · : ·. · · · • .. :. · ..•. : .. ':,:: 
leL~special, fazendo-lhe uma graça, que. nlio me. consta · . · ·. · . · . · · ....... ;.;;: ···' · · . 
tenhuido·Ceila. a OJ!t.ros... O Sa. vr~co!'fns DE. ABABTÉ : .- Depois .V~- Ex~ resp~!l:::; ~ . 

-derã; estou referindo os factos.·Eese eo pregado allega!a~~ ·.:o Sa;.SILVEIU DÃ ·Mo'I:TA :-lã foi iniciad~ na cama~a.' que precisava irá Europa procurar o restabelecimen~o o.u: . 
'_O ·sa.,RIBBIBO ríA. Luz (miniltro da marinha): - ••• ;algum, allivio .a uma grave enfermidade;_ o sen~d4!_ oft'e;-:: 

~isto ~omo elle. presentemonte não _desempeohl!- commissilo receo a essa. proposiçito a emenda que' tinha ·oO:e!eciiloi ., 
· alguma·. do ministerio da marinha ou de outro qualquer, .a todas as. ootras, isto é, concedendo a licenç~P, nnicam.~!lte; .· 
. eiJI' vir,\nde. da qn~l aia lhe ·pussam abonar vencimentos .. _com .ordenado. A. propoàiçli<! ·a que. me ,refl~o voltoilJ?,om·o .. • 
· . ''6 811• SJLVEIU. DÃ MoTTA! -Já veio dll outra camnra as ootrns para a camara dos· Srs •. deputado~_; as·oatras 

0 projecto, e por ·isso' en disse que' v. Ex .. 88 tinha es- Jora.m approvadas com as emendas .do s~nado; eeta, po~ém, 
quecido. . · . : . · cah10, porque . a. emenda . não !~1 approvada. ·~uccedeu,: 
,, . . ... . .. . . . . . . . · . . ·. porém, que o. empregado pubhco a. quem alludo,,,e qn~. 
~ s~.·. RIB~IRO DA Luz. (m•ms!ro da m41'111ha):- .estou persuadidO qoe ó um excellente.empr~gado,IJIO,ÍOl; 

Quando o proJecto ent~ar em. ~Jscu~sllo, fi~o.e certo o ã Europa e continuou ·a servir no séll: emprego, não .pe:-,. 
honrado . senador que he1 de em1U1r m1oha opm1ão sobre · dindo· Jiceuca ao ·governo riem aceitando a da assemblé •. 
elle:·: Presentemente me limito a repetir que .o ·barão do geral. • . . ' . · . · .. . . ·. ·· 
~J]Jazon11,s estã reformado e nll:o s~ lhe negará licença para. Não .sei se se fez àlgum· serviço ao'empregado'de que 
1r á· Europa tratar-se, quando qu1zer e. lhe parecer,. com o se trata; se isso contribuiu para o restabelecimento ou.· 
sol~o de sua reforma e _com a pensilo que tem. allivio de soa sande,; o· que. é' verda~e .é. que· con~h1uo,á., · 

' '•. o sa: SILVIIIBA 'n.( MoTU :;;_Isso' sabemos nós. elle no •. exercicio .do silO emprego, o quat ~nço d~er:,qne ·· o ·Sa. PIBsr~Bl'ITB : _A. dlscus~il~ tem. sabido da o r- desempenha satisfatoriamente.· · · · . :. ?:f: · 
dem;- trata-se da licença a Baldnino José. Monteiro. Se - O Sa. SJtVBJRA: u MoTn:-No · consérvatorio dra;./ . · 

. veio·da.,camara dos. deputados proposi2io .sobre o barão matico~ · · 

. do.A.mazonas, eatã · sabmettida á commissllo da casa e , ··. · · · · · . · . 
'depende do,. parecer. della, depois .dó. qual é. licito. a o·sft.. VISCONDE DE .bABTiia-()bservandll depois a mesa. 
qnalquer.do~ Sra;. senadores· requerer. que.se .dê essa ma..: que,' apezar de serem concedidas as.licenças sem' gratifl-:
teria~para ordem do dia, e eu satbfarei; ... · · ·. ·, . . . ~ação, os empregados a -quem eram· conc~didas as:> re~·~ 
•• ;O Sa.;.Srr.V:BIU DA. .MoTTA. :,-Eu fiz' uma pergunta e 0 cebiam, teve este anno .de cbama.r a· attecçilo do senado, .. 
Sr;•:mioistro ,:·respondeu, .acho que .ambos estamos na dizendo ·que' era necessario ·algum· outro correctivo ·para' ··-· 
ordem. : · , .. evitar que·. grande numero de empregados publicos 

.· • . . . adoeçam e tenham necessidade de ir á· Europa com todos. 
_ ~. S~. ~.lCAar.u .-011 na desordem. . . os vencimentos e mesmo sómente com o ordenado desde 
:·.o. Sr~ .:vl~c~i.de de' Âbaeté : ~ S~., presi- que as cama·r~s se reuoem. O relatorio ou já foi 'dia tri

dente, :o parecer da. ·commísslo .de pensGes e· ordenad.os buido ou brevement~ o ~erá, .. e ent~o reconhecerA. o. ae-. 
comprehende cinco proposiçlles da camara dos Sra. depu- nado que o. que e~ d1g~ Já, ·foi ~revisto pela mesa~ A coo-. 
tados concedendo a· diversos empregados poblicoa.liceoça· cessllo de hcenças contmu~ a v1r da camara d~s Srs. de"C. 
cóm os, respectivos vencimentos. A. commissllo· é de pare- potados com todos ·~s. vencimentos, e as pro~os1çiles·.-.a.ser, 
cer que as cinco p~oposiçilss sejam approvadaa, mas offe· emendadas. pelo senado, como o Coram o .anuo_ passado, 
rece a cada uma delhis uma emenda, declarando .. qu~ a íazendo-;-se a coilcessllo sómente com o ordenado. ' . .·. : , 
li~ença seja concedida unicamente com o ordenado. . ?ada esta razilo ~e o~dem· das-palavra_& que estou.;pro~. 
· . OS.· ... · . . _p · á. d' _ Íermdo, noto, CO~O Já diSse, que o .parecer da commJ~SllO 
· •· .. R· PRESIDENTE · or ora o q~e est em 18?08 comprehende cinco proposições, quatro das qoaes referem• 
Bão • é somente a-~ne se refere a Baldamo José Monteiro· se a magistrados,sendo dons desembargadores:desembarga· 
· 0-Sa; VISCONDE DE AnABTÉ :-No relat~rio que a mesa dores de relaçGes a saber Manoel de Cerqueira Pinto~ da do 

apresentou ·este anno 11.0 senado, e que nll.o sei se já ·foi Maranhão, Alexandre B6rnardino dos Reis, da 'de. Per- : 
distribnido·on se·ainda está na typograpbia, a mo~a chama namboco;. bacharel José Antonio. de Araujo 'Filgueiras 
a atten~llo do ienado sobre o grande namoro de licenças juiz ~ubslituto nesta. COrto e bacharel José Alves. de 
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S~âí~, j~iz municipal e deorphloa do térmo.de Góianinba 
110 ·Rio Gràlide do Nórte. : · . · · .. , · · 

"O ·quinto,: a quem se concede licença, 6 Jlaldiiino : J oa6 
·llôntéire, amanuense da secretaria· de policia. Cada um 
clelle8 junta um ou mais attestados ~ de mediccis, de8cre
'9éndo·aa-enrermidadea que ellas· padecem. _: 

Quant~ a:eaaea documentos nlo ponho a-menor duvida 
em que · e88ee individ1101 aofrl\m alguma lealo ou _incom-
modci em· sua·:aaude. · . 

·.: 

Nito pude consultai' oa Anna11: 'dâquella :e&marac para: 
iaber se. V~ Ei. conveio ilaa. JicénÇaa, oi& se aobre;:isitãii • 
propo~içlles 'disse alsuma palavra ; .ma~ .estou pé~soadido ~ 
de que se Colhear o8 Annae1, _não .acharei la, coosa·a,gu~,. 
ma, não encontrarei esclarecimentos nenhuns., do• Sr. mi,.;" 
nistr.o da justiça. Do la.cto do Sr •. ministrei dà~jostiÇa:ter 
guardado silencio qo!lndo se discutiram e11tas propoaiçlles : 
pederâ inferir--se que o. nobre ministro · da .justiça deu o: 
seu. consentimento ás licenças ·que 'foraoi.Concedidas? Acho, 
qua não devo ·tirar esta cóncluslio •.••. · · . _ .. ::. : ;, .. :: , . 

o Si(SJLVEIR.: DA Moiu :~Apoiado. ··: 
Ó Sa. VISCONDB DB ÂBABTJ! : ~~ .~· •• - ~ que, .po~·taato 1 

qaaesquer que sejam as informaçlles que· .o. Sr. présidente · 
do conselho. se digne·. dar, não estará elle em contradicção 
com os seu collega a este respeito. · , . . . 
. -o Sa. SiLVEIRA Di MoTu:-Nãõ. ~.; 

·Eu jll. diase.hoateni que isso nllo.era razilo para qU6 se 
concedeàsém as licenças, porque .todos aolrrem ·mais ou 

.menoll;·.·aioda mesmo oa·que. silo mais·moeos do que·nós. 
Eu dno. sofrer mais do que todo~, porquê, segando teu. 

.dito maia de •ma vez:o meu·illastrado amigo senador pela 
)labia, tenho· 95 anaos. Tem havido comtudo engano nesta 
declaraçllo. ·Não tenho ainda·. 95 annos ; mas vou breve
mente fazer. 7'1. Nesta ~dada. impossível é que eu não 
sofra ·de . algum: iacommodo ou pelo' menos da molestia · · · · . . · · · 
a que se releria boatem o· mesmo illustrado senador, sene• · O Sa. VISCO!IDB DB ABABTÉ:--:-Aventuro esta.proposÍc.lio, 

-dur ,,, tnllrbus. . · · · e o nobre senador pela província _do_Amazonas que pro~. -
_ Todavia isto nllo hnpede q!le eu exerça, bem 'óu m_aJ, cure .convencer.:.me do contrario.;....o .Sr. ministro.· da justiça· 

as runcc!laa- de me.u cargo, a não me lembro de. ter ped1do nilo proferiu· ama só palavra· na camara. dos Srs. deputa•,: 
licença:âlgoma.parit. me afastar do cumprimento dos meus dos quando estas-proposições. foram approvadas •. , .... , .. ::. 
deveres,· séallo ullimamlinie por quinze dias. · . Por isto, peço a S. Ex. que; do Jogar qàe occupa, ·dê·. as ~ 
,.'OrarpeÇo a" attençir.o do Sr. ministro · da fazenda para informac!ltis que soUicito, isto é, se o senado devo vótar · 

ama consideração que vou razer, visto que nilo está aqui· pelas proposiçlles de que se trata, ·sem prejriizo do .serviço . 
o -Sr. ministro da. -justiça, que seria o mais competente publico ou se deve rejeitai-as, ou-se S. Ex. coócorda .. em, 
parà dar. as informações. Mas S. Ex. é chefe do gabinete que se peçam informaçlles. ao governo para que sobre_ alie 
e deve saber de tudo quanto se passa nas outras rapar-. recaia inteiramente toda a responsabiHdadé que elle.devé 
lições. · assumir, principalmente no que toca á boa adminiatrit.cão 

Expediu-se 11ltii;aamente o novo regulamento das re- da justiça. · ·. ,. ' , ; : . .' .. , c···· 
laçiles. Como mais de uma vez ienho dito, ha protestos 0 Sa. SILVEIRA. DA MoTTA :-Âpo.i.a_ do. 
de duas· 'relações· contra tal regulamento ; · àin feito pela 

-- relação.. da província. de Pernambuéo e. outro pela da o Sa. v1sco!IDB DB ABABTÉ :-E' o que éo tenho a sol-
, ~ôrte: Nelles · se declara que é materialmente impossível licitar de s. Ex. sobre o assumpto. · ; . . : · . · ·- . 

qne:se desemp·anbe bem o serviço desses tribuaaes. · · · · · · ·· · · · · 
·.-Eu 'não sei. se a representaçito da relll"çilo de Pernam- O Sr~ Leit~o da "u~ba."a_:,;Satlsfaz~~cÍo; 
buco foi. presente ao governo.; o· que sei ó que ella foi 110. honrad~ _senador por Minas, direi. q·ue ignoro completa-

. distribuída .na call!ara dos· deputados. Nella. se diz que o mente se_ o nobre ministro da· justiça, :na: cam~ra dos 
numero doa. des~mbargadores daquella relaçir.o, tendo sido Srs. deputados, disse alguma cousa a favo·r~ ou·:. contra· 
reduzido â .. tt, ao mesmo tempo· .que .. o traballio das rela-: esta proposição, que de- lá veio, e mesmo DitO· .precisava 
çlles foi aogmentado, n!o é snmciente para ella r~zer o entrar nesta indagação -desde que a. proposiçllo ,teia éon-;; 
serviço, sem serem chamado_s muitos juizeil de direito, .cebida em termos· inteiramente facnltativos.ao·governo 
ficando assim composto um tribunal de 2• iustancia de para conceder,. ou deixar-de conceder estas licenças. ~ .·· ' 
-magistrado_& . de 1 • instancia, o que realmente não me pà- A proposição da camara dos Srs. deputados diz i· «Pica,, 

. reco regular: . . . autorisado o goverilo. para· conceder aos desembargadores 
. Ora, relerindo~se estas proposiçlles a.dous desembar• F. e F .•• » Já vê· o honrado senador, qae vindo·esta·reso-: 
gadores que pedem licença, o numero ficará . ainda mais lução concebida n~stes termos, ao governo .-fica .. a lacul;. 
reduzido, e, . portanto, peior e mais difficil ainda se .. tor- dada de .conceder ou deixar de conceder ostas· ·licencas, · 

. uará a administração d~. justiça. O mesmo póde dizer-se conforme o serviço a~ admiUir ou .contrariar~ Nito 'vi,· 
· a respeito dos outros dous magistrados. Creio que ro.ram portanto, como meinbro da commissão de penslles. e· Õrde:.·· 
nomeados ba pouco tempo e teem de substituir os juizes de nados, motivo para oppor-me á esta autorisacilo,. deade . 
direito e adminia~rar justiça âs partes. Por!anto,~pergunto· -qoá as· petiç"ões, note o senado, vinbam instrÜidas. com · 
eu ao nobre presidente. do consellio: a t:oncessilo ·destas li- documentos que comprovavam. plenl\mente o estado. -mor
·ce.nças é. compatível com as necessidades do serviço pu- bido dos peticionarios, e· Coi por 11;0 que entendí ·_que . -
bbco? Cre1o que não, não 6 possível; Pois, se com o numero óilo devia negar o ;neo voto â concessão . de. semelh.onie 
d.e desemb~r.gad~res q~e ~xis te n~s relações, já não é pos- autorisaçilo. . . 
SI V~\ adm!Dll!trar-:se JUStl~a, sah10do · delle um a ficando .· S. Ex. sabe que estas. licenças não, costumam ser dadas · 
ass1m ma~s r~dUtldo, não será possível uma 1loa adminis- de ontra lórma, porqne e lias . não .silo. da competencia do. 
traçilo da JUStiça. Parece~me isto evidente. Entretanto, as poder legislativo e sim do poder executivo, e a invo_cacão · · 
P!Oposiçll~s r~ram iniciadas na camara,,onde está o Sr. mi• do poder legislativo é unicamente para os éasos em que· 
n1stro da JU&Il2a1 e por ella approvadas; ao governo nllo ó permillido por lei conceder licen~~s c~m .: 

· .. ·~ 
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:véliêiüuiíitcii;''depoia jd~cerl~ p~a•oi. oiaa··~~.iprê· i~tervem ·.oobre 'a~oad~r~: deveiDcil ;reJeitaf;todâ(.qáâalai·Jieeaça~;· 
neUâé'o'jíóiler'legialalivo aealilil.lermosJacallalivos. ·· ' .veoham A'decisllo das camaraiJ. ·:... ·'' ·"· .'• > : . .;:,' ':'é'' ;: · 

·O'iêiitci:o· aobre presidente dei conselho dirá aõ hoarado o. sa: ZAc~aus·:~Pec.~ a pal.·~vra.·. 
sãOàd~f::_pc,r 'Minas~·- Creio-que s~: Ei.'·acar·á.·sltisCeito cóm :·~:-
estas ex~licaçiJes da commiasllo de qúe laÇõ párte: ' , ·. . o Sa.: VISCOl'IDI . DO RIO. Bauco (prêiidlfiÚ :do :-co~•i"1 

'·· •.... · .. . . . : , .. . . .. . . · . lho) :..;... .Ha cãusauem duvida: alguma maito·.:aUeadiveia:;- :. 
,,o:sr. wl•eonde do Blo Branco (pred· o lunccioaario_ publico que carec~ de.;Jii:eaça, .pará·. ~ara~· · · .

d•nl• dOC!Jfll~lho) :~.O aobre.seaador pela província de de. saa saude, para salvar sua ex1steacia, ·,e.q~e a&o·P.CII•' . 
Minas~Geraes estabeleceu um. principio, que .aiaguem .lhe sue meios de fortuna· qae o:babilitem para· isso,. que prê•::... 
pó de coa testar : - as liceaças aos empregados pablicos, · cisa, _portanto,_· do aaxi!io do Estado,· dos ,venciméatôs,·> .. · 
_qualquer que seja sua ,classe ou categoria, podem_·· trazer que :tira ~o seu ·emprego, que -é a sua·.·industria; s.eu:iaeio:•. 
prejaizo ao serviço ·publico, e, portaato,.niio devem ser de vida~ o luaccionario .em taes circamaíaiicias,.mérecà,· 
concedidas seaiio em côaseqaeaeia de motivo ponderoso do governo como ~ali camaras am delerimeato~., . ~-./ /:'. 

·ou. m'ôito·· justificado •. Mas S. Ex; ailo quererA. deduzir ·. Eu nllo coaheç_o mais aa pessoas a _que •e-refere.-~ata· 
,!leste'pri~cipio que se devàm aega~ todás as. licenças •.. :·, ·res'olacilo, do qae talvez as coaheca -o aobre -viscoóde;~ 
. Logo, a questão versa _sobre a apreciaçllo· do lacto;: Nãó Enteado que 'sobre 'qaestiles desta aai'aieza o govera~-é:~lio: .. 

se deve tratar .do projecro em these, mas atteadendo ás competente como qualquer dos.représeataates da. aaç&o; •. 
. circumstaucias especiaes d_os· peticionarios. . · para conhecer de saa coaveaieacia ou·'descoaveoieocia,.:de.: 

• :Tal questlio, eeguodo i · theoria · que·o aobre senador sua justiça ou injustiça~ e que; portaato, o.prio:cipio.''~ô· .· 
estA ·querendo estabelecer,·. só compete :ao goverao ;·o 8e- aobre seaador, qne preteadé laaçanobre o.goverao ~~res.:. •. '· .. 
~ado; assini :como a camara dos deputados, , alo· pó de jul-' poasabilidade de •lodos esses acros, alo é aai :principio ' · 
gar se·uma,oa·outra·dessas liceaçu fo justificada: _ea• exacto.. . , . .-·: ,;;<. ::: -~, 

· trelllólo os elemeatôs de coavicli&o para o goverao silo 01 · Não é mesmo poeaivel à tareCa que o aobré visconde' • 
meenios que se oll'erecem ás camaras para sua. decisllo. preteade que boje. teaba~;~~ oà ministros de Estado,. que, 
· . · · · · · ' . . · · ·· , occupados· coai o.s aegocios ·da: administraçlló · publica, 
. O Sa .. SILvimu. D.L Mo;ru :-Ma1s algum póde o deveiido estar attealos aos trabalhos ordiaarios e. impor-: · 

-. goverao ter; taates._:da assembléa geral;teliham tempo• e ·aueaeilci bâs":"· 
: Ó Sa. VISCO~DB DO Rio. B. uNco (presidente do_ conlllÃoj':' ta ates para intervir .em todas as discussiles;:examiJÍar papel~ 
0 

· por papel, projecto por projecto, afim· de ·que: aida'paase ,,-
. -:- .lu.accioaario publico allega .moles tia, inolestia grave,_ sem o seu voto, porque elles devem exereér uma tateUa·: 
que eXige' tratamento prompto, .prova-o ·com 'alle.stados absoluta: sobre a assembléa geral.~ · · · . · ~· . · · 
de ·medicos;. qae devem mereçer lé. . . 

O Sa. SÍLVBIU D.L MoTT.L :-0. goverao pó-de verificar, . O Sa .. Z.t.c~aus. :- Devem ter'_a· resp~s!lh~íd.ád~ . .' ,, . 
o ·corpo legislatin alo. .·· . O Sa. visCol'lliB DO R1o Ba.L11co (preri4e1ÍI••do con•elllo): . · 
. o sa:\i,~COIIDB 'Do Rro' BRANCG (pralidsnte do CORIBlho) ::' - Orá, este. principio DilO é verdadeiro, alo' éi'ádiaitliéiG: 

-0 goverao. ha de sujeitar sempre esse luaccionario a em neahuma parte. Na propria laglaterra ha;:em~relaçllo.' 
uma'iaspe~çao·de sauile:.?.· · · . · · ·· · · · . · aos ·ministros, o que vs ioglezes cham.aiÍI opeA·quílliilll11 . . -.. . 

. '(f Sa. SiLViliu'· ·ni. Ho.TT.L :~Ha outros. meios. sem qaeilt~es abertas, ·em que 8e dispeasa a. solidariedade; N&oc:· 
ser ,a inspeccllo ·de saadi! •. · - · . • obstaate, quer o·nobre seaador qu~ ao.:BraeiFos_.'miaistroa · · 

• · . • sejam os unicos responsaveis por 'tudo qriiiito'Ceçam•:;at'· 
· .O.Sa. VISCONDE DO Íllo Bulico (pre1idente.ilo consdho): camaras, ·ou que as camans alei sejam competeates''neiJl·: 

-...,. .E~ :preciso que 8e .: dê alguma razão de descC!nfiaaça, para conhecer .dé pétiçiles ·desta ·Íiatureza/êul qllei·ol .ele~: 
c mot_ivo ,espec;ial que ja~tifique .ease. procedimento rigoroso. meatos de coavicçllo,· ·ou • slio os· mesmo•~ para' o·go•ern~';· , · 
Demais.as petiçiles.:de•que se trata,,que foram attendidas que.para·,as camaraa, ou.estas silo Aa·vezes mais hibüi.:.: 
peJa:: oatra camara-e agora -estilo sujeisas A decislio do &adas pelo conhecimento que alguas de seas•membros.teem\ .. 
seoado,:a&oJoram. apreseatadas;ao goverao, foram dii'i- das pessoas·de quem se trata. · · : . ~.. :lc·.~~··: _ 
gidas:á &li'sembléa geral •••.. '::é . . . . . . o aobre senado_r~ _me permilt~'diier-lbe· qlieesse•arlà::. . 
. ·. o s.~ S!LVIIRl D.L MoTU =·~), coatam com a cousa. meato poderia servir para lrazer'mais' uma 'vez á ·discasaao=-. -:' .. o s~. '11. SCOl'IDB DO. BI.o.BuÍ!ic~ (preaidettte do i:onrelho) : o regula meato . lla pouco . promulgado :pelo. miaialer)o'dàt 

justiça, mas .alo. é' principio verdadeiro ·na· e:deaalo:que: 
~,· •. , aem .~o meaos se pe_~raia inCor~.açõeà ao governo. S. Kx. lhe quer darí · e aem aciria· praticavél a··tarera que'. 

- .. · O Sa. SILV~ni.L · :D.t. Mo Tu :...:..Por isso é. bom pedi~ dahi resultaria para' os ministros delstã.do -;·i· poaiçllo• 
11eria talvez · commoda. para os riipreseollates da: áiçao; 
mas .aiie·. séria coadigaa do seu màadalo, porque tudéi'fa.:.· 
riam · sob.· :a responsabilidade · dos· miaistros1 aiio pode
riam . dar um passe'sem·o auxilio doa miaielrol, ·nem·darc· 
um voto que alo Cosse.de acc6rdo com estes.:: ' ··•·· ' 

agora. 
: () Sa; 'FIOUBIU ·Ds MsLLo :..::,;.Estou Cazeado o requeri-

mento. . ·- . . · · 
O 'sa. SILVBra.L DA MoTTA :""':'E11 o ·aaslgao. 

· O Sa. VISCONDB Do RIO· Ba.t.Nco · (prs1idente do con1elho): 
- o. aobre seaador pergunta se essas liceaçaa poderio 
trazer prejuízo ao serviço publico. Algum prejuizo devem 
trazer ; mas esta razio alio póde ·ser a unica que regule 
o nosso voto, porque, a prevalecer sempre a objecção do. 

.Nilo será esta a primeira licença que as camar_aa auto
risem sem previoJ e rigoroso exame, em que a beaevoleacia,: 
assim do goverao · como das camaras, possa ser illudida. 
Do feito, os .:vapores _que ao.s poem em ·frequente· 'c.õm":" 
muaicação com a Eqropa, as ·noticias que aos i:begaia ·a·· 



.. , 

milllo. dei 'Yelh; ma.odo,, exci&Am'm.iito'o de•ejo dé:paalea~ I ~ 'sa. SuTiJil ~ ... ':Mo~T ... ·:_;·:Àh.l alai ea&á: 6 o. 
11ela Europa. (Ap01ador) . . . . : :mot!Yo da. fraqueza. . . , . . . .· . 
. . o. s.~. ZAC.liii.U:-E mais agora com o augmerito. de : . o Sa. VISCOl'IDB ~~~ IÚô BaANêo (preilde"t6 .. ilo .. COA~ e::, 

vencimentos. · lho):-•..• de negar iima licenÇa-ji autoriaa~a, ·quan~~ .•e 
·· .· ·apr.esentam aUeatadoa de móleatiaa grana e: ae alleg~m .' o Sa; v1scom~a DO R1o Ba~Nco (prtlfder&te· do co"re- :motivo• urgea&es. : 

lho)' :-0. ,gosto desses passeios_ pó de degenerar em mo-. . ~ . ~ ·: : ~ f 
!estia (rilo),. maa niio ·levemos tambem o .rigor a ponto O Sa. LBITlo .'o.t CUNHA :-Entlo oito: se1_ qual é_: a 

. de negar tudo; porqu~, ae ha vontade ~e passeiar\ ~ambem· dill'er~nça entre uma autoriaaçilo e ·U~a le1 de Córma _1m-: 
é . certo que. o ber1bere· tem ap~arec~do em ~uatas pro- ·perata~a. . . .· • .. •· ..•. , . . :. .. . , : .. -
vinciaa atacando diferentes funccaonanoa pubhcoa. · . · ' B . (p id t d · • · ·. · • 

Eu tenho sido obrigado a appro~ar.licençaa dadas pelos O Sa. ·vrscol'IDB DO R1o· nuco re.. e11 e ·. o. conre- . 
presidentes das prOTinciaa porque em·taes casos o remedia lho) :-Está claro que o go!erao pela .rórma, nl~. eaCá; 
efDca' é· a mudança imm~diata de clima;.. . . : preso! ma~ o ra~to é ~s~e; que. ta.es autor~saçiles a.~o c~,f!l,o •. 

:Concordo,. pois; com o nobre senador, que tem muito que dispoa1çiles 1mperatavaa. · · · , 
de medico pelo ae11:estudo da natureza humana, em que as o Sn. SJLVEJB.l DÃ · MoTTA :-Não' senhor, .o .governo,. 
-viagens i Europa :.vão-se tornan~u entre nós .uma ca~sa é quem entende _assim. · . :· .. 
de moleslia e iDolest1a que traz per1gos ao semço pubhcP, 
ao bom ·andamento doa trabalhos nas dill'crentes repar- o Sa. v1s~o:NDB n~ iho Bà.utco (prelider&ts do cor&$eiho) :_· 
tiçiiea •do Estado. • • , . · - Conseguintemente çé)nvéin. qu~ ~~ eamaras, que .te.em ~ef. 
· · ~ · · · ' · presentantes de todas as prov1Uc1as, tamhem procurem,.1n-. 
·. O Sa.' FioOBIU DE MBLLO : -E' preciso oppór-lhe formar-se, apreciar ·as circumstanciaa de .cada u~ ~os, pre-_ 

Uln alltidotc;~ . • , - 'tendentes e DilO dei:r:ar a cargo da. respou~ababdade..: dO. 
o Sa. v1sco!'IDB o.o Rro BIUNCO (preridettte do Cl!r&Jelho): gciv~rno a, justiça ou a injustiça da decisão. · 

..:;.~ ·• :mas nll:o. estou habilitado para. dizer que estes attea~ .0 Sa; FiairBnu: ÍIE · :M~to' ·:·.::.... o goverÓo" devé touià.r. ta doa aejàm. graciosos, "que estes runecionarios na:o me- e$sa responsabilidade, é .do se~ deve~, isso é que.'· go~ .. 
. reçam as licenças que . pedem. o~ attestados ~s dito por V'e~;no •. 
muito doentes. • • · ·· · 

: O·: Sa. su:vBtu'. DA.. Mo tu :-Estio. para· morrer ••• 
. o' Sa.· i .. ~ .. ~IAS :~Estão mort~s pela licença: . 
O Sa.:vJsCol'IDB Do·R1o Bauco (preside~te· da· c'onrell!oj : 

, ..:... •• , • os attastadoa mettem medo. Não conheç'> oarunc-

O Sa. VISCONDE DO R1o Ba.uico (presid~~te do c~"Ú!ho}:: 
-- Creio · que tenho respondido . ao nobre. _senador po_r, 
Minas Gerres. · · 

. o Sr. zacarla_-pronunciou :um. discurso. que i~rá 
public.ado no Appendice. · · . · . . · · , . 

Ficou adiada a discussll:o · pela .Jlora. · 

cioó~rioa · de- quem se trata ; vej ~ que· alguns alo m,agis
- tradoa de 2•. instancia, que oito .devem repr-esentar .. o 
. r.apel·· de IIID·.peticionario vulgar, capazcde simular a Ver
_dade. para obter das '.camaras e . do governo um favor -o Sa. PRBSIDEIITB declarou' que iinham sido distribuiilas 
especialíssimo· sem mo li vos imperiosos. . impressas as em~ndas ·a obre a proposiÇio ~a. camara dos 
· · · Allendendo lia. consideraçiles expostas, nlto posso. dar deputados relativa· ao recrutamento, e prev1u1u o aenad~ 
um ·vóto·contra, 'se o ,nobre senador nll:o me animar a isso de ·que.as ·daria· para a otdem do dia. de sa_bbado. 
·coiQ suas· informações. Se o sen_ado entender que neste Em ·seguida deu a ordem do dia 17. . . 
caso se deve proceder a uma pesquisa, ·mandar colher nas As ma terias já designadas e mais : . . .· . . . . . 
províncias informaçcles- sobre o urdadeiro estad~ de aaude · s• diacúasll:o de projecto do senad~ retativ~ aos~;al~UI~O~~ 
dos. p_eticionarios, pelo que respeita aos que residem !óra da escola polyte'chnica. . . · . . . . . .. . , . , . 

• da_ C6r.té, que o raça, eu _nllo me opponbo, v~~arei COIQ a sa.. dita das proposiçiles da:~~mara do~dep~tado,s:_de, 
maioria do .senado; mas lambem a res)l'OnsabJiadade desta 1871: _ . . . . . . , .· . . 
votaçito· nllo ha. de pesar só sobre o governo, ha de pesar ri: 71, eoncedendo- liéença a Luiz. de Carvalho· r.a.~_s. 
igualmente sobre .o nobre senador e sobre. cada um .dos de Andrade. . . 
membros do senado que aasim votarem, porque nll:o.se N. 72, idem a Francisco José Xavier; .. 
trata de mataria ·em que. o governo seja mais habilitado N. 73 idem a Lourenco Lusitano de Castro Betrort. 
para decidir. . N. 74; idem a Joio A.n'tônio·da Silva Pereara e José 
, Em tbese acho que as. camaras devem ser escrupnlo- Aft'onso doa Santos Bastos. . 

aaa.il&· concéasllo de licenças, (apoiado•); nem aa diga\ como .. N. 16, sobre-a antiguidade dos. oppositores::das ·CacuP 
o.nobre aenador.pelaprovincia.do Amazonas, que ai cama- .IJ6des de medicina.· . . . . · · : 
ras;dão uma. simples. autoriaaçllo, porque de facto erta · 2• dita das proposições da mes~a ·cama~~ de ,1~~~~ 
tem qua1i tempre Cor~a obrigatoria. •. • I approvando pensões, com os respectavos· parece.res.: ·· , .... 
· ·O Sa. SILVEIRA. DA MoTu:-0 governo é quem tem · N. 1011, a Joio Fernandes de Sampaio Junaor.· ·. 1" .. 

entendido assim. N. 106, a Sebaslilto Gomes da' Silva. · · · ". ' ' •·. ·.· " 
. 'o s11: vllicoNDÉ :Do lho BBAIIC.o {prelider&te.~~ ~;onsel~o }: . - N. 107, a Severiana Ferreira do Nae~imento:e-_out_ro_s~: 

.;...:w dilflcil q11e o goveruo tome. aresponsahahdade. • • • • Levii.ntÓu·se a 'sossiio ·ás 8 1/ Horas da tardo:·· · · · .. 
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· Sê'sslo .~m :~7· de Julli() 
.·.'c;.•_. __ 
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' .. . . . . · .aa•.•e•••c. 
f; :&:' :·,~·,, 'gâf 1·.,·.DE.ilÍLHO DE tS'il·. 18 acham IOhre a ' mesa, reJàti.SI a lfJ:IIDÇál CODCII4idal -

elliprégadoa pàblieoi,'-julgo~me todaviâ'. obrigadô' a··acc~eí:- · 
· · · · cantar algam'ae observaçGea · ao . qaíf;disle 'o 'illástrado . 

:. · ·. PRBSIDB~cu: DO sa. VISCOIIDB JÍB · uouuy · · aeDador pela .provincia da Bahja" e·peço para o ,que :vou · 
sâ~marlo~~EiPBDIBIITir . ...:..o'~DÍif.DO DI4~-'Li~BII• dizer a a&tençilo do nobre ministro da fazenda; .. presidente ' 
... çá;-Di_acàreoà doa Sis •.. visconde .. Abaet6. e . visconde do conaelho. . . '• 
-dó :Rio · Branc!).-Discurso. e requerililento d~ Sr. Fi~ Ficou demouetrado, na minha. opioiilo, ·que·ó ·minli&irio ·. 

. guelra 'de llello.-Discuraos doa .Sra. Zacarias, LeiUlo é quem tem a· responsabilidade real e cona&itucloiiatdi:· · 
· da ·cunba·e :Silveira -da.·!lotla.-:-Licença.-Discurao certos ·actos .. que paesam aucamaraalegislatins; •i''•• 

do-s~.: :Yfscoiide ·de Abaeté. · · · • · · alguns · acto e· ba .importantes,, que nllo pódem pásaar·:sem 
A'a u· horas da manhi fez-se a chamada, 11 acharam~ essa responsabilidade, silo os qaeae referem áadminiatraçlo: . 

se pr!)sent~a ao Sr~~ a~nadorea; a .saber: viscon ,de ,de la- ~à l~zenda, e depois· oí que ia re~erem ' adm~nia~r~çlo,·da 
g)lar.y, .Almeida e .. A:lbuquerqae, Barros. .Barreto, Dias J aa~1ça,, porque, sem ~óaa .6na~ças. e aem ~4a. adii!IDia_tr~çlo. 
dtC~ml_ho, bàrlo,de ~amailguape,. marquei de Sapucahy, .. de J ust1ç~, nlo h a pa1z que ae poaaa. cons1de~ar, ~'"!, ~-, q.~~ 
barllo , da Laga!la, Cblchorro, llendea de .J.Jmeida, .barllo ,.n_lo ~~~eJa ~xpo.sto a grandeualam•dades. . . . .; ·· . 
de .Maroim, viMconde de Abaeté', Figueira de Mello, .barllil . A hlltona. no,a. m~atra que aa graa~ea revol,!lç~_e•:qae - . 
de,Co.tegipe,.barlo.,do:Rio Grande, :Diniz,.viscond~ de,Ca- teem app~re~1do. em.ddl'erentea Esta~o~ provee,m prinCipal- .· 

. maragibe, :visconde de-·.Muritiba, duque de .Caxias;: Para na- mente, em ~nme•ro logar, da má adm~n~atraçllo:d•~.~~~~~~~· . 

. guá, barllo de Camarg.os, Fernandes Braga, UchOa Cavai- . e· em ae,;uod~ ·logar, .da .má .. adm1n1etraçllo · d~ J~llça •.. 
cauli; ·,Nunes Gonçalves, lanqaeira, Anilo, Firmino, Portanto, nilo se .P?d•. d1zer, nllo. se p6d~ .~a~tentar,_ . 
·Fernandéa da Cunha, llarlõ de Pirapama, Leitlo.da Càoba n~o se póde adm1t11r .. que o chefe de am.gab_Jne.te .,.venha
·e visconde do. Rio.Branccí.. .. . . . : . _ . d1zer per~~~~ as. camaraa qu~ nll.o lhe perte~ce ~~da a .. 
. •Compareceram depois oa. Srs; Zacarias, Paea de .Mao.; .reaponsabrhdade .d~ actos que 1oflaem. eaaen~·~J'!le~.~r~~ 

donça,-~isconde de Iahómirim,. Cunha ·Figueiredo, ·Silveira Ma o a má admrniatra~lo da• .6~ançaa e da ~uet1~a. . . . : 
da Mo~a,_. Sinimbú, ~odo~, visco.nde de Souza Fraric~,-v_is- o .Sa. TISCOMoB' 00 · Rm' BRA!Iao· · (pr1i~'"'' ;·do'CO..~e· ·· 
con~e ilo )~om. Ret1ro, v1a~ondo. de Caravellas e Te1xe•ra lpo): -~·V. Ex. accrescente q11e trata·&~ •de li~li~~ •a am 
lun1or. , . : .· . • . . .. . . . . _ desembargador; · · • ·· ' ·· ·" 
· · ·.Deixaram . da comparecer com causa parliclp·ada . os , . · .. · ·. · · -.... ·, ·' .. 

Sra. barlo- de Alitonina, conde de· Baependy, F. Octavfaào, O Sa. v1sCoN~B DB AaA~TI!i ; -· Neité ·caso 'eati·pri.; 
]libeiro;da Luz, N'abuco, Pompeu e visconde de Nitberoby. meiro a escoíba para .os· empregas _dejaatiça, e em,ae~ 

.'Deixaram .de . comparecer. ·aem causa . participada. '01 gundo Jogar· o afastamento doa empregos concedido• pelo 
Srs~ .Cruz .Machado, laguaribe,. Souza Queiroz, . Paula governo, ou pelas .camaras,.com acquiescencia do ·gÕveriJo; 
Pessoa, Silveira··. Lobo, Saraiva, Jobim; Vieira da Silva, áquellea que devem estar DO exerciciõ de seus.logares.. ·. 
marqaez de S._ Vica~te e visconde de, su·asaana. · . Ainda farei. ama. obser..vacllo qa4!, ma. parece,qae, .. por 
. "'O Sr. presidente abriu a aessao: · ella .••• PeÇo a: àtlençlo do nobre preaiilente do conselho.: 

Leu-se a ·acta da sessllo antecedente, ·e; ·nllo havendo nllo ·[alio som que alie me aUenda •. :. ·· • ... ,.: :, 
quem sobra ella fizesse observaçiJea, deu-se por appro• . o s~. PA•s DB<MBIIDOI'IIl.l': ..;;.. Elle aio qaer:·oavfr·~·.·'L -
v!~~· .: : · ... ·. · · :. .. ;: ·. : . ··- · o·•sa:'viSéonB DBAu~rJJi·: .;..;;,Eú,~enío~níé, êmqaaíft~ : 
... o Sa: 1• 8BCABT.mo leu o .serain&e . ·- o nÕbre .p.residente .d~. coúaelhó .. !Ílto: ·.m~· quizer':~!'V!~:· Eij :, -
'. · .,, -· . . , . ExPÉDIENTE · . nlo·tallo aenlo.na presença d~ Sr. preiJdente~do coasillio, 

omci(,; cià ~u. 'ao corre~ te dÓ minist.e~:i~. ~· justiça, porque eató~ pe~·~adid~ --~· qne .. presto:. ~~~~)8,1'1'fÇo• c~~-- . 
remeuendo os esclarecimentl!s pr.estadoa pelo .presidente go~erno • .' • ·' . . . . ~. ,, .,. . · .. '· .. '· : •.. _ '·· : / .. 

. de. pro:vincia)las .t,lagó.as e autoridades :dos termos da . O. Sa. F10DBII.l DB .MBLLO :....;. Apoiado •. : · ·., .. ,, · ', ·:.: 
Ini:peratrii e d'o ··uuricy, a ·respeito ·do . crime de · assas- . o· Sa; v18có!IDB 111 Aa1ETii :'- , ,. : ê 'lallo · ecín'forâfe· · . 
sinatci commellido. na,pessoa. do ttinente:..,coronel loaquim· 88 minhas ·maia profunda• convicçiJaa; e'bei:dê .'tambeni . ·
da· Sii'vâ··corr'éa,';fl da tentativa de honiicidio. perpetrada demonstrar que 0 •que estou dizendo 'hoje; -já.· o· 4ilaa;' de 
contra o .bacharel Raymando Braulio. Pires ·Lima. -A accordo•edm 08 meila collegas. da iliéaa; ·Pntantõ; S;C<E:S:; •. 
cju"em fez à reqaisiçlo. . . nilo-póde 'àtli'ibail-o •·a indiSposiçlo •da . minha_ parte· parâ:' 

ORDEM-DO 'DIA com o actnal gabinete, hei 'de convencei-o de:que•' ó 'quê, 
... digo: boje 6 o que sinto ha muito tempo. _, · :. · '~ · 

... c·:,. ·· , LICBII~.l. Chamo a atlenclo do Sr. ministro da làzenda, pre•fdelita·. 
Prose guia a 2• discasallo da proposiçio da eamara dos do conselho, pará ouvir ·am~ observaçllo · .. que me paràce 

Sra. deputados ·0, 67, ·concedendo 'licença a Balduino los6 aunmpto serio é iQ~ilo grave, e ··qi!,e. p6'de 'trazér Di ai to 
Monteiro. mâs conãequencias. Eu já· diase bontem ·qàe nli priliíeira 

· · · · · · · · aeaslo legislativa do annil paaaado;' todas· aa:prõpoi~çiJes 
·o' l!ilr~ vl•cond~ de. À.baetéa- Sr. pr.esi- que vieram da camara· dos Sra. deputados· a. respeito ·de 

dente, posto que o nobre senador pela provincia da'Bahia licenças a. empregádoa pablicos. eram .concedendo-as com 
demonstrasse bootem perfeitamente a improcedencia das com todos os vencimentos. . • ' .. 
c.onsiderações feitas ·pelo nobre. pre~idente. .do conselho · O senado o!ereceu a todas ' essas proposi2iles . ama 
acerca do discurso que proferi 'contra as propoaiçlles que emenda, declarando. que •• licenças ·rosiem' concedidll. . ' . ~· . . ' . ' . . ' .. 
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somente com o ordenado, e nil:o com todos os veneimen- nado na sessllo de 18'19, reduzindo as licenças á:per·ce- ·· 
'tos.' latas proposiçi!es -assim .emendadas· voltaram para a pç!Io. de ordenado, foi ama. econômia para ·.o. iheaouro de · 
c~ar& deis ·srs. deputados, e, ·com excepçito de uma, i9:600giOOO. . .. · · ' . . · ,., 

· Coram todàs approvadas e dirigidas á sancç!!o ·imperial. - l~to aconteceu na primeira sessa:o legisla_tiva;, ·em. que· 
Na segmnda sessil:o legislativa do anuo passado ainda as propoáiçnes da. camara.dos.Srs. deputados conced,iam · 

vieram moitas proposiçi!es concedendo lieea~as a ompre'- as. licenças com todos os vencimentos e o senado emen
gados pnbhcoa, mas a mór parte dellas dava· ao governo d6u-as no sentido de serem· concedidas aomente :com 01 
facaldade d1ro'atorgal-as, ailo com todos os vencimentes, ordenados. A. e!lonomia que d"lii resultou "foi deci9: 11001. 
mas com o. ordenado_ só mente· de accordo com o que tinha Provavelmente· ci nobre. miaistro da fazenda; ha. da dizer 
passado inva~iavelmente na. sessa:o antecedente no senado. que é uma bagatella. Em con.cordo que nll:o é-muito. . 

.Ora, abre-se .em 1874 a actual sessll:o legislatin, e -Mas além desta hll muitas. outras bagatellaa. que · 
vê-se.quãtcidaa as propoaici!es que teemvindo para o se- póderiam poupar-se. 'Estas· bagatellas,·como observoa·o ' 
liado,._relativas a licenças & empregado& publicas concedem nobre senador pela. província· da. Bahial· que · foi ministro·· 

- taes licenças com todos oa vencimentos, como aconteceu do !besouro, flscalisando, -e além diuo m_inistro da· fa· 
na primeira ses~llo legislati~a de 1873. Parece-me que é zenda, tomando importantes medidas, estaa bagatellu 
exacto o que. digo, afnrmando que ·as. proposiçiJea a que reunidas produzem, no fim do auno, uma .rrande · sommá. 

. me refiro que teem v.indo nesta sassll:o áo senado,. cones-· q11e se podaria applicar a serviços ateis e productivoa. 
dem ., ·licenças com todos os vencimentos. A. commissiio O relato rio da mesa, que se refere 6a proposiçi!es que_ 
-de penai!ea. e ordenados desta camarà, de accordo com os ·vieraJI! da camara doa Srs. deputados na·segunda .seaslo 
precedentes das ses.si!es anteriores, olidrece uma emenda diz o segaiate (let&dO)·: . . . , · · '~ 
igual i que tinha oferecido invariavelmente nas sessões «As licenças .foram· requeridas pelas partes interessadas 

. da 1878. • . com todos os vencimeatos, mas a·autorisaçil:o .conferida-
, O .nobre. presidente do conselho nil:o dá importancia ao governo foi para concedel.:as com -o ordenado somente.» . 

. albllma a este ·facto. Mas nil:o vê 8; Ex., que tilo previ· ·· · E' assim que. vieram as proposiçi!es da. camara dos · · 
dente. deve.ser, que este Jacto tende a estabelecer· um Srs •. deputados ua segunda s'essilo legislativa de 1871. 
connieto· entre a· camara dos Srs. deputados e o senado, « Nesta parte . nada tem a mesa ·que . observar._. ; • 
connicto que pó de ser :muito aerio, e ter. ·coilsequencias (Estavam. de accordo com o· pensainento~da mesa e· com 
·graves?· Portanto, o gabinete terá mai's esta. responsabili- .as votaçi!es do senado.) ' · 
dade, se nll:o quizer ser previdente, se nll:o quizer atlender . « E' certo, porém; (acrescenta o ~elatorio), que·: os pe-
a este facto, e ae nlo procurar evitar e prevenir um didos de licen~a teem-ae multiplicado. Esta facto, que_p6de 
connicto, que está imminente, seniio já notoriamente esta- tornar-se muit.o.prejudicial ao serviço publico, deve das·· : 
belecido entre a camara dos Srs. deputados e o senado. pertar a attença:o da as1embléa geral'e do governo ••• • . 
Ora,: quem p6de melhor .concorrer p,ara··esta_ ·soluçiio, e (Note-se que isto _foi dito ba muito . tempo, em· !7 de·· 
isto por. dever . inberente ás altas runcçlies que exerce? .Abril deste ann,o.) . · . : .· ·- · ·· : 
E' indubitavelmeate o gabinete.· A nito ser assim, o con· · · . ·- · 
flicto assumirá .grãndes . proporçi!es, e necessariamente ha O Sa. VJs.coNoB Do Rro Bu11co (preaidenle do conulho): 
de ter graves consequencias. . . . -E quem está contestando iii to ? . .. - . : .. 

Com ell'eito, ou' o· senado,' concordando com a cama.ra o SB. VISCONDE DB ABATÉ :-« .. : com o fim de :difli- . 
dos Sra. deputados, em que .a lei existente, que regalá as cultarem-se taes concessi!es, uma vez que nllo asseníem. 
·licen~a~ aos empregad_os puhlicos, seja lettra morta, ba de em demonstrada necessidade e manifesta 'justiça •. » . 
ceder~ e por isso àpprovar as proposiç.l!es, ou ha de Assim, o que eatou dizendo hoje deste Jogar que o~cupo 
sustentar a sua opinillo, que é a mais conrorme á lei, e a ·é o que disse com a mesa no re!ator'io que foi apresentado 

. mais :conveniente ao 8erviço' publico, e neste . .caso ·a di· em !'1 de·A.bril deste anno. . • . . ·'. 
verrencia cooliouará, e poderá ser origem de .outras. Por consequencia; .o nobre presidente do conselho nilo 

Pers11ado ·me, pois, que estou· razendo um serviço ao ga- ·p6'de dizer que no que estou expondO!iiao senado· ha·idéa 
binete, convidando-o para que intervenha neste conaicto, d~ opposiça:o ou desejo de desgostarao act11al ~rabinete> · 
que está patente, que salta aos olhos de todos. . Fez-se, portanto, como acaba de ver-se do· relatorio de 
. 'Passarei- a mostrar quê o que estou dizendo ao nobre qu11 li uma parte; uma eco11omia de quasi · 30:000' ria · 

presidente do conselho .o !lo é um acto de opposicilo, nem 1 a sessito legislativa, por meio das emendas do senado. 
de .mdisposi~il:o com o' actual gabinete: 'é ·a expresslfo de Na· _2• sessito, sendo as licenças pedidas com todos oi 
convicçi!es antigas e prof11ndas qae tenho. • • · vencimentos, e concedidas pela camara dos Sra. deputados 

· . . . · · · . .· unicamente com a parte delles, que coiisLitne o ordenado, 
. o Sn. FIGUEIRA. D.B ~BLLO :-E de que nmguem du- que é o que a. lei dá para a snbsistencia do empregado. 

' 1da • publico, é maniresto que. a economia importaria em outro 
O Sn. vrsco!IDB DB ABABTE :- ••• e cas quaes acom- tanto, e manteve-se o .principio de que as gratificaçi!es nll:o 

panhei a _mesa do senado quando e lia exercia .as runcÇGes podem ser percebidas sem o exércicio dos empregos •.. 
de comm1ssll:o de pensi!es e ordenados. · · Acho, portanto, que a mesa . do senado fez pela sua 

~ . No .relat~rio, qae a. mesa apresontou este anno ao se-- parte o que devia fazer e que .ao o~bre presidente- do con· 
nado, e que ainda nllo .roi 'distribuído impresso, a mesa selho ou ao actual gabinete compete 'sustentar os princi
deu conta do que tinha havido a respeito do pensi!es nas pios da mesa, sobretudo evitar 'o contlicto que nos ameaça . 
duas sessi!ea de 1873. Vê -se do relato rio que o resultado , em muito pouco tempo e pó de converter-se em um·a .das
das emendas o1Iorecidas pela mesa e approvadas pelo.so- intelligeocia grave entre as duas camaras. E' ama raziie 

\ 
\ 

. / 
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-
ta de mal. para que o80bre pruidente do couelbo a~eíte

:: bom 011 mão 'Irado a rlllpOO5abilidade que a lei Ibe
imptle ouses .eto.. Se acalo raludl! que la camara! de-

m eooliaoar I proceder como a camara dos Srl. de-
ti d· Iatado•• concedeodo Iicllnç:u Cllm lo Doi os YIIOClmeo 011,

rome • rupoou.bilidade; p6dil ser qOI di o mIo 'olo a
.ues .c~oa; mas 6 oeclluaria qoll S. EI. r... II.', com ruo·
(Uua ti qUI do diga 010 ter ua a rupol.ublhd<tde, mas
•im da. camata', principIO que ttll 'Jlclorioaameole com·
batido pelo nobre 'IDador pela B..bia. .

8. EI. concordou bantam em que com atrello tira para
"parar li 00 aund.e balDlro de. liceo~'8 que O:J empre
,.40' publicos pediam i alo 881 ~e disse qOI.IMes pe
didos de licenças eram uma eSpllWt de 8o(ermldade qUI
aceommeUia ao, empregado, publiCaI. Si assim " a
elltlrmillade Yllm & 'er & opposta â que 03 11000e05 dil
,ciência chamam noslillgia. A DOitalgia é uma _&ut~r
midade que reeulta. do de,ejo ardeute de vol~'H para o
pair uatal; a enrermidade qne 'e 1'll& delleD,,"eodo llotfll
o. emprllgado. publico. é o cOlltrario, é um dllsejo de ir
pa,a looge do pall DItai, con'ervar-se por lá o maior
lelllpO que tor p038ivel. comtaoto que tenbam SIlU! Vtn
cimento•. E le eSte d6sejo n!o é. dll se aU'llota.rem d,·
pai I Datai, pelo meoo' (t ea ma inclino mal!! a iato) é o
duejo de &Il a08811tarelll. e ficarem longe dOI emprll~os,
par' 010 04 poderem exercer.

_ - B, Sr. pre~ideote, ia to me parece tanto mais exaclo
quaoto la li ha pooco um documenlo olficial, quenao
p6dll Itr 8n~peilo; é 'documento ll!cripto por Otn magill
trado da conll.a.oç" do gll'erno, magi!trado iule!ligent".
acti'o, le10,0, muito indepllndeole por caracter e masmo
pela .Da. po,içl1o. Refiro-me ao relataria do actoal dlue '.
barga.dor cbe(e de policia da Côrte; creio que alto tlódll
IIlr ID8peito ao gabioete. A 11litora desse relataria fez-1U1I
grande impress.ao; e confirma em parte o qO& eu dis~e no
principIo do meo di8cnrso: O gtbinete actnal. •. Rffiro
ma ao g1\biollle actual; não llu~ro 3i1ber dos ootro:l, eS:l6S,
oa ji 010 elleteru, 00 1tioda. tlh apparecer.m, oem é de
..perar qoe appareçum tao cedo •••

O SIl. TISCOI'lDIl DO RIo BfU~CO {prelídefl(e do cO"t~lhCl}:
-Milito bem I

O SIl. VIIlCO!'fOB Di AU8YS: -K~toa analyaaudo algoo,
IctOI do gi\bioete actual seQl adio, n6m atr~ica.Cli di~lo é
qlle desejo que se conveo~a o nobre presidenle do conaelho.

Mas, dizia eu, o qoe eo di"e no principiO do meu dis
curso' confirmado pltto relatorio do magistrado a qne
aubei dn Illtullir, e que ala pÓ.le ser 5u~peÜo.

Ois: o rel"torio do cbeflt de policia, fallaodo de ca3as de
jogo ••• V. EI. b_\ de oum o qoe di! o cbfl~e de poliCIa

O 811. "'C"1408 00 RIU Bu~co (prnidlnte do contelho):
- Eu. o ouço

O SII. V15COl'nl nl AUK'ul:-Naa parece.

O SR. VISC01'lD8 no RIO Bu.1'Ico '(preridente do cOfl.f!lho) :
-Protesto cootr" e'Se despllti~mo: e:ltou oo,indo a V.Ex.;
11.110 100 obrtg~do a estar oa mlnba cadóira.

Ú SII. '''CIII'f;. os AlhUÊ: -P"r::Iõ6-me V. Ex.; nào é
d.~?Oti$mo •• , .

O SIl. 'I5COl'lnl DO RIO Bu;tCn (presiden" do cOflSelho):
-;EJ~ V. Ex. fei\o taberaDo do !llllado 't_

20 Tol

209.

oSI. "'co!'lnl Di AIUTt:-Estou (alIando, e V. Ex.,
atteodlodo-me, Dão tu mai, do qlle cumprir o seD duer;
da pule do senador ba o direito de exigir.

O SIl. VI!COl(O& 00 !l10 B!U.l'tCO (pre.tid.nt. do conselM):
-Estoo Ibe presta0 do allençlto.

O SII.. 1"l!C01'l015 OI Aaud: -P6de ler, mal ulo pa
rece; V. Ex. esta converuodo, e eu hei de reclamar pelo
meo direito ..•

O Se.. Sll'lllU. Ta MOTU:-Apoiado.

O Sa. Z"clltu:-Se OS ministro. alo oU'em, á melhor
01.0 f4Uarmos.

O Sll.. VlSCOJCoa DO RIO Ou/(co (pruid,,,t. do contelho):
-Hei de rll5poodet ao di,curso de V. Ex.

O SIl. Vl,COI'lOI DI A.uu':- ... porque desejo que
V. Ex Ith,oda; uperll que ba de lomar alól:lma p'ro,i~
r1eocia; faço-lbe justiça. Mustre, portaoto, qoe me estA
O1Iviodo; l1a de ter pllcieDcia; oao tomo mni!o tempo j

falia rei meia bor;);, se fali.,; Dlo r..llo para lomar lllmpo;
mas para eXllôr as miobal .piniGes, jolg,)odo que preito
um 5tlniço 110 gOleroo •••

051\. 5llVBlftA tiA ~fOTTA : - Sem duvida.

O SII. 'ISCOI'(9& 'Di Á9.l.8TG:- ••• por COD5eqQflDc:ia
f1terço om diroito, osperaodu que o Sr. prllSideote do coo
,,,lho me ouça, porque aqui Dão esta o Sr. mioistro da
jll:ltlça .•.

f) 511. V19COl'(08 DO RIO Du.l'ICo (pruid""te do conulho):
-Q'Ulf qUll 'á p;,.rA juntu de sua cade!r." MoHql10-me a
pO~IÇáu qUIl dlt'o tumar.

O 811 VISC01U)B DR AaABTÉ:-Se V. El. rosse surjo
CuolO ea, ha'ia 1\0 pedlr-1116 qne me vie~e ollvir, como
t"O '00 aDvir a V. Ex.

O SII. VI,COf'lDB 00 RIO 81l4/'fCO (pruidtnts do conulho):
-E~tOQ tomaudo io(uroollçOol lI11bre a m8leria em di!
CUI~ão •

O 8R. ZACAlllu:-EnUl.o di«" ido.

O S.. VISCOf'ltlil 08 ABAná: -E8tol! 00 meo dir"ito;'
pedIndo ino., .

O SIl. TISCOf'lO& 00 R.lo BI\A,:lcO (preGidMt~ do C07lJtlho):
-N~o apoiado.

O SI. ·TISCO~os. DI Aultá:-, .. 8 !ll não me ouvir. .
sento-me.

O SR. mr:01'los. DO RIO R8,lIfCO (pruidellt. do oonulho):
-Nao mo ~ujlliLo lL e~ta lyraooia.

O S/I.. "18CO~Oli': os ABU;:'Tg :-EJtoo fallaodo; é para
miro iotJilr"rllntll qoe o mttn di:lcorso seja ou Illl.o pllbli
cada; o que desejo é faler ",Igum seniço ao go"roo.

O 8ft. FIOUIIR.l, os M&110 :-Apoiado.

O 8ft. VISCO"Oil OI bA1Ti; :-Fallaodo du cuu de
jogo que ba Desta Côrta, dil o chefe de policia:

ti Paes da fómilia, oegociaotes e empre&ado, pablictlJ
reuoem ,e em casas mabllladas, 11111I1110 Gorallte as bora.
·10 dia q!la dd.ill.m nr occ.opadas 00 eurClClO de seos de
Vertt~ liclt08. "

Ora, .qoi t8m V. Ex. a ra~:l) por qae eo digo que: alo
tem ha~ld~ da parie do Inferno a detida. eJcelb& de em-

:n
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pregados publicos que teuham 'a8 habililaçôe8 uecessarias 8

bUDS coaloOJes para poderem preHocber o. seus deveres.
Em logar de irem para as repartiçôes, dit o cbefe de
policill quo estão oao casas de jogo malsioadas, ia to é,
conbecidas como taea, duraote as horae em que deviam eslar
nae luas repaniçlles. E' um es.candalo.

E quae~ silo as provideDcias' E' por islo qDe em uma
das seuhs passadas, reCeriodo-me creio que a este me>mo
as!Umpto, disse que ae Caliam muitas reCormas, e que essas
reCormas eram mal peDeadas, porque succediam se Dmas as
outras, que o serviço publico, em logar de melborar. peio
rava (apoiado.), e a despeta, em logAr de dimiouir ou
cODservar·le a mesma, augmeDtava, e ~ue somente tiravam
lucro dessas reCormas os nomeados pelo governo, a c\leu
tella do goverDo, o CUDccioDalismo.

SeDhores, DÓS não .podemo·s e8pera~ qu.e haja orçameoto
ss~e' anno, e um paiz representativo oode não h. orça
m~to não é nada. (Apoiado•. ) Creio que daqui a ·ponco
não se rallará mais em orçameoto; as cam,,"s reODem-se,
volam essae medidas qoe temos visto. algumas mais Ou
menos importllDtesJ que li goveroo toma a peito Cazer
passar; quantn li orçameDto, Dão se trata mai~ delle.
Estamos DO terceiro mez. de sessão, e creio que aiDda Dão
se apreseotoo Da camára parecer sobre orçameDto.

O Sa. Z!ClIl • : - Já se apreseolaram alguus par
ciaes.

O Sa. VI8COl'illl llE AB.lI!TÉ : - Mas aioda oão se prio
cip.iou li discutir- Denhum. P<lr cooseqoeDcia, é evidente que
nlio leremos nrçameolo esle aoao e, porlaolo, Dão podurão
ser flscalisados, como cumpre que ~ejam, os aclos do go
vernQ. Assim. e.u voo aprovei.laDdo Uma 00 oolra occ.sião
para pedir algumas explicações que teem relação com o
objeclo secuodario de que SI traIa.

Eu disae: augroeota-se a despez8,' quando ba uma re·
forma; esoolhem-se empregados que uão satisrazem seu·
deveras; a proY& A o que diz o cneCe de policia. Quem
lucra' E' o Caocciooalismo.

A este respei to peço liceoça para. soliúlar tambem uma
explicaçilo do nobre presidente do cODselbo.

Creio qae a uILiwa rerorma que se fez Coi Da secrelaria
do miDisterio da agricultura, commercio e 'o'b'ras poblicas;
o resultado delta 'Vel-~-hemos, é moilo raceole. !t.s aDIes
da reforma.a despeza com essa secretaria foi orçada em
170:.000~ .para. o exercicio de 18.n a 1i75; Dote
V. Ex. que me refiro á de~peza com a secretaria, o~o
8.Dalyso IIS oD.lras verb.s de despeza desle. minislerio.
S. Ex. sem duvida, a quem Coi preseole o relaloria, ba ri.
saber qual é a despez~ orçada para o ex-reicio de 1875
a 187'6; mas saiba ou Dão, vou' dizel-o ao seaado : li de
'l5j:.OOO$OOO.

R' quasi o dobro da qu.e rÓra votada para o exercicio
de 187q a 1875.

Agora a despeza effecliva 'Veremos qoal será. Eslou
persuadido de que irá muilo alem.

Nilo aoalyso as outras verbas sobre as qu~e. lAri.
muilo que dizer; mas Dão as ao.ly~o, porque oão queru
aCastar-me da ordem.

O Sa. FICORIU DI MBLLO :-VeDha o orçameDto.

O SL VJSOOllDB DI AUIT1Í : - PortaDto est·á. demoos
trado, Sr. preeidents; ~e as. reformai teem priidazido.,

'todos esse's resultados, meoos o que seria ali! ao servlco'
publico. Eote Dão "pparece Ora, acba o oobre preOldeoÍe
do conselbo que elle oão deve applicar a ,n. seria alíen_
ção a lodos esses ailsDmptos? qu" Mo elles iusig"lfi~aol ?
qne o qoe deve preoder exclosivamenle a allpoCão do .
gabioele aclual é a reforma eluitoral ? ~ue'oada mais deu'
f.zer-se? Eu já Ibe ob,ervei que rta ruioa d>l4 fiuaDcas e
da mª adooiaistração da jostiça é qne os Estados 'tee18
lolfrido mais, e dODde teem sabirto .s rBvoluc(j~s.

O" homeos cautelosos e preVldeDtes devem' prevenir fa8l'
calamidades.: . . . .-

a SR. FIOORlR.l. 011 MULa :-Apoiado.

O SR. VI,CONlll! DR AS'KTÉ :-••• por mei~ de medi
das bem conc-.bldas e bem oxeculadas, alliviaodo sempre
4ue fÓr. po,siv~1 os cootnbointes de imp.,slos vexatorios,
e razenoo com qoe o cidadão acue oos Inbuoaes uos ma
gistrados do seu paiz, empregados que dereodam a SU&

propriedade e a sua segoraoça. Islo li o que Dão se póde
dizer qne existe ta ,to quanto devs fXi,lir uo 8ra"iI.. e
uão ss póde dizer tambem que o g<binelll. "dual I'Db.\
apphcado a eSle assnmplo a alleação qoe devia appllcsr.

Portanto, voltando ao objecto das proposições, de que se
traIa, eu oão sei se ha Da mesa algum requerimeoto
pediodo qne o goveroo seja oovido. Se oAo ba. emb"ra
.u oão pu.sa cODt.r cnm 'joe o .eoado. o appro ve ...

O SR. Flouele.~ De HeLLo :-Eu preleodo ma ,dar.

a SR. Vl,COllOR DI! ABUTÉ :-...• hei de mandai-o á
mesa.

TeDho coocluido. (Muito bem.)

O Sr. Ti"coode do Bi.. Branco (pre,i
dente do conselho) :-Sr. presideote. leobo sempre pro.cu- .
"do dar ao oubre senador por MlOa. Geraes (o hoorado Vi8

coode de Abaeté) provas ao respeito que Ibe triholo, mas
esle respeito Dão pó,le ir alé ao puntu rte riescollhecer que
S. Ex. eolá fa,eodo ao gabloote de 7 de Março um. oppo-·
slção, qne não era de esperar de tã .. v"oerando aocião.
Por mais que S. Ex. oos diga que eSla is.oto de toda e
qoalquer paixão, ha de permillir que eu duvi~e da impar
cialidade de seo.' juizos em relação ao miolst··rio.

Não pO'so, Sr. presideote, deixar d" pro testar cootra ó·
despolism.o .qoe o nobre seD"l1or julga que póde nercer
para com 00 mioi-tros qoe teem as""olo ne,la casa. En
tende S Ex. que, qoagdo Ibe conber a p.lavra, os miois

:lr08 devem estar atleDtos, olbaono para S. 1[, immov.eís
em aoas cadeiras, oãu Ibes seD10 permlllldo dirigir uma
pala vra ao sen visiuho, rODversar com algum oDtro mem
bro, ·ainda qoe sobre apropria maleria em díscuasilo:
o seoado acaba de preseocial-o.

Esta exigeocia o Dobre senador Dão ha de jn61ifir,al-a
:com os seus estudos sobre os aDnaes do parlameDto~
ioglez; li regra ioteirameote oova. Eu Dão resPJlDderei a

:S. Ex. como· alguos winistros. em periodos qôe oilo me
receram o menor reparo ao oobre seoador, quer· como
~imple" membro desla casa. quer como presideote do se-
Dado; não respooderei: " Nãu discuto porqne Dão quero,:
dlscotir. »

a SR: SILVRIRj D.l. MOTT.l. :-1 lo aqni nunca se disse.

. 'Ü 81\. Zj.C.l.RI.l.S :-Não merecoIM qisso.

O SR. v'UCONU DO RIO BR.UCO (preridGlIt~ do con,elllo)'f-
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-Mas 010 ee pOde oxigir do mioislro que eeteja com oe
olbos preg.doe no orador, qoe oão possa modar de po
eição; quo oão possa BUI,odor-se, doraote oe discursoe de
S, Ex" COol .lgom da seos codegae, aioda qoo par. eolber
iofurmaçõ.s qoe o b.bJlitom a rospondor ao illu,tre
orador,
. S.m,lbanto pretencão é doma.iada, O nobre senador
tem dir~ilo a wOlta's coosideracõl'\s pe~soae8. mas DàlJ

póde ter, MO· tem o direito do qop~"r collocar os mini,lro.
da CorOa oossa posição bomilbanto,

O SR, VISCONOE nE AUETE':- Homilbaoto? I

O SR, F,Gu.... De Melln:- Posicão bomil~aote I
Oodo é que oalá 10Lo 1. . . .

O Se. nocONn! no RIo BR'~CO (prtlident. do conselho) :
_ O miolstro t.m obri"acão da atlADdor aos dobat.., da
Ínt.rv" nplle. qu.odo s.j. ·oece..ario ; e niogoem ma pOde
ex~rob.r qoo eo teoba faltado a esLe dever: já respondi
ao oobre eeo.dor oa ee9são aoterior.

S. EI, volLa ao lIle'mo ""umpto, e odo trez argu
m~8L08 OOVI/S. A qne.~Ultl vbrtente é muito ~impl~s : tra

h-se de liceoç.... I,uns 'uor.ciooario. publicos, Est"ei
doraote esl6 de.b.tp. (urcado a oão mo.er-me d. mioba
cadeira, a acomp,obH o· oobre seoador em todas as soas
repeLiçõss, . em todos os 9S0S mo.imsotoe oralorioe, e
p,nder de soos labias?

E,las liceoças, eo o di~se bootem, podem trazor pre
joizos ao serviço publico. Em tbess oingosm pó de S03
teotar que conveoba (acilitar ta aS (avore3, mas tambem
oinguem ;ostAolará em IbesA qoe a a9gemblé. gorai deva
cerrar os ouvi,los e rocbar os olbos a q081qoer preLeoçilo
dtléla na ta 1'"7..3.

FUllr,('lnnarIO~ pl.blicos. bons 3flrviriorea do Estado, que

n~o l"pm meios ~r')prlos de sabsislao,ia, acbaoda-se em
circum,t<acias que os obriguefll a dsixar o oxercicio do
"eo eo,prsgo por mol .. ti., 00 por ootro motivo igoalmsote
nllPDdiv.l, quo recor.'os lerilo qoaado alio cabe OaS (aeol
d"d.. do Rov.roo, .prer.iando o seu eSL"do. conc_der-Ibe·
Iiceoça Com venómoolos ? Não Ibes rssta SADilo 9,to re
corso á ass.mbléa geral. Ella qoe procnre ioformar-se d.,
circomslancias dos peticiooarias para concsdar 00 n.gar
as licenças; mas oão se pOde ,sLabelecer como priacipiu
o inriPCerimeola do toda e qualqoer preteoção desta na
(lUel&.

O (acto é oovo ? O oobre seoadar, como preein"nl. do
•enado, começa0 moita tarde a reparar oe.tas liceoças.

Q SR. F,GUEIRA DR M.LLO :-Porque aote. eram ex
capçõe" e agora s:'.o rsgra.

O Sa. viSCONDE 00 R,o B!lANCO (pre5id ... te do cOlllel/W):
- Sr, presideate, pRra re'pooder a S, Ex., aqui m.sm,',
sem auxilio e8traaho, dpi- IDe ao trabalbo de psrcarrer os
indicei de doas coll.r.çõ.s,. bastoo eele exame ligeiro
para .eocl'olrar Dm sem no mero de Iiceoças de..as, que
eetão ioquip,taDda o e,plrilo da nobre s'aador por Mioa~
G"raA', palas 4uaes receia· e!lo a roioa desto Imperio e ja
vê 'o looge 'ymptoma•. do nma calastropbe tremeada.

0·,10 d· lado a colleccão ao aooO de 1864 e '00 á
de 1866, que é mais abu~daote. Eotao o uobr. senador
eJa haJia mui lo preaidellle do .enado.

o SR. VISCONOE nE AluTt:-Mu a mesa o!o lioha.
(aocções de commfssão de peosllss e ordenados.

O S•. V!sC"~OR 00 RIO BOANoa (pre.idellts do (ongelh9):
-Ora vamos a .ar como oesse tempo, qae oão é easpeito
ao oobre sooanor, procediam as. camaras; vejam08 se
e<8OS germe os do coolhcto perigoso, qoe se aatollla aS. Ex•
o"Lre a camara dos dsputados a .o seoado, Coram laoca-
dos bontem, ou se ba muito estilo fructificaouo. •

Por docreto 1.gi~lativo 0.1293 de I~ de Janboae 1866
ficou o govtrOO autorisado a caocAder ao desembargador
da relação da cOrte, Joaqoim Firmino Pereira Jorge,
um anoa de liceoça, com os respectivos vencimealas,
para tratar de soa 3aode oade Ibe coo.ieese.

Pelo decrelo n. 1312 de 27 de Jnnbo, fiCa0 a goveroo
aotorisado a caoceder ao Dr. Antoaio José Moreira oilo
mezes de liceoça para tralar de aoa saade oode lbe con
viesse, com os veocimenLoe qoe percebes8e coma primeiro
drurgi~o do corpo de saade do exercito e adjllato da
Ascula de preparatorios aoaeu á militar, meaos a grali
ficaçilo da exercicio de ambos 08 logare!.

Decreto n. 1313 de 6 d8 Jnlbo de 1866. Fica o go
vproo aulorisado a cooceder ao Dr, M,nuel Janseo Fer
reira. jaiz de direito da comarca de Caralioa, Da província
do Maraobão, nm aooo de liceoça, com Oi respeclivos ven
cimeotos, para tratu de soa (,nde, oode lhe con.ier.

D.creLo n. 1318 lIe 9 de Julba d~ masmo aooo, Foi o
goveroo au larisado a caaceder ao iospector da alf.odega do
Pará, Jo,é Joaqoim da Gama e Silva, ao cbere da '" seccdo
JOlá Joaquim Rodrigoes Mortio! e ao cooferente da tnee
ma repartição Feli~pe Mariobo Falcão e Mello, om anoo de
liceoça, com o. respectivos veacimentos, para tratarem
n. soa saade on,jA Ibes cooviA88e.

Uecrelo o. 1319 de '9 de Jolbo. Fui e goveroo 10010
ri •• do a coacArter ao 4" escripLorario da aJ(aodega do Ma
r.obão Odorica Serra Cardoso um anno de IicencR, com
os respectivos veacimealos, para IraLar de 8ua saude onde
Ibe coovisr.

D.creto o, 13'il de 13 ds Jnlbo. Foi o governo aDlorie~do
• coocArter ao cb.fe de secção da a[(aadega da cOrte,
B-oLO· Jo,é Feraaodes de Bdrros. om anoo de Iiceocaj com
o, respectivus veocimentos, para tratar de soa eande oode
Ibe coaviesse.

Decreto o. 4332 de 24 de Agoslo. Flli O governo anto
risada a cooced.r aO I' confereote da alCaadega da cOrte,
Martioiano Severo do B""us, nm aooo da IiceDça, com os
rAspecti.oe veocimsoLos, para tratu d. soa lIade onde
Ibo cooVler.

O 1'ft, Sll.RlftA D.I. MOTTA :-A moleslla li chroaica.

O Se. VISCONDR DO RIO BÚNCO (pr,.idsnh 40 COII

gelho): - Dscreto a, 1343 de 31 de Agoslo. Flli o governo
,uturi;ada a concedsr ao 2' ollicial da secretaria d.
E,tado dos o~gocio. e'traogeiros, Joao Pioheiro Gui
marães, om anoo de liceoça, com O respecti'o ordenado,
para tratsr de ,aa sande onde lbe conviesse.

D6creto o. I a4 6 de 6 de Setembro. Foi o gonrao solo
risado a concsder am aono de liceoça, com todas 08
'oas veoci'l,eotoe, ao amaOUAme da e.crataria de Estado,
dos oegocios do Imperia, Kgydio Gooçatne dos Re18,
para traIa r de soa saode oD~e Ibe coavier. .

Na pagina seguinte, decrelo 0.1867 d. 8 de Setembro.
. Fica o caverna aalorisado a coaceder um anuo d. Jiceuça,
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com todos os seos veodm~olos, ao Dr. Jos~ Igoado Bshia,
admimioislrador das mesas das reodas d. B.bia.

E o~o percorri loda a collecçilo.

O Sa. SILVSIM. DA MOTU :- Qoasi ludo é isto mesmo
e dispeosa a eslodaotes.

O SR. VISCOl'91l 00 R,o DRA~CO (presidente do conselho):
-Logo, a pralica das c.maras a e.le reepeilo não ~ re
tenle •.•

O Se SILVKIQA DA MOTH:- ilo, senhor; o mal é chro
nico.

O SR. VISCONOll: DO RIO B"A~eo (l're,idento do con"lho):
-, •• liceoc,s corno e'las loem sido coocedidas em dlff.
r"otes occasioos. As observaçOes do nobre seoador por
Minas Geraee é que eão recaoles.

O SR, TISCONOll: 011 Aunt:-Já me eooociei desla ma
Deira deede que n mOSa do ..oado exercoo as [ooccOos de
commi;s3,o de pen.Oas e ord'oadoa. •

O SR. VISCONDB DO RIO BRANCO (l're"idente do conselho):
,.;....0 Dobre a60adllr di! em aparL6 que enoOCiou·S6 a tlste
re.p.,ito desde qoe a mesa do .eoado comecon a exercer
fooccOes de commissáo de peo'Oos e ord.o.d~s, Mas esla
cont~~taç~o do oobre seo.dor náo lbe pó de ser levada em
conls por joi,es imparciaes.

O f •. BA.RRaS BARRETO: - Apoiado., '

O SR, VISCONOE DO RIO BRtMo'lpresidente do conselho):
- Um homf'm de eUâ'- ireportaot.:la, em e1)tadl~ti1 d.i tiua
força, veod,,- q.u1í-láes raclos ameaç..aro graves perigos aO
Brosil, lHn conUiclo eotre as doas camaras, e qoe por
-~t. modo as fioaDças iam á garra e podiamos ser victim.s
de revolnçõ"s, que abalassem pelas soas bases o edificio
ioci.l; o oobre seoador oáo lioba o direito de cooservar
se mndo p,m preseoça desses aclos, só porqne acbaTa-se na
cad,ira de prP,.irleole. Em laes circomslaocias, um esla
di'I-, coma S. Ex., deixa a cadeira e vae BAclarecor as

, camaros e o paiz sobre os perigo. que ae approximam.
D". precedaoles, pois, eu coocluo qoe o Dobre seDa dor

qui, mostrar que é capaz de levantar lempestadel em um
copo d'agna.

S. Ex, p6de oppor-se ,í.s liceoças em questãO e a\lega-r
110" ellas nilo coostituem um bom precedente, mas o!o
coostrnir um castello, comO fez S. Ex" • qoarer ameaçar
me com todo o PP80 de eos. ceoeara, como 56 eo iDDovasa6
os pr.cedeote" apontados, ,como se as maiorias das
camara. aceilass'em O papel qne S. Ex. Ibes quer impÔr.
d. nao pOJerem em malerias dosta ordem ler nm Tolo,
iodo paodentiÍ do valo d'os mioislros; e nem ao meDOS
refi.cli .. qne mnitas vezes esse, actos pa,sam pelo apoio
que lbes proslam slgnns opposicionislss.

O Sft. Duao. B.ulTo :-Apoiado.

O Sa, TJSCO"OE DO RIO Du"co (prezldente do conselho):
- Que mioislerio poderá preencber • miss!o que S. Ex.
no. qner tmpOr? Só ..m minislerio qne oáo qnsirs
aeo!o vi,er do expedieote ordinario, qne nilo tome sobre
.\ medidas Imporlaotes, é que p6de deixar o que maia
lolerels. ao paiz, para ir Inlar a lodo O m'menlo com os

·.ono amigoo e advera.rios, afim de eVitar q"e se coneeda
8.ta on a4uell. liceDça, e que .e permitia a malrioola
4e.1I ou d,qutUe ...tudinte.

Já eu observei orna vez, e o rapilo agora, quo é cos
lome enlre nós dizer qne as camaras não toem indepeo
deocia, qoe Dada f..em sem o aceoo dos mioislros ; en
lralaolo o nobre seoador qoor qoe o, ,mioislro, ludo pos
sam dianle das camaras, que estas Ibe devam discipliu
militar como onoca se vio em pai' algum.

Eo, Sr. presidoole, espero que meo procedimacto, como
mioistro da (azeoda, nlereça joitos men08 !ip<tiiuo.. rl08 e "
parciaes do qoe o do oobr. senador. Náo,s"u- daqnelles
qne coslumam encarecer e .n,gar s'u, ..rvi>os, mal
seja-me permillido di7.0r Desta occasiilu qoe procuro ser
ecoDomico qoaolo pOSIO, e qne alguo, deSVIOS qoe S. Ex.
com razáo' coodemoa nll.o pass.raro com o men '1'010

e sem que eu procoras,e evilãl-os.
O incooveoieule de levantar uaia qneslilo deslas li, .

Sr. prelideote, o quo lemos vislo moitao "zes. Eo não oei
,e os fooccioaario" de quem agora le lrata, <SIIl.O res.!
menle Das cicomstaocias em qoe se .preoeotam peraole
a8 camaras; maR, eroqQant9 se JU6 oa.o dem006lrar o C0ll:
trario, devo erer que ao menoS a'goo, d.noo carecem de ,
curar de soa saode, e ~no para e,te, fim p.d,m c,om jU'lo
molivo esse auxilio às camaras. O,a desde qua o nobre_
sanador elova uma reloluçáo deslas á altora do um graode
p'ri~o social, deede que S. Ex. lraz para esla rololoç~o

,tudo qnanlu possa dizer sobre os aclo~ do mioiBlerio,
.obre o estado geral do paiz, a cons~qoeocia lerá qoe
caLiráo lodas as resoincOos sem o menor exame, leodo
passado onlra! qoe lal;ez fossem menos jnslificadaa. '

E' o que tem acontecido com os estudaoles. Aioda elle
anoo TotemoS liconcas para matricnlas, e dopoio pro poz
,e um veto absolulO: Dova delerminaçáo para regolar o
fUloro, com applicação aoa caSos ja depeDdeole' da deci
sáo do oeDado. Quaolas 'iojoSliça. náo commelleremoe
com esle procedimeolo 1

O SR. FUNA.NOEB oÁ. CU~R': - Apoiado.

O SR. VISCONOR ,DO RIO BRA~CO (l're~idente do eO"'e
lho): - A, Iic.nças que já v"t.rnos e,te an.no eH"va~
om circnm,laDcias es~ecialisai!Dao? Não 881 8 Dem Y\

qne algo em o demoustras,e. Mas é o qne resulta de l!a
exageradoa e parciaos iDi'os. .

Coo,ideremo, a qneslll.o coma ella é. Diga o Dobre se·
Dador qne hes liceoça. se mnlliplicam, conlribua com, aeUI
cooselbo., que seráo por lodos oovidos, como filbos, da
experiencia o do sen recoob.cido zelo pela cansa pobltca,
p-ra qoe nll.o se favoreça 9 .bDso, mas 010 levaDlo cas-.'
lello. imsginarios, nll.o loque a rebale sobre Dm cuo lllo
aímplAS, porque de oulro modo, qnaDdo 8. Ex., em cir
comslancias de verdadeiro perigo, nos qDizer adurlir p6de
ser qDe não 'tomemos ao seria ssns avisos.

O S•. F'OURI.. DR MELLO: - Pai I de,e-Ie umpro 10
mal-OI ao oerio.

O SR. VI!CONDE DO RIO BR,,"QO (pre,iden/, do cOIIfelho):
_ S. Ex, in;isle DO perigo de om conlllclo eDlre IB doa!
camaras por es.aslicencas e roa l·ícolas. Senborel, q;ando
a camara do, d.pntad~. re'olve a re,p.ilo desla illlpor
lanlilsima maleria de m,·lricula, de e,tudanle, e d. hcon
ças a [Docci"Darioo pablicos, ella procede eom iDleira iD
depeodeocia e nllo p6de pre,tender que a senado .nllo.exerça
igual direito, o.gDiado os dlclame; do .n. con'CleUCla.

Creio qnl nem &camaTa ~o. depu\&dot H lIffl JQ1rar
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off'eodidll, porque a~ 1Í<'8nç~R a.lli inirj"d 8 ~llfl ,.qui rfiAi-\ O ..,,, V[·C·,l'IOS DO RIO BU/lcO (prllidtnte do t:o"'~Jllo):
tadl<8 Da 8"lI:r.. m r~stnr~lI.', qoauto 01 , .. or.ll'l,1l1110~1 Ol"m - Ex .UllllitrI:lOJO~ 0(,,<,;\0. .

tambt'al o seoado d6"~ "''I'II("r->l1l em dllcuriA.u da ODlfa • . .
cami<f3, para dizllf.!bll no, t .. rOl"lJ m,.,i8 86VIlros qUI! ella O SR. 'W:01'fDK DR AIIUT.K :-Rednzl O comero dO!

a10 sabe o que f.u, qUI;! 6811 cUOJpromeltl'ndo o paiz. empregados.

oSR. FI6URIIU., DR Mn.Lo :-Qllem di~se isto '1

O SR. VI!CIJl'lOIl: DO RIU BRHlclJ (pruid,,,t~ do cO'lselho):
-R' u qOIl ~e dlllQZ deeSll dl:l"UJlI" p"lu llu,l o llohrr_
nD"dor pur Minu ~I! iD,,~tr"u lãu rJ.1ll:l:I"le para C"lllTD'gll

A lehura do ral"l"rio d", digllo chefll de polida da C6itll
revela OlD rôlcto dlgoo rie aWlOç:iu, roas eS'1I fllCtCl nh
Ilptíca todas as liclloças, de qoe ora se lratll, nem é
cooseqorncia. das qne a.c~bei de recordar ao .nobro aeni\
dor. cooc~iidlts em 1866.

Que f.m 101108 08 tempos hoove eoopraglldos, qne fal
tU~6m a ~6US dl:lTerllS, oiosullm o de~cunbeca. prlo qllfl
respeita ao \be~ooro e á.~ relJartl~Oe5 de az"nda da CO-·te.
COQfl.D ODS SIlU!I cb~f"s; creio qUI! oeobom rle.(e~ t.. ri
consentido em abu~o8. Porte lllli bavAr 000 00 outro desvio
ma~ em gera] ha lIeverirtalle, bll di:lciplloil., ba 1;l:llu, tudo~
procoram cumprir ~n;j8 lIbrigllçO~s.

A despeZit com o mioisteno da a~rictlltura tre~C80 ..
O nobra....llnador, qoe' DOS d'! lão !}IIa, :iy~ ...q __ ~ •.rle p.. r_
mitlir·me qae lho observe 0.10 e$lar rf!1~m.ÀIl.lrn.;·,lI.clf.b·~Í1f
O orçam6nto da. S6cretHia do lOinisterio da agril'll11ora
E' ve!dade ql16 S. EI. roi logo dizeodo-oâu teremos or
çameoto, e apreStlOIOU "~te argomelltll corou nma gr8'i""
celugra ao j(;abioetll actua.l.

O gabinete tpm rtlitD por ~ua. pa.rt" qU:l.1l10 lhe cabe,
para qoe Oi trab"lho:! da ODlra CamàT1l II.lldero rrgullfr
mente; olIo foi al[e liue e5tab~lecell o IJrio.ciplo de ~n" II~
opposicõe8, quando S6 acham ero nllnona, qtlal,do lJ8.o

·podem· veocer p610 nomero, porl~m e df"'rl1l t"mtlarlfç.r ror
todos 08 modo~ que as Olaiorias delillerlllO Q\ltlIX"'~86.'
nobre stlDadllr desse priocipio,que ba de prodUZIr fotre DÓ,

grande prejuizo á C"USII publica. Eu qUlzora ~ue S. E,. ou
O dereude&~e, P:UB. que eu me pMSllllrli~~6 dll qlle oáo /l

11m principIo abll8ifO, fiM aro'" mu.irna do o"~"" ~y·tllllllt
dll governo, ....a q::teocoodemnas~e l'.um sua alllurldatl",com
liGa sabedoria I porqne, se tal prinCIpIO IJrllTalecer ae a~

opposiçOes con.erterem em direito ee86 sy~t6roa prottlla
lorio, pareCe-me q116 não haver! mal:! go'1eroo pussivlll.

A 8ecretari~ da a.gricuhura r"i rfformllrlil; a lei anto
rieoll a reforma, mMCOU lhe os limites, e o nobre miai~tro
Dão sahia destes limites ll!gaes. N~o era. pO!8ivel que essa
repartição f1caue em peior coodlç<1o dI) que as outras
qaanto a vellciweotos do seos empregados, o aogooento
concedido es~a na antori~acâo Ifgal.

Seo nobre seoador qUiZ' dizer-oos qllll Il despeu PlI

blica t~m cnscido , está isto rÓra de dllvida , niogallm o
conlt'sla ••.

o SI. VI&CO~OB Oll: ABA!!É : - Com o pesaoa\'

O SII. VISCII/'fOE 00 RIO BRANco (p eidenh rio cOllulhoJ
-'" t-m ~ol:los o~ seutldo8. Com U PIl:lSl''''! l>ugIlJeO\i<ll;
S. Ex. mesmo, como preaidellle. du 8~nado, creio llue
augmen\OQ 11. despeza com o pessual da S6crll\aria destA
call1~ra.

o 81. V1too"DI OI Â.UltI· t-Htfo.

o g" mcONDE no RIO OIl..4NCO (pruid,n', do coru,iAo):
-As C,UI)llra9 rll'~OllbIlCllral1l que hUla oec1l8shlade de
m··lh"r"r a ~orl(l d.}s IllDp'''g~dos public08 ; 08 .llncimeQ~

lug f"ram auFtrn"ala~o8, e não p"'lliaro ser &em qn8 a
d~8p~111. cr6dCl'll:lll. I.LO Dão qOflr d.z.. ' que Yl'W09 al1~
gm6utll.Ilo0 a drspeu "ubllc-, com o p'e;"soal.

O nubre 8enlldor é injD~to par... cuoomigo ; ea '!otlli
a'lni o (I0flO pa~sado pflos "pareceres da mUB qoe re'"
dow.w o~ '''ncimeotos d"lI licença! i10S ordeo~dol, por
tllnto, nâll ~ó,le allrgar, comn om ~itulo de 'Vjrlodfl plU8.
si e dtl cenSura par~ mil)). a erDf!oda da mesa do leoado;
deve toob~l'.er qoe eSSiI emenda paa~oo com o allseolilIleDlo
da Q)aloria du ~efl .... do, por cooseqo.eocia Dão deve S. RI.
1'.t\.mll.l pera 8i -Xclll~iumeote o merlto dessas e-rneodu.
Poi umii bna rpgra ~8t~b'llel'.ida p~lo senado ullimalDpnte,:
11 ~DII Dão Llnh." :lido ob~erva.da nOI anoos aoterioru.

o Sft FlauRlIu, os ~h:L1,o : -Nl1.n chama para. ti, pela
c"n'tiMio, drQ ao .-enitl:lv a gloria.

o SIl. VJ~~I!I'U;I15 no RIO BI\Af(CO (prt,idenl" do cOM"lho) :
-Eu v II.L:Uwr;;ot6' ,n6.Sses '9'otos. 011 certo dll.emo& ter
muito tento 0/\ decrot~ci\n-d'as'je5Dell\8publicas. que teem
cr~scido, e creSCAm ~nou·oIroent~·; nl<l.3 nl[o lIe declame
trimb"m cootril isto; rec"ob~ç"'-lIeque 011 aclas !ebi~~ti'os,
'lue trlluI"ram e5S0 aogmenlo o aono paallado, li.erairl
boro fu"dameotll.

A'IUpll,·s quo,.e "'I'b·m bflm J quo Dão predlli\l'D de au
liliv algum do EMa.<IIl, oero sempre !"b, m t'!l"alia.r com·
justicrl 311 circorll~t"IJCi"6 do empr'g,tdo publico 10\0&0,

~u" '011.0 tira. do S.. U empr.go 08 meios indispen~ueis
p"ra ."0;; ~ob·LH'InCla tl dI! _~u~ ramilia. Os venl'.imeot08
er~oo "sc.~,.,,~; 1\ 'llla nn RIO de J otliro, como por toda
parte do I·"p· rio, ..e tcm l"roitdo Hlai~ Cllra .••

O SIl. FIIJOSIIl,\ OI .'ltB.r.t.O:- Graças !lO progreuo da
naç.1o.

O SR. 'ft~CONOI 1)11 RI'I Ihurlr.o (presidl"t~ do ~on:elho):
e a 35~e!lltlh geràl rnellmo cooheceu que devia

elov,,"r o seu sob~i,lio.

O SR. F[(lUelllA Ol': Mllt.t.o: -Progresso .••

O f'1\. Ç\SCI'NOS tO RIO BMA.l'I"CO {prnide"te do cOlutlhnj.
-Olgarno~, p"i~, a verd,.de; a~"U~e'btlOlOIl U qoe ~.i"
a.elh"r, roas nào d!lsvirtnemos ados qoe ~eem a melbor
ju~lificllça.o, qllll em todo C(l,~O toem por si a 8a.loril1ade do
poder l..glsl,di'Vo. .

O SR, FIGUIUIU. os MSl.LO:- Em outroll tempo.; o!o
agora.

O S1\. VIIICOl'(DIII DO RI" BIU.l'tco (pruideAh do co"ulho):
- a 'lIt"OO o o.·brto 5"o'\dor por MlnO\8. a propl.silO de
um, li':IlOça, q'le fui rj"(llridlll pfla oulr" camara DO "000

p",,~adll. e quI' aljwj 8offr611 M.enda prc>pn.. ta pela mllsa. a
liceoça do Sr. Dr. Juão CoHd050 dn M"nelM e Soou.,
procoradur Ihc"l do lbesooro oaciooal, o nobre 8lloador
Ili ~e: IlClei .• qUl'J a fl1Il60d" du lIeoado, teodo sido rejei
tada Da. outra C&ID&ra, n.m por 1810 o tmpreaadu, qU"
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diJ,ia eorerrno, qlJe pedir. IiceoÇ& com UUI l'eocimeotol
pau uma 'fl,cem de uode ...

O SI. 1"ICOIl" DI: A....uÉ : - .l' Earopa.

O S•. t1.cnl'lOI DO aiO 8IU.rfCO (pruidede M co",elho).
_ ••• deilOl1 de rU14bel..eer.'tt.• S El malld .. um.. hl,

com certo alllCiJmo qoe lhe 6 ploprio, dt!IlIHIOI :- ChlU
que 010 tne a IlCMÇIl I!l 010 peioroo por is~o. Tr61a-s..
d6'01D dOI primeiro. raocinOlriol do Ihe,oDro, qOI!l. purloto
lO, serte pOIrto de mim ... , pois. dl'vo dIzer 80 seo.do" 'illr'
d.de. O :\r. Dr Joio Cardoeo 1!l5tllU e ainda &t.1 'lIfrrrD

do em n .. bode ..•

o S•. "IICOl'lD' !"lTt : _ E eo lambem.

O S•• "IICO!'lOl: DO RIO 8... I'co (puIUlenl!!: dQ c.on~e
lho) :-••• 0&" plld..otio obter a hClIoÇ& com ·&0"111I""'0',

• &aluI me~mo lamb"'llI reuotidu da diseu~lI.o qoe bUU'tI
a fi!" tnpflilo, teDQneioD., pediu 110," llelU amilto~ na

camata qUfll 'fOlassem tOD\r~ IOrlo, e em Ttlt. d.. ir ã ElJropa ,
fn o."a 'fl.gem • MIOU, foi (uer aso du agolls de Bile-
, .."1.

t' ... r coosl'qa'oeia, a Iie-oça qne pedia nlo (oi nlll Ilftl
titio, 00 ,rroito dfosaa mol~allll. qo" o DubrA 51'Dilrlor .fI
recoobeceo qae 88lá le'fAado • IlIUiln, pu .. I Eorop,,; til ..
areei" da liuoça t slItrna, e aiuda boi" 0"0 gosa de per-
feitA taode. '

Creio ter relpuodido ao nobre senador; 0<\0 ui 18 ti

fiz como me cumpria, porqae S. El. fl~lá ma!\o "'l.~eoll'
pata r,ommigo, e j1 !új 'dl'clarado a,soorlo r'.1 COltstllU

ciooal do part:do '!ib"ral, eaç,rllção qU8 crt'io S El. ac~i
tou, COl»qoAato para commigo estflja procedeodo nAu
como rei coo~lilDcinn .. 1. Qjll8 como rrj ab~oluto (ri,o), ooi~
0<\0 me delx~ lib"rrl .. d/\ pe'~oÍ'lI, e 1'1(1 t .. rei de p~l1ir .. I~u",a
ordMo dll hQbu'·co~PIl'. plOra ro"v,·r-m .. d..sta c.. l1 ..!r ,
Illmpre qo'l S Ih. ["II .. r. E lle, COIlI "a ltOl /I, 11.11 RlI'lll'
traçA0 da iU,~lIÇ" «:orr"s,e 1"01'.' perig!! com es~as licl.'oç.. s.

.que llO uAo podesse achllr m~gi~lra([o que roe dóflHi~se li

petição, desde iA vol"rill ClIotr" torlo, !em m,.is in["r·
maçOfl8, porque o nobre s.. o.. dor m~ elltà.in,·ULindo rec~t{l.

E' ll\gllima 1\ inllof\ocia qoe o n"bre stlO .. dor t;l.tlrce 8obr..
mim, mal não a qUl<lT8 8.lllgflr~r.

Essa iofloeocia., qoe era toda vnluolaria.. na~cida d"
rupelto Qoe lhll tribulO, do cooli>toça q"e lenho Am ~OIoS

101"5, da e8tima que Ibtl consagro pur ,oog.. lr"l1içAO; oj~,;,
ioflueocia agora ""e loroilDda·ae dlli!patica, p',rque o
.Dobre senadllr 0300 'li t1'oteol" com PJ:~fc(\l-a o.tllr·l
meote, qu~r <Iomio .. r-m~ pur torça db 1I0lorid.,rlll Ofa
Gem ~n"odo S. Ex. dirigi/l 08 O(l"~O~ lf_b/llbo~ •. u
me tollllu" em bl aobn:J;uao, quanto mais illtur" quo
tIle 'olloa a. e8lu cadAira •. qOfo jã "30,, é L.tl'I~ SO., pO-I"i"
om.-ial uasta CAsa o primui inter paru. P",;n, p..is 1\"

nobre 8toador qoe a· ia rl'i C""f'lllDClonal, romn aqoi OI

acelamaram, mas oSo rtll ab~"lulo. por'ID" o ...bselollam..
11.1.0 pó,le medrar oe~IA tetra. (Muilo bem.)

O Sr. Figueira de Ht"Jlo I - Le'aota-m..
para !l.Jer al~DmlO.8 \tb'erT"ç(j~s ret ... \I'nm"Ole ôlO QU"

.auba de, diter o nobre pr,.,.ldeoh' do coo",.lbo, corno t"m
bem para eOfiM oro rl'querimfll(lto .. men.
~ O oobre prelidt'ule do cuo~ ..lbo m"strou -lle loda enfll
dado CODtr" o Sr. 'lscoude de Ab.ut6. pur elle IIl' pllrhd,'
a S. Ex. quO' lhe prealaue atl-ncAo Oll. m;,ttria, de 'Ioe ti..

o&eo~"' . ..Ibte .pedido, unhor"; , o mal! natural poui-,

fel. Quaodo um "nadar talla nesta cua em rel&ção. a
matoTlíiS, qoe respeitAm" admioislraçlo II gO'forQ~ do p"lZ,
me parece qoe o. Su. mioislros defelD ser o~ vtl~etr.os a
d~f att..nc~o <\0 seuador qne estã oraodo. mUllu ptl~clplO.l
meO\8 tj~alldo ll5te pela ~u" longa CarreirA 00 aar'lço
~ublico. p~la Mua nperie(Jci~, pelo StU Baber !f·ro m~recldo
o coocei\o geral d, leO! coocidadâos e o refpello do
~"D"l1'l.o. Srs. mini5lros devem responder oesta cua por lodos
..s êict..! de saa admlOi~traC1o e cons"goioleol~ .. I~ ni1.o
d"v~m ~er OI primeiro. a lri\t~r ,em 11 dUllt .. cuo~id'\TaçaO
os s. o.. dorel qoe tle IUlIontlllll põ\fa ("nu sobre 05 oegoCIOB
pnbh,'os e lIccunr a IDa edm,ui·ltllçáo; a dea"~leoç.áo
1... 11"$ PUl\ c ,m 01 !euallorfl5, ê um e18mplo cou\a@IOSO, e,
.tI Iptll lem tido !l'G" ate _goro, parece-me qUD deve

eu.. r.
Senbore., lflltaodlJ-lfl da. licença., o nobre mini lro da

(~l"nd.. ,il~se'o".lI que .1I .. ~ ~e d....l~m ,·oDI:edIH.m Rllral
~(li tlmprPg.doll publ'~Oli quI' IIS r"'q eri"m. PlltQUII er.m
ell..s uhimo rel:Dr,l,. ~U~ ullbloOO, .611I de po'!erem tratar
de 10"5 mole!tlaI Eo ..oteodlJ qlitl Dãll tom rnau ° nobre
I'rfl~id""le do coo581110

P.va que 1I531l1 emw"'g ·"o~ pohlir.ol POS~AQ:l tral""le
.le'ld"1I1.0Io. elle~ lfl,,"" ~'nlllrir .. :tI"flto ~ dueilO dtl rt'que
rer '!"~lI,-~!fden:ME de pf~.i"c.lll- Ir.. , ml'"t...S nO' Iicroça cllm
hnciR,elllGt-e-6l'éênad,,; e pee-tes Ir..! CU"'l'" f.. r.. rv lUl;U
li e'lt-! piiía h~lJ, aind~ I'lIe~ porif'm r .. qu~rl'r ao 1:.0
v....ru ... ~ .. ral qDe Ib~s conr.,.,h maia ~tl':i m t.":i '·om ° n,~~mo
.. r.'~t11t'h;, .. $fI\l' ro~lC' roro l.Det.. rte du .. rde .. du. o.. (e ma
,J~ 11Ii dO' OUlubro de 183'2, qunnlio [urem pedi·IIl~ p.. r
'"1'111'0 d" 10' 1"6ti~. e o c.urall"'O :ia puSgn faz ..r 00 lmp .. no.
~;ln é f'X .. cl", porlÍ'lotO 11 ~uol di~~e o Sr, mIO!.tro d" ril
"'0'1 .. , qUr ..rll hle 11 ul\III\" recurso para. llu, IIlles po
IlItrO 11 IJLl .. ll.. r.

... ..,hbofP.d, 1111 '1Cli~O oa.o pOlAr mos 0'0 par~d"'lr(\ a. A\lSll.9
IkDOÇ...6. que 10,los os dilu se uos pl!dl'lm , 11 qQ~ dI; 1tt',n,o 8.

IIIlll" se vil. .. llugrollllla.nl1o, nilo lerfmU~ dilqUI fim >11"ole
"Ulrll C"Q,~a a fl\1.l'r !~ol'io C"n.~.. der 'i'~l'"nç~g 1\"1> tropr..g"
.j .. s IlubllC<l5 li ,.slllll. lIt,..nçl\ll, C0010 ~fI tf'(ll "fl~lo, uAo "ó
I1rlJdll1. ... cu 11 lDal dn lIubtr.blr.. co ...S68 "Olpr~/!:, .. rI" ... '>10 ...~r
'ICII. a qu .. I'SllIhm "".ItIClo':I. c·,mu l .. ,,·b~rD o d~ c· 0
tr;hoir Pftrll ~Ull ~ .. [oiça m~ill 116...... t .. ri .. que lie dl've
r"1."r Sub"'LI UI"rlO '" 0::1 etol.r~e .. O.. i uos l)",. UUlrl1tl, o
, .... ulll'du ~I"a que f~lt" p.."nal pMa li s~"jc" public... e
n8 ';rl. min.str .. ll f6'An ollrlj!í\llod 11 adrnlltlf o~ r.hamA
flol ajud'BlIU. t"l(I/lDrlO ae pur.lutll o lIer'tlçu miól ("lu p~r
pIlS.'U~S qUII IIh .. ua,. 11l.. bahll hdll8 to m... tllr o d... ·p...udlf)
I.. I1lObtolrOa 'Iue t1 ..tl~m ""r ecooo,,,j,lId 'il p.. ra o ESllld.o.

O Sr. nli".~tro dll fu...od .. l.. !lJbI'CD l"I'"o~urou lia ~r.
'I'CllUrill dI' Ab.. ~le, pur t ..r Il ... roflnte .. gora"e Illll,brado
.lft raz.r "ppll::llt:AO ~, hc.. oçall Cllro tod s os '''DCIRJeotol
lue .e ulâu I'll'!l"du ia pudor I.. gdotivo. Cumprfl, p"16m,
I-I-r ob~llrV4r qoe o Sr. 'tllc..Me d" Ablll'lé otcuPOQ
pur nAu IIlI'IOIl:l do 18 "1100! " prcflldeocila ri"S\.. r.lIsa, 010
>'1"'111 delliH a SUl. "all""A, adOAO por gr.. odes qu~stOCJ,
'm lIu~ 6(1a consei"l"'l" e~ti'I'@SJo .ol~res,"d:l ; IDIoJ (lOuca
pllr dllcus5i\o !til CO ... ll 00 m~oo~ feI'lClmnO\o~, em qnll po
,liam tOloar parte, e <;om tl[oltu IOOldrilm parte mUltas I~-

flll.rtoret. S .
P..r oolro Iadn, 8"obor,.; 6 pr.ti!o DOlAt qoe o r. 'tIS

Cltode de Ab... rI6, t"n,o preSllltote da m"!a, nh tne a
meoor tnlerveoçao e iblluoocia na commJlllo de penlGel

•
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e ord.oados ~enao moito receutemeote; porqoe ~6lUeole
l!olão roi a mesa iocOll,bida e dar parecor"~ .obre la...
8Ssumptos. Port,oto, oellbuma culpa pó,le caber aO Sr. VI'
COlide de AbaelB por uao l.. r I"m_do porte lia, dl.cu.-slle,
aoteriores, e 'Ó11l00te agura r.• zC! u, 00 exerci 'io de ,.us
deveras d~ .eoador.

Qu;t.lltll ao t~mpo em 4ue a m"sa traloo 116 ditr parpO',

res !lobre p~o~O"s e ordHoados, o 8f\Uaefll ludo r~coub ... c" u
zelo com que S. Ex. " 10nO' os m.."bro, da m-.a pruCu
raram A::.-w .. rilb;tr a prol:,..d",ol:la d\:- IIl:el.çAs 4Db ~I'J
pedi m e eVllM Que 'o fiz ..s'.. m r. vores ",d· vldns e c' fi

ellt,:t mal;; r1tL'P' 2,1,:1 du 4U" it4Ut-llrt IIU*' ft9 1t'1~ pt"' fi 11 ,

tiitm A:-l"IIIl , ,. ... ubur .. tl, (.I Sr. vi:--clIlJdw de Abtt~té ""9 (h·t~

lbadll:' part'lCer~S, quI" 11~~lgrlllU CLJ(!IU prt'~ldt'{llH e 4U"
igualrn~uttt @uD~i;r6v~rilro tiS w("HJbru~ na ro"Sil .. d~cli1fiH""
a"s lflda~ a~ ra1a"~ jllr1!tlra~ 011 da rOllV6111t'Dcla ",uhll l :",

prlA:' qtHif\~ na.) Ha pU~'l'vt'1 CflQCtHhH aos ..mprf'g :c1l1S

qu~ pPl,Ham lic"n~a.~ m .1.'" c10 que li slmpl~s urd"ui1d'J;
qut-l a I5'r~liH,·o1(ã." ~6 Ib.·s lJodlo1. ,:it'r 1Ji1~'" qU'lndo ... slives
Sl1m"'lll t"tft'(',II"O • xon':lclo, ... Q1Jfo\ ná·, b,\vl"udll ~::Ilfo\ t"X"J-
CIC'i"l nao ll/Ih·,ro dlrt'lln H~flbuOl a rl'uJuutr,ç.ilo pel'ullla

ri<t 1I1r.II,r do qu~ o ord .. oatJo.
R.. p IrllU tambem o nlbf~ miui,lro qU6 O n..bre viicoodr

sóm.lIl" "I\ora se iovaol-.se para impugnar as licooç,sl quI'
ia p.. d"1U com todos os v.. nclmenl,,'; OI'S a "zão é ('.I"r,.
Sóm"'lllt' agora. oCl.:upa MlIe C..,dr-lfi1 lllff"It'Illt"' da 4U~ oro

cuv .. va lIUl.'ora; a pratica Ihtl l61t1 en:sio;'f1u. COOlI) le ..:

en,ioado a lodos oos, qU" est•• licoo~a. SA v~o l1JUlllul'
caollu ludos os diaS, e que a tol"'aocia b.vlda em uulru.
tempos deve agora ce.sar ioleiróm ole. A" prop"rçãu 4U"
o 00.1 se l"roa OO.lOr, é oAceS~MlO qOA as "'olli.IR~ !pg,-I .. 
IIV" apparAçbm p,ra ob.lar o ~eu crescim.·oto. e q,.e o
senll,10re~ .e Ibvanlen, para Impngoar as IUArtlda. 4u.
teortelJ' a prop gal-o. P"r ISSO, em voz do ceo,uCkS. 00"

rt'c6m u agri1c1tH:i1Ut'[l'o du p.l;Z o ol,bre ViSC()Dd~ de Ab..,eLp
e todos uS :leDbtlrt\~ que SUl:itt"Olam t+.S soas doo!riul1s.

O ·Se. mio"lro d. I.zenda. p- ra just'ficar a. propusi
caes dó Canla, a do. Se; de.pot.d"s agora em dls,·u,,~o.

digouu-se tle ler ,)8 ~Iff'rent". d.crdos do auoo do 1866
em que se coo"erter.m ~ dIVerSUS empregados lic""ç ..
com todos os V8(H~1I0"'nllJ~. PI,récn, s",ubores. Dtl~Sl:' teropu
principiava, por aSSim dizAr, a gras,;ar, a nascor o IU.I •.•

O Se. VISGIlt!08 DO RI" Ba'NGo (presidente do con,elho).
-Vem li_ muilO llJalS I",,~e.

O SR. FI0081~' DE ilI al.Lo ; - ..• aiorta oão se tioh •
coob .. cido quo era chrooico; apparecia elle como excep
ção, ou e~poradico; 01lu havia, pUIS, razãu alguma para S,
levanlar graode OppÚ6lçao' ás Ilceuças pedi,!as, e nem-I;
todo. 06; sabemos bem que ne~ses tompos os v.n"lm .. "t"s
dus empregados eraoo moilo meoores do qne o; de blljo, _
autons. vam por coose4oeocia o poder legisla ti 90 a cooce
der liceocas com todos os veoc:meolos.

Recoubeceodo, pois, o corpo legi,lativo qoe eram roo·
dados o~ pedidos de.llceoça,e o Se. mioislro da f.zeoda oãu
p6da dizer que o oão eram, e tendo os empr.gados de
eotào pe40e'00s veocimentos, pedia a eqnldado 'Iue se lb...
coocedesse a lic.. oca com todos oa coov~ocim.otos. c.. m li

nrdeoado e a gralliic~çào; m.s b.,je o Ca,O 0'0 I~ mll'lu ~e
figura, Aotigamente um desemba·gador tlob, 3 UIIII~, 11 ...
ordeoado, e 1:000,4 de gratificaçãu; hoje t ..m 4: UOOfl de
~rdenado, e ~: OOO:J de grallficaçll(}; portanto, quando na-

qllalla épor.a ~e concedia ao desellJbargado'r nma licenca'
('om lod"s os veocimeotos, ficava elte apeoae com (.oooj,
quautia igoal ~qnell. com 4ue ficaria agora !6 lhe fosse
"oure"'lida .. 111:' oç. Cl'01 o OI donado someute. Por coose
'Iu"oria, ba d·ff-noça de époc.., e de circnmstancias. .

D pui.., .onburos. So b"ae licenças coocMidas n.qnelles
lJ.rnLlu~ eram um abuso, curoo itgura 008 parec~ ser, por
catt\óHt-f'O OH rUllci;m .. utus razoavHis, du ml!Smo modlJ qqe
r.areCollJ a. i1"eoç" agl.ra pedidas, pergoolo In ao oobre
v""""do do Ri" Bran"o: pód" S. Ex. ar~um.otar profi
,·í.. lIleflJento cum abusos? <io, certam oto; e, pois, se
uaqu.lle tompo ..xistlram abu·os, deveooos agora oppor-nos
a ~I'" •. curl,I-IIs. Abasus aa" podom ,erVlr de argumeoto.

O nobro Sr. n,IOI,lro da razeod. tambem decl",ou que
o Sr. V'Sr.OllrtA do AbaSté levaota va a grande aliara
qu",lõ.a pbquAnioaa, dlZoudo-nos quo .lIe ievant••a uma
le'lIpo,;tado ero um Cnpo d' agua. Purque o oobre mi
IIhlro assim S. uprimlu? Porque o Sr. VIsconde de
Ab.,ulé disso que, bav"ndo a camMa doa Srs, seoadores
r"j>lilad() o anoo i!as~ado as pro~o,içõls da camara dos
Se.. deputartos que coocediam li enc,s com todos os
veot'illleulos, Ino que oessa "amaro! s~ levaotaram .oze8
coulra o seoado pur tor adoplado a providencia de sup
pClmlr d.sses veoclm.. otos a. gratlfica\õ6s que dollea raziam
pHlP; qus ",sa; VOZd .e estpodpralJl Igu.lmeote a ootr08
~""lo'. as-ulOl'tos flmrnd.oI". polo s.b"~oria do s"oado e. ,
r.,rom 10vol.lado.' PllOt:1v1n,hote P()[ nm bomem quo b"je oc-
rUl,a oa mesma cam.. ra dos Srs. deputados om lagar emi
ue,nle, qual é Odo S.U pre!l~eOle, P.recia que da ~art8 da
,!uelle depotado bavla o proposllo de mo.trar que as
.I!leodas do senado, embllra fnodadas oa rado, oa ju.tica e
n, Hperiencia, de que o sos.du é um grande deposlt~rio,
"ao deVlaoo ser aLleodld.s pela cam:<ra temporaria sem
4ue ella se rebaixasse 00 conceito publico, como se elle
"ão e.livesse para isso cuostitocionalmente autoriaado
"omo parte do porter JegiôlalJvo. Ora, quo040 oa cISmara
du. Se;. d-pula,los se e/luQciam propo,lções taes. ollo
A cooveniAote que os aooigos da COOSt'IUICAo oolem oeste
r-ClOlU quaoto "lias são illjuslas e d"sac~rtadas, qoanto
.llas vÓ'lem perturQar a barmooia, qoe deve baver entre.
o, p"dor"s publicus, e quaoto ellas podem ser perigosas,
'" ."aôo se rurllficass.m os sentimentos de CiUlD.A, que
·xcltam oos 4ue e,tJ,o a rrbOle de,ses podo re.? Sem
duviof.; e por isso em mioba opm;ão moilO hem rez o
""bre Sr. vj,cuode de Abaeté daouociaodo-aa ao seoado

. d ''e pedlO o qu". o gov1'rnu uão ruSSe ioddfereote :lo que 88

. p.••sa oa camora dos depu lados, embora mUltaa vezes o
racto se refira a oegocios parlicolares, e edtes parecam
nào ter j"fiueoci. sobre os O' gllCÍos publicos. •

Depvls, ~e"bore~, eslas oh,"rv.~Oe. teem por fim corlar
rte.de já o m.l previsto, se. este mal p6de ser dlstruido
pola lofiueocia do oobre ooiuistro da razeoda presideotõ
do cooselho. Doelare S. Ex. as soas IOteocOas oas dis
cnasOas da camara dos depotados, qoaes os p'rincipi08 que
.·e devem admlllir oa concessão destas liceoças, e e tou
pArsnanldo de que elles serào altendidos cooveoientemeote.
M.s quaodo a camara dos deputados vê a iodill'H60ca do
goveroo e talvez mesmo tem o Asseotimeolo do goneno...

O SR. VISCOND8 DO R,o BUrlGO (preJidtlll~ do con
selho) : - Nãn ap"iado_

O SII. FI8UIJ8J; DII !fILLo :-•••• alo 6 pONinl dei-
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sarmos de.·reclamar contra o .tacto .de ainda ae concederem J•e~o. ao nobre . presidente . do.· .~oàselbo .· para;duYi~~~~~·· 
nâ. r,camara· temporaria . licençil:s coiii todos Clà nn.ciimenlós' s~melbanle a~serçil.o ;' as. ciommissiles de orçaman.to;d&.;ea~. 
em:coiltradieçil..o coui as leia.. · ·· . . .. · m11ra dos deputados . .feiram el~itas .leigo em P.rinciplô: de· 

Daa palavra& . do Sr. presidente do eonaPibn, q'ne aca- 'M. i o, e até agora nem .todas .ellas deram ain!fa eeu;.pa: 
bamcie de. ouvir, d~vemos• suppor que o ~ol'eroo dá e~>~• recer· sobre as .dllldreotes. admioistraçil~s .poblicae~;~aUe,~ 
aisentimeolo,, porquanto .DilO Só-elle 'di88~ que estas qUPS· gllodo que tinham pedido in(orin!'Çil881 .e que, eataY.aiD,!' 
tiles eram. peqnenll8 para um ministro, talfu pela r.1Zito espera . dHIIas para apresentarem . ~eus .parecerei •. Eolrl.• 

· dt miRimiiROII curai Jl~llltor, C1•ino · tambPm accr~acentou tanto já tém-se. pa8sado.t(•mpo Bofficiente. pMa qlitl todos 
que o mioieterio uáo deve. :.,slar em luta CI•DI seus amigo.. Livessem cumprido seu d.enr·; e gov,.roo· submiois.trandô 

· PoiH bem, o governo deve est"r. em 'luta co111 8fU• 11ruigos, as hitorm~&~ile~ pedidaa, e as comm1s~ilea elaborando sohr~ 
quando .se trata.de que~tGes,. em que,os principio& gover~ ellas esses pareceres. . . .. .. ··.: 
nativoe,.'o tbesouro, e.o·eerviçn publico silo' interessados. Demais o. «onrno.tem poeto ·a peito fazer paesÍI.r·,na. 
Nilo se. 6 ministro sem ter a coragem de SA p6r á frente .camara dos deputados a lei da. rerorma do nosso aystema· 
de. tÕdas ·as grande~:· idéas, e de todós os iot~resses pu· eleit.,ral, e 6m eon~eqoencia disto esquece-se da ·lei do. or..;, 

_hlicos •. Para condl!"c.eoder 4~nm. os iot~res~es pàrlicuJares, çninento, qile 6 uma lei superior, e que de:n. ser adoptada, 
para. d~is11r, de ~êr·o qu11 mais conv.ém á admioislraçilo, annualmenLe. · · : .. ·.; 
todo mundo poderá s•r ·mini•tro. Nu-pruposito de darem prererencia A lei eleitoraJ,.ÍII: 

·Sr. ;prer~idrote. disse ajuda o .nnbr" minblro. da tazenda Sra. -ministro~ tePm-se rurtado á execuçil.odo:preceito ... con-:;· 
que elle nil.o sabe se .todhs o~ ~m1•regnd .. s qu8 pPd~n· •lltuclunHI. que é de razer ntar as leis· annuas .. antes da 
licença . ao ;co~po leg••llllivo PStllo .no:ch&O ole ns obter. t••d~8 ns mais. . ..... , 
I»,ois bem; .. p11ra que. o conbeçaruor~ .CIIbnlm•n~P, vou apre-. Parec .. -m- que lllé agora somente se acba YOlada a lei 
sentar. n.m requerim•nto afim de se .coa8ultar o fl'OV~rno, e anoua .da fix..çao de r orças de terra a de· mar, porque · Ol: 
p~sÍia ellé d•~er~ooiue esta. licenç"'"· silo. cooVI'Dirotes.>o Srs.· mini11tros· teem. o proposito· de ·fazere passar.· a:Jel 
serviço. p,ublico, Pe devem ser concedid11S.1•U oito com todo• el•iloral; ma• parece me que. o4o. bilo. de cililst'lnil~o_da:· 
os .. vencimeot s. óu. snmeote com o8 ordenados aos empre- "ama~a tempor~tria, á: vista da r~Juctancia e_'opposiçlo: 
,gados que as requer~m. e final111ente •e estes emprP~:a•lo~ ·tPnllz 'que se lh6 tem ·ftito, e se deve fuer com todo o· (go:.· 
já o aAo ti~11ran. ·hceoÇH>Dffi<'leute pnr" setr.citrem O r"que dameuto. ·. , ·. · ' · 

· rimenlo.que· lenho de'Jazt~r de combinnçAo.com meu oubro•. Or .. , dando-se prererencia á rerorma da lei ehiitoral; se-:• 
amigo e coll~ga e111ador por M .. no Grusso, é o se-' ~:ue-Pe que não banrá tempo de d1scutir o orçnm.e,nto ; .. 6 
suinte : (U) . . tiXIICtamt~ote i~sb o que quer o gov~trnó. Elle nil.o qu•r que 

· · s~os acLos s•jam esmerilbadoH, como d~vam aer palo po-
.. ó ·s ••. nlsrnBl'ITB :.- Está 'em disco!llii.Ó ~ómeute a'ia der lt•gislativo; elle ,julga que o ·su~ndo é maia . c~ ove
das prop.o~içilea. : niente á ·soa es1~.da no podar, porque· Jogo. que forem.,. 

0 Sa. Frousra.t IÍB·. MBLLO. :- Ma~· PU mHodo 0 re- apres~>ntadoe aos olboa da o~oçAo,. os t~rroa .admioistratiYoi; 
qoeriiDeuto como se.o fi,e8se .a re~pt~it•• da. outras. que &em eomm~lli~o o governo,· .nloc.é. possivel que, a.: 

O.·Sr: presidente. do cooselbo tísmb·m c"n•uron .o no- n•cllo, o par).tmeolo. e a Corh, que ob$erY11m todoa:oa:,.· 
.hre 'Vísconde·dil Abaeté por ter e~te nobrt~ s•nador Lrazi- r.c"tos.que 11• pasr~am no ,paiz, continuem a prestar,lhe a 
do:alsumaa reOexiles relativam•ote ás • g,a·ndHs desp~z.,~. m•oor eoilfi~toça. ·Eu espPro que banmo8 :.de cbP.gar a este·, · 
qàe· em relaçlo a anoos a~;~teriores se vll.o fazendo ou mi. resultado. in~ ia dia m"ncis dia. para (elicidade do paiz. , · 
niaterio·da BBriguhura e ·commercio. • , · · · · O 'nobre pretiidente do· consPibo. tambem fallot1 contr&;o. · 
. o s~ .. 'VISCOMDB DB buTÉ. :_: Com G pessoal. •Y•Iema proM~torio que tem .havido .na• .. CaRiaras. ·Em 

julgo que do te!D ba~ido ~ai sydema p~otdatorio, e, que,·. 
:o s •.. Friu1iu DB MsLLO:- •• concluindo por dizer que u•llas se tem tr•tado as. questiles qoa mai• iutereasam ao ... 

nlo. estava na- ordem do dia o mioi~ter1o da agriCultura, bem publico. Pod~ria muito bem ser que alguoa 'gastassem'·"' 
P,6de ser probibido a qualqtler senador, no correr do s~u meoos tempo ; po'rtim como, se os. deputados .da opposiçlo 
iJiRCUrso, Ce.D&Orar de"p8Za8. que O governo V ao! (az~ndo ? . 111!.0 teem· OUtrO m~io, .senllO es.se para: ·.ra,~r.em CODbecer 
Póde deitar de. ser hto. perhllitido ao· sen .. do, quandi• ve · qu~nlo .o governo '""! desmere,cid(l. e d!ve .. desmerécer no.,· 
mo" qne nil.o &erf'mns occasiil.o de tX~tmioar a ~tdmlnlslrM;ilo •·onceito da oaclln? Qo~ett~is que d~s11ppari'Ca esse syatema , 
do Eetaõo dilcntmdo os_orçam•ntos? e que o gov~roo ·é prOI•I~tloriol F~c~m os Sra. ·ministros ·t1;1trar em dis
iot~iran.eole iod11f•rente a que esse8 orç~m•ntu~ ~~jam 1\0M•il.o, como dP;Pm· 'a ler d11 trç•m•nlo e. eaqUI'!;Íim-se 
d!scutidoa 'na. cam11ra dos . depoladnM e veubam liiuda , •m <le•sa rerorma ,.Jeitor~tl 1 que nil.o b~ de prnvav.,lmi'Die paS:. 

. tempo ue ser discu1idoii no senado ? PortR.nlo, a r•fl.'xAo •ar este· ano~ na c .. mar.a doa. dtputadoK, e qu~ CÍRrtHm~ote 
do nobre presidente do conselho· ilao tem ruodam~nto, e o nllo passará no Minado quando, nella &l'jà.ado~tada. E' uma· 
Sr. visconde de Abaeté procedeu· com pleno direito, mos- ·lei .importaotissima· que merece a iu11ior considera.çil.o da 
trando que o governo tio h a· tendHocia PXtraordioaria a patte do senado, e nil.o de v .. Stlr 11pp_roud11 eotu•i11da1 ·coo':'· 
augmenbr. a d .. sp~za, principalm•nl" com o pnMoal, e 'orm" as •spiradl~~ do Sr. min1~lro do l10perio .. o a~oado 
citando r,omo pro v~ de. ~uns asserçli8~ o minH•rio d. " o povo b••s1l11irn dev .. •n "".t .r lembrnd·~S .do qu• .Kr.onte..:.; 

·agricultura, onde a de~pez11 ebe~ou u. dobrar dll Ulll nnno. <.:llo tlulll n l·•i •lu r,.orul. ni :n~o : ~~ HVII•S" pudlldo e. ta. , 
dllra I•Utro, como •e ~é dos propriOS orçomento~, ljUH D•·B· J .. i Utl qual (,,i ~1118•"011 l1 1'10: 1 !166, •lO 6DIIlnoillda Hm 
forhm ·ultimamente ,di~Lribuidus, 187q p~la .C•m• ra dor~ dt'pULitd·ol, .~IIII seria (note de 

Dtdse o nobre pre.ideote do con•Pibo •IDP n gnv•rnu gr .. n•1•11 m.te& 1111 P•'Z; "'"" nu n•lltoio em que se at~bA ... 
ac~~al)e~Jeito .tudo.J.I~r~ q~e o .o!ÇB!Denlo nja.diaculido. act.uallllente pela• e~e~da~ qlle eo~reu de uma commlaa~o, 
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e· pelas que o senado adoptou, eea lei pó'de ser adiJ!IUida ·estas;prop~8!91Jes _aa~cam!lra,;,dg.a,~S!J.~A~pu~doa,co~o:.lim~: 
no paiz sem inconveniente ·notavel. · . . . ·: · · ·· · ploa· autórisaç~ea ao governo~ defXaiJ!: a.eate.liberd~de,plell• 
' ·Portanto; .nllo é.posaiveJ·que a camara ·'dos·· 'deputados, para conced~r _ou deixar.d~ coucedàr .às.liceuçaa,!niii:IJUe 
atteudeudo· devidamente aos inieresaes publicos, queira o acto alllrmativo o a .negativo. do. e-overuci _ po.saa_,oll'~~der 
que passe 1_!'1 qual o proj~cto que foi apresentado pelo de modo algum o mvhudre .e d1gmdade das cam~aa;.-.~:. ··: 
Sr. ministro do Imperio, no seu caracter de deputado, e . • . . _. . , . ; .. · ... ,_ · ,., . -~
,que esse projecto venha aquf ser votado de enluviada · O Sa. 81LVBJU D~ MoTT.A. :--:0 mlnJs~er1o ~ j~ _dec~ar~~-
pelo _sauadó. Havemos. de fazer-lho a maior opposiçilo que nli_o entende ass1m. .· .. . ___ :. : ,:;: _ . 
po~sivel, afim .• de -qu~ seja adopt~do aquelle .. systema de . O ·Sa. LBJTio DA Curi!JA: -A. opinflo. dõ nobre preJi.:. 
ele1çilo qu~ ma1s. conv1er. a~ Imper1~, mas. nlio aquell~ _que .dente· do conselho· pó de ser u_ma e a mliJha 'outra,·· coino 

. _nos quenmpGr o Sr. m1n1s~ro d~ Imper1o ou o gab1nete parece ser lia espécie ·aujeita.- . - _ · ·: · ..... ,.- · 
que. com ~· Ex •. se acha. de accordo. Portanto, o systema Desde qué a proposiçito da. camara, repito, é.'êonceblda· 
proteJator1~, que tem h~v1~o n~ camara dos ~e~utados, é em termos tacullativos, ao governo fica liberdade· ampla'· . 
. cousequenc1a da mane1r~ por que· os Srs. m1n1stros! es- de fazer aquillo que entender,· de dizer «sim» ·ou· de 'dizer 
: quecen~o.o se~ dever, deixam. de apresen~ar ~s-lels de «Dito»semolrensa·aJguma áa camaras Jegialativáil.·:~~ ...•. 
orcamaoto á d1scussito e. vilo buscar uma le1 · eleitoral que · - . . - . . . . . .... , -. .-c ·_ · , •. • 
nllÔ áe·acba-devidameute penãada, e sollre a maior repulsa O Sa~ SJtvsuu. DA· MOTT4 ·: - Eú tambelii êuten·do .. 
da opioi!o publica. · . .. _ · _ . · assim, mas o governo não. 
. Li.mi~o-ma a. estas observações; e mando á mesa ore- _ O·Sa. LEITio DA. Ctn'IIIA. :..:o.E porque aenhorea: 'l- .t·ra;;; 
quer1meoto de que ·ha pouco fiz meoçi!o. . _ zlio, o simples bom senso o está -dizendo.- O poder àdinluis.:. . 
. · O Sa~ P,JIBSIDENTB :-:-Quand~ fallava o nobre. sanador, trativo é o competente pará apreciar se é_ conveuie'o'te ·con.: 
j~ . observei que. está_ em discussllo- somente uma das ceder ou negar licenças aos ·empregados publicos. ; • · · : 
p_r~posiç~es sobre o a~anuerise d~ secretaria _de policia j . o Sa. VISCONDE 'no Rto BRANCO_ (pre.itl6ntf ilÓ conréllió)~' 
o .. ~e_querJmeuto nllo- póde relem-se ·senllo a esta pro- __:Então seja ou.vido antes. , . · . ·_ . 
postção. . '. · · · · . · . . . ·. · · 

· · - . I) Sa. LElrio DA CoKH4:-, , .-_nós u!o podemos entrar . 
~ O Sa: FiGDBJRl DB Mli~Lo .-Bem, vou pôr no Singular nessa indagação ; o governo é quem póde apreciar os mo..; . 
o re9uer1manto. tivos que por ventura aconselhem a dar ou a -recusar essas' 
. Foi lido, apoiado e posto em discusslio o segniote licenças. · : · · - •. · · c · : . · 

· Beguer{mento. · Eis a razão por que ulto ha nas. collecçiJes uma ·reaolu.,-
çiio do poder Jegislativo.que trate de-licenças a emp_reeailos · 

. _. Requer_emos que·se exijam do governo iuCormàÇiJes sobre pu~licos de um modo ·imperativo. Os honrados ~enadores' 
a'propoaição·em discussllo da camara dos Sra. deputàdos, oão me mostrarão. por certo áma lei que diga,_ po(exem

. mencionada ·no pareçer d~ commissão de pensiJes e orde- pio:--~ fica concedida. a licença da um anuo~·ao empre
·nados; afim de:informar sobre· a procedencia do pedido gado tal. » Não; todas eUas .sl[_o .concebida~, como~ a de 
· feito pelo individuo, de que se trata, sobre a con_veoieneia que tratamos actua-lmente, ass1m : « 1lca_ o governo auto:.. 

de ser outorgada a licença com. todos os . vencimentos ou rbado a conceder licença ao empregado F. »;·e o que quer. 
somente com ordenado; e . sobre· a influencia que possa isto dizer.? Quer dizer que se· O'governo entender qae:_esaa· 
ella &ar em-relaÇão ao- serviço publieo, assim como quaes ·licença pó de ser concedida se_m prej~izo do ser:vi9o Publico, :. 
as licenças, que o mesmo individuo possa ter tido ulti- que a conceda ; mas se eut&ndei: que ha prejuízo dó ser.,.· . 
,mamente.,Figuei~a.de Mello.-Silvdra da Mo~ta. viço na eooces!&o dessa licença, que a. negue.· ~ . 
. :o Sr.~ Zacarias_ pronunciou um discurso que Mas o nobre senador pela. Bahia diz: as camaras deyem 

aerá publicado no Appeildice, ter juizo p~opi:io, privativo para apreciar a q~estito aenhores,; · 
. esse juzio da camara eslá plenameate manifestado: nessaa 

O sr. Leitão da Cunba a-Sr. 'presidente, proposições em favor dos émp'regadóa publicos queellas 
ainda é para cumprir .um dever de membro ·da commissiio mencionam. Se as _camaras entendem que· por ventura· a 
de peD,sões .e ordenados, que peço ao senado uin momento .licença pedida por um desembargador pode prejudicar. .o_ 
de atteoçito. . · · . _ - ·serviço, oeste caso não adoptam ama proposiçito ,, nem: 

Não tenho remedio senão votar contra o requerimento mesmo' nos termos em que estilo estas concebidas, deixa de 
de adiamoÍlto apresentado pelos honrados. ~enadoros. O antorisar ao governo para essas· concessões, nega .o .seu: :-
requerimenlo diz o seguinte : voto ao pedido .de licença,_ indefere '" Zirnin11 o reiJlleri..;, · 

« Requeremos que se exijam do governo informações meato do rnnccionario; Mas, desde que as canraras.reaolvem. 
sobre a proposicl[o em discussito da camara dos Sra. de- dar ao governo uma autorisação para coDcessito de licenças,. ·. • 
puta dos mencionada no parecer da commisslto de pensões é intuitivo que entllo ellas emitlem um jui~o proprio; .. como 
e· ordenados, aJim de informar sobre a procedencia do pa·· qner·o .nobre senador pela Bahla. _. 
dido Ceito pelo individuo, dé que se trata, sobre a coilve- 0 Sa. ZACUilAS : -Por Corça; :pois ha:o de· expri .. inir .. 
Dfencia de ser outorgada a licença com, todos vencimentos juizo alheio 'l 
ou sómeate com ordenado e sobre a 'jnfluencia que possa 
ella ter em relaçllo ao serviço publico, assim como quaes ·o SR. Lmirlo DA CuN!l! :-:-Mas eollio exprimem ·ct 
as licenças, que o mesmo individuo possa ter tido ultima'- juizo legislativo, como V. Ex •. desejava, sem vel-o nas. 
mente. " pro_posiçoes •. Esse juizo, _porém, é_ restric~o · áa' conveniau.. 

Eu já disse honteiQ a~ui ! coA!iiiiiO " sust~ntar que elas do eemço, que nllo podem ser ppreCJadas pelo podei 
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~~,~.~~~~~~~~li~O~n'roiÍiiDRrirnAri.to de adiamento; ''o"o rejÍ!fÍ~~ 
in votemos pelo parecer da éomiÍiissllo; 

. ··• • · . · · ·membro• da commissllo isto a cencessll:o dasliéenças com o si~ple• 
-d~'l.,penslies- e· dando um' parecer a favor das ordenado.· . 
proposiÇileá>· o fiz sob os fandameótos e~p_ostos, é vi~to que .. o· honrado senador. pela Bahia, Sr. conselheiro zacarja,ii, 

· . nllo posso perguntar ao governo como quer o requenmento, d1~se:nos ha pouco que algumas dessas licenças tendiam~:~ 
· ·se elle entende que a licença é ou· nll:o conveniente. alimentar o abuso .de andarem os desembargad()r~s 

Eu oll:o me atreverei a dizer que este adiamento é sim- passeando pelas ruas do Rio de ,Jaóeiro .'de perfeita sande. 
plesmeote um· meio. de protelar a coocéssllo da licença; ou E' talvez isso exacto; concordá· com' S. Ex ; mas' nll:o 
talVez de alimentar o conaicto .de q!le nos fallou o hoo- .tê S. Ex. que sua argumeolaçllo ·o conduz a um e~tremô · 
rado senador rela Bahia, infelizmente levantado, entre os Jlto exagerado, que pó de degenerar. em completa ioju~tiça,'l 
dois . nobres viscondes de Abaeté e do Rio Branco , nllo Se ha um ou outro .desembargador que pede licenç,a para 

.direi isto; . mas realmente quem lêr o requerimento sem pa:ssear,o honrado senador ha de concordar em que ha. outr()S 
milita reilexllo, póile' ser levado a essa convicçllo. Agora, que realmente necessitam .dellas .porque sll(l pobres; e •. na:~· 
Sz:.~"presidenLe, pedirei permlssilo .. ao senado para dar uma. pod~m prescindir do sen ordenado para tratare~n-se; _e 
br~ve ·res.poita ao ht~nrado se.nador por Minas, que, com o eu afianço ao senado que estou . informado por al@'nns dos 
que tem dilo sobre esta ma1eria; ollo tem unicamente lrro- honrados senadores por Pern~mboco, cuja palavra para 
gado censura ao· governo, mas lambem á commissllo mim e para tõdos .nós deve ter o maior peso,· de que um 

· actual de peoslies e ordenados. · dos desembargadores de que tratam· as proposiçlies. que 
; .. S. Ex. tem insistido .em notar a inconveoiencia que ha discutimos está justamente neste caso. . _. 

. nà coocessllo dessas licenças, a, por conseqnencia; parece o Sa.' Ucnô.L C.L V.LLCA!'ITI :_;.Apoiado. 
·censurar todos aqnelles que por algum modo teem concor-- . 
rido 'cóm seo voto pára semelbantes concessiles. · Portanto, perg.nnto eu ao senado, nllo sed .. uma iojusticÍL 

·lias, perguntarei a S; Ex., o que está fazendo a com- oiaoifesta, 1lagraote,' negar aquillo a que tem i ncontestâ:..' 
missll:o act1uJ se niio seguir 0 exemplo de S. Ex., quando vel direito esses 'pobres e honrados, magistrados,· dignós 
exercia .as ruoéçiles Íle presideole.do senado e dava pare~er servidores do Estadó 'l ·. · . '~: :, 
sobre essas proposiçlies 'l Nunca S.~ Ex. rejeitou ·uma Ném vejo, Sr •. presidente,_ que a qiÍesiiio possa ser .lltá;.; · 

· · proposiçll:o destas ; · ahi estll:o os Annaes · e as actas do cada· pelo lado da defess das. finanças do Estado, porque · 
senado pará provarem que S. Ex; foi sempre de opinillo' qual.é a. dilfereoca, qual é o grande desfalque· que residia 
que s6meote se supprimissem as palavras-todos os veo- ao thes,•uro· da cÓncessi!ó dessas licencas·r Os hoorados tie
icimentos, ~om que as proposições vinham da outra cama~a; nadores sabêm que, licin~ciados com Õ seu ordenado 1' ou 
mas sempre ·foi de parecer que as licenças fossem conce- 2 desembargadores, a despeza da r~làçllo nllõ se aü-
. didas com ordenado •. O que está, pois, fazendo a com- _gmenta, porque e lia continua a ronéciol]ar com o resto d.e 
·missll.o actual, ·é seguir á risca o exemplo do venerando. seus membros;· e se estes não formam .oiaiori.a, vàe servJr : 
Sr~ visconde de Abaeté. como desemb~rgador o· juiz de direiiD com·os mesmos veli· . 

cimentos que percebe. Por cooseqoeocia ném ·o.· arguilien-
. :.o Sa. VI~CONDB DB A:UBTE :-V. Ex. oito me atten~ to dD des1alque ·do thesDnro ·pode prevalecer contra ·as · ~. 
deu. licenças, que J'orem justificadas. · · . · . · ; . 

' · 'O Sa. -LBITio DA .CuNHA : - Gomo é, portanto, que Assim; poi.s, continuo· a sustentar 'os. pareceres da .. com• 
S.'Ex. ·se 'lembra ·agora de fàzer t!to grave-reparo a um missllo de pensiles e ordenados,· salvo aquelles em que me 
facto que mereceu constantemente .o ·.seu mostrado ·assoo- assigo6i vencid.o pelos motivos que opportunamente expo-' · 
timento 'l o·nobre senador por -Minas me permiltirá qoe rei ao senado. V DtD contra. o req11erimento de adi!!mtn to. 
lhe dig11•que é de algum modo injusto para com a com..: O Sr~ ,Sllv.etra da :Uoita a-Sr. preside#te,· 
missllo que deu o parecer. . te Ado e o assignado o requerimento de adiamento. do. meu 
· E depois, Sr. presidente,. se o requllrimentD tende a bonradD collega, senador pela provinda do Ceará·, e'áppa

. cortar esse abuao qoe os honrados senadores, qoe o tem recendo alguma opposiçll:o a esse adiamenro -por par.te:. do 
derendido, deploram, eu repetirei aqulllo que já aqui disse nobre senador pela província do" Amazonas, creio' .que 
hà poucos dias a respeito da proposiçilo _relativa á despensa continuo a. cumprir o deter de consideracll:o, que ,me me
dé. estudanLes. O meio peremptorio é rejeitarmos ·as pro- rece tiio illnstrado oppositor, ·rospoodendo·ás abjecçilés 
posiçoes: e por mim declaro que, apezar de ter· assignado que. fez. Não quero incorrer na mesma falta ·de qae ·se 
o·parecer que discutimos, se os honrados senadores enteo- pretendem justificar os SJS, ministros, "desdenhando ouvir 
dem que é occasillo. de cortarmos eRse abuso, os acompa- as objecções feitas aos seus argumentos. ,:, . ·.; ~ _ 
.nbarei com' o DÍeu voto, rejeitarei as proposiçGes. Mas . Sr. presidente, o adiamento parece'· me q11e:é a·uoica .so
nilo rejeitar as proposicl!ds, reduzir apenas os vencimentos luçiio razoav6l que p6de ter esta que!itll.o e as ciútras- dà 
ao ord,!!nado e gastar tempo com pedir ao governo uma mesma natureza que so seguem em· resoloçl!es separadas, 
ioformaçilo inutil, é com o que n!ID pos~o concordar. porque, segundo a doutrina que sostellton o honmdo. Sr. 

. O que é que o governo póJe responder? O nobre presi- presidente do comelho, e que ainda.ha puuco colifirmDll em 
dente do conselho já nos disse nqui ha poucQ a sua opi- um aparte, qu~ndo orava o nobre senador pela prov(ocia 
nillo a ·respeito dessas licençls; S. Ex.· entende que alguns do AmnzDuas, estas licença3 n!lo. deviam vir ao corpoJo
destes·peticionarios estilo no caso de, merecer as licenças gislativo sem previa informação do governo a respeito .,dos 
qu., · solicitam. Pois que as conceda a esses,. o negue aos pedidos. Esta entendo eu que devia sor a marcha. r~gula,r; 
outros, usando di! autorilafiiO qoe lhe damos. Perianto me aqoelles empregados que estito na necessidade ~e requerer 
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ao, c.orp~ legialatin. para o:::re~~;~~~~~~~~i~~~i~i~~Í1~ o!o'lhea póde dar, requ'eiram · 
ô''goviiroõ; ae entender que elles m:~:~:~:~~~::~~!~~~e~~ 
-â··Jiéeiiça _dentro --do limite· que a lei . 
pe&iciooarios só recorram ao poder legislativo qoaodo for dido assim i é mera _ ;- e 
iósâtucieote o làvor ou o defirimeilto· que o governo lhes o corpo legislativo:legisla .. aotoriaaodo, · . · 

·éláàiiiii ora, o_goverrio póde'por ll)i conceder ao empregado qúe o gover.oo fica ·com -arb'UriJI. (Apoiado•J- .•· .. , ... ,;' _, .. 
pliblico· ]iceoça atá seis mezes com o seu· ordenado, pó de Ora, olt1mameote, senhores, tem se dado om lac&o,que 
.aiiida procogar -essa licelica por maia seis mezes com 0 confirmá ésta opioia:o, que o gonroo tem, de.qoe.aa'.auto;. ·_ 
··meio '·ordenado,, · . • • risaçlles _do corpo legislativo oa:o o obrig~m ",imper,at_lva-: 
)c· Pois, :·simbores; qmando um empregado publico está' ri à~ me ale.' N4o ·.sei· bem h a quanto tempo, maa hadoua:.i1ú 
c~ndiÇll_es dê_ qualquer destes que req11er~-~am; pó de a priori tres aonos passou no corpo legislativo .amá resoluçllo'au'.;; 

· d1zer: .-Eu preciso de um ou 'de dons ailnos'de l1cenca »; torisaodo o governo a conceder ao infeliz Cayapó_,; •. ;.· ) 
'é', vir ao corpo legislativo pedir um ou doas aonos, qtiando . os~; LBJT!O DA• CuND.l·:-Juslamente,.·6 beBi. cabid~:;o 
podiá ir' ao:go'vilroo, e este dar-lho seis mezes para· se tra- exemplo. ·_., 
'tar fóra do lmperio'.? ' · · • · · . . · _, 
· ··•Aíitigamente, ·qmaodo.as viagens para a Europa êram O Sa. SILVEIRA DA. MoTT! :-. :.~ o dir.eito,, qae;'ine 
·Iiiogás; quando se fazia ama viagem daqai ·mesmo para requer. de explorar as minas da provi,ocia .de GJyaz, .. ~~u~a _ 

· Portugal "em·. 60; .. 70 e· 80 dias, e não ~e voltava em que se tem concedido_ a outros.. · · -~>: 
:::!E;; milolis',de' ·<to ou de. tiO, eslá claro que só a viagem-de o Sa. ZAC!RIAS:-Ataoios . CayapÓI l ••• :· 
:'"::;;? . de ida e volta ·consumia 4 a 'ti· meies; nesto caso o em· 0 Sn. SILVEIRA D.l MoTu:-A: taoios Cayapól que·p'or _ 
. • . .. ·. . pregado publico nllo: podia tratàr de sua saude oos·seis · ahi h~ e peiores!lo .que elle ... - · 
··- .. (:>:',,, :m~z.es 9ue. o governo é_aatorisado a dar;. mas hoje, que . · . . . . , .. 

. ,-;._.·:.,;:.;os paquetes fazem as _mesmas viagens em 20 aias de O Sn .. LBITio D! CuNII.l :"":'"'PeJores ? 111111~ peJores~- -
: ·;;];_·;:.(,,:.:)4a)reoi 16 ou.- 17 de'volla_, qiiediíllculdade ha para um;'. O Sa. SILVEiRA D! MoTu :- •• , porque -hoje" qaasi·· 

· ' ..•.. e.mpregado· pubhco, que precisa de consultar as ootabi- todos silo exploradores dd minas. (Ri1o.) • . . _ .·.~ , :.: 
'• • ~- .l1dades.eur~péas;e mesmo .de -tomar ares-da Europa, de ·· 0 S L -- · C ' : • · · ·11· . ·~ · .. 
. , · ,e~prebender asua viagem com ama licença de· seis mezes, n. _EITAO D~ · UNBL- 101~ aur~ e~as .• • • 

;_i:om alternativa íle-poder ter ama prorogacão por mais O Sn. Su.vBIUD.l. MoTU :- Nllo,sa:o aur.lferaa ao ... 
·:.•-" . liois .mezes com metade do ordenado ? ·Não ·h~ difficuldade mente ; auriferas, : alcalio~as, mettalurgicas, carbooffe-

. :·~lg~IDa~_:Faze~do-se a viagem, ile ida·· ~ .volt~ ein pouco ras etc. etc.; t~do: é mina. (Riso.) · :_; ._, 
_ma1s __ de 80_.d1as, 6~am. ao empr_egado pubhco _cmco,mozes o· governo vê-se cercado :de minBiros ;·só oilo. quer :ser · 
.}~~t~o do, -~eu P!JmeJro semestre para. consultar os: m:o- cercado pelo uobre senador pela. proviocia de ·Minas • 

. jh~oa, .. para Jr tom_ar as agaas da .A.Ilemaoha, 011 as da · · .- · · · ; ·• : . ·. ·.· • · 
Suissa ou as da Franca. · . · . O Sn: D1~s .DI C,ARV!LRO :~Que silo mJneuos de ~ut.ra 

.···; __ :Ora: senhoras, .se a~aso ~hegas•emos, a a·m accordo a ordem. ·-· ' ··· ·• -· .. · .: · 
. -esle.,.r~speito, como é muito cooveoieote, porque a ·questão O Sa. SILVBIR.l u Moru :-E' o mineiro .que elle-. 

_lem multa importaricia, além da doutrioa tem ,uma impol.: rejeita.; parece que -v. Ex. Dllct tem alguma: mina a 
.... &ancia. pratica:-a. ecooomia dos .. dinbeiro:J··'pahlicos; se explorar. · .. ··· .. 
:chegassemos a um accordo, _poderíamos . hoje reconhecer Ora, dá-se este facto :. o corpo -legislativo autorisou 
que· as circumstaocias do paiz slo diversas e portanto que ao governo ·. para fazer esaa coucessilo -;:com ,que :~ireito 
0 co_rpo .. legislativo ollo ·deve dar JiceJ!.ça algiJma ·aeolo o . governo tem .entendido, se acaso é imperativa·a auto

. Jios .C~SOS demonstrados de que a licença, qu_e o governo risaçlo, que póde negar a esse preleodeoÍe aquillo:qúe 
' póde .dar· admi.oistrativamente, é iosufUcieote para o trata- 0 corpo l~gislativo já lhe deu ? . · ·. · . . . : , 

Di.eoto. do Cuocciooario. · O Si. LEITio . DA Cu!IB.I. :-0 exemplo é bem trazido; 
" : Assim, O' prazo que o governo está aulorisado .. ; dar ó Sa. SrLVIIIA DA -MoT~.l :-Entreta~to /vejà' ~ ~ob~~
.· pó de _com efl'eito ser estendido aindà além dos s.ais mezes. presJ~eote do· conselho a cootradicllo. em que cabil( .com 
~rimeirameote ,os· pretendentes requerem oas províncias 11 donfrioa que esta~eleceu. . • . · · : .. · - . ,. · 
aos presidentes, que podem ·dar tres mezes ; quando estes : 0 Sa. VISCOJ.'IDB DO Rio Ba111c~ (p~esidsnÍe clo,cilll8ell&o): _ ' 

.silo iusofficieates, requerem ao roveroo geral,: ·que póde '-Não estabeleci d'Dotrioa, ·neguei 0 tacto •. ·, · : .·,, .. ;, 
: dár seis mezes ; silo portanto nove mezes -e em ,nove 
mezes qualqmer empreg.do publico .pó de recorrer a- essa . ·. O Sa. SrLTBIII.l D! llloTT!: - Estàbelecell :~outl'ióa, 
meio. de melhorar a aaa saudo tratando- de fazer uma porque disse que a camara faz o qoe entende, delibera:oa 
:viagem'á Europa. · · sua indepeodencia, e o governo aceita o acto; ·qme.a'pra.:. 

_ · . Mas, ' senhores,· :0 precedente, que é antigo, dá ·oa ver- tica. tem sido tornarem-se como imperativas as autori- .
saçlles. Poja se o nobre' preside o te do conselho' ente ode 

· dade idáa do abuso qu~· se te ri introduzido de conceder o que ea:o imperativas as aotorisaçGes. • • . . · , : ·, 
poder· legislativo licenças com o caracter duvidoso de 

· autorisaçlles. Nós, corpo legislativo, ·.eoteodemôs qoo, · O 811. VIBCONDI DO R1o BnAMcÓ (prBiid•nle 'do · coh.fe.; 
quàodo aotorisamos o governo para conceder licenças, Jbe lho: -N~stes casos de licença. . .. · · . 
·devolvemos o conhecimento todo das circumstancias, para . O Sa. SILVBIRA o~ Moru:-... nos casos d'e· Jiceoç~ ;'.se 
auender ou oilo. · eolende I6Yim,· mais ama razilo :para .que S. Ex., como 
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::,'.. . '1',"(,.,"1' •• ,-j~~·-·· '": .. ···~·.~·-.~-. -. .. . ' ),:·. . ' ' ' ' . :.: - ,._.-:-- .. ~·:·-.:..:_,",; -.. · ;,_, -.: '- .. ' : .. ~ .:_, ... ,, .. · 
jneaid~liti do ':eonaelli'o; ~nlo .considei•:·:~IIqaeit~~i · ilii\·~~n::·: ·àmiÍI~ as cousas 'I. ·Disseram-me ·que a liceu~ 'ara ·e6•.aoi · 
ceaalo ·.de licença, .que aao:·qaeetiJea: ecooomicas ·do::the-. procurador do thesoaro. ·: :· · · . · · .: ... '· ,::;.;·;~··-: 

·li._ OU. ro,.eomo qaestiJes abertas no·nosao parlamento.. o s: z· . . A' . . .I. ·s · ... · .. ·-G• 
" . · · . . · · · . a. .lCARU.s: - ss1m ·o dec arou·o r; m1o1stro 
~· .. o ·sa.·Z.lC.lll.lS =~Isso~ ferdade~ da 111arioha, concordando· com_· as mioh'as obaena~iles: :•. ~ 

0 Sii. VISCONDB DO Rlo·Ba.lNCO (prelidente do conrelho): .. . · · · . " · .. 
;.;... Hei de fazer queetllo :.de gabinete de qualquer dessas ~ Sn. SILVEIRA. DA Motu : -:- Note-se .11atà :cir~am-: 
Jieeagas? ·. - _ . . . .. stancia : mandei á mesa uma. emenda para que ee s~p-

O · Sa •. ·.s.t..v_BIBA.. 0_ 1 MonA.:-Nilo silo· ·questiJes de ga- ·primissem da resoluçli.o as palavras·-:- presidénte dó"_C_o!l..: · 
servatorio Dramalico -:- :_ ,estavam~.~o req!J~riínerit_~; p~r~ .. · ' 

llinete, mas o ~obre presidente do ·conselho, · se_m .. lazer. ·que no requerimento poderia 0 homem dizer: que_" ei:~ pre- .: 
questlo de gabJnete, se acaso com um acceno hgeJro ao sideute do Conservatorio DramalicC!,· m_embro do "Ióstituto,.:.:" 
longe.t6zesse saber ·aos se o e amigos que nli.e dne haver Historico, commendador. etci ·. s.e .é ·aso .. os p~eteodente'~ ..... ." 
facilidáde na concessão destas licenças, por certo que alias porem nos requerimentos todos os. seus titoloe·holiorillcos,:./ 
Dilo se hav!am de repetir tanto ; mas o governo abaadóna .mas, como vinhà na resoluçli.o e havia perigo iJe-,que ·&e ' · 
.isto. . podasse entender depois que o direito a veocimentos.era. 

·o· S". viilcoNDB oo R1o BIÍA.Nco (pr~ridente do conselho) : a. quaesquer vencimentos. de que nós nlto temos noticia;, · · 
-Nli.o abandona. Veja a collecçllo de 1866,que eu li, e as otrereci a emenda para eupprimir-se:na resolacli.o odor-
seguintes. · . · mos :- presidente do Conservatorio DJiunatico:", . . .. · ... · ' _.;, 

o Sn. Msl'!ozs DE A.L)IBJDA.:-Não vem nada para 0 Essà Amenda, que o )!obre presidente do cõoàelhó'iliise 
caso. que feriu a suscebilidade da camara e p"or isso a Climarâ . . " . 

rejeitou, nlto foi offerecid&' cóm discurso algÓui qu~ po.:::, . . .o Sa. VliCONDB oo R1o llaA.NÇO (presidente do conselho)·= desse' deixar transpirar ·a .mais pequena .odiosidadé ·. neiii ; :. 
-Diz"múUo. ' · havia motivo para isto, porque até eu tinha e,·teiihci.relã~ .. ·:.: ,. 

Q ·sà. VISCONDE DE. AnAETÉ (ao orador) : - elle hoje ções e boas com o Sr. Joll:o ,Cardoso: Oll'ereci .a ,~ll!ell~llo.· .,·.:, 
esthaoga"do. · suppondo qua emen~_ava. o erro de redacçli.~; ~~il?,.ho_u't:e._,,,,i: .. 

cousa alguma otreos1va, .e tan~o que o ... nobre DUDIS~r.o,,da ... · 
O Sn. SILVBIR! ))A MoTTA : - Cómigo ·ainda Diio se marinha... . , ; .. ·",<c~· . , 

-zaneou, e creio que Iill:o se zanga; . o Sa. Z.\cnil.l.s: -Apoiado·. ·' .... , .: .. , ... "":! 
· - O nobre presidente do conselho, ainda ha pouco fal-

Jando de licenças ·emendadas .pelo senado, commemor11a OSa. SILVEIRA D.l MoTT.l:~ •• ;veio em 11leu s~ccorró,' 
um facto que vem muito aproposito ventilar. S. Ex .• re- de(endeu minha emenda e • foi por isso que ·ana;:pil.ssou. 

· cordou o fact~ da emenda posta pelo senado a um pro- Veja .:v: Ex. a· inftoencia:iJue teem os ministros, quandó'áa .. 
jecto que veio da outra camara o anuo passado oa ante- trata de c:oncessll:o de licenças;· foi basta"nti,. que~ o·Sr:'·mi..; .- .··. · 
passa_do, ·_concedendo um anilo. de licen~a •com todos os nistro da marinha apadrinhasse minha . emenda ·pára 'quê~·'~ . 
seus venc1m~ntos ao procurador geral do· theaouro o Sr. ella passasse.. . . · · · . · :: ' · ' ' · -. ·. 
Cardolió ·d~Menez.es; O Sr. Cardoso de Menezes r~quereu Ora, esse facto foi trazido aqui pelo Sr. presideoti' do ~-
á eamara dos, deputados essa licença; sna preteoçli.o vaiu conselho de uma .maneira que me forçou .a ·pedir a pala" 

· ao senado, e a mesa do senado informou nos m'smos vra oa occasiii.o, e·.a tomar: parte no debilte; porquanto .... 
&armoum que vinha coaeebida a resolncli.o, que aquella S. Ex:di_sse·que & camara dos Srs~ deputados rejeitou .. 

· concessiio ·. de vencimentos ao Sr. Jolio ·Cardoso· era ao essa emenda·. approvada pelo s~nadoj" note-se ·bem; por .. 
procurador do thesouro, como diziáo requerimento, .e ao causa· da. odiosidade da discussão que houve nesta· casa;':: ··. 
presidente do Conservàtorio Dramalico .. A. mesa "'do senado •. o S11; VIsCoNoB D~ R1o BhA.Nco (Jiresidente do êó~;slho)i · ,: 
sempre recuou diante do conservatorio dramatico : «<sto é -Não· disse ·tal, v~ Ex. oll:o me .ouviu. •. · · · : ··· <..· 
cousa ·nova ; procurador fiscal do !besouro e presidente. do M · · .... ·' ··: 
Colliervatorio ·. Dramatico q11erendo Jicenca com todós os O Sa. SILVEIR~ DA. OTU :-Nli.o _decorei !' expresslo •. 
seus ven_cimentos I nada» e no parecer da· mesa, emquanto . O Sa. VIscoiloR o o ibo BaANco (prelidsnte. do conadho): ... 
ella era commissilo de penslies e ordena~os, ·veiu uma res- -Ref~riu o facto ;·mau 6m era dar inrormacli.o sobra o .. · · 
tricçllo justa, concedendo a licença,_ como nós concedemos, estado de sal\de do Sr. João Cardoso, que o Sr. 'visconde 
som~n.te c.oi:D oa vencimentos do· primairo emprego, com de Abal)té disse- que· tinha ficado bom com. a ·emehd& dó 
os vencimentos do cargo de procurador. fiséal do thesonro : senado. ' Eu· disse · que elle, resentido, pedira a · usas 
Ficou, portanto,· fóra. _d~ combate a deoominaçito 'de pre- amigos, que rejeitassem a· emenda; . oito !aliei . da camara 
sidente do Conservatorio Dramatico. · _ · o sa. S!LVBraA oA: Motu::.-.Entretanto a emenda' do . 

Che~ando eu a esta casa na occasiiio em que se lía senado foi rejeitada; e eu esperei que houvesse foslto por· 
isso .. • · · ' · .. · causa da· questiio do Cooservatorio. Dramatico,. porque ., · 

o· s.~. VISCOrCDE DB AnA.BTÉ :-E' exacto.. o que se eegue, segundo o preceito da COilStituiçlloi·quan-
do um projecto vindo da camara é emendadó pelo senado · · · 
e .a emenda oáo é;approvada pela ca.mara: Devia, portanto,· · 
bavsr uma foslto, mas nllo houve e . eu bllo sei em que 
ficou esse negocio. . .,_ ·. 

·o Sa •. SILVBIRÁ. D.l MonA..:.:..... • •• portanto, sem pre· 
vençllo alguma,· sem saber mesmo que estava essa ma teria 
,em· discussilo, tambem tenti a impresalto da mesa a res
peito , do Conserv&torio DramaticQ, e perguntei de mim 
]lara m:m: o que é isto ? a lipença .ó ao procurador do 
thesouro ou-ao presidente do Conservato~io :nramatico, ou 

O SÍI. VISCOI'IDB oo R1o lla.lr~co (presidenl~ do ~onselho : 
:-Ficou sem f11s1to. · 

-. 
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o~·sa~:vrsC:OifDB-DB:ABkBT..t:...:..Ficoa Ídiad_o,:podendo ~ -~ '.lois~ ... SrÍ:.vaiaÁ-D.l-Mo!r! :.-EstA ioltrencio.do.sealidÔ• .... 
camara a. lodo o tempo pedir a ruaa:o. .. · .: .da aadiçilo; ·:s~r:s.- Ex.· toma~:isto.como jmperaUfo :.a :3::; 

.o:.Sa. SrLVBJR! DA'· MorT.l:-Portanto esl"mos ai~da querer ser logico, eu creio· que devo- ,empar!''' aqui· do. ,••:;: 
em rilico:.· ·.. . · .· ·· • · '· · . &~Dado a todoa_esses SUrdos (rf'~das), 8 AS611!'·· ter-:s(ha: · 
. · ·· · ,· -: · ' · . lme do nobre senador por llrnas, que está padecendo · 
. o.~·· vrs?oNo~ Do Rro Bu~ao (pre1~dsnte do co"telho)t desta enCermida4e e obrigando o nobre presideáte :ao cóii-\_ 
.~ArnilaYE mars nm·dos per1gos da s1taa~llo I··· selbo a !aliar.. alio, quando alie na:o· o deiieja,''jlo'diuidO. ·· 

O SiÍ. SrLVBíu D! Mo'Í'u:-NIIo é perigo da siluacllo; dahi originar-se. algum incommodo da Jarynge em.S~··Ext' 
. ma~.~~:õmo o negoéio licon adiado e a camara_tem sempre .. o Sa. Mstiozs DB AÚIEJD! =·-.Apoiado.. . -: ': .. 
o duerto deJevantar o· conflicto, póde ella· ped1r ao· senado- · · · · · · · .-
esta,i_mpoitànte medida •• ~ · · O Sa. SrLVBIRA Df MoTTA :-E- na ~erdade, qaan~o em .. ,, 

lfas eu _il.chei que devia explicar esse Cacto, porque 0 seus a~somos orat~r1o~, em .respos~a ao nobre senador por. 
nobrê . presidente do. conselho referiu-se a ama emenda ~inas, o no~re senador pela B~h•a .estra!'hoa~lbe .o to~; _ ,_ 
oferecida por mim. :· . o nobre presidente .do _conselho _diSSe logo :. EstO!_.\ !all~ndo .. 
' .. · . . ·- · · . ' - para uw surdo e por 1sto é que fali o alto (Bi1adas.) . · • . . 
•· O Ss. Z•aA!!US :...,..Esqueceu q~e hei de -bulir com o Portanto, _Sr. presidente, é' preciso chegarmós a .um . 
senhor~ · -- · ·· . . · accordo e ea quero alcançai-o com o'nobre· presideniâ'do·.' 
· ··O ·sa. SrLvsru DA Morr:.L :...:.:Mas torno a i~sislir na consellio. Licen~às nllo devem serconcediilas· a.e~prégados' • 
idéa de necesi~da:de 'do ·adiamento. O nnico meio que temos pnblicos, se nllo nos casos em que o governo as p.ode : 
6 tornar estaslicenças- dependentes de :acto previo.do c'onceder administrativamente. . ' . . ,'-·. . . 
goverJio;O gover11o que concedalicença nos limites·de sua Se sa:o ou nlo sumcientes para o seu tratamento; isto:,_,, 
attri~uiçllo p~r· seis : níezes, por nove inezes,· coniprehen• só se póde nrilicar depois .de esgotadas oa prestes as.'.'· 

_. dendo ·os tres mézes d~s presidentes. de província ; isto· é esgotar=se a lii:ençll que o goyerno concedeu:· Eiltllo ._ re~ :-::: 
·-muito' su~ciente para se expefimimtarem os tratamentos corram ao poder. legislativo e digam : aeià mul8 nllo'a!Iô ,-- · 

_na E~r~pa; hoje· qa~ as commnnicações illls Caceis; e, por-. su1Ucientea, um anno nllo o·. Coi · ainda; .é preciso· qué· a· · 
tanto, &eJ1dó: o: requerimento de adramento por lim reverter assembl6a geral a_uJcirise o governo a etceder O· preceito 
·o _negoci~,;.; para· o · governo, o ·governo póde já dar as da •lei, concedendo vencimentos ·além daquelles .que o. go-;
informaÇ!fas que _só elle tem sobre as circunistaneias doa verno póde conced~r pela sua competencia _idmioiatra&iva; ..... 
pedcionarios. _ · . · . ·. · -neste caso sim. '• ·· · · . ·: :-."~·::' 

Ora,. como ha de o-senado, llerbl gratia, resolver a O 811•· Lrnrio DA .CuNuA:-Ieto 6 m~ilo ~~nsato;-ma~!;',-,,f.:·: 
conc.essa.o de licenças que Coràm pedidas. _em 1&e9? Aqui v. Ex: não o consegue com o requerimel!-_to. de adia- . ' 
~a bçença~, que. Cora_m. pedidas :ha cinco _ao nos. Quem sabe .mento. . - . . ,~ic' 
se o.a homens já.morreram 't quem sabe se já sararam? quem • · .. · 

·sabe_ stt )á nllo.querem Cazar a yiagem? podem_t!'r mudado O Sa. SrLTii;A ~~~ llciru:-Màs com u~ iequérime~ti: ~ ... 
de esta dó, mudado de condições, oão quererem fàier mais de .adiamento mando para o governf) esses aarJos para ' -:· · 
a ~iagem.; e, entretanto,. abi.está -a resolucllo concedendo gritar com elles maia do. que comnosco e dar~lbes :o ·deferi~. ·. · 
licenÇa:· p~ra fazer cer_to tratamento, que hoje:póde nlloser meato~ que·eUes .. merecem. · . . · . · · · · _ ','."· 
necessarioJDe que serveni hojelicencas pedidas em -1869 'I E 8e acaso obtiver. !L licença do governo ·uni ·des8ea_pre·:" ._ ... · 

Ora;,:eu':vejo quà'o r.obrepresidéót~do conselho quer tendéntes surdos,· pOIS. elle DilO póde ir e virem.am .. -;\; 
coblir-sé com' 08 atteàtadós.- dos .medicos. para decfioar a paquete á Earopa em so dias 'I Para a, Vi!lgemJi~sta elt( : ~ 
responsabilidade ; quer fepartir a. responsabiJidadq com OS tempo .e para· CODSU)tar &I IIO&abilidades medicas da .• U~. . . · 
medicoá é 'cõm.a inílependencia da camàrá. - . · ropa, sobretudo. as ·de ·Paris, que illo as da predileiiÇici,, . · 

. ·. 0-S~~-MBNP~S DB 'ÁLIIIBID~: _;,·Com 'tanto que elJe se DilO S!IO bastantes Cinco mezes, que O nobre jlresideota:do .. 
salve. ecinselbo póde· dar a este surdó 't Sem dufida iienliaÓíà;'· · 

.. · .. o SI{ Sú.v_ BIBÀ 'nA M. orrÁ : ..;:... E' por isso qae;. desdé . Eu tenho visto amigos nõssos:irém á 'Europa:, ém c~r~,. :, 
cuinstucias melindrosas de saude, e em dous .a &res, ID~ · ..• 

que á Camara (a Z 'Um 'p'atronato, ello O consumma. zes fazerem uma op.~raçllo important~1 correrem es~e:riacf ' 
.·o ~i .. ~nscõ'!I~B DO Rro Bu~co (preiidenta ~- coniBlho): e tendo sido bem succedi~os, promellere~ nllar aind_â>~ a; 

- Conici. se. ha· de verilicar o estado de saade de um in• tempo de.tomarem parte nas nossas sess!Jes e· no fim:,d•· 
dividào 't uma demora de menos_ de.seis mezesescreverem que .:est!Io •. 

o·.Sa. SILVBIII! ii.A·Mor'T1 :·~Eu lhe· digo. Aqui- esta 0 bons 'ou qne melhoraràm I Pois, porque raza:ó ha. de se· 
alteetado qne apresentou . um dOI petijlionarioa j é .curioso: j-ulgar á priori que 0 empregado pnblico 1111:0 póde me..: 

. dttesto_ ·que 0 .Sr. F. de tal está so1l'rendo do sentido da lhorar sen!Io com .um anno ou doas_ de Jicen2a .? .·. i ... 
audiç!Io ••• • (Ao sr. 11uconda dB AliaB~d) ·._isto é co~ ' Não, a acçlio do corpo'Jegislativo- ne~tes casos deve_-sa 
v. Ex... • • "' •• ,,que por arguma causa alo conhecida nllo razer sealir; somente quando .fór insu~eiente a cômpe-: 
Coocciona regulàrmente ••.• » .N4o sei se a de V. Ex. é tencia administrativa é. que elle deve vir em seu auxilio 
causa .cõnhecidà ••• · resullarido ílabi completa óu quasi para dar vencimentos que na:o póde o go9erno dar.· · · ' 
comp1eta surdez; da q_ ual precisa tratar-:-se.» . . Nós somos somento competentes p~ra dar dinheiro, DilO. 

· · · · · · · · . par11 conceder licenças, porque ef_ta allribuiçllo 6 essen-
0 Ss. ZA.cuus :-~sso é nma ca~oada. cialmente administrativa, porqne. só o go:verno é que .poda 
O Ss. VISCONDB no Rro BRA!'Ico (presidente do conselho). apreciar as condi~ões em que a licell~ll é justà oa injusta. 
O perigo _de surdez é caçoada 'l Com el!'eilo I • O corpo legislativo · oa:o aprecia i& to. · · · ·. . · · ·· · . 

. .. 
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'. :Sénhcire•, 'liesle ãentiílo continuarei a· insistir, porque . o Sa. ZACAIIAS-:-E eu C!UÇO ,al}lJi.·a.. todos·~ e ~ .• ,D!ê,l~r~. 
ea.tê 6' que é· o meu radicalismo. :··c · ministro. ..~.i':.- '·· 
'· Ó Sá~ ~~~~~~ss DB,ALuinDA:...:.... E. por àhi ~aé bem: O Sn. SJLVBin! u .MoTTA i-Sem obr.igaçllo.·: ,.-, 

·o Sa. SJLvsui.& ~. Mon.&: -.Quero qu~ cada um doa. O Sa. ZAc!am :-Some.nte por devoclio: · .. 
podérea respeite a ena raia, que na:o se exerça s_eniio na O Sa. SJLVIIlftA DA' .MoiTÁ.:~Porian~o, .Sr •. p~esíd~~tB 
sua espbera legítima d.e actividade. E' por isto que sou. o adiamento da resoluclio conduz-nos a este accordo sobf.e~, 
radical ··e que1o que e governo Ca~a o que o corpo Jegis- o ayotema de melborar essfl matoria, .. acabar com .~~i~~ 
tivo· pretende,. sem que baja coo fuRão dos dou~. (Joderes. facilidade do concessão .de.hcenças a emP.regt.dos publ~cos.;,,_ 
A razio principal do ·me11 radicalísri)o .é que o governo O nobre presidente do conselho já de·u. ·a. enten~er, qui!. 
tem absorvido todas as funcç<ies e toda- a importancia do ba facilidade demas.iada nessas c~n.cess<ies do corpo Jegia-. 
parlamento. lativo. Uma vez que S. Ex. reconhece qué: ha essaJ~cll.~~" · 

·O Sa.' FJtUBJU DB MBLLO : -Apoiado. dade, ha de àjudar-noa a. acabar com ella, e o ·meio,;&,.· -
O Sa. SJLVBJII~ DA Mo'I:T! :~A ·minha luta porfiada,, o 

meu--.~anu .belli é que. o governo actual é. um 'continuador 
n.a absorpção das CancQ<ies do parlameato, no eitercicio de 

. ama. inaaencia ipdevida e nociva ao corpo 'legislativo. 

S. E1t. aceitar a responsabilidade das .concessli~s ..... Qu.&Qd'ó.. . 
as licencas não Corem snfficientes, o corpo legislativo:·,vii:á:;. / _. 
em soccÔrro dos pretendentes e aá prorogará . com ,veoêi~,;., 
menlos .. Mas hoje, quando o nobre presidente do conaelh'o!j': · 
tem tantos paquetes, qaando. h!' viagens para a Euro(!&.'' Em_fim, senhores, agora até querem conte.star aos soná

dorwo.direito de serem ouvidós pelos. ,ministros .. .tcham 
já. que ' uma generosidade cavalheiresca dos mini.stros 
·quando p~eatam. um ouv.i.do ': e ás vezes :di~simulada 
aUençilo.,.. · 

. O Sa. ZACUÚAS:....,.-llh.s'ealvando as apparencias. 
.O Sa. SJLVBÍRA DA Mo'J:T.&:-•••• umâ delicada. ai

tenção, em apparencia, aoa oradores qae se occupam dos 
mais graveis . interesses do paiz. · 

Como já declarei, nllo lenho razão de qoeixa do u~tbre 
presidente do conselho~ De quem me quei1tei ha dias foi 
do Sr. ministro da guerra. . . . . 

_ Ó"Sa. J~NQUBIII.l. (minidro 'da gúsrra) :-E sem raziio. 
O Sa. SJLVBJRA u MonA;-••.• porque foi pertur" 

bar · ao nobre presidente do conselbo na attonção. que me 
prestava. ·De maneira que eu bilo pOde queixar-me delle 
nessa occaaião e sim do honrado ministro da guerra, por-

--~ que· éu. estava tratando de um assumptó que dizia respeito 
. .,.._ao' Sr. preeidenie. do conselho, e elle, sem ter culpa.· nisto, 

·'· trafOu .conversa com o Sr. miaistro da g11erra. 
. ·' O Sa. Z•riuJ~s : - Foi uma distra~il.o justificada. 

· O · Sa. ·. SJLVBJIIA DA llot'J:A: - Por ist.o queiiei-me 
apenas do nobre -miuistro di( guerra, qno mostrou-se logo 
avesso e:repelliu-me com artilbaria. (Ril•da1.) 

.. · O Sa. Msl'IDIS DE ALMEIDA:- De Krupp. 
. . .. ' . . . . 

O Sa. 'SILVlllRA. DA Mon.& :- Foi Jogo ás ultimas: 
ii: Nilo póde me impór ·condiiões. » Quem é que queria 
impikcondi~<ies ? Eu olio as imponho a nioguem. , 

· Ó Sa. ·JuNQUBJI\1 (mini1tro ~da guerra):- Não disa·a 
-condiciles. · · •, . . . 

o Sa. Z.Í.CAI\118 :-Ató parece-má que reconheceu logo 
que oilo devia e'a,tar distrahindo o seu collega da attençito 
que prestava á di~cnssão. . . , ' 

O Sn. ·JuNQUBJBA\ (minirtro da guerra) : - Eslata tra
tando de '~'ám nogoci'o, urgente. 

de tã e 16 diss, . oito ba necessidade de licenças de: ;~:o;-
mezes. . ><:·.\ 

o Sa .. VJSCONDB DO IÚo BRANCO (preside~tll do' conulho)i-' 
-:- Eu peço a V; Ex:. que me léa ·as conceu<ies de':186G e 
1867 ;· ha 'de fazer-ma esse tfavor para.lratarmos : dlt 
nosso accllrdo definitivo. · · · - .. · · 

o Sa. SJLVBJR~Á Mo~n : - v. Ex. V,em me, recom~. 
mendar ,Uma COftS!' que tenho .ftito . muitas VÍI~S j.. tenho. 
dito constall1ei!l.ente que as nossas collecçiies d&_Jeie, des~ .... 
graçadamente constam de licenÇas a emprégado.i publico~j · : ., 
de di~ pensas a. estudantes, de isençlies. de direitos, penE<ie.~;· · : . ,., 
l!)teria~,.etc., etc.; é uma miseria. Antigamente dizia~sé,:; .. ·,,,: 
a collec~ão de leis só traz o orçamento, .lixaçio de {~rçasj' :· · 
agora nem isso traz. · ·, .. , • · 

O Sa. ZACARIAS :-E' Yerdadé. 

.. o Sa. VISCONDE .DO Rl!l B~Al'ICO (presidente do conieÚIO} ~ 
-A do anno passádo .t~oaxe. . . . · · ... · : 

O Sa.- S1LVBJRt DA MoTT.\ :.::..Assim,- Sr. presidente, eu. 
subscrevi o requerimento· de a'diam\llit'o redigido p'elo ~êu 
bonrado collega senador pelo Ceará, como meio de âpro:~ 
ximarnio-noe do expediente para acabar ·com a facilidade 
de concesslies de licenças. ". ~;'::·':'.l;.,; 

O 'nobre presidente do ·conselho ·já recooheceó ilto ,;: 
devo aceitar este serviço que a opposição nllo quer faíé~: 
por si e que eó S. Ex. póde fazer. O meio de entrarmos ·em· 
accordó 11 adiarmos essas proposições, remeUel~aii. ao~ go:.: · 
ter110 e lazer com qnà os pretendentes peçam ao governo 
os seis mezes; se os eeis mezee nlio Corem sufficientes;' :o 
corpo· legislativo lhes dará mais. : . . 

E' este· o pensamento que ente11do ·que o senado ·deve 
adoptar ; quando vier uma dessas pretençile.s dev~-se per
guntar: já esgotou a licença que o governo póde,dar 'l 
Não? Pois . então peQa ao governo primeiro, e, ae allo 
chegar esse tempo, DÓ$ lhe daremos mais. · · : . 

E' esta a minha. opinillo. (Muito bem, mtdto bem.) : 

O Sa .• ~JSCONDB no 'it,o BaANao ~rc&idsnte do conulho): 
- M11.s á9 vezes nilo h& attençll:o capaz de ·ouTir a cinco 
ou sei~ discursos sobre uma 111( sma ma teria. 

\ 

O llr. 'WI8COnde de ..t.baeté :-Sr; presiden
te, eu pedi a palavra menos para impugnar a re1ohiçilo, 
contra a qual todavia hei de votar, do que para ~ar uma 
explica~lio á illustrada commissllo 'de pens<ies.e ordenados. 

O nobre senador pelo-Amazonas, no discurso quo profe
riu, deu a entender quo, ee cu consarava o procedimento da 

' 

'. 

:I· 

I 

I 

I 



' ~ " ' -: • •lt. , ~·• , • >I 1 , 

comniilàlo' de' peneires e' ordenados, nllci era··coberenle com nllo·sendo bastante o primeiro melo que ae_empreg~a para>· : :' > 
o priacipi!l que aPgui a respeito dessa m~teria ·com os evitar a r,eqoencia ·dessas Jicençu, a Dieaa;. ai) relatorio,.. - . 

. membros qàe componham. a mesa, ·quando ella exercia as que ap_reseatoo lia Ires mezea, declarou. ao senado. que .era . 
foacçilea que compelem boje a essa commissao. conveniente outra medida ao sentido· de- diftlcullar .11' 

~E.~t~ S. E:r. em engaao maniCesto. . licenças, e chamou para· este objecto. _nao:•ó a. a&ten~lo. 
) '~::!-:mesa·, quando exerceu as CuncçiJes de comm1ullo de . do · Hnado, . como a do geveroo ; ass1m, Ji vê 8. Exr a 
pe~s~es e_ orden_ados, teve sempre. o peosame~to de oppór· mioha · cohereocia, como- ·igualmente a da. mesa-.:, todoa: 
88 ao grande·· numero de propos1çiles que v1obam· da ca- esta vamos nisto de accordo. E o nobre .presidente_ do .coa:-· 
inarii.:'dos ·sr,; deputados, coocedsndo licença a empregados selho ha de vê r lambem. que eu alo 8z estas. o_baer.vaçilea; 
publi~os com· todos os seus-vencimentos. · · -seallo por cobereocia comigo_ mesmo, _e a_a:o por eapirito. . 
.. ___ Qmerendo desde logo ·empregar alguns meio's para de opposiçilo; · qne. nenhum. tenho, e .. multo_.me!JOI par.a, · -
,olist~r_ :a cootiauaçilo dessas coaceuiles, achou qae devia fncommodal-o, como S. Ex. parece incommodar-ee .com: _ 

-f!~~r~r- primeiramente ao meio _de alo 'approvar taes aa · observaçiles que eu faço ·~- 'feze~, pe~sando que 
J!tOJI.OBJÇiles ~eaa:o concedendo as hce_aças só.meate com o ·cumpro .. um dever," faço um ~emço ao g_oyerno •. - . . . 

, o~ifeoado,.e: Dilo com todos ·os vene1meotos. 'Ásaim pro· Posso estár em erro, mas d1go o que 11nto •. 
. ·-'.~~'deu du-rante as duas aessiles de -1873 e 187 i. . . . Tenho dado, portanto, uma~ explicaçlo, que Die·pa-. • · . 
'f:'tf.A.s: proposfçiles que vieram · quaai durante· toda a. 1• race aati~Cactoria, ao nobre 111embro da commisllo: de 
. -~~asa:o· para· o senado; . concêdiam as licenças, como disse, .peas~es ·e ordenados. Nilo tive nem tenho ,_ meaor inten•;. 

· --.. com todos os ·vencimentos; mas, sendo as emendas oO'e- .çao· .de lhe fazer censura alguma; pelo contrario, S; Ex.: 
· ·recidas e approvadas . pelo .. senado. remettidas i camara ·sabe quanto · eu respeito aos membros. que actualmente. 

dos .Srs. depllladas,. Coram, todas ahi tambem .adoptadas. :compoem esta commissilo, sen.do um dellea· o Sr;-3• aecre- _ 
. :: Na ·i•. sessilo· eaperava a mesa qJJe, dimiauiase o nà-. tario, que tanto me coadjuvou .o anno: passado·-no estudo;·_ 
mero das licenças pedidas, visto que .neobuma tiiiha -sido .destas questiJe~. · · :·i·:,,_, 
àpprovada n.o senado C!lm todos os vencimentos;_ porém . · . . . . · . . . .· · · · 
nilo aconteceu auim. Apezar disso, as propoaiçiies de. Ji- _:: .<! Sa. LBITl~ D1 Cm11u:-'E tanto maur 9uaato estou de _·. 
c~aças na t• sesslo legislativa· do anuo passado cooti: 1oteuo accordo com V. Ex. sobre a neceu1dada de· cortar · 

, . ,, Jiuaram _qa_asi aõ mesmo numero, -~om a dift'erençâ ·de que por esses abusos. . , . ' ·. . ... _ , . . < -:-

·: ''Vitiham. da' camara dos. Srs. deputados para o senado no O VISCONIIB. DI Au!sTÉ : - Agora, .cjuan.to ã lll_áteria:· .,, · ·•. 
, 'ie~_tido,da~:emeodas_que o senado tinha f~ito, concedeu- .da. proposiçilo,. va!Dos a ver 'o qae ellade.termi~~-:ê os' :.3Ç 
: :do-,ae as bceoças un1cameote com o ordenado ; mas oilo Cmodamentos que ha ·para se conceder a l1cen~, o~, ao·· , •> •.:·.~: 
· .:;:~i~ioiJiram,.coati~uaram 11.0 ·meaaio numero, pouco mais meao~ para ~e procurarem informliÇiles do_ governo a eue· .,.,!~jg 

ou menos. . . respe1to. O governo nilo presta toda aaua attençlo a é <:'-4'/~
: .. - .Póde isto veriB.;ar-se i vistá doa ·quadros es\atislicos eetes nego~io~.. . . · . . . . . . ~ - ,}~;1:f 
anoexos a~ relato rio da mesa. . . . . Ainda d1re1 o~\ra ve_z ao, Sr. presidente do cona~llio_m;_;:·:·~.~:\r;?g 
,. .. :Ea_llo: VIU. a me11a que o. remed1o que tmha· apphcado S. Ex. nilo .rece1a coaflJcto entre r.u duas -camaras,. e_nlre-; . ·::~;-__ ;·: 
nilo· era sumcieate, nilo obstava a_o ma!,_e no relatori~ qu~ a camara do~· Srs_. deputad~s o o senado.-_; eu,recei_o, tan~o; ,·,/.':!':' 
apresentou este anuo em i7 de Abnl· (este.relator,o Co1 pela- -razio que Já expeod1, come_~ porque o_a,.actos.pre:-, · ·' •· ,: 

~·aesignad_o po~ todos os membros.da mPsa, portanto, oilo cedentes: iodicam,qae.a camara .,dos Srs •. deputados)eva;, '',S'r: 
. ilst_ou em coalradic~lo nem comigo; ne.m com as 'opiaiiles muito a mal: que- o senado e_xerça o direito. de .. eme~dar:.. -.:: 
·desses. memb~os),. diz· a mesa • .-. Eu já li esta parte dó Sobre este objecto· e outro~ já o ao~~ -~~ssado, co~~ h,oje 
:relatono,. mas cre1o.que o nobre senador nlo estava pre- lembrou o nobre senador. pela prov1ac1a· do ·Ceará;· .a ca-

. ·,::'ieate. Diz a mesa (lendo): -' . - · mara· dos· Sr~. deputados como.que .estranhna 'com:,algum 
.. '{~·«: Na: segua da seseilo approvaram-se 1 O autorisaçiles resentimeoto as emendas que. a mesa,. como COJilmisslo Ale: 
>:cte;Iicenças a ~Jilpregaios publicas, constantes de outras pensões e ordenados, oO'drecia áa soas proposi~iles, eoc~a 

. :~jl_lltas : propos1çiles da camara _dos Srs. depntadqs, que qme o .. seoado as approvava. . , . .. . _ . ,. .. . 
Jo~:am.: dirigidas i saocçlo imperial. · . . . No senado mesmo um illustra senador, que sustentava • 
'":.;Todas ·e alas licençàs . eram. autorisadll.S com- a parLe com· ardor a 'situação· actual, censurou a mesa por. algumas 
8:Xa· do. veacimeoto, 011 com o ·ordenado, excluida a gra- emendas: qme:oft'erecia a proposiçiles da camara dos Srs;, de ... · 
tificaçilo, viodo a eoosislir. o favor em prolongarem-se· putadoP, e a(é quiz dedozir das emendas qme a;I!I~S&';D:IO..•·. 
dentro ~o .mesmo anoo as· hceoças que o governo apenas ti_nha plena ccnliAnça ocrgover:oo, que . era. n1m1ame_nte 
póde conceder por seis mezes sem-desconto do ordenado~ suspeitosa, e que examinava todO!! os actos do governo 
' &.S Hceoças foram .requeridas com todos os vencimentos, com illdispos!çito e. com preveoçilo. · ·, ~- · 
Dias a· autorisaçao conferida ao governo é para conce-, Assim, á vista destes factos,que ji se teem dado,_pare- · 
del-as com 'ordenado somente. • · ce-me que !!stá. imminentei creia-me o nobre presidente do 

Nesta parle oada lem -a· mesà. que observar. conselho ou nll:o, um conOicto, unia des~_ntelligeacia' muUo' 
E' certo, porém, qae os pedidos de licença toem-se desagradavel entre acamara dos ·Srs. ·deputados-' e·o 'si!'~ 

multiplicado, e este Cacto,- que póde· tornar-se muito pre- nado ;- e, ou o senado ba. dG de.sistir de sua opioilo, que 
judicial 11.0 servico publico, deve despertar a atteoçiio da tonho pela mais conforme aos. _i~leresseà p~)i_cos, ·.ou • 
·assembléa geral e do governo, com o fim de se dimculta- coovóm que o Sr. presid~nte do conselho, qunem toda a:. 
rem · taes' concessões, •mm a vez · que nllo · asseoiem em inOuencia na camara dos Srs. deputados, a ·convide · a um 
demonstrada.· necessidade· e manifesta justiça.»· accordo razoavel, a estabelecer a verdadeira e· sit' doutrina 

Portanto, jâ vóS. Ex.-que nno estou em contradicçll:o: que deve prevalecer. · 
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. :. (OBâ.:BILVBIÍU!. Morri :~Sem du~ida, é isso muito 'pn.tic~ mais, ou menos na:Ingl~terra; aiÜ dominá'~a:Íei, e 
:eonvenlente. · só a lei, oito so faz excepça:o. · . · · · · ·· · ' · 

O ·s ••. viscoi'IDB DB. AB~BT.If :- Pela .minha parte estou Mas. vamos examinar. esta, pr'oposiÇllo, em que eu· acho, 
prompto a· céder de tudci, até da opiniilo··que tenho a eete sem que tenha prevença:o alguma, motivo para· alguma 
respeito, se .o nobre presidente do conselho· disser que isto censura tambem ao miniat~rio • , . . ' 
é necessarió, para· que alio se interrompa a boa 8 . cordial Eu.tenho dito .que deve haver a mais acurada· escolha· 
intelligencia que .deve. existir eiltre as duas camaras. na nomeação dos empregados publicos ; esta licença· re-
... Se já nllo existe algum conllietó, comb· parece-me que íere.,;se a um juiz de direito subslituto · desta C4rte, que 

existe desde o. anuo ·passado, en prevejo que brevemente. pede um anno d_e licença ; o documento que alie junta é 
apparecerá elle entre as duas camaras, uma vez que· a ca.. aquelle a que se referiu o nobre senador por Goyaz 'I 
mar& doe ~rs. deputados segue o principio de que nllo se . O Sa. SILVBIRA Di Mou• :....,.Nilo, senhor. · · 
deve negar licença a~s empregados publicos que a roque- o Sa. VISCOl'IDB 08 AB!Bd :;..:_Entilo l · o~tro ·; vaiJios 
rem com todos oa vencimentos, e o senado. entende pelo vlir qual é ~ documento, . . .. 
contrario que ·se ~evem restringir as licenças, e que~ Ullo 

... .. ~.: ·:' . 

se deve conceder nenhuma, senlto com 0 ordenado sómente O Sa. SILVBIR! Di MoTTA :"'-Nilo· me referi à 1lsÍe.,:';, · 
.. · Nilo.·. se deve coliceder.oenhuma, digo eu, porque tenho . O _Sa. VISCONDE DB AuBT~ :-E'. um attest~do; em"q~~~l::~ 

outra maxima, que será errada, mas que aprendi em oútros se d1z que elle solJre de 1ncommodos. commuiiB,.,a ;que·,~··,;,> 
tempos, e· é que a igualdade e a liberdade consistem no muitos estito sujeitos, de mólestia muito conhecida, qua·,~:: · 
despoti!mo da lei; permitta-ise-me esta expreséito,. que. póde ser bem tratada aqui na CMte, onde elle é juiz de 
aliás oito _é minha, e parece-me exacta. direito e ·onde ha muitos bons operadores, se. ror . preciso 
. o 'sa:, Z.tcnus :- E' de Cicero : que 0 homem livre. alguma "Operaçilo ; nit~ ba. um D!otivo espe~ial ,pa~a que 
deve· ser escravo da ·lei. elle . procure· as autoridades med1cas. de Paris, e eu acho 

que oito se deve admittir como razão, para se conceder a 
O Sa. VIsCOl'IDB DB AB.A.BTÉ :- O empregado puôlieo, 

que ·pede licença. por motivo de molestia, tem direito ao. 
.ordenado por inteiro durante· seis mezes, e a meio orde
nado·. durante outros seis meias, segundo disse o nobre se~ 
nador pela província do Ceará". 
' o· Sa. FIOUBIR! DB HBLLO: ..:..,E' 'a lei de 1882 •. 

0 Sa~ V!SCOl'IDB DB !BAÉTÉ :_:_Pois bem ; para haver 
igualdade e liberdade, digo eu, sujeitem -se todos ao 
despotismo da lei, obedeça-ee só á lei, não .se raça éxcep-

: ~ito com· ninguem. . · . ~ . 
· Agora peço aqui permissilo para . dizer ao meu nobre 
amigo· senador pela província de Goyaz que, embora appa
reça a ·licença que pediu um dos ·nossos mais distinctos 
alm_irantes, o Sr. barilo 'diJ Amazonas, sou de opiniilo que 
se.lhe·applique a regra, sujeite:-se ao despotismo da lei. 
. O Sa • .S!LVBIRA DA M6TT~ :·:-Eiim, senhor. 

O Ba. VJscoiuiB DB ABABTá :-E' nm cidadll.o que pres~ 
· tou relevantissimos· serviços ; .. devo crer que esses serviços 
estão remunerados, e qualquer remuneração que se lhe 
tenha dado nllo será porventura sufficiente para retribuil-os; 

· admiUo isto, mas, se assim é, retribuam-si!' devidam_ente. 
. Entretanto a licença que se conceder ao Sr; barllo do 

Amazonas para ir á Europa deve ser na íórma da lei de' 
.. 18Si ; · nilo se Caça excapçito alguma. _ . · • . 
· . O Sa; Sú.vEmA DA MoTT.i : -Eu· apenas queixei-me da 
precedencia destas proposiçiieil que se estilo .. discutindo. 

O Sn.'VISCOl'IDB DB Aunt :-Repelindo que a igual
:aa_de e a liberdade consistem nó despotismo · da lei, devo 
accrescantar que a expressão não ó minha, li-a na bio
grapbia de um dos'"mais energicos ministros do tempo do 
Rei Luiz Felippe, Casimiro Périer. · 

A expre~sito nllo é minha, ·nilo quero quo ~e me deem 
a& honras desta expressito .. 

Casimiro Périor dizia que se devia ensinar no povo 
·. que ·a liberdade e a ig11aldade eram o despotiimo da lei. 

O nobre presidente do conselho ~abe que é isto o que se 

\ 
I, 

\ 

um empregado publico _licença para ir á Europa, o ter elle 
de consultar as autoridades medicàe de Paris ou de 
L!Jndres i eu ácbo que temos aqui .autoridades medicas . . . _ 
tanto para curar qualquer molestia, como para Caíer qual· . 
•uer operaçilo, Mas. ainda ·noto est.a circumstancia .: 111. · . 
novíssima reforma judiciaria e de 1871, este jniz·-de 
direito. substituto foi despachado depois de 1871, o re,que.: .. 
rime o to DilO tem data, mas é possível que' fosse pedida a 
licença dons ano os dépois do despacho;· e elle . aUega no· re;, 
que1imento que. é doente ba muitos anilos;Coi juii: muni• 
cipal em Magé e tem servido outros logares. ' · 
. Pergunto.: pois o Sr: mini~tro da justiça andou despa• 
cbando invalido&. • • · ·. 

. O Sn. FIOUBIRA. ·D~ MBLLCI ::_Apoiado. . 
. o Sa. VISéONDB. DB AB!ETÉ :.-' .. • e para a C6rle,. 
onde ha tanto que fazer, o.nda os juizes alto poucos, onde . 
é preciso que haja juizes não invalidos, mas'muito activóa:.'· 
e aptos· para desempenharem o serviço da.magistratura,,,qu~; ·~:/:: 
lhes compete quando alto procurados ? Parece, attendendo·;:: ·. · · 
a . estas licenças, ·que estilo na ordem do· dia e outras que; ' 
bilo de àpparecer, que o a obre ministro andou, pro~_!lrando,' 
os invalidos, ch_amando~a nos para a C4rte, e· maJJ.dàndo• 
outros para as províncias. ' . . . · i::. : .. · .. : • 

Ora, aqui tem o nobre presidente do con~elbo .outra 
raz!io para eu nito admittir estas licença•: i!" pára .solicitar 
e esperar que . S. Ex. -seja ·o primeirciJa'~).aze~ c.om .que 
isto se acabe, a trazer as camaras legislainas a.um ac- · 
c4rdo, a fazer com que a camara dos!'.' aepúiados ' nito . 
·conceda licenças, senão nos térmos quJ. róram indicados 
pelo nobre senador pela província do Ceará. Q11antas li· 
cenças terá tidJ este em·pregado T Yá ver-se, é invalido 
como eU~ diz. Esta é talvez a quart_a, ou quinta licen2a,. e 
pediu-a logo q11e recebeu uma nomeação importante, como 
roi a de juiz de direito snbstilnto para a Côrte. . · 

Eu entendo que oito póde continuar este system!', que de · 
mais a mais ameaça um conllicto, ou desintelligencia ·entre 
as dilas camaras, o que peço a S. Ex. tenha muito em 
attençito. 
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.• FJDJÍo ,o,,deba&e.e. olo ·-bmudo· numero p~a' 'vatar•~e, Leu;..se a acta· da·sesall:o ~alitêêedeqtii,'e·,.: u~oÁ~.a,v~11~~ 
:s1léo'ã prêJ'iiélieado o requerimento . . . . . . . CJllem sobre ella fizesse observações, deu-se pcir approvada. 
,,;::J.».r~s.eg~iu a:di~cussilo da.propo&içil~ e ullo ha~eudo mal& o Sã.·~~ iiBCRB'Í'.laio 'deli cont~:do seg~i~!e I : • ' .. 

·:quem.ped1s1se a palavra,·. ficou pelo mesmo mot1yo eucer- ··'-
~ràaâ:~ . . .. · . . · . · ·. · . EXPEDIENTE . 
.... ) 1;S,àgoiu~!e. a dis.ciissllo ·do projecto da mesma camara, . Officio de t 7 do corrente Ú tô ~eeretarlo' da éí~ara 
~ÍI·; '7,!) 1,.~oucedeudo. lic~toça _ao bacharel José Ãutouio de dos Srs:.deputádos, ·remetteudo as"ieguiutes.emeuilàs ila 
,Araujo. Fileueiras .- . .· · mesma camara . á proposta do poder. executivo, fixa11do"a 

·;-·:·Fic'óú"adiada peb. ~ora. forca uànl para o auilo fiuauceiro.'de 18'111 a 18'16.~. ,c; ;; 'o~si: PRBSIDBNTB' deu para â ordem do dia 18: ... lccreséente-sé uo Jogar' competeute"i ' .. '. " .. 
1• .,art~, tJté o~:msio~tlia.-Vo·t~çllo sobre a proposição, · .A.sseDiblé~ geral'ilecrl!ta: · · .. 

r :Arts. 1• e 2.~ (São os da proposta.) · . . :, . '· , .. 
. cuja disc11ulo ficou encerrada. · ·· · . . • Art. ·s.• (additivo) O goverao .fica aatorisado . p~r~ 
,. As matarias já designadas, comecaudo-pela discassll:o· . r d sde já a cidade de '&laceió. ama companhia;~e 
da. proposição à_diada.. . . . = . . . . -~~~:ndi~e's inar~heiros, semelbantê:âs que e~~t~in em o~&ras 

]' 

· ~~-:-i~' parte, 'ao ~~iÔ-dia.--'8;, discassilo da proposiçilo da provioci'as-:marilimas. .: .. . ~ .,' 
·:;;;,cainara:aos· depntadonobre o recri!Jameuto. . - . ·· Art. 4.•. (E' o art. S•.da proposta.) . :. ~ . 
. •:·::~·Lévaotoo"-Se a sesàilo áil 3 horas e 1 O mi Ratos da tarde. Paço da camara dos deputados, em 1 '1 de Julho,. de 

~<;; ·· ·' ' .·· · 1876..- Manoel ·Francisco Corr~a; presideote.-M:arl~t11111 
•• ç: • .. ' ~ de Freitas Vieira de Mello,· .1 °Aecretario ioterioo • ..:.../o4o . · 

· · · · 4tf• IÍe•ilão luvencio Ferreira _de Aguiar, :'j• secretario intériuo. :' ':-
. ·A' éommis~ão de marinha e guerra. · · · · ·.: •' ... · EM . t 8 ._DE JULHO DE t 874 

:: · . PBBSIDBNCI4 DO SR_. VI~CONDB DB 1AGU!RY 

8ummarlo., _EXPXDIBNTB. _: Discurso e requeri'• 
-~ .. mentÔ.:do Sr. Mendes de 'Almeida.·- 0RDBK Do nrA.-

Liceuea·.-Recrutami'Dto.-Discu'rso e requerimento do 
· . Sr.:;Zácarias . .;....;,Emendas dos Srs. visconde de:Moritiba, 

.. . duque de Caxias e .J1guaribe . ...,:; ~meadas ~os Sr~: Fi
. gae!ra· de Mello e ·Méudes-de Almeida."""' D!scursos dos 
. •, Srs. J11nqaeira .e Figueira. de Mello.-Add1tameuto .. do 
.';Sr;• visconde de Moritiba.-Discnrsos dos Sr. P_aranaguá, 
Dias de ·carvalho ·visconde de A·baeté e Jaguaribe. 

• • , •. • . '·J 

i•i 1 i IÍoraa • da mailhit fez -s~ a chamad!l e · aeharàm~ 
sé; presentes 80 Srs: se.uado~es,. a saber.:'. visconde _de 
Jagq~ry; ·A!meidli 'e· ~lbuquerque, B,ar_ros _Barreto, Dras 
de 'Camlho;· ~aril_o, .. de Ma~angu~pe, .ma~que~ .da-8apu
cahy; 'harãc( da' Lagu_na;· .·visc~nde. de Ab_aeté, Fe~nan~es 
Brágâ;'Jagiiaribe; Johim, · barão .. de C amargos, . Cbrchor~~· 

'.Mendes~ de Ahneida, doqiie'de Caxias, Uci!C_a _Cavalcantl. 
barlo ·~.d~ Cotegip_e, .1'i_~conde.• ~e .. CaJI!ara~rbe! barito _do 

· Rio'' Grande·· Silveira Lobo, Dmrz,. Cunha F1gueuedo,_ VIS
conde· :dll êaravellas viséoude de·. Maritiba,. Jooq11eira~ 
Antlla,: visconde do Rio Branco, Tei~~fraJunior, Viei~a da 
Silva e Godoy. , . . . :. • ... 

,, Compareceram depois·os Srs .. Rib11iro d~ ,Luz, · vrscoude 
·de' Trihcimirim, '-Iiarilo de.-Pirapama, visco~de do Bom 
Retiro;- Firmino, L.eitito 'dá, C11nha, · marqaez de S. Yicente, 
Zacaria·s; barilo de Maroim·;. Saraiva, Paes de· Mendonça; 
Figueira· de Mello,' Fernandes da Cunha, Paranaguâ ~ 
visconde de· Souza ·Frauêci. . 

· Deixaram. do · comparecer com causa . participada os 
'srs<'hârilo de Antonina, conde de Baependy,:F. Octaviano, 
Nabni:o, Pompeu: o v-iscondedo Nitherohy. . . . . . 

Deixaram de comparecer sem causa parllcrpada os Srs. 
Cruz Machado, Nunes Gonçalves, Souza Q_ueiroz, Paula 
Pessoa; Sinimbú; Silveira d!L Moita e visconde .de Soas-
sana:· . , 

. . O Sn .. PRBSIDBN~B :- Segae-ae a apr~seu~açilo_. ~e pro-
jectos de lei, indicações e requerimentos. . . · . . • 
. O Sa. MENDES DE ALMEIDA: ..;_;p~~Ó·a· palavra ... r . .' . 

. O. Sn. PnssrosNTR·:' _;·Tem· a ~àlà;ra' o riob~e , s~ilad~~· ·. 
.. :, • • ' .. • ·:· o 

, . O sr; Hende•. -.e A.lmet~a. prouuncio·~·am . 
discurso, que será. publicado no ·:Appendu:e. . . ·. , .. 

· Requerimento· .. • -: , 
Reqneiro que s_e peçam ao goyerno as seguintes -iuCor.~ • 

macões: . . . . . , . 
i. • Qae rinmero · de · processos se 'tem intentàdo I~S 

dioceses de Olinda,:: Parâ . e Marianna a ecclesiasticos·por_ 
causa de assomptos qu11 interessam á Igreja; de_sde o.alino · 
'de 1872 a.té o p~esénte: . ,. · · · ~- · , · ; ,' · ·: ·: 

. i.• Se em algum destes·.'proce.ssos Cói ,condemnado o rétf 
ás penas do· art. 96 .. d~ coaigo cri111ioal, ~m primeira~ ou 
em segooda . instancia, ,e, s·eudo possfveL co,pia •. verbo ad 
verbum das respectivas sentenças.. . . · · . -: _' . · .. : . : .. · .•• · 

8.• ·os nomes· dos . ·outros réoi ·condemuados em. óiltras. . 
peuas, co~. declaraçilo ·. dos . delictos pràticados: e. ,ris uJti;; . 
mas decisões.--'8. R . ....,.Candido · Mende1 de. Alm.eida :-:, ·< . ._ 

· Foi lido,·apoiado-e posto em disciissão;a qlilil. fi~oà àdiadà- · 
por haver pedido a palavra o. Sr~· Vieira da S~va: ~-· · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA '.· 
...... ' . -

. ~trcB~~A. ·· ' 

Voto·u-se em 2• discussito; salvà a emendá, e foi rêjei
iada, a_:pr~posição da camara dos ·. Srs. deputados n: 6'1,-
concedendo licenca· a Balduino José Monteirõ. - · · · 

Ficou prejudicâda a emenda da commi8silo. . ~' 
Tendo dado a hora, pa~sou-se á ~ 

·• 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO. DIA . 

RECRUTAMENTO' 

:o sa:' PBBSIDBNTB abriu a. sessiio. 

~o TO}. 

Entrou em 3• disco~slt~ a_proposiçito (207 .aA 18,69), 
relativa á obrigaclto do ,serviQO· mihtar no exercito e ~r·.· 

· moda. • · · ·· · 
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·se!são em 18 de Julho 

o sr. zacarJa• pronunciou um discurso, .que Foram lidas e'ficaram sobre a mesa'paral~rapprovadas 
· .. ,_ '· · 1· · •• d' opportunamente as seguin.tes .. ·:: ·· · · .. · 
será .pub icads o o nppen Ice. . Emenda• ~ . ·. ; : .. 

Foi lido, apoiado .e. posto em discussão o seguinte 
Requerimento Áo ar!. S• in principio ::' . . . . .:_. ' : 

· ~ d · Em vez das palavras-na prop.?rçilo:. ~os . _que ~oreni 
Requeiro que o proje'cto· com as . emendas ~ppro:va as apurados-diga-~e : na proporção livre _na~•onal. . , ... 

e as oferecidas boje· voltem ás re8pectlvas comm•s•iíes para Em 18 de Julho ele 1874.-Fig"eiro dil Mello . ... 
que estas reconsiderem a sua materia.-S. R.-Z. de Gde~; Em Jogar da idade de 18 · aanos, aind!i q'ue incomple-" 
e Varconce!lo1. · tosyor tres mezes ou. menos, di~a-se: .cfa_ idade de iO 

O 'SR. JuNQUEIRA (ministro da guerra) :- N4o ba; annos.-S. R.-Mendes de Almeida. , · · · · · ... 
em~ndas 't . o sr. Junqueb•a (ministro -do guerra):.~ 

O S11 • PPRStnGNVK. :-;-Ha, mas o que está. agora em Sr. preMident~, quando eu di_s~e n& se~:uoda di.scuilsl1o qil&. 
discussio é o requerimento de adillmento o intervallo ~ntre ella e a terceira · podia· servir para . 

.. 0 ·Sa.. JU!IQUBliiA (ministro da guerra) :-.Parece~mH meditar-se· sobre O projecto, disse aquillo- qne ·está. no ' 
qna se'p. oderil\ ler a.s emendas para o. senado avaliar, a .im- an·imo- de todos nó~, sem que oioguem . pensailse · ·q~e 

, 'b11via mister de uma nova dilaçilo para que · o' project~ ... : •. 
porlaocia dellu. . . fosse enviado· pela teréeira vez a nma ou duas ·comniii.;.;.' 

O 811. PRBs'lDBl'ITll :-Vão ~er lidas, mas não podem: ,õ~s desta casa. Depois do largo debate que houve em 
ser sujeitas ao apoiamento, senlto depois que. se decidir 0 segunda discussão, ó claro· -qofl o interstício de àlgilns 

. r~qucrimento • diaR devia ser aproveitado por. t9~os nós para pensarmos· 
Foràm lidas e ficaram sobre a mesa as seguintes sobre o· projecto. Assim o fizemos;- os nobres senadores 

Emenilas que pertencem ã cnmmissão de marinha e guerra., mesmo 
como senadores, acabam de eoviar â mesa as emendas 

.t,a_:_A.rt.·t• §2•dn emenda, onde diz serviço militar, que. V. Ex. mandou ler. ·', .... o . ; 

diga.:.se: referido serviço. . As emendas niló alteram· na substancia. o projecto ; ver~ 
G) •-No n. 1 do mesmo paragrapho, subst1tuam~se as sam sobre pontos muito d~batidos1lm i• discu~siio; o joiiô;' 

,pal~~ras --for exonerado-pelas ~eguiotes : tiver. sido portanto, dos nobres senadores deve ·estar inteiramente 
exonerado. · . formado sobre semelhante mate!ia, e parec& qu~ " adia-

. 3.•-A.eereseeote se depois do n. 2 o qne se segue:' mento pára que o projecto_ vá de riovo ás commissõe~, a6m 
O qae llzer parte da tripol11ção de_ nav~o nacional e~- de reconsiderarem a. materiã, nlo- póde . ser approvado·, 

. quanto nelle se conservar.. N_esto caso a ~sanção aprov~•ta pois ·róra semelhante espaçar a npprovação. de .uma ·medida 
e111 t.emp• de ,nerra a respe1lo .!lo serv•ço do exercito. tã:o ntil, tiio rflcinmada pela opiuiilo naciooaJ;_. . : . 

1.'-'-~a·emellda· ao n. 2 do dito paragrap'ho, onde se lé . o nobre senador pela Bahia procurou juslificarseu ·re-
-que oiio tenha -diga-se : comtanto que não tenha, querimeoto diteudo qua havia alguma divergencia,', e'litre 
'et~. ': -o maia coma vem na mesma emen~a. .. <iS ministros da marinha e da guerra sobre nm ponto im~ 

u.•-No i s• do mesmo art. 1 snppr1ma-:se o 11. t e portant~ do projecto, e.qno; port~uto, parecia qu~: a c:om-
corrija-ee a riumeraçll:o. ·• ·· . · · missilo devia ~novamente consultar eobre a mat!'rla; · 

·G.a-Ne fim da emenda do' arl. io § 6• accrescente~se: Não ha, Sr. presidente, divergencia nenhuma, ·porque, 
-depois_ do § 2• e 3• etc. . · . p·arn maior clareza, ahi. está _a emeuda que tratá .do prazo 

., ,, 

· 7.•-No arl. S• § 2• accrescente-se: tirados com pre~ 11.ara 0 servico da armada"e das outras condiçiles do 
fe'reni:ia dos dístrietos marítimos o .floviaeB, que forem ma'r- rezrutalilento ·para esse servico : ahi se ·eslâhel'ecem aa . 
cados DO regu!ameoto. ' . ' circumscripÇÕOS dÓnde devem ser tÍTadÓs 'de )irefereocia ~~ · 
· s.•-No ~- li•, em vez de-:-tirar-escreva-se.: extrahir. recr11tas para· a·marinha; ahi se estabelecem os prazos .-. 

No § 8• (parentbese) diga~se-n. 1, § _2 do art .. 1·~ para o hata!Mo nàval _e ontra's clàs!as .ciuA. for~am lis 
s,a.;.,;.N& e moo da ·do _·art. .f.• § i• depOis de-:-'bem como pracas de pret da marmha de guena. Assim, J:l. 'é o·. 

o"S.;..;.accrescente-se--viuvoe ·c-'-o ·mais como ·no para- nobre senador pela Babia que nenhuma dlvergencia existe; 
gr.1pho. . é exact~mente para qne acabe tóda duvida, para .q~e se' 

10.-Depois do art. 3• accrescente-se :_. estadisposição dissipe qunlqner retuctancia da parte de alguns :nõbres 
não projudica ao engAjamenlQ, por menor· tempo, de ma ri- senadores em adoptar o projecto que a ·nobre comm1sslto 
nh~gem, e de outros indivíduos necessarios .ao serviç~. da mandou. as emeud~rs que toJnam claros algun(,po'otos •• ,. 
m~rinha ·militar: refere-se aos corpos organ1~ados de ·•m-. · ·· · .:.• . ·. ·. 

b ).,.. 1 ·o Sa. ZACARIAS :-:-Nito mandou. cómo.·.-comm1sslto; a periaes marinheiros e ata uuo m\Va · · b 
1 

·· ·' · 
1 t.-No § 4•, ·lê.~-se: ·os voluntarioa e 08 designados commissilo não_podia tra. a bar sem. convoca~iio. ; .... 

nã:à reéractarios em lei. · · O Sa. JuNQUEIRA (ministro da guerra) ~......;Sito.1res ~~ 
·12.-Na cme~a do art. U• por-depois do n. 2, dig~- nadores, pnrém, qoe formam uma commis&.IIo. V. E%.,· P,ar-

so: c da segunda pnrte do n. 3 do § 2• do art. 1 •. lamentar antigo, &abe que muitas vezes as r.ommissiles oll.'o 
AccreRcentc-se no fim do, 1• período : · . trahalh&m reunidas,- mas. oferecem· emendas em, ·nome 
Ao à alistados no 1• anno da execução desta lei, con collectivo. Mas, se o nobre-senador não quer:que 'chame de 

forme o disposto DO art. i•, serão npplieadas as isenções commissilo, não chamarei ; .cJir_!li lfUe tres 11ilbres senadores 
abi indieadas.'-Visconde ds Muritiba. -Duqus de Cairiiaa enviaram as emendas que estilo sojeitas.·á aprecia~o 
;-Jaguaribe. · desta casa. 

I 



Sés são ·em 18 -de ; Jt~Ihó 

'·· ·:. 'r~~ .. ;.. ' ' .. • • ,. ' ~ . ') 

· V. E~:. sabe a h.istoria deste • projecto, ella é 'longa : ·cimento do senado alguma idéa qu·e ~ossa · ser 'adoptada; 
desde 186 9 elle soft'ria uma larga discussll:o na camara mas essa .idén. virá aqui mesmó no debate, nlló pre(;isa: de 
ckls depf!lados ; vindo para esta casa, foi enviado a uma novo e'studó d11s commiss1Jes. Na commissilo .de legislaçllo 
commisslo e ahi teve estudo· demorado ; veiu trazido ao vejo que tambem tem nssento o ncbre visconde de Mnri~ · -
debate; reenvlllu-se depois ãs commisslies de marinha e tiba, cujo, voto já está consignado n1u emendas; e o .voto·-

- ruerra, e de legislaçllo. • • . I ' . ' . i do nobre senador pela Bahia, que deseja. lambem .ser.,ou~ 
o Sa .. Z~c.u'us :-A ·primeira ~ez·nllo houve-parecer. !vid~,: é nm voto· conhecido; S. Ex. fa.Uou la.rga~~nte ·~i( 
' ' · · .. · • , , . . . . . · . :ta dJSCUSSiiO,,, .. · ' .. · . · < '. 

·: O · Sa., .. lU!IQUBIU. (wnnutro da guerra) :-.· •• as · · · · · ·· 
coinmissiJes <estuda~!IIil e apresentaram seu parecer, este O Sa. Zo~.c·.I.RIAS :-Só fallei duas vezes, nl.'io fallei com 
parecer. está. imprll8S8 desde 0 BDDO proximo passado, ha eSSa largueza, .. 

• um anAl) que está sujei~o ao estudo do senado ; nesta 
aess_lio. entrou _em .discusslio o projecto, e ,tem sido assumpto 
de largo ,debate, em gue o nobre senador _por mioba 
provioci a te.n tomad!l uma parte' notavel : _agora estamos 
,em S~discussa:o: · . , " . . , . .. . . · · ' · · 
' -O · debate na !• discussão nos trouxe a nós todos a 
Í:onvic~ao de que . alguma oousa, ainda devia111os (~zar, e 
. iS.\0 DIOSCra que nio temos capricho,. que vótàmos aquillo 
que achamos-bom;. po~ exemplo, quanto á idafill de 18 
ailn'!s, presciVfimos· dos· Ires mezes ·; ahi está na omenda, 6 
~ma homenagem á discnssa:o. , 

o:sa. ME!IilBS DB !LJIIBIDÂ .: ...... E' pouco. 
-.-o~·sa .. JuNQuiJ:IR.I. (~iniitro dti guerra i : - Póde ser 

pouco, ' mas mostrà que nilo · tem~s capricho, aceitamos 
aqóillo que à liiz do debate trouxe; · . . 
. Portanto, pàra''que· ir o projecto á cummissão ? 
p sa: .ZAC~RIAS :- Diga : ás commiss1Jes. 

.• o ·sa. ·JuNQUBIRA (minidro da guerra) : - Os mem
bros ·da-. commissão da . marinlia· e guerra assignaram 11 
emenda. · · · ., 

O.SJi •. iuNQUEIR-'- (mini&tro da gue~a)·:.,.,..Porlant_o, a 
questilo se ·reduz a muito pouco :. um. dôs membros da 
commiss.lio ·de legislação é· o proprio nobre ,visconde de. 
Muritiba, que já mandou as emendas, que estio ·na mesa; 
o ·ontrG Jogar é do Sr. Nabuco, e o 811 é occúpado pelo 
nobre senadqr ~eJa.Bahia,.'cujas opiniões em opposiçito áil· · 
que-sustenta a maioria· da commi~slio ·são. conhecida~.· Para . 
quo, pois·,· darmos ás commissões nôvo .'trabalhó em. pura 
perda do tempo, que· pó de ser aproveitado em benelicio~ do· 
paiz? O nobre senador, tendo sastentado coto-vigor certos· 
pontos importantissimQs nesta materia,. certamente nlio 
ha de ab~odonal-os, h&. de dar. um voto em separado,isto.,ó, 
dar uma Sá·ou <i•·ediclio dos seus discursos·na t• dis~ 
'cusslio; mas' isto,. qÚe pó de certãm~nçe" ·~~~ muito pro-· 
veitoso pelo lado HtLerario, DOS 'tráz uma gr~adt ·~rd&, de . 
tempo, e eu nlio. vejo · motivo para que a di~teDHij), ·te!ldo· 
chegado :a c~ te ponto, vamos retrograd~r· e lllanllar· pela· 
S• vez. este projeçto ás comf!!iss~es de ma~inha •. guerra 'e· 
de legtsla~iio. Por ,conseg?.tnte, ~r. p_res1deate, · pronun~ 
ciou~me contra .este reqaenmento. . · ., _ 

· o·,sa·. Zo~.cuus! .:.:...; Cómo.senadores: · .. :o Sr. Flá'ueil·a de Uello:-Acabo de ouvir 
· - · · · · · · ao nobre mioistr,o dá.gnerra com toda a atlençã.o que,me 

Ó Sa. lu!'IQUEIRA (ministro dà guerraj : -NI[~ podem· merece,·o entretanto as razões que elle aprese'titon ·nao·me 
ler ou1ra . qpinia;o: .cqmo membros da .commiss.llo. O convenceram, do que devemos deixar·de adiar a discusslio .. 

:Sr. Nabuco -já exLernQu seu peosameo~o e apr~aentou sqás do projecto de recrutamento por alguns· dias sóroente. '· ~. · 
emendas .. em· sentido .. opposto :do . que nós queremos ; o ·A razã.ó unica predomigante, em todo o :di~corso de 
Sr. visconde !fe Nitherohy foi para a Epropa; V. Ex.; s. Ex., foi que este ·projecto se·achav11·.muito bem·estil~ 

' Sr. pre~ideote, está 11essa cad~Ira ... • dado pelas commissões; e que a qiscussll:o ·que,sob,re· ellll· _. 
0:' · o_ . · Sa .•. vi~coNiiE. 0~. Rio. ·BilaNco (pre&idente'. do conse..: houve ·nestii· casa foi luminosa a todos os respeilos,, e· deva , ._ s · · d d N' h ·guiar-nos a votar quasi silenciosamente ·por· elle; salTaS· AI . 
. lho t: - 0 .. r. VIS~on e · e Jlhero .Y. já · tinha dado emendas qoe apresentou a nobre comlllissão de_ mariuh&'IL 
pare.oor. · '. . , . : ·. · - guerra, sem duvida porque mereceram · a~aens~;do .. aobre 

O . Sa. JulliQUBIU. (mitdtlro da guerra) : - Deu pa~ ·wini8tro ·da guerra. Mas, Sr. presidente, este argumento tém . 
. recer·.coacordando·cQm a commissão•de marioh~ ·e guerra._ sid.o sempre apresentado, nllo sóoiente nesta;cau; em ditr~ ... -

() ·Sa~'ZlCÀRIU! .;....Esse está arrumando- as malas. rentes tempos qua"do se Cratou deõtu. materia, mas igual• ' . 
·.o s~ .. JÚNnusiRA, (miniltro da guerra) :·_Por ·canse- mente,: fóra ilel!a, na· camara-dos :d!!pu_tados.. . .· · .. , ·. . ... 

" Qaando a camara dos deputados llpl'rovou este projecto. 
· gui.nte acho .que o requ~rimento do nobr11 senador apenas tem sobre 0 recrut11mento, ell!L sem duvida o mandou para 
. por lilll ~.emoràr. • • Nito digo . que ésteja pa intenÇão de· aqui considera~t.do. que tinha (e i to a obra ~rima. da· sabe.,. 
'S. Ex. fazer iss11,· mas· o ·resultado será demorar. . • a doria legi~lativa. Quando em 1871 o.:proJecto se: .. apre• 
p&ssagem ·.de uin projecto · que se jalga muito ntil. As sentou nesta caea e~ foi a uma das'commissões. competentu, · 
emendas, como eu disse, não aft'~ctam a substa11cia do vro- essa mesmà comissll.o oito lhe achou inconveniente algum, 
jecto de'· modo que venhnm modificl'r as ,ua,s disposições e disse~nos:-« Entre em iliséussiio e sêja approvado; nós 
a ponto de aer pre'ci~o .novo estudo; ellas trazem alguns lhe faremos' uma .ou outra emenda que a discueslto . mostre. 
retoques ; alg11mas até são de mera redacção para: to r~ ser. util e conveniente. o Mas, senhores, houve' reclamação 

. n11r :maii claro o pensamento, como as que, por exemplo. nesta tribuna. • • · · 
mandam accrescentar uma conjuncçllo. . · 0 Sa. Úc.1.aus:_:_Ap~iado_. 
:. A~ vista disto, para_ ~ue enviar novamente o projecto ás . 
commisslies? · Q S~. F•ÍlusiR,\ o~ MBttq:.,.,... , , contr11o :1~ propo~Çap· 
.. o d.!lbll'~ ~/lo 3• 4!S~~ij~all PQ~e ~iJI~a \~jl~\)r DO ~o:~~lle- "da c~m!lra. ~~~ ~r8~ jl~py.l~~o~os i. lllll!o tqT~. ali. ~~r .1\j~dJ!.. M". 
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'228· Sessão ·ém. · 18 ·ae · Julho 

· vameote examinada pelas commiasi:ies reunidas de marinha 
'·e' guerra é' de. legislacao, e qual foi· o resultado, o que· 
vimos? 'ÀS commisei:ies apreae11taram emendas mÚito luci
das; que· melhoraram -muito· e muito o projecto, de sorte 

. que, seobores, eu, que DO aono de . 1871 prepataVll-nll! 
para defender. o projecto da cal!llira dos deputa4os, como 
Jl!lr v·ezes declarei ao_nobre ·ministro -da guerra .. de :então, 
o Sr. viaconde de .IHnrltlba, eovergonhei-me:de ler ·querido 
assnmir esse papel, quando vi quanto defectivos eram os 
conhecimentos.quR eu tinha sobre a mataria. Hootens com
petentes, maiores esrudos, mais profundas locobr&Çi:ies, 
mostraram-me que eu devia mod1ficãr estraordinariamente 
meu jui~o. Essa lliodificaç~o; senhores, foi tal, .que me 

·fez: prestar méu assenso a quasi todas as emendas das 
commisei:ies. · · · 

ria; ~para' prova de que· ~à: te~ho de d~r meu. voi;;;·f!lVO• 
ravel'a este projecto de recr~Jtameoto; tenho aio~a·aJguma.· 
coosà a propor, para que . saia mais Jle~feito, .segundo. 
minhas idéas. Peço ao senado licença para mostrar-lhe 
que·h·a alguma cousa mais a.attonder, e de qoe.é o_objecto 
a emenda que mandei á, mes.a. . · · . · • . . . _. . 

Sellhore~, diz o art. S•, .fall~nd'o da di-ªtribuiçito. do11 con
tingentes : « Os contingentes que actualmisnte deverclo for
n-ecer o município da_ CtJ~te e as provinciai para pr~encher 
a (orça decretada pelo poder _legislativo • lllf'ão ji~&ailol 11a 
proporfào do numero ~os que (orem apurado1. » Esta di~ 
posição;-senbores, eu entendo que é inteiramente inconve

·nieute, e para ella chamo a esclarecida ·auencão do Sr. mi
nistro da guerra. . ' -. . ~ .: . . 

- O Sa. J'o!IQUEIR! (minislro_da-guen:~) :"-Isso .é 'diB-
0 Sa. JtmQUIIBA (miniBiro da gueTTa) :-V. E:t. na cussa:o da mataria. .. . ', 

outra calDara votou por este projectO... O Sa. FtauBiaA. »B~MBLLo:.;.....PerdlJe-me O nobre mhiistro;· 
o Sa. F;GUEIIÍA DE MELLO :-Nito sei se votei. sem tratar deste ponto, na:o posso sustentar o odiameuto. 
O Sa. JuNQOEIU (ministro da guerra) : -Votámos Será fraqueza .da minha iotelligencia·i mas, com~ hei de 

em 1869. · - . . • pedir ao senado que me attenda e ·que veja que as ~obser
vaçGea que ~z teem algum peso, · senão tratar da mataria . 

· O Sa. J'AOUARIBE :--Votámos, ãpoiado. tanto quanto me é possiYel ? · . . . 
. O Sa. FIGUEIRA. DR MELLo :-Ainda que eu· TO lasse Já citei o artigo, e agora digo: se vós quereis que haja 

p_elo projecto, 'êstou mostrando a maneira por que no meu justiça na distribuição desses contingen~ee, nli.o deveis ql!e
espirito se foram formando idéas diversas das que antes rei' que ella se faça na propor~il:o do numero apurado, mas 
eu havia.adoptado. · . · .~im .na. propor~ão da população_ liv~:e -naci~nal de cada 

Ora, apresentou-se o ·projecto. em 2• discussll.o nesta provmc1a ; porque, sa suppozerdes que as JUntas podem 
casa, as commissi:ies fizeram emendas e eu prestei a essas possuir-se do desejo de· .oiio apurar todos os indivíduos 
emendas o. meu apoio .. de coraçã.o, emb-ora não tivesse to-; que não estejam no caso de o ser, por motivos que ellas 
mado parle na discussão.; mas; senhores, quando se· t~a- .possam. ter, o resultado será. que ·a ·distribuiça:o. re.cahirá. 

· tou_. do art.: 8•, em que se -diz : « Ficam abolidos mais sobre as províncias; em que a aporaçli.o se fizer de· 
· no ea;ercite OB castigo& . corporaer, &endo substituídos con(ormidade com a lei, do que sobre aqueUas em qne:do

pelas outrar ·penas di&ciplinaer comminad_as ,p'elas _ leis minar o eepirito de reluctanci& muito éon'tráfio áqílillo 
.e .regulamentos. ; a cómmissão de marinha e guerra que·nós devemos querer. . · · 
p_retendeu, por ÍUI)a emenda,. que se fizesse ama Ora, é contra esse espírito de reluctancia que eu levanto · 
excepçlto · nesse artigo, dizendo que não ·fosse appli- a minha voz, para que ·oito aconteça que, quando minha · 
cavei aos qne estavam já servindo no exer.cito. Eu levan- província, com 700,000 habitantes livres,' pouco mais ou 
te i· me entiio e pedi que a emenda fosse supprimida, porque menos, tiver de dar certo numero de recrutas, a provi_ucia 
oito -podia baver duas legislaçlles para o mesmo exercito, de Minas, com mais de dons milbi:iés .de habitantes, ·dê 
e .tal d11ferença seria uma causa d!l desgostos, de insubor- muito menos. _- · , · . : 
dinaçiio e desordem. Nenhum dos membros da commiesllo, Ora,. perece-me que desde já posso p.sserrar. que esse 
embora traqoejados nos negocios publicos, e em todos os facto se deve naturalmente· dar, porque na província de 
negoci.oi da guerra, ·fez opposição fL minha emenda e eu Minas ba o systema de furtarem~se os cidadll.os no caa_o· de · 
tive o essa orcasiiio a ·felicidade de ver o nobre ministro da ser recrutados ao serviço militar; com o •fundamento ·da 
guerra levantar-se daqaelle assento e dizer-nos : · « Approvo que elles se entreg~m antes, á lavoura, que .Dito tee~ espi
intelramente as suas iihlas.» A. minha felicidade ainda foi rito militar e naturalmente devem .ser disp6risadõs. do ser
maior qna11do vi ·o senado ado piar as idéas que tinham viço.· Não, senhores, todos os brasileiros 'alio obrig~dos a 
sido protegidas pelo digno Sr: ministro da guerra. servir ao Estado na proporção de seus haveres, e as pro-

Portanto, senhores, na:o pensemos ·qae neste projecto .vincias na proporçito dos cldaditos apto.s à.pegarem em
se acha tudo quanto se deve legislar para nosso exercito, armas. Nilo póde a justiça querer que o peso da boln. e ·o 
afim de que tenhamos soldados disciplinados e dignos de tributo de B&ogue caia mais sobre una do que sobre oatroa. 
d~fender os interesses e a dignidade da patria ·em Iodas Para provar, senhores, que na província de Minas Geraes 
.as .. emerA'encias, em que for uecessario fazei-o com guerra. ha essa .reluctancia, que vós deveis combater ·pot:_ todos 
Senhores,· os homOJns que costumam .fazer certas obras, os meios possiveis, lembrarei um facto que me foi r_eferido 

· muitas vezes ficam enamorados dellas, e não lhes conhe- . pelo nobre senador duque de Coxias. relaUtameote ao 
J cem os defeitos; este facto, bem conhecido na historia do tempo, em que elle tilo gloriosamente commaodou nossas 

e11pirito humano, é proprio do orgulho que .o homem tem armas na Republica Argentina para combater.B:osas,·des-
. por tudo quanto ·ó feitura sua: Na:o rios admiremos, pois, .pota que nós tivemos a gloria de repellir. do seio da'· 
que appareçam idéas de melhoramento do projecto em A.mericli livre, nessa enerra que deu-uoe a gloria. de que- · 

. discussão , quer por oecasiilo de sustontar;.se ,o adia- brar os ferros de um povo visinho. 
monto, ·quer quando en,ra!~os na discuBilto ·real da mate- Disse-me o Sr. duque da Caxias que, achando":"se · em 

1 .... ,, 
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'181SIAJreõte• de'iO,OOO brasUeiros e tendo necessidade, 'cito recrutaS'Ila propor2liO' de,. ID&• população. livre' a&~_ 
para!. certos ·fins:,' de conhecer" a ·nàeionalldade, dos· guer;. cio011l. ·.· · -. . · · -.. ; - _ ·, · : . ·. :·•- '•' .'. . : -,,.. · 
reiroã que · éompunbam nosso _valoroso e digno exercito,' · · -Senhores, e ti Callo por e'stà· maneira, porque,-.·se por · 

'aclioticunicamente-18· mineiros entre os soldados o um ·•m lado minha 'província nlo se:ba:de Cortar ao serviço 
aómente: entrâ os·otDciaes. · · · de guerra, e·oella tanto domina -o espírito militar.que faz 

E, senilores; quando: todo o Brasil accorria nessa guerra, com que os cearenses sefam· ·-os• primeiros -:soldados ·de · 
alegre :e prestimoso,· para defender o paiz .em• úma·.- guerra. •nfaotaria do -Imperio, entendo todinirr. _que a próvioci& de 
justa e. util, o· que -víamos 'I A. província de M1nas -cruza. v" Mi nu e qualquer outrà devem· concorrer na proporçllo ,de··. 
os --braços,' _e parecia indill'erente á · dignidade nacional; :-eu:. cidndil.os ·livres.. · · _. .' _- '. · ~ . • .. :. : . • 

·· · . · - . · - . · ·"Eu já apresentei esta idéa • ao nobre: Sr~ ministr~ ·da;1 
O, Sa. D1u liB CARVALHo.: -Nessa oceas•lo não é :gu 6rrll_e elle- se ·dignou· de responder.-me· que a -distrí• 

exacto.,, . . . buição dos contingentes- pelll popnlaçito litte 'prod~zfa· 
O Sa._ B!Blo DB CAMARGOS: ....;, Para -a guerra dÕ ,Para- uma gr~nd6 _difficuldade, porque ia · comp!el!eo~er: Ol 

gaay dea a ·província de Minas 7 000 a -8 000 bcimons. · estraogmos que nilo- se achavam : oatorahsados~, Eat~ · 
· · 0 s .. D': ·. C · · - · ' :. '· · . . · . · objecclo perde, porém, toda. a· ·sua força : quando: se 
Íiato G:~aso~u. ~~ ~ AIIVAL&o: --: E ·a gente ~ue foi .para observar qae ea só.de&ejo· qae-a _diatribuiçllo ~os'eo~ti~- ,, 

.. · · . . ~ . - . · gentes se faça na .proporção da popalaçlo nactonal lmf.-
.: O 'Sa~ FrttrBIIIA _llB .MILLO-:....,... Fot o ,que me· diSSA Portanto, eu peco a attericlo do·senado para eate:faeto: 
o Sr. duque de Caxias, referindo· se á campa"nhll de 1861. ·é,preciso evitAr qoé. uma ou mais provhicias,' .pelo:relua~ 
·· · O Sa; FJGUBIIÍA DI MELLO :..:... Senhores· se is~o se f··z menti] de suas aotori~ades, pelas theorias falsae que: ellal 
por falta de-execuçil'o ·das J_eis, porque as á

1
utoridadês 'jJão ou o,s. cidadãos se f~zem acerca~ da' exêcuçlo das·teis ·e·-da . 

. as querem. cumprir devidamente ·e silo surdas aos reclamo~ vontade· dellas,· _ detxem de concorrer co.m o. _numer~: de. 
da. patrià'·;. · issoc·se faz, por um egoísmo ·que . não quah- recrutas qoe lhes deve_ cab~r. Atteoda-se_bem_: se os apu-

. flcar11i .• :. • . · . · ·: . ·. · · · · , rados re•ultam do acto· da JUnta e estas Juntaa,·.IJ~er paro-. 
- - · chiaes de alislllg~ento; quer as-. revisoras de· recurso, po~em , 

. , . O Sa._ Dt.u .DI_Cuvuuo -ReClamo contra a proposi~ão. ser su~p~itas, então procuremos fonte q'ue · nllo --seja· sua.: 
. o Sá .. FIGUIIU DB MELLO :-Eu estou' exprimindo meu peita, . para que a distribuição dos' contingentes seja•justa;' . 

p~nsamento. :e ao depois hei .. de fazer as excep~ões conve- conforme a densidade da popola~ão ; 'Uma .·estaçlo inteira-
nrentes; detxem-me !aliar. · · - , meot11· diversa,.como é a directoria do censo, que Dilo -tem 

O ·.s D c · · ' · •de attender. se o 'bomem -é recrutável ou -nlo, mas,sómeate ., · • - a. IAS DE ABVAi.ao .:-Nio posso eu vir com ·indif-
' ~ · · d - · ·· · saber se é. cidadão brasileiro ou estrangeiro, ·que ;idade · -

... ereoça accusar . e- egoismo a ama província Í!iteira. tem, sua profissão, seu ·• estado e ~ada mais; essa autori~ . . . 
. O, Sa. FmtrBIRA DB MELLO :~_se isso se r~ z porque 08 . tlad~ ·é inteiramente independente.-' . '• . . . 

mineiros. teem o triste egoismo de nogar seu bra~o á deffsa P•n•o, portanto, qúe-uó.; devemos attender·a iuo, e, se-
~o pàiz, ·.é neeessa_ri~ que os obriguemos~ · _a~ razõe• que · àqui emitto obste momento, .'para sustentar . · 

o· sa; M!RQUBZ DE SAPDClHY:: - Ora, pelo amor de o .adiam~nto. não teerri toda a força· por dereito meu; entllci 
Deus I ·· · · mandao que reverta· o projecto á · commissiio de máfioh.a 1 

O. S D. ' :C ·. . " · · · . · gue!ra.-para :·q_ue ella mo,trÕ a eua improcedePcia _e· COO• 
. a. IAS DI· ABVALBO·:.-'- Mnnde tirar_a naciooa- corra asstm para que o projecto torne-se· mais digno .dBI!Ia 
Udade dos soldados, e veja qÚantC!s. são mineiros. . casa e -mais proflcuo ao lmperio:. Um dia ·m1d8 parà ama 

o ~ s... Fi~DBIRÃ DE 'MBLLO': - Declaro que ria:o· en- cooimiolil.o, que- se acbn tllo babilitada,nlo: p6de, offelider 
. tendo,·qne -elles -negam seu braço á d~fesa da patria, -senão o·prorresso_ dos oossos.trabalbós. -Temostambem objectoa · 

porque· nlo silo devidamente ·chamados pelas autoridades, importautes·:a· tratar e eniràguemo-oos: á·sna · diica&IIO 
a quoril compete 11 fiel execu2ão das leis,_ levados de tbeo _ em quanto a nobre commissão . facilmente :.pó de_ apg~sentar 

· · d E ·suas idéas 'sobre as emendas,: que se apresentaram.· Por
nas que nilo po em ser admittidas.' ' preciso,· portanto, tanto, eu .voto pelo ndtamento. · . ' ·· 

. senhores, que os ·legisladores empreguem todos eis meio, 
para ··chamar'.' .,ssas ·autoridades ao éninpiimentõ das leis, Foi lido, apoiado·e posto em; dtseuesAo conjooctamenle 
e 'par:dazer'com que o espírito militar; o-espirito d_e bra -0 seguinte , . 
vura, o espírito da dignidade c da honra_ naciona,l circule . Additbme!'to · 
tambem em· ama.-proviacia de dous milhões de habitantes, _ Se fôr approvado 0 reqilerimento do $1-. Zacarias, ~i, o 
afastada sem razlló do senico militar· proje!JlO a uma commisslo especial. eleita pelo .. aenado· .~ .• 
·. Se-gundo os calculos· que furam apresentados pela digna Murittba. · · 
directoria de es•atietica relativamente á cri!açAo da n_ova 
provmcia··de S. Francisco, conhece-se que já se acbam O Sr. Paranapá.a-Sr. ·presid-ente, eu .lam-

. · apuradas :~a p~ovineia de Minas :197 · freguezias,· com bem estava persuadido" de que·.o adiamente do projecto, 
t;it 7, 903 habitantes,- isto !, 6,177 habitantes por fro- nos termoii em que' acaba de ser · formulado, aeria ·reqÍie;. 
guezia, e, portanto, admittido este facto como indubitavel, rido por · parté do nobre ministro da gu·erra ou do· sea 
nremos qúe ·as t 72 fregúezias que fnltam ainda · apurar coHega da marinha, em vi8ta das emendas apresentadas em 
devem proporcionalmente ter 1 ,06!,U4 habitantes e que 2• discusslo, ê do debate. O 'oobro ministro da' guerra 
toda a província terá, depois ~e feitos todos os cal cuJos nos havia ássnerado que no iotervallo da t~ para a ·a• 
estatísticos, pelo menos 2,000,QOO de hl\bitantes. Pois discussão hnvi11. tempo par11. reconsiderar-se a· ma teria. do 
bem: ten~o 11000,000 de babit_antes, venha dar no exer.:. projecto e das emendas, corri;iodó-:.ae o· que hollletle · 
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ucãpado, e-que, portanto, ,nlo dniJUDOI abaadonar a-dia~ 
cuaslo. Com . efeilo, parece-me que, em um projecto de 
tanta ·:magoilade, certas emeodae oil:ci Jeviam aer consi
deradas .. aimpleamenté no debate e njHitadas sem qufl 
üvease havido um exame -mllis detido no. seio das com
miasirea encarregadas de· estudar a materià. 

, · E, pois,· o nobre ministro da guerra devia . ser o pri
. meiro .a reqnei'er que vollaese o projecto áa nobres com-

misaires reunidas de marinha 1 g1_1,.rra e de. IRgi~laçlo, s~ 
alo para reconsiderar o· seu trabalho, aõ menos ·para es
clarecer e h~rolonisar . ·as emendaa approvadas com o 
projecto e C• J!l·· algumas disposições da legislação em vigor 

Estava tanto m~is persnadido de que· seria este o pro
Clldimento·do ·nobre ministro, q:uanto, tratando o projecto 
tambem de Cornecer recruta& para a armáda, a discussão 
mostrou que o·Sr. ministro da ·marinha, igualmente· inte-

-ressado, nA:o tinha Sido ouvido _a respeito da matih ia do 
projecto, e das 3!t emendas olferecida~ pelas nobres . COJ!l
_mia!õe!; e tanto S. Ex. Dilo roi OU 'Vi do que, sendo inler
pellado, julgou ·conleniente, antes de emittir sua opinino 
aobre o projecte, Cormular uma seria de perguntas, diri
gidas ás nobres · commissões, donde ficou patenle qa~ 
S. Ex. roi inteiramente eat_ranho ao q.ue se deliberou, com 
relaqlto ao provimento do pessoal necessario para a mari 
nha de suerra. Era, pois, conveniente que o proje•:to Ynl· 
tasse ás commissões, para que.sa atteDde~se ás inform~a
çires do :nobre ministro, concernentes -á essa parle impor .. 
tantiss1ma de suas , dispo•içires. .. · 

Vimos lambem que o projecto quer abolir os castig11~ 
corporaes-.no exercito. Niio se taz mençil:o da peaalidad .. 
a,.que ficam sujeitas às praças que vio servir na armada ; 
clinserva-se o'qne está,· de sorte que, pelo-projecto, esia
bele~ae um alistamento, mediante certss condieiles; nlto 
h à,, quanto ao- alistamento, dilferença de . circomseripcõ~~ 
ilu~rilimas, . nlo_ se co11sidera a prcfissilo dos iadividuos, 
~plos OU DilO,. para•a armada; as CI)Ddi~iles do_,8 _indivi-
dual alistados ello as· mesmas. · '· · 

O .Sa. IA&UABIBB :~!s ean'eadas apresent~das boje pr~
'Vinem isto. : · · · 

· .O SIÍ: P.&a.UIAGU.á:' : ..- Entrelailto indivíduos aseim 
ilist~dos, embora nlto sejam rerractarioa, deaignados pela 
sorte, ficam aujeitos, por arbítrio do governo, a penali
dades ~ilferéalea ; fioam sujeil.ol, na arm'ada, aos casliiOII 
corporaes, e, .no exercito, incorrem em penas ·mais bran
das, e· que oito humilham. Era precisõ, port&Dio,· qoe o 
projecto roase recensiderado, e que· o no&re miAistro ti
vesse oecasiito de emittir a sua opinill:o a semelhante res
peito. · E tanto niais d~Vi!\10118 t~spera!·o, quando é certo 
que nol'as emendas slto olferecidas pelos honrados mem
bros da ·eommissllO de marinha 6 guerra ,que DitO podiltDl 
prescindir da outra commissito, a de legislaçAo, cuja com 
peteDcia está estabelecida por votação do .senado. 

Ílil:o podia uocar Ô negocio a ~~ exclusivamente, .:pàra 
·dar -esclarecimentos ou emendàr o trabalho,:. commettido a 
ambas, . ··· ., 

Se as emeudas eram. necessadas, pare.cia mais .conror-· 
me com o voto d'• seuàdo· e mais de aecordo com. a, .de
r~reDcia e coosideram1a .·devidas aos membros dessa outra 
commi:~•lo; que interviess~m arubás. · , . 

Nlio slo poucas.' as emendas _o1l'erecidas ; e, em materi~ 
tiesta'ordem, qoo. jttg& com.interesseslilo respoilaveis, nllo 
mH parMo prudente, nem de accordo com a refiex_ilo " a 
pno•a com, que costuma proceífer o senado, obrigar··se-nos 
a encetar uma . discussilo sobre emendas. ulo publica dás; 
•IDB apenas ror~m lid~s, COI!\. re{efi!P,Cia .a ou.tros .artiflos, 
na~ se pn'd• ntt~ por con,equencia eaber a IIIOdiftcaçA:o qao 
dellaR resolla para o pfojecto, qual~ 11lcance qláepoctenie~. 
P~rganto eu : estará isto Dos esLylos 'l: Eilará ·de •ccor«te 
~om as boas praticas parlamentaree 'I Mas o· nobr~ ini~ 

. ni•lro da guerra .entende que· na:o dev:•moa 'espaçar-' por 
'llais t~~po a adopçilo deela lei importaoliuima. Quererá. 
o nttbre ministro da guerra insinuar que o requel'imeoto do_ 
DlBU nobre amiji'O stmador pela província-da B11hia nAo 6 
a~ons,.lhado pel~ nec<~saidíld&, justificado pela· conveniepcia, 
lift ljmll melhor deliberat;ã.o, qjje tem por fim -.protelar 1\ 
disr.ossao 'l Nilo creio que o nobre mini~tro raçà ~ilo grav~ 
H1jost1ca ao nobre sboador. 
A~ ~m~ndas, que ncabam de· ser oll'erecidiu: pelos niem.:. 

bros di\ comrnissilo de marinha e -guerra,· com .refereii'cia 
a varios !lrligoa do proj11c1o, n!o podem· ser a~reciadat 
neste momento ; 6 isto evidente.~ · "• 

O Sa. SAR.&rvA : -Apoiado~ 
O Sa. PARANAGUÁ : -,0 se~ado entendeu que .esta- ;a: 

leria, pela· ~na importancia·,: d6via. ser considerada·. pelas 
commisllGes reunidas ; o ·voto do· senado. deve· ser respei
tado e mantida a ,sua deliberaçio.· -E que razllo ha 'para 
proced~r-se de outra f6rma 'l. . . · · · ... 
.· Sérá porque ·~atá conhecida .a opiniil:o do nobre· senadot 
pela provincia da Babia, que hoje faz parte da- commissilo 
de legislação? Que extranho modo é este de averbar-se de 
suspeito nm senador. • • -

0 811. '1íAC4111AS:-ApoiadQ. 
O ·Sa. PARUCAGoi:-•• '..de t~nta compelencia: e de 

tanta illustraçl!.o, como o . nPbre senador pela prol'incill da 
Babia 'li ••• 

O Sa. ZAC.I.RIAS:-Obrigado. 
o· Sa. PAJUM,i.IIU4': -Poh na:o será mais ClliiVQI!ienle ao 

aen•do ouvir as razGilB «h 4jvergencia,· qpe porv~ntura 
p~ssa ·ter ll!.o distinctp membro, depois dQI dt~bates insli'
toidos 110 seio d!IB «:PmiDià~l!es 'l Fgrtf,r-~11-hll:· porventura 
o meu nobre amigo 11 um ~;~xame detido, a um -debate . 
escluecido, no seio das comnlisslieJi qgererá protelar? 
pois não estilo os outros nobres membros em )lla.ioria, 
qoando.elle pudesse ter, o que oito é de preaumir,· &em&!o 
lb'<ot~ propnsito ? ·· · 

Que razlto h a, pois, para ó senado annullar ag«»ra: !IDP.. 
~r1meira deliberaçllo, isto é, que aobr~ esta assumpto il' 
tanta importancia nDo fosse ouvida. ~aicamenle a uubro 
coiJlmi~sito de mnrioba ~ guerra, mas sim as commi'a!Se' 
rHunidas de marinba e guerra 11 .de legislaçllp ? · · · ; ·' " 

E sArá conveniente, t~r(l. A,ftobra commlsaa.o de IIIIUiPAA 

Se o pr9jec~o carecia de D!IVA~ emeódas,· ou de escla~ 
recilpentos, parectl que os honr~dos m~mbi-os . da com 
missllo de l~gislaçllo, que. haviam sido conjonct&meotfl 
encarregados do seu exame pelo senado, nllo podiam ser 
esquecidos, como Coram. Semelhante preteriçllo é la• to 
maia irregular. qnacto, tendo sido ouvida a commisslln 
Jje mariuhQ. e guerra, G sanado deliberou qoo o proj• !lL" 
Jusee devolvido ás doas commis~Ged reunidas, e nao uni
ÇI!.IDI'D~O, á ~ommissli:.Q do lll!lriubllo 11 guerra ; e, pois, e1ta o guerra ob~ervado as b'las prq.Uças p"rli!~M~IIa JPllliMl"'. 

' .• ' 

.\ 
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do .para si em:cluaivamente. o exa_íne ·da . materia, que -pelo 
· senado havia.· sido· commAttido áa . commisslies :reunidas, 

parii rór~ularem_os. tres. honrlldos membro•. desea com 
missilo •. ~ • • · · 
. '.o' s.~ ZAC.t.ftUI ·:--'-08 tres .senadores. 

''() Sa. P.t.aAII".t.OUÂ :_.:.,',. os tres senadÓres, membros 
da1commissllo de ·'marinha e guerra, as emendaa, oilo iló 
de •esclarecimento, eeoilo de ~lteraçilo da· ma teria.,. A'indn 
màsmo . que fossem emendas de· •simples esclarecimento, 
como pretendeu o nlibre senador pelá província do :cearã, 
quem mais. competente _para esclarecer· este ~rabalho do 

. que aquelles que tiveram p~rte nelle, do que 08 membros 
. dn · commissiJes reunidas 't Se . elles cooperaram para estas· 

emendas, que .foram ·appro'Vadas pelo aenaao, alguma chi~· 
Tidai que pil~sa.Tesoltar do' 'sentido ·e. alcance detlas, nllo 
p6de ser resolvida exclusivamente pelos membros da com-
missilo· de marinha e guerra. · · · · · 

· ··O · Sa. Z.&c.tm~s-~--os Ires seDa-dom. 

. O Sa. PAB~!I".tÓul : - Será porque teein menos. direitos 
e silo- d priori nerhados de suspeiÇio os .senadores que 
1e ·sentam deste lado ? . · . . ·. . 

. Esia exclusilo é tão injustà e odiosa, .que I!U nilo pos~o 
emprestal,..a aos. nobres membros da commissiio. de. D'ari-

. nha e guerra, DPm a qualquer membro do gnbinete. ConOo 
tanto no cavalheirismo .dos honr"dos memb~os da com 
missão ·de ·marinha e ,g.uerra .e oa illaslraçM. do gabioet,, 
que. não posso soppor de mod.o ·algom que SS. EEx. ,qu~i~ 
r.a:m pu tal meio indirec.to, :par.a não dar-lhe uma •outra 
qualificação, excluir ·os membros· da commissão de .l•.gi•.-. 
lação de ·intervirem na apreciação das ·emendas . que .a 
commisslfo de marinha e. ·guerra ac~~;ba :de ·olfer~cer .ao 

· projecto •. _A· competencia sobre este· .pr~jecto · eslá 4pr•
venta, desde· que. o 1enado i;ommetttsu este :negocio ao 
exame dae commissiJes· rtUnidas: •·Se os membros de unia 
eommisailo eoLendillm que . as em_endas approvadas car-e
ciam sdr •inter pretada• .e revisto -o ·trabaJho commnm, não 
poilia.Ol prescindi r do, •aotulio, 'da cooperação valiosa dos 
seus · honrados .companheiros, membros da· .outra com" 
miNão. . · . \ ·. 

E' ~m •DefOCio melindroso, que eu estou bflm -longe· de. 
queier aggravar, _certo de.- ,que os •Dobr.es memb~os d• 
commissio .de marinha -e. guerra, ·MICODsiderando' O PrO . 
oediment.O, que- Dllo ataco, porque .oilo ,posso •SOP,pôr -qDI' 
houvesse .um proposito offensivo,' serão os .pr•m~•ro• a 
adber.irem. ao requerim~nto do meu nobre amigo, .que 
prooura .reivindicar. os direitos. da commiss4o de .. legt•loÇilCl 
a .que , pertên.ce, propugnaodo .para ,que _.,nlte o project" 
com ~ ~m&ndas .ás· commissile~. reoni.d~'• afim .. de .qu" 
stüa· .lealmente. examin,ado e. deb..t.ido., apreseotando~se 1111 

senado . ,um trabalho consciencioso., sobre r6 qual .poss" 
tomar•se uma. deliberação _ 
, , :. alilo .se ·t~ata-. de .ássumpto; de ·.um tioteres"e pu~ageiro .; 
W.ta"ae de ·estabelece.r as basesrdas-noasas instituiciies mi
litares. trata-se de uma lei' de org .. DJsaÇno,' quê toca ,a 
todos ',os .ioteres~ês da.soci•dad~, .oaM sn,.s ·b~tMes, .trata-sto 
en6m de uma insliLoi.;llo import .. nti•sima E' , m•l c .. bi•h• 

· ftllolllljller pr~ven~llo;.nilo .saM.o os awlel)tll!. ,p.rli~nrioM IJU•· 
~.blo d11 mover' em .ast«lmp&Otl ·dA •tan'l,(, ipOudGr•çA"· 
Enuu 1belll f&l'&aadido_ de .que 1ltl aoh1es oJDeabrN da com· 
m_issilo de marinha e guerra serlo os primei201..& eo&d;a~ 

Yar-n~s no .voto que preténdemos .dar pelo requerimento 
de adiam~nto proposto pelo -·meuinollre amigo,;<IÍID&der. 
pela província da Bahia e membro da -~m.Wullo.:de:-le
gtslaçllo, a. qual. com !', -commissAo·de mar4nlla·~e-g!Jêrra; 
foi pelo seondo .incumbida ele examinar .. e.-dar ileR· :pareca . 
sobre o assumpto. .· : . e'. . . ; .·,, ·;:,: 

-o ..... ola• ·de liârw-AIIiÔ.a.-Sr.. pr~deitl~ ··· 
.oao suo do numero daqaHIJes.qtre costuniam-Ócciípar·f•. 
quentemeote a attencilo do' senado ; mas ha occasiDes em 
que me 6 . 'iuipos~ivei venaer. melmo . à repúgtÍ~nciâ ~:qu •. 
tenho de ·to.mar o tempo á ·easa. ·Eu ·pretenllta ·dar jj'miia· . 
. voto silenciosamente a fuor ·IJo a'diamento, e· nilo•:tratar~i · 
de justificar esse vo'to.' . · . . · . :: .--~ .. ·: ·,r 
· · O meu fim uni c o, Ievaatilndo-~~. ·agora; senhores;' ·.·'• 

porqll'6 o}fleno que na dis-cues!o ··das materiaa nilo. •la. 
guardam 'fi •preceitos do regi monto; que, quando; se.: ·:tratà 
de .. m•adiamento, vem' para a discussilo''qllantaí '·ma1eriti 
existem (apoiadtn), tenbam ou ;DilO rélaçilil com'ene·; Ora, 
desde que é licito a 'um orador trazer para· .a ailcalisiO 
de tim adiamento •matarias dive~su; !Dilo. :p6di·· aer, 'e~á.;. 
nho que aqoel!es que ouviram_· a, ésse orador; 'Dilo: gnf;' 
dem silt!!l'cio· .quando . as 'Suas : oba,enaçiJe~, as· suas· .·cen..; 
auras 'DAo sll.o justas, .. _ . . . · . . . :· _< . 

O senado ouviu ~ue eu, . 'aP,ézàr de_ estar ·aelita'élo aqui . · 
na ·mesa e ·di!, por VJa. de regra,- a·bster-me ·de dar. apartes~ .. 
oão pude conter-mo ~uàndo ·o 'oobre.senador pela proYioeia 
do' {:eará, accusaado a toda a província de Minas &eraes, · 
disse que os mineiros rei:ilsavam-.se ao .aeni~o .militar··por 
falta de p~triotismo .. _. ·. . . . ·., -~.', · 

o SJI. MAR.QtTBZ DB S.t.PUCABY :.-·De·t~roismo;' ' . c·=· 

O Sa. -Dr.ts .nB ,eav.u.ao :~. -~- .Je .por egoísmo; 'A.ccusou 
!DaiS 1W1 &DIOriflad88 ,que rtePDitpre~idido aquéJia rprciVillCia 
e qu• teem II!Brv.ido a •&dmioislraçlo •do 6Xercito -e· da 1ua. 
ttça, de ·lerem sido tdeloi:nw no .comprimento ·de seaa 
deJJeres, .por isso. que a pi.IOViDcia do. Minas ,Geraea•lilci . tem . 
concorrido ;par.a a formaÇio 4o •6Jier.cito; aia da riaa.Dêciàifiui 
.mais importantes. . . . . . .· · · · ·· , · ·: · ·· · .: : 

.Qaàndo o .nobre .seu a dor · aasim lallllu,. duo· di~er: ao· 
seoadó .que_me ·.pareceu .q.áe •• suas:obaêt~vaçlJu •referiam- · 
se á ultima guerra, porque. o aobre :~euilor-. :Dilo .tiJila& 
precisado .upoca, a que .depois se refwHI 11 .GOhlll:.duÍJae 
d~' Caxias: ' · · _.,'· ·. · .. , 

. _;o· Sa. 'Fto~Hrra.t. n• M1à.o': -'Precisei'irnmediÍtl!m'i~te~. 
O Sa. Du s: DB Cnv uoo :. ~ Se o nobre .tlena~or Íe 

tivesse referido á uma epoca anterior; como .a de 1 S.IU., 
talvez eu- deixasse passar em silencio o que s: Bx~:dii.ÍI. 

O & · 1'1rtUBJRA •n• MBLLO ~-;Eu. faDei •na •rueÍtrii d'â 
R•poiblica Â•gentina. · · · · . . :-:: 

O Sa. DrA~ nB CARVAtoo·:.:..,..Mas·o nobresenildor'dissi 
que, quan·do to~os os br.atiileiros corriam á porfia para 
Hostentar uma guerra do b~nra do paiz, os mi_neiroa re- · 
cu~av•m~s~ completamAnte por falta de patriotismo. 

O :Sa. FrouBrRA »B MBLLO :-.Fallei .da guerra· ,ir:, 
g"ntina. · . · ' .. _, •. , 

'O 'Sa. Duil DB CARVALQO :-0 nobra· senador DilO se 
ref~riu á,,guerra :ar.:enüna. diaSe qaa l6m uma,sner.r.a; •na 
11u.al ,tooo o .. arnil ~es&ava •mpenhadll, tOa 'tWaeiroa •tal., 
taram ao cumprimento do 1ea denr •. lia lf~lllliei.tllih 

I, 
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-eDntra ·as· ··pala-vras de ·s. Ex. e .invoco 'os Cactos dessa: 
6poe~, ·-que Dito alo estraoboe e nem devem ·ser desoD

. . Jibecidue -pe~o nobre senador. · 
· Loro .no começo dessa -~ruerra, partiram da capital de 

l[juae; uilo um numereso corpo de exercito; mas creio que· 
·mais'.de·-t,OOO homen1. 

-.. o Sa. 8ARio D8 CAIIARoos:-_,;.! t •· brigada foi de .2; 109 

_O Sa. · F1ausiu. l>B MIÍLLO :,:_Para se conhecer-isto. 6 
bom fater uin reqaerimento. ' ' . · · ; · ·: · · · .' · · : · . 

o Sa: DIAS DB CAI\VALDO i~Nil:o farei requerimentcii 
nil.o quero tomar tempo '!'O senado com questGes; ·aaa. 
quaes oil_o resulta nenhum!' • Tantagem·: levantei-me para 
fazer ma1s solemne e meu.·pr~testo, para reclamar .contra 
uma accusnçilo, que nlto tem o. menor fuudàmento·. Podem 
os. mineiros nlto ter vocaÇão para a. vida . militar, mas 

· uilo podem ser accusados . de se eximirem do· 'sérvico das 
: Q Sa. ~lU DB ClliTALDO:-Tinba id6a de haverem mar- armas; . estou. bem persuadido de que DO' inomenlo em. 

llomeu1. · . · · 

ebado de 1,000 a 1 ,tOO homens. Es.sa ~orça ~arcb~u para_ que _ror indispensavel o co_ncurso d_esses cidad!os. par~. o 
_llatto-G~oeso sob o commando d? fllllBCido bng~~:de1ro Gal- sPrVIÇO do Estado, elle ha de apparecer, como tem appa
vlo. Faz1a. eu eniiLo parte do gabwete; ~, conversando com recido, todas as vezes que foi recl!lmado. Sou suspeito, 
meus ColJega&,nltO foi de opioiãu favoravel á marcha daqueJla Jl!~S poderia apresentar ex,emp)OS1 para mo~trar qué OS mi
força pelo .interior de Minas . par'l a. provincia ,de .Matto· ne1ros não se recosam a esse serviço, quando é necessario . 
Grosso; ~eceiav~ e~ _que ella nllo chegasse a tempo, e que que elles o prestem. E, se 'não cito os factos, o nobre·se-
1lca~se de todo mul11lsada, em tã.o longa viagem, quando_ nador eomprebende b~.m a ra.zil.o do'meu.silencio.. _ 
~liia, vindo .. ao Rio de Janeiro, e daqui parl.indo para o .. · ... . . . . 

· tbeàtro da guerra, podia ser mais. facilmente aproveitada. O Sr. wit~eonde de .&baeté. -Hei de :vo.: 
En~~deo-se, porém, que era. necessario prestar desde -logo .tar p0lo adiu~ento ua fórma _requerida pelo nobre senador 
aux1bo .a Matto-Grosso, e_que este aux11io ulto podia ser pela província da B~hia, que é membro· da commi!lslo de 
dado mais oppor~una e co~veoientemente ilo que en.vlao.do- legisl~çilo, e nito "~'? pelo requerimento apresentado pelo 
se~ a força por Minas. Cedi a est~ ciliservaçil.o ; mas qual Sr. VIsconde de Montlba, p~ra que .este trabalbo seja re-

. f~1 o resultado 'l Pens.o .que quas1_ todos .os '11\ineiro~, . qu• mettido á uma commissã.o ·especial. Dâref a razão por .qqa 

. nessa oecasião marcharam, lá ficaram sepultados Ílo!!; pan- voto pelo adiamento' proposto pelo Sr. senador que faz 
tanos e desertos de Goyaz e Matto-Grosso. Por essa me~ma ·parte da comr111ssão de legislação. ' . 
occasiilo vieram para aqni diversas levas de mioffiros · As emend .• s,· que boje foram remeltidas, á meea, estil:o 
gente mni&o luzida, que daqiii embarcou para. a guerra d~ assignadas pelos Ires nobres senadores;- que ·~o~st~tuem a 

· Paragaay. · . . · commi1são de mario'ha. e guerra. . .. . . 
Não se recusaram, pois, os mineiros a entrar na lutA. . . A;c.~o que um tra~alho -que o seoa.do remetteo ~-doas • 

em que então ·o Jlrasil se _achava empilnhado. Não sei com.mlssõe~, a de mannha e guerra e a de legislação; 'nio 
quantos. rora'D,para· o Rio da Pra tá no anoo de t81il . -:0 pod1a ser revisto só por uma destas commissi!es, oil só 
nobre daque de Caxias, disse que somente um p~<qa~oo pelos · senadores, que compo~m · uma· das commissGes. 
·numero de mineiros havia no exercito. Sou 0 primeiro· a. (-Apoiadot.) Uma -vez .9ue se'jul~ou~neeessariá' uma revisito 
.reconhecer .que os meus coaiprovincianos não sã.o dados deste trabalho antes de ser apresentado· oa na occa.Silto de 
á militança, oilo · t11em ·a, pa1xão, de ~ervir ·no exercito; ser apresentado ~a ri!.; S• discussão, párece-~e que o' mais 
posso. dizer,· porém,. que. ha:o de servir todas as veze~ que rPgular ~ra con_fenrem as duas commis~Ges. a. de legislaçilo-

.forem chamados a eue serviço. . . .·· co~ a d"_ ~ar10ha. e guerra. ·Nestas eucumstaucias,· e;' de 
: Não se admire o nobre senador, de que~ sPn<lo a proviu- m~1s, sen~o Jslo pedtdo .ou reclamado por um dos membros 
cia de .MioAll tão populosa, os seus adminiotraderes acbPm da !:omm1ssã.O: de leg'18laçil:o, entendo . que o senado. nitD. 
ditnculdades em·. colligir grande numero de recrqtas. 'De póde de maneua alguma recusar a qae este trabalbo seja· 

- Qrdinario os recrutas slto tirados das grandes po-voações, revlsto ~ela commissil:o de legislaçilo c_oojnnetamenle ·!lom 
~nde se en·eontra maior numero de _pessoas ·que não 'teem a ~e ma~ln~a e &nerra~· .-· . _. .. - ... . .· 
1senç1to legal ; .m&B em um~ província, cujos habitante~ · . _Nilo voto pelo req~er1ment~ d~ nobre 'VIsçonde da::.Mu
se entregam ~ agr~cultura, á_ crea~ito e á mineração, gente r1t1~a, p_o~que · receto que seJa 1st~ cau_sa · de demorar•aa 
toda q11e tem essa. 1sençiio, aproveita-se <\ella, ·escusundo~1e multo a !{1scussão. . · · · ·. · · · 
assim -do servi~o militar a quo não se entregam de boni · As duas _c~mmissGns d~ marinha e.guerra e de legis
jT&do~ , laçilo, conrermdo ·en,tre s1, podem em um ou. do.us'dias 
.. , Nilo se . a~mire, .Porta~to, o nobre senador que em apresentar~~ eme11da~ conveni,entes ;_mai!,.se se_no.me.ar-se 
outr~a ~r,ovmc~as baJa ma~or numero de recrutas .. o que uma ·CDIJI~Jssão e•pecl~l, est~ -comm1seilo ~erá ue~ess1~ade 
.deseJaria saber, porque .nilo estou bern ioformarlo é se -de enm1nar .. c .. m m1nto ma1s tem,pD, multo mala. detlda
feiló o. reoen~eamento de todas as praças do exerci!~. p~r~ mente o tra:balbo, por n.ilo ter Bidó ainda p~r elltl estudado; 
ventura. os mineiros estão oa proporção que 0 nobre se- col~etanto, que o proJe~to deve suppór.;se muito· bem. és-· 
nador reCeriu.. Eu duvido, e a. razão . que tenho para.. isto tudado, _senão po_r todos nós, ou pelo menos por mim; 
é que 'os mineiros, estando espalbadoa por todas as pro..: pelas duas comm1ssiles-· que já apresentaram o seu·tra
'vinc~as de· lmpe:io, com especialidade pelas .do Rio de balho. · . : . · . 
. Janeuo e de S. Paulo, talvoz muitos, que passem por Eu_ niio fallana comtndo no ad!amento, e contenla~ 
naturaes de outru provincias, sejam de origem mineira. me-hta. em votar por elle, se não t1vease, como senador· 

_ · · . por Mmas, de ILCompaoba,r o meu nobre collega. e amigo· 
O Sa. BARAo bB CAMUGtlS :;-Como aco!1teceu durllnte o Sr. Dias de Carvalho em algumu explict~çi!es a rel

a ~~erra do Pa.ragnay ; daqn1 e de S. Paulo marcharam peito do quH acerca dessa província disee o Dobre senador · 
lllllltoe-como praça1. · pela do Cearã. · 

. '· 
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O ·sa: FJGU&Ju.·•l· MBLLo :'-Sem mi ·inteÍiclto. · 
.. O . Sa. VJSi:ONDB DB A.~.m8' : ..::...Nio me r~ferirei ao 
tempo a:. _que~- óobre. seaador alhidiu ; mas rererir-·me-hei 
·á"guerra do Paraguay. Creio que S~ Ex. referiu-se a uma 

·demonstrar-se com a. estatis.lica..:do seoado·; -porque.ameaa. · 
do seoado,.:qüando se tratava deseas· remuueraçGeé a'.oftl'· 
ciaàs ou soldados, linha. o cuidado. de: declarar,'.aléàrJdt 
outras circumslancias; a naturalidade• de cada um' delles. · .. 
. Assim, se ·recorrer-se aos ducnmenlos que. e.stilo: na...col-· 

lecçlo dos pareceres .. da .mes_a, ~ha da ver-se que talw'e1:ta: · 
província da Bahia. (oase .aqoella .cujos natoraes:foram;em't; 
maior numerei agraciados por'terem aidcderidos· oii"mllti:::· 
lados. óa guerra; .. . . · · ' . : . .. ;; · ?\'_"' · 

. guerra au~erior, • , · · · ~ 

9 ·Sa. ~lGUBJR.&. DB MaLLo :-.r argentinà. · 
O Sa. VJSCOL'CDB DB A.anrs :-. , :, contra o dlctador 

Rosas.... · 
O . Sa. FJGUBJII.A. DB MBLLO :-Precisei isso claramente 

lio. meu disc"arao. 
OSi. VJSCO!'IDB DB ABABTB':_:, •• mésino quanto a essa 

caerra, do que disse o o obrei senador poder~se-hl!- formar 
-um conceito desfavoravel aos mineiros, tanto a respeito dó 
patriotismo como a respeit~ do valor I Tenho que é ·uma 

, grave inj usliça Ceita â provinc'a de Minas. ' _ · . 
O Sa •. FuJU~UI.l JiB MBLLo:-Valor pessoal, não •. 
O Sa. VISCONDB DB ABABTli::-S. Ex. ba de permitlir, 

entretanto, qóe eu diga o que posso asseveràr quanto e este 
, assumpto em relaçl"o á guerra do Paraguay. 

O Sa. FIRL'C.A.NDES D.l C:uNu.l:_. Sem qoestlto uenhuma:-
0 Sa. víscoNDB ÍIB AuBTt :-Creio qae:depoii:da~

Babia e 8~ Pedro do Rio Grande do Sol,. seguem-se'aá;de · 
Pernambuco. e Rio de Janeiro. Talvez haja alguma outra 
antes da de Minas Geraes, mas creio que não; _. ~ • ·. ('::· · · · · 

Fique· isto consignado em ·me11. discurso, ·e'·~oem" 
quizer tirar a prova recorra aos pareceres da mesa; ''onde.' · 
verá a· naturalidade dos agraciados. Nilo ó umâ· pro'posi;... -
Ção que e_o eu~ncie se!D provas,_ é ·uma proposiçãO que' ie~ ·: 
demo ostra â vts~a- dos pareceres ~a mesa •. · ·· · · · · . 

O ~o~ F1~UBJRA os· .rtlsLLO :-Peço' a, palavra. ·para: ' 
uma explicação. · · -_Em· primeiro Jogar, direi que a província de-Minas 

·Geraes concorreu· com um corpo de voluotarios ; eu ó 
aconpaobei, quando eU() chegou & esta COrte .. - O Sa. DJ.lS DE C.&.RV.I.Luo·:-Nos.adiall'entos oito: se 

Outra& forças seguiram directamente do Ouro Preto pó de C aliar segunda vez uem para explfcar ;· o. regiJnento 
para a província de Mau11 Grosso • é- inexoravel. · • · , · -. . · ~ . .. . ... . 

o :Sa. Dus DI C.&aVlLBO·:-Apoiado . o sr. •ogoarlbe a-Levaôto."me,- Sr. :p[~si~• 
o~~~ VJSCONDB DB ABAETB' :....,;, Quanto_ a v~lor ~e offi- dente, para prof•rir aJgumas palavJaS em. defesa.dinoin- :-. 

ciaes, eu recorido testemunho do nobre .duque de Ca.xias, .ruissiio .. de marinha e guerra, _que. me parece ter sido.' • 
que· tantos serviços ·prestou. niuiuella guerra. Entre as accusada pelo nobre senador pela província do Piauhy, -
diferentes peus!Jes que o senado approvou, ·concedidas por embora sem inlençiio de oft'endel-a. •. • . 
serviços relevantes·a omciaes superiores, lembro-me,·entre O 8a. P.u.ll'CBIU.i :.-Seguramente~· 
outras,_que um~ Coi ao commaudante ~~um dos batalhões O "Sa. Juu•n;DK :-., .. ~ai· é o juizo q!]e Córmo do' 
que estJvera~ . .!l.~.-SU!lW~.-.. ________ ._ . ..,.. __ . . . . cavaJbeirieiu~.de S._Ex:.! aias de' suas palavras, oão se. 

Este,. commandante ar~ natur_a1 da prov1nc•a .d.B. IDaas- ·p·oá~ndo deu:ar de rnr~m uma ce.osu.ra, que julgo· nito · 
Geraef. .poder alcançar a commtssão; corre'-me o dever de como 
. O Sa. a1alo DB C.liURGOs :-0 Sr. Andrade Mello. me10bro d~lla, defendei-a. . · . · • · · ' .. 
o Sa. VISCONDB DB ÁBA.BTÉ :-Tendei ·a meaá· exami- . A ileCeaa· consiste,. Sr. presidenta, em "iof~rmar-ao se-·. 

nado essa pensilo e tendo eu ·.&ido duvida- sobre certa cir- .nado que a commissilo de marinha e· guerra n4ci se ·reuniu 

.
cumstancia de ·pouco alcance. • • · oltirnamente por ordem do senado·.· par&. ·apresentà~ ·a11 

.emendas que ·eu e. meus :nobres collegas da. commissito 
· O Sa •. Fmosui.1., DB MBLLO :-Nunca neguei o valor .mandamos hoje á mesa. . · : · · · ..... 
mineiro:. . •. . . , ·. .. . · . .. ' . o· oobr.e senador por Peauhy, assim com_ o o ilhlstre se-

O Sa. VJSCONDB DB bABTÉ :-••• consultei particular- nador pela ·Jabia, que já tinha.:Callado sobre eata inateria, . ' 
mente· ao Sr. dáque de -Caxia·s 0 S •. Ex. me disse qail insistiram por vezes no pensamento de que,- tendo o. sena- -

·aquelle commandante, de cujo nome não me recordo agora, do man~ado este. trabalho ás commissões d~ legislação, e. 
llias que h a de constar do· parecer do. respeclivo: parecer de marmh~ e g~erra, a commiss~o. de ·JegisluÇãõ ~ ~evia . 
da mesa, tinha s_ido um dos mais disrinctos officiaes. agora ter sido ou v r da, para a confecção da.s emendas o1re- · .• 

ô:sa. DiJ.s DB Cuv.t.LIIo.:-Não é o nnico dos mineiros recidas; mas este é exactamente ·o ponto qué pi-1\Ciso I!Xpli-
.agraciados. · car, invocando a. verdade dos Jactos em favor .da eommis-

são de marinha e guerra, dizendo que ossa Jlrdem do se• .-' 
O Sa. FIGUBJR.l DB MELLO:-"õO que quero é espírito mi- .nado Coi na sessão do anuo. passado, cr_!lio até que na t• 

·lilar. · · · sessão: ~ra,_ desde ·que as doas commis~ões reuniram-se,_ e, . 
o· Sa. vrscoNDB DE A.nulrÉ:-Aiém disso, se 80 consul- em obedtencra á orde~do ~enado, derbm-sen parecer; cesNou 

'tár ·a. estatística do senado . relutiva ás peusiles concedidas a obrigação, bem como. o direilo, de se reunirem de uavo ' 
por servi~os pre&tado~ _na guerra do Paragu •• y, ha do ·re- para, como mandatarias do senado, ai:cresceõtar.ein· cousa 
conhecer-se que entre os omciaes ·e soldados feridos ou alguma ao seu trabalho já coni:luido. E, pois, dissolver:iiiÍ
Diutilados naquella· guerra; os min~iros, que Coram agracia- SR as commissõeft, o· até e~ to ao nó outros Hilo :os senadores 
dôs com mHrcés pecuniarias, . silo em numero s_uperior ao~ membros da _commissão de legisla2IIO. 
nataraea de moitas outras províncias. Este ·asserto pó de o Sa. ZACAll,U: - A. entidade DilO morre •. 

~o vol. so 



', ', ,' 

Sessão· em .iS. de .Julho 
······.r···· 

._. O SR;•J.~GD'.llltBB: -Hoje eó hiL da commum com iporordam do,Íienado; maspelo accordocasua~em que nos 
iullielle lrab~lho do anno passado a circumstancia de ser a .achamos -:omo qualquer senador que ·se achasse de accordo 
commisdllo • 'de' .marinha o guerrà composta dos mesmos· :com outro podia fazei-o ! .. ; . 'Etrectivameoté durante a dis'" 
membros que·a 'componham o anno ·passado. Esta circum- 'cu!$lto viu- se que algumas emeridas. appareceraln assig-

. sl&néia é que motivou a no vá reqnilto dos membros da co·m- . nadas por mais de oro senador e é exactamente o . que 
m.~.s~ll.o;~.na:o·para addiccionar · ceusa. alguma ao projecto, fizemos tambem. · -
màe,para tornar mais claros alguns pónto~, ou antes para 

' eol<rigir 'alguns. defeitos de impresello~ ' o Sa. Z.lCARJ~S: ~-~ogo,, nllo.JÔi oa~id~ 'nem mesmo a, 
. O Sa. ZACARI.U:- O. Sr. Moritiba· disse que uma8 ·commtes_ito de mar~nha e guerra·. . . ; :; 

emendas .são. de materia e outras de. esclarecimentos. . ·O Sa. JAoirARIIB : - Eote anno com certeza o. senado 
.o :sa .. JAOD'.\IIIBB : -·Os esclarecimentos são neces- . não mandou ouvir a commissllo. algum11; cottientou_-se com 

· .E•ariõs ; pór causa de erros de impressão, e accresciil a o~ trabalhos dasduas commis;iJ•s d~ nono passado~ . _· 
.. necessidade de declarar um ou outro pensamento, harmo- : Ag~ra; parecendo-~e qúe já defendi 'com procedeu ela a. 
nisnn~o o projectõ com outr.•·lei ·sanccionada dPpois qoe comunssão de marinha e guerra, vou dizAr o que me occorre' 
~ste mesmo projecto !oi approvado pela ootr& camara. laobre o requfirimento em discussito • 
. o'sà. Z'!c_AaJAs : --Qilem sabe ·se isto foi esclareci- ' - A' mesa foi orna sub-emeóds ao requerimelflo dó nobre 

mê:nto ou escuridão ? · senador pela B~hia; a~signàda lambem· por óütro ti·obre' 
~~aador por aqoelra província; a sr; vj~cÓ~de de Muritiba, 

O Sa. JA~AIIIBK: - Portanto a commissiio reuniu- :reEJnercnd? que, se p_assar o reqoerimento_de·S, .Er.;para. 
ao... ;que o proJecto volte ás commissões, entito o senado deli~ . 

.. O· SR. ZACAIIIAS : - A commissão oito; o Sr. ministro ;b~rP em_ sua sabedoria, antes qoe vá o projecto a uma coro~ 
disso que não. ·mJssão especi!ll, sendo a com missão de marinha e gu~rra' 

1dispeosada _de emittir novo parecer a -respeito. . 
O SR. JAGUARJJJR: - .•• e com razão, porque, já não exis

tindo qrdem do senado para nos reunirmos, fizemol-o., 
não cemo commissão em desempenho de mandato do. 
-senado, mas como meros senadores, accrescendo IJUO a 

' nós teodo cabido a honra de haver tomado parte na con
fecção das emendas-das commissõos,que já hoje fazem parle 
do projecto, a ·DÓS mais que ll outros mémbros da Ca!\il 
iocumbia o denr de tornai-as bem claras. . 

Assim, senda est;r- a razlto da nova reuoião dos membros 
da commissil.o da mari::l;:il··a· g,u_erra.: é. manifesto que ne
nhuma ~briga cão tiob:im,, elles da co.ovocar para essa 
reonilt11 os nobres membros da nova coiiiDÚ~~- d!~ legis~ 
laçll:o. E' certo que podiam ser convidados amiga'id,. 
mente, 'se acaso houvesse accordo ; ma.s nós sabíamos 
que hnia divergencia sensível, .. entre nós e o nobre 
senador- pela Bahia ; e, pois, convidai-o ·para isso .seria. 

O SR. ZACARIAS : -Elia quPbra o rem·o. · 
. 'o Sa. JAGUARIBB : -Não .quebrl)o. ó remo -de modo 
algum ; mas é qoe, voltando o prój'eêto ás êoíiimi's'e"iJes re-' 
a~idas para estudarem, a d~ mari'ob'a e gu·erray 'qrre 'tém 
ter lo ~ado quaRto. é po~sivel para aperfeiçoai·~·· eãteade 
~ue D~!l. póde . ma1s adtantar cousa alguma', e JUSto é. que 
!I proJ~cto SeJa remettido a uma commissão especial, que 
·com soas .luzes o aperfeiçõe. . · 

O Sa. Z.tCARlAB : ...;.. ·Repito, isto é quebra~ o remo; 
0 -SR. JAGUARIBR :-! com missão de ·marinha e goer~a· 

~~~~~~~:i:,0~:~~::1;6rh:u~ ~!~~i~e~ P::f:~~\t: !ü~~~:. 
sente. · . 

retârdar a passagem do projecto. · 
O Sn. ZACARIAS :,-A explicaçiio está pessima. 

·O Sá. JAOD'ARIBE: -Pua ·que chamar. como auxiliar 
a quem já se sabe que tem opinião contraria.? 

·o Sa. ZAcARIAs :-Quem é? .. 

-, . Se, porém,-·o.adiamento requerido. foi, como me pàrecia,. 
ahâs razlavel, para que fossem. impressas a~ emendas,· 

. :afim. de que oinguem di~ses!e qua não se podia faze.~ a 
,coofrontaçlto das emendas ~om o_ projecto,, crei_o _que o fiJ!l. 
do. nobre . senador está preenchido, porque a hora estA 
dada, as eme'ndas oataralinerit'e bito de 'lier fmpreéáns' &o 
jQroal de amanhi, a o adiamento nã:o Iom ·mais rai1o ''d'é' · 

O SR. PuANAilu1:-É uma prevenção. 
o Sil. Ji"GUARIDR :-0 nobre senador pela Bahia ralloa 

contra e'ste projecto. • • · · · · · · · 
Ó $a. ZACARJAs.-Nooca ataquei O pr~jecto todo. 
O Sn. J.tGtrAR1~E: - ••• e desde' que uãÕ fuoccioua

vamos- ero virtu~e da ordem do senado, é claro que, do 
m·fismo ruodo que podiam os convida-r ao nobre senador para 
cooCereociar comncisco, poderíamos ter igual, procedimento 
pa.ra com outros membros da casa, e floalmeute para com 
o senado inteiro. 

, _ser. Se,este tive!se sid~ o réquerimento,.oa votava lJ'Or · 
eiJe, · .• · . 

O SR. ZACARIAS :- Se fosse ene o im, érr ieria diio.: 
-até "que fossem impre_ssas as emendas. 

.- o·sR. JAGU~RIBB: -Assim, se pas&ar. o requerimemlo 
'para vol.tar o projecto ás commissões, julgo mais acer-: 
'tado que .volte a uma commissllo. especÍal. e para e•te fim· 
:reuno minh11 lls~ignalura á do nobre senador, autor da· 
~ub~emenda e meo illustre colloga na commissito de mari
nha e guerra, e creio que no mesmo· accórdo. estirA o 
outro muito digno membro da mesma commissllo. 

'o Sa~ ZACARU.S.: - Ora, o s~nado inteiro raz parte ~ICOU 'adi Ilda a discusslto pe1a· hora. 
· das dua's commissGes I · o SR. PRB~IDE"TB declarol(. que a ordem. cio dia' pii.ra.: . 

O Sa. JAGUARIBK :.;.;;;:'se 'acabo de ilizér 'qiie n'os ren·oi- tO era a mesma jli designada. · . · . 
mos o coilc.ordamos nas emeadas. hoje ·olldroCfd&s, Jilo ; ~·avatltou~ae a se1slto ás S }l~ras ·da tarde. · 

.!.' 
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AÇ!_:l -~~ tO DE, JULHO DE 1 77t de Nove_mbro de 1873. ·Esta, JÍ9n~á:o lerã·'t~~~ dH,~ta_ ., 
PRBSIDBNCI. ao SB. VISCONDIIi DB lAGUARY· do refer,do, .di!_Cr.~I~A~ 3 d~ ,Ou,t~IJf.ll_ 4.t'-~.6~~.('\,,:;·./. ;'_-~,,- . 

A' 
1 

· Art. (.o F1cam revogadas as dlspos1çi!es eJil.contr:ano. · 
. • 1 ho_ras. da manbil fez-se a ch,a.JI!ada, ~.acha- Pae.o da camara do. s d"e·p· .·,·a-do. s,e''m 1-8· .de--~~·t'.bo··.-·a::e····_.o,s7 __ •. 

ram•sa presentes '!9 Srs. senadores, a 'il~ber : vis- • ~ 
eonde de Jaguary, Almeida e·Aibilqu~rque, 'Barros :Onr- Mantul Franci1co Corréa, presidente.- Jfar,iltlíõ',dJ ... 
r41~9. ~i~. ~ft. C~~or~albo, har~o dp Mainaáguape, -bl\rao Freita• Vieira·d~ M~/lo. 1.9 secretario ioterino:.~.nilc(-i~;,~.
~~ .. C~111a.rgos. h a rio da Lag11na, Di,l!iz, ~i~ conde dé Abaeté, s_encio Fer·reir~ ds AQ~iar, 2• secretario- interino .. ,t: }·\\t>·. 
-w~oM•; d~t .Car_avellas, ~ende~ de Almeida, U cbóa· Cá vai- A' eommissilo ·de pénsõe.~ Cl o.~~e~a.dos. · < '· 
Cl~P,ti, marq~j!l ~~ ~ap_uca~y! . harilo de Maroim,_ barit_o, do A asmnbléa «eral ~esoÚe: - · , . ·.·. _ ..... 
Rl,o· ~rande, _ _.duque lle C&xlas, b_arilo de Coteglpa, Para- . Art. J.,~ São concedidas duas loterias .para 'a eonclua!o 
na suá, Feruaodee Braga, visconde de .Moriliba, Figueira d b - · 
do_ ,~_11!!, v_.i_~_ cond~ ___ ,de .. _ Camarag_ibe, FJ.· rw __ in_o, .Jobi. m .. ' _Cuoha as o ras da igreja roat.riz d.e S. Misuel e do•No~sa ::Se:<-. ·, F "' nbora dos Prazeres de Extremoz, · da vi:Ja dll CearámiriiiÍ,- · 

1g.ue,1_redo_. ~-o'llo,.Zacarias, Jaguaribe e Junqueira. província do. -Rio Grande do Norte. _ ._ . . , __ · .·-.·: ... 
De1xaram de comparecer com. causa participada · os A i F · · 

Srs. N_ une_ s G_o.or.al_ves,-visco.nd.l! d_ o Rio_. Braocn,. Fer.n.a. odes , rt.. .•- i_cam·revpgadas.as .diliP.Osiç!les !lm eo,.trilri~~P-
d 11 

~ "' P11ço da camara dos deputados, fm 1.8.do, J.olbo_,atj_' 
~ .. _!IDb,!! .• ~Í,IICQildCI,~e luh~Dl~rilp, marquez de s._ViceÍlt~. 18H . ...,!fafiOel flrancirco Corr~a, presi~eote.-_ . Marl•_'nTio : 
R1~0W1 .~a ,:.''"' .J')ejra da S_ilva,- Saraiva, vi~conde do de Freitai 'Vieira de Me. llo, t• secreta_.rio~'i~teriiui • .::.:..iollo · 
:Opm_ Retfro, Ç.ràz ~ae~_ado, visconde. de Souza Franco, J · • •· · · · •· L~!&~o da_, Cql)~l'• Cbicborro, barilo de Antonioa, bario de -~V~JIIcio Farreira 4.e -4U!+iar, !• secretar_io i,~,terino. .. . . 
Pnapama,. conde d~ Baependy, Oetavia_no, Nab~Jco, Pom- A. assembléa geral resolve : · . . 
Pllfl,_, ~~~~c~"lio ~ ~i~h!lrohy. _ · . . - . ·. , . . . Art. t.• Siio ~oncedidas qoatr:o loterias em benefll:io · 

De1~.,~am d_e: cq,rpp!'rec.~r 81111! caos.a part1cipada os ·das obras da igr~ja do Senhor . .Santo Cbristo do1lilagr~~. 
Srr· ~oza Q~~~~o~. ,Paul~ .f~SS,CJ~• J!J.~vei~l!o ~~bo, Paus 4~ -na , Côrte, e para compra de alfaias ·e paramentos desti
!,lll_ndonça,- Teix~ira J.ooi!!r., Sinimhl), Go.~.fil:Y, ~,ilvll~Ía -~a. nados á mesma igreja. · · •· . , .', · ... 
!f,qua, e "fis~,on~ de.,§~~~s9wa,. . :. Art. 2. • Ficam revogadas as disposiçiles em contrario. 

O 
S · · Paçu . da camara d,os depJII&dps, ,em JS de Julho de 

· R. t• SBCRBT.lBIO deu conta do seguinte 1874.-Manoei.Francil.co Corr8a, .presidente,--Martinho· 
EXPEDIE,NTE . . de _Freii'iu' Vieira' de ''.Mello~ 1• "secrêtàricí'''iil'téi-iilô."'"'""Jo4o 

omcio de Íli do corrente, do·· ministerio do l~perio, lU.V811CiO Ferreira d{Aguiar, .2• secretario "interino._. . 1 

remetlendo o . autograpbo · sanccionado da resolução da "A asseoibléa geral resolve : . • ' . 
asse_mbléa geral,.que-approva as pensi!es concedidas por .Art. 1.• São c_oricedid'~â ils setointes lohilias: -doas '· 
decreto_.de 7 do corrente. mez· ao cadete. 2• sargento ré- e~ beoe~cio ~a Ass.~ciação Pro.~otÓ~I;'- d)l I~~~rilcçil:o Pu· -

. (orQJado Bygino de Senna Ba.rros e ao .soldado Clemen- bhca da prov~rícia de Pernambuco, uma ao Iostituto ·Bis to·. · 
·tino de .Albuquerque Mello. -!o archivo o autographo, rico_-~ 6:~ó$raphico Peroambncauli, e d.~ás·para· auxill11r a~. 
communicando·se á outra camnra: _ · · constrocçãó' do ~'di~cio destioa~o· a,o,Iy_ce.u de n~~s .~\ofiçios. 

Seis ditos de'ts do corrente mc:z, -do t•"seerelario.da ,na mesma prov1nc1a.' . · ... · · --- · 
ca~ara .dos Srs. deputados, remettendo as seguintes pro- : : Art. i~ Ficam revogadas as dispoaiçi!es _em cor1trario.-
pos1çi!es : · - · _ · - : . . . • Paço . da •eamar.a -dos _deputados, em 18 ;de Jlilbo de . 

A aseembléa geralresolve: . . . '18'14.-.Vatlosl Fra11cico Corr~a,· presidente . ..:..llf.ar(illho 
Art~: ·t.o A p~nsllo de 42,1' meósaés, éõncedida .por de- .de Freita1 Vieira de 11/ello, .. t.• s~cr'titu~o inte~ino,_;_Jolró. 

cr,eto: de 1 i de Mar~o de J 867 ao capitão booorn!io ,do -.Ju.ve~io Ferreíra de Aguiar~ 2• secretari~ interin~. : _ · 
exer.eito Antouio da Cunha Frota, o appr.o;Vada pelo -~e .. A ~ssllmblia gera~ ro~ol~e; ' _ ·. 
n .. ..1_50~ de !15 de Setembro, fica ele-,:ada a ;11();3, . equ1.... Art. 1. o Sao concedidas doas loterias iuil henPflcio d11 

- valente ao soldo .da paten,'e de eapilllo. que· eiJe' tinha . Da igreja matriz de No&sá 'Senhora d~ C'onêeícllo da 'ciHadé 
data do rererido decreto _do ~4 d~. Mar~o. A w~sma pen~io de ~- p:~~91'do,, ~-r~,~~-Via. ·d~ _;tuó'~f,ao~e ~r~ul. ·'' '"':·:·· 
11Brá_ paga da d~tta de)• pnmelrO_ decre_lo de _co~C.AS~iio, con- A,r,~- ~--0 rl,c_a,~ _revo,,a,~a-~ a_s. -~.~.~.Pf!,81Ç~8 8!f1 ~~ntra,I,O,_ 
forme St\ de~lra~a n,o de .IS de Novembro de 1878, . : , Pa~o ~a -~am,!lrll: ~.o.~ dep,u_t~4os, -~IV -~~ a,~· J'~lb'ó ~~ 

. Art .... !I. E. appronda a. pensão de . 400 rs. drnr1os, tsH.7-Ma11?~l Pranclsco Corr~a, pres~de~te.~M~_;t!~~p 
concedida por decreto de 29 de Novembr.o de 187.3 ao ds- flredas V•ewtJ de Mello,. t• secretario Jntermo,_;Joào 
ex~goarda l!l'ci0nal da ··província de Mi nu !Ger,11-es, .Cas- · JuvenCio Ferr'eira de Agaiar 't?·.ii&~:riíiii.rio:iríterlnt- · 
siano Corréa da;, Silva,- o qo11l, em consequeneia de ,om "' · · ·' _. .. •.. ' ' _.. '· · ........ • .,, : 
tiro, recebido ,,em diligfneia .policial na per8egoiçAo de . A a~11.em~J~!> .i!!t!\l.t:~s~l,ve,: . . . . 
CJ;imioos~s, ficou in.teiramMte , cego e cimJW~ibilitad,o de Art. 1 •. São ?0~c~~(!l.p.s_.~I1Jl& J:o~II~IR,S -~~ ~8ull1l.cl.'1 ~.r 
~ocurar meios .de sobsistencia. Esta PC!D~ .será p11ga da Sn~t~ ,CI\50 ,de,Cilrl~.ad.e di~< Qld~de 4e P•il.l!laDIJn", pr~:vl!-'c1a · 
data do :citado ,de,cr.e.to. · · . · ._ d!l ~10M :-~r.ae, • . . . . _ · . 

'Art. 3. o A pen!ilo do 400 rs •. diarios, ~OI!Cedida por . ~r.t. J ~JC{Im re~Qgi\~B a' IU•I\OJ!IÇ9!l~ .~.m ,Cí.l .• trl\~10. 
de,cr.elo de 8 de Outobr.o de ~868 ao soldadod~ ~atalbno Paç~ d.a ~~~Yar.a .4°.~ .jlepot~~~~e.,.em ~J 1till J,~lll!l. ~
de engenbeirqs J.osé d.os Santos Fer~eira, e apprp:vada pelo 187i • :-~li~Q~! Fr.Q,'{ICtsco Co.rrda, ·PKfl&~do~t•·-:·~fl.r.t't!i'IO 
de,cr,eto n. ,1 703 .de ,i t de Setemb.ro .de 1869, ficll ele~ d~ Frel!a• t;,~,ra dp Mll!lo, 1~q se~;retar!o ,!nt.,~J~!I·'C"'Jo4p . 
vada a 500.. r,.. di""ioe, por ,aer elle Cf'P.O de esqua\lra do Juvsn.:to Fer,rii,TI' ~C' ~g.ut~r,lt -secre,tano ~mtenno •. ": 
IQI'~.DIA .batAlha..,,, .~ollfQrme •e :de.~lara np d11cr~to de. 29 A' comm1ssilo de fazepW,I. 
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----~~----~~~~--------~---------236'' Sessito em· ,21 de Julho'-· 

O :sn. ti BBClRBTARio leu o sega~nte 
. -. ,J'UECB~ DA COllli!ISSÁO IIE IIARINII!" E GUERRA 

For~a naval 
... _ .. · A. commisslto de· marinha e guerca tendo _e.làminado a 

_-proposição. do poder· executivo>· ·.que· foi remettida .ao- sena
. do peJa· camara dos dPputados, sobre a fixa~li.n da for~a 
.n'aval para _o anno financeiro de 1875 a 1876, com emen·
das approvadns. pela _-me_sma c~mara, a j alga no caso de 

_.entrar •m diseo~silo para ser approvada. 
Paco do-senado. 20 de Julho de 1874.-Duque de Ca-

41i0s;.:...Muritlba.-Jaguaribe. · 
-Foi -a imp imir. . _ 
O mesmo Sr. secretario particiou que o Sr. Leitllo da. 

Cunha communicara. nlió poder comparecer á sese!to -por. 
incommodo de saude.-Ficou o senado inteirado. 
·O Sii. PIIESIDBl'ITI declarou· que 'alio podia havor sessão 

por ·ralt_a de numero snfficientll de Sr~. senadores. De
claruu mais que a ordem do dia para 21 era a mesma já 
de$itliada. · 

Leram-se a:s actas de i I e· ;.to· do corrente,· e, o!o lla
véndo- quem sobre ellas fizesse obser:va~iles, foram· dadas 
por approvadas. · · 
. 0 SR. i 0 SGCRBT.lRIO, deu COnta iÍo seguinte 

. EXPEDIENTE-. 

Officio do Sr. senador Junqneira, participando que por 
.achar"' se doente alto pó de comparecer á seselo de • hoje, 

_: Outro dD Sr. Teixeira Junioi', participando qae por 
igual motivo dei~oa de ~omparecer -á ·.s~ssllo de a_nte
bontem, e nilo pod1a comparecer á de h~nt•lll· · · 

Fícou o senado inteirado. · · · 
De1 officios de 20 ·do corrente mez, .do "ti• secreta-rio da 

camara dos depu tad•rs, reme ttendo as: seguintes propo· 
sicões : . , . · • · _ 

• A. assembléa gerar resolve : - . . - . . . -
A..rt. t.• A D. Clara Isabel· de Andrade Costa, . viuvá 

do alferes reformado Leopoldiao· Venancio Honorato dà 
Costa fica competindo o·_ direito de perceber o meiõ soldo 
da p~tente de sen finado marido, não obs&a_n&e·a prescri-: 

Em seguida convidou os Srs~ .senadores 
parem colli trabalhos de commiss,iies: 

pção em que incorreu. · ~ . _ _ • _ 
para se. occu- . Art; i. o Ficam rengadas as disposiçlles em contrario. 

48a •e••ão 
EM 'it DE JULHO DE t87i 

Paco da camara dos · deputados, em iO. de Julho· '.de. 
187 4: - M af&ael Franci&co Corr4a, presidente. - Marti
nho de Fnitas Vieira de Mello; t• ·secretario interino; · 
...:.. João Juvericio Ferreira de 'Aguiar;· i• secretario iu- . 
terino. · - -~ ' · : - -

PRBSIDBNCU. _DO SR, VISCONDE DE lAGU!RT - À' commiseiiO de pensõeS e Ordeóados, .. 
'""'nmmario.-EXPBDIENTE • ..:... Parecer d_a commissão . A assembléa geral resolve : .. ' . 
0::0 Art. 1." São r:oJ!Cedidas duas loterias e~ hene6cio da . 

de pen~ões e nr.denados.-:- Pareceres da commissão de Sociedade Amante da Iostruc;çlo oe&ta. C6_rte. 
iastrucção publica.-Obse._rvaçõe~ do Sr.· Dias .de Car~ Art. i;• Ficam rovogàdas 88 disp_osiçiies em contrario. 
valho . .:..... Discurso e requerimento do Sr._ Mendes de AI- Paco da camara dos deputados, em tO de, Julho de 187-4. 
meirla.-Observacões do Sr. visconde do Rio Branco.- -·M'ano. e! Francisco Corr4a,· presidente.-- Màrtinho·ds 
OÍinB!If no ·DIA.'- Recrutamento. - Discursos dos 

Freitiu Vieira de M dilo,· f• secretario interino.-João lu- -
Srs barão de ·camargos, visconde de Inhomirim,viscood6 v•ncio Ferreíra.de Aguiar,. i• secretario. 
do ·Rio Branco e Zacarias. : , ~ . 

A assembléa geral resolve : ·- ·_. · _ 
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, e acbara·m-sé A..rt. t.• São concedidas dez loteriaa- para conUrucçllo· 

_presenteM 81 .Srs. senadores, a saber:, visconde de Ja.: do edificio destinado ao instituto doá ín~rdos-mudos nesta 
gDJ'•Y· Almeida e Albuqnerque, Barr~s Bar!eto, Diás de Córte. :- ' . 
Carvalho, bardo de Mamanguape, VIsconde de Abaeté,- Art. 2.• Ficam rev~gadas as disposiçiJeaem.contrario. 
Jobim; Jaguarihe, barito de .Cntegipe, visconde de Cama• Paço da camara dos deputados , em iO ·de Julho 
rngibe, barao da Laguna, Mendes de Almeida, Guduy, de 1874.- Manos!. Francilco Corr,a, presidente.-Mar.;. 
barfio do Rio Grande, Diniz, _ F6rnandes Braga, Pues d~ tinha de Freitas Vieira da Mell~, t• secretario interino. 
Mendonca, marquez de Sapucaby, barão de Camargo~, -João Juvencio ·· Ferreira· de Aguiar, . i• secretario- iate
duque· de Caxias, visconde do Rio _Branco,, visconde de rino.-A' commisslio de fazenda •. 

_ Caravellas,' Vieira da 'Silva, Nunes Gonçalves, Paranaguá, À assembléa geral rel(!lve : · . 
Ueliôa Cavalcanti, Figueira de Mello, visconde de Mud- Art. t.• E' autorisado o governo· para mandar_ ad-
tiba,. Ribeiro· da ,.Luz, Cunha Figueiredo e llarlo -de mittir a exame das matarias do 1° anno da faculdade-de 
Maroim. · · · medicina do Rio de Janeiro o estudante Frederico de 

Comp11reeeram depois.os Sra. visconde de Souza Franco, Albuquerque Fróes, depois de approvado em· geographi& •. · . 
· Antlio, Zacarias, Sar&iva, barão de -Pirapama, Silvei fi~ da Art. 2.• Ficam revogadas as disposiçiJes em: contrarioe 
1\lotta, Cruz Machado, visconde do Bom Retiro, visconde Paço da camara dus deputados, em iO de Jnlbo do 
de Inbomerim e Fernandes da· Cunha: · · 18'i.i.-Manoel Francilco Corr4a, presidente.-..Varlinho 

Deixaram de comparecer com causa participada oti de Freita1 Vieira de Mello, '-t• secretario·. interino.-/oil'o 
Srs. Leitilo da Cunha, Cbicborro, harllo de · Antonina, Juvencio Ferreira de .Aguiár, i• secretario interino. _ · 
conde. de Baependy, Firmino, Oetaviáno, Teixeira Junior, A ãssembléa geral resolve : ·- ··. · · _ 
Junqueira, Nahuco,-Pompeu e visconde de Nitheroby. Art. t.• E' autorisado o governo para mandar admit-

Deixarnm. de comparecer sem causa participada os tlr 11 exame das matarias do 1-• anuo da faculdade de 
Srs;· Souza Queiroz; Paula Pessoa, Silveira Lobo, Sinimbú, me-dicina do Rio de Janeiro o estudante oavio&e Luiz 
marquez'de S. Vice11te 'e visconde de Soassuma. • Ferreira Garcia, depois de apprnado em algchra·. . 

O Sa. P~BSIDENTB abriu a sessilo. · .ltt. 'i.° Ficam revogadas as disposiçllea em contrario. 
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· _ 'PaÇo da camara doe deput~dõs, em. ·20~ de ·Jolbo dP que auioma o go,eroo ~conceder-lhe pri,ilegio para-mi- . 
18'1 ~~.;;...ManoeJ· Francirco Corria, presideote • ......:Martinho oerar. os rios Cay11p6. Mliraribilo e -sêus &mu!'ntes; · iád&J. 

·de Frdtar l:"ieira de Mello,· to secretari-o ·interino.- pendentemente daM ·informáçlles·· eolicitailas- io ·sonroo;· 
Jolfo Juvencio Ferreira de .Agu{ar, t• secretario interino: A,' commiMsiio de em prezas privi~e.giadas. . ·: ,. ·. . 
. A assembléa geral ruohe : · . · · · · · ·· · · · · 
. Art. t.o· E' . anto.risado o govPrno ·para mandar ad- O Sa. t• SBCRBURIO leti Ol seguio.ttl pârecerea :".· ·. . , . 

m_ittir a· exame dumaterias do (o·aono da facoldadt{de" .P.lRBCBII DA .COMIIIISSAO DB PBI'Si!BB a·: O!iDBI'ADOS!.: .. , 
direito de·. S. Paulo o estudante EvariMto Goocalves Ma- · · · · ... ·· ·•· ' · ;. 
rioho, depoi~ de ajlpro,ado oas materiae do sõ· anno. em Yencimentot. de empregador da lllmi&. camara .muniº-ipiJI. 
que matriculoli•se; · - . · · .. ' · Em data de IS do moz de Juobo· do "~orreote ·íinno:;foi~,;;p 

,. Art. ~-~ Ficam revogadas as di~po~iÇIIA( .em coÔÚario. ~i•viadiL" ao &~nado uma proposição da camara ··dos :dê_pÚ::Í(\~tr: 
· _Paço.~a c.amara dos deputados, em!O.d,..Jolhn dP·1874 tndM, tendo ·por objecto appróvar a r.eeoluça:o·· didllma;. ·'f.· 

-:-MMoei,Francirco Cctrrt!a,presideote.:...._Marlinl1o de Frei- camara rnu,nicipal da cOrte, que ele,oil ~os vencimeiiL6s·_.dõ •· 
lar Víe~ra de /Helio. J• .. secretario· int"rroo.-João J16 ~·u _contador, igual,ando-os aos do-·sen secretario;'é:lêiiilo 
tlencio Fti~reir11.de. Aguiar, 2• secretario i~terJDo. : ouv1da a este re~peito a commissit:o: de"peosi!es' e-ordêa·a::: 

.:A" assemhléà gerar resolve : ~, . . .. . . · dos, na fórma do~ nilseo régimeiito,' examiiuiu dJa· á 'ma-
.. Ar&.:t.• E' .a.utor_isado o goveriici·pa1a mandar admiUir teria, e.p'IIS'sa ·a expOr ao senado a suà·opinia:o·~ ·. -1 

: .;., · 

á matricula no S• .anno, em ~flualquer dati fllculdades- d• ' .Entre, os. dõcumeotos que acompanbaram a sob redil&'· 
medi_cina do Imperio; .. o estudante Jo~é Franc•sco da Silva, proposição ach~m'-se o officio que em data .de' t '1 de Junho· 
depo1a de approvado' oos pr.~pnratorios que lhe faJi11w 6 do '' nno passado dirigiu a sobredita camarà à o 'ínioistedo 
,Das ma lerias doa ánoos anteriores. do lmporio, commu11icando-lbe. que ·havia deferido ci""ra~ .. 
· Art. 1.• ficam revogada~ aa disposiçOes_ em éonirario queJ:im~nto de ~eu contador,' pedm<lo.-ser igualado. eoí•·véiÍ;;. 

. P.aço da camara dos deputados, em !O de Jolbõ d" 1874. cimeoto~_ao. r!e_cretalio pelas raziiPS -de nil.o ibe.ser'· io(eriot ". · 
~Manod Francuco Cor.r41i, ~ presidenie.-Marti;.ho de ~m. categoria, nem em obrigaçlles, o que reconhece~·&. 
Freitas Vieira de Mello, -1~ secretario interino -Joàs Ju camara Ber verdade e o· supplicante'mercicedor 'de jÍls'tiea ' ·· ' 
"ef1CÍO 'Fnreira Corr~a de Aguiar, 2• secretario ,..interioÚ. pelo que pedia a .approva~ilo do seu 'acto; e uma cópiâ.~á~ 
· A sssembléa geral resolve:· · · . .requerimento· do contador .expondo as diversas océÜrreilcia's 

Art; t.• E' autorisado· 0 governo para· maodar"admitlir b1·~idas sobre_ vencimentos. dos empregados da caina'ra "á 
a exame. dae ma lerias do_ to anuo' medico na faculdade da os fundamentos de sulqi'reteoçilo. ·. · · . : · . ~ .· . · ' ,-· 
Bahia o alumno- do -t• anuo do' curso ·pbàrmaceutrco Pedro Coo.i•l"rando. a ~cimmis•iio o quedispiie a lei de_ ti :di! 
da ·Cunba Ca.rneiro de Albuquerqué, depois de appruvado Agos_to do 183i no arL. tO §§ i• 6 7•, e no 'ar&. 1°1 reéô- · 

, em· tlgebra. ,. · · . nbecA_ que é d1 exc!usiva comp•tencia da assembl6a:geta( 
Ar&; 2;0 ·Ficam_ revogadas as disposiçÕ~s em contrario. a de•·J~II.o dll mater1a;_e não tendo moti'o paracippór:.S·e-~á 
·Paço-. da· camara-dos deputados; em 20 de Jolho·de. 187 1 iuiciati_va da ~amara 'municipal· d{L Cór~e, eDtende ~e a~ 

, ...-:.:. :'fanee! fl'rancis~o Correa, presidente.- Martinho de propo;Jção, da oulrl\ camara. está no caso de ser' à~ · 
. Fretta'' Vtrira de.Mello, 1• secretario ioterino.'-Jotlo Ju Provada. · · · · -· · ·· ; ,_,;-
vsncio Ferreira de Aguiar,' 2 •. serretario interino. · Como, porém, a commiuão entende flUe o acto ora su-

A assembléa ·geral resolve : j~ito á dfllb~r11ção do senado deve consignar. ·expressamenià 
Ajt. t:o E' autori~ado o governo-pata mandar admitÚr 11 inici&tiva ·da caanara nesta ma teria, ·por ser de economia 

a txame dae matarias do s• anno.da facolllade de medi- mun1dpal, e_ rmbora exista a proposta da ·cam11ra o 
cioà do Rio de Jan6ir~,o estudante J<iaquim Migüel Duque- ar&. t• da _proposição_ a nao·~enciooa;:e :-póde''silppoiise··· 
'Estr~da .Meyer, depo1s· .de· apJlrovado em anatomia e pbi- que a a~sembléa geral exerceu. o direito de: legJslar. contra 
iiologia.. . . ., · · .. . . · o disposto no já · citádo ar&. to §: i•; assimjulgaildci> · 

Art. t.• ·Ficam ·revogadas as dispósiclles em cootrar'io .. ofl'tlrece á consiilera9iio do senado a enieoda que lhe páre'cé. 
'Puco ·da climara doM deputados, em ~w· de julho de1874 oec•ssaria. · - · · ' , ... , · · 

......:. Manoel .rron_ci1co Corr~a, presidente. _,..·Martinho de· . Nem_se julgue_ da p~rte da 'commiuão:uni& impó,i~aôêiâ; 
Freit~a Vieira de Mel/o; t• .ecretariô interino • .:.... Jolfo lu- ou. desfJO do emendar sem motivo. Se " coberelicia é ·ama 
1l811ciO. F~rréira 'de' Aguiar, 2• secretario interino, . . virlude·touvaval nos indi,idllOS, não menos deve· sel-o :iuie 

·:A assembléa ~eral resolve: JIDderes'do Estado. · . ·· · ·· · . · ·· 
Art.· t.o :E'. aut_orisado o governo para mandar apmit- Ainda . o . anuo ~as~ado a assembléa gêral 'âpproTo'ô 

&ir' a._ eume das ·materias do .. fo auno da facàldaae de' Augmentos "ile veuc1mentos a empregados da Cllmara da 
medicina· .do Rio' de· Janeiro· 0 estudante Joilo Pedro da COrte; e .o dec~eto. o .. 2877 de 27 de Agosto deãle aiinó' 
Vcign, depois dé· ·approvado no preparatorio que lne:rnlta. exprime·~~ de modo. que dá a conhecer. a razio'. por, qüe ,.a· 

.Art. 2.• Ficam _revogadas. as _disposiçiies em contrario. assembléa geral pra:llco~ esse acto; é, pois, essa. a .mesma . 
. 'Paço -da camnra dos dPpotados, em 2.0 de Julho de fórma da_ que ora- dev~ ·usar-se pel.as .razi!es,que Ocam ·· 
187 4.-Manod Franci1cô' Corr4a, · presidente • .:....Martinlio ponderadas, e que a comm1ssilo submette .as illustrado cri-
de Freita1 Vieira de Mello, .1• secretario interino.-JotJo terio do seoadó'.· ' · ;, ' · 
Juvettclo !erreirade Aguiar, .2• secretario iuterioo. Assim, pois; é de· ., 

PARBCD . A' com,n_issito de instrucção publica,. . · 
·Requerimento'·· de Joiio José Fagundes de Rezende ,e 

Silva, pedindo ao senado haja de tomar alguma provi
dencia em ordem que seja altérado o decret~ o.- 2002, 

Q~e ·a proposiÇão da camara dos Sra.- depu tidos de·' 6 
de Junho deste anuo S6ja substitui da pela leguiiite : · . · · · 

Emenda ao art. t 0 • · ,. • . · • · 

·' 



,: ' 

.. ~, .. ~ ... {(r(;} 

. ,!~');.) .. ,,,! .• , ... 
!HI~·t•;;,:;·, '·';\>11 '"[I< •· 

' ~· ~~:Jt~l!"!:j 

''i•l···· 

',!l!!l 

_:_:':.:_-·,\..,....:. .\ 

238 Sea.sa:o ·em .. .21 ·de J"Q:lh.o 

Fica· approvada ·a, deliheraç!o da ~amara mnnicipal da 
-CGrte, qne igualou os vencimentos do contador aos que 
~·percebe o secretario da muma camara. . 

Sala das commbslles, em tO de Jalbo de 187 i; -
J. P. Diar 4e Carvalho. - Lui~. A•toni9 Vi!! ira da Silva. 

i>ABBCEaBs DA coxamslo DE JlfSTRUCf!Io PDJLJCA 
.:.· Molrkula do fllludante J. Bapli1la Le.do 

. . ..• com•oiss!o da iostruc~!o puhl'ca tomou na devida 
· c~9der~o a propo~iç!o da cama.ra do•· Srs. d~potados, 
atüpr,blando o governo a Qla.ndar· a.dmiltir a,ex11me do 1• 
.apno. d,o ~urso .P.hllrmaceutico. da faculilade .d6 m"ilidna 
do·Riô' de Janeiro o e~tudanle ouvinte João Baptis:a Ledo 
depois de approvado em geometria. 

Visto que o pe&icionario está ouvindo, falta'ndo.,Jhe aind11 
um exame pr11paratario, n!o .se achando, portanto, DO ca~o 
Bill qu~ o sen~do ul&ima.meq.te concede dispeoea dos esta
l,lllos,; é a ClOmmis~Ao .de parecer: 

Que a propo_siç~ nilo consiga o as~eotimen to do senado. 
Sala das commisoiles, em U. de J olho de 1871.-Cunha 

Figueiredo.-Yilconde d• Camaf'agibe. 
. Matricula dó elludanlfl_ · B. A.. de A11umpção .Silv~ 

Á:ciommi~sllo de instrucç!o publica, t•nd11 iomado .,·m 
co_nsi~era~ao a p~ciposiçllo da c•m~ra dos Srs. dAput,do~, 
que autorilia o gnTerno para· manrlar !!dmntir a Pxame. 
das materiAS da '!•' cadeira do 5° anRO e d<t 1• do 4° dn 
escola polytech.lDica o estudaote ft.,drtgo Antonio de As
sump~ão Silva, a6m de obter. o titulo ·de bncbar11l em 
mathematicas, e como n!o houvesse deparh do com docu
mento al~um que justi6que a di~pensà dos estatutos da 

maz Whately, ali.o julga conveniente alterar a marcha re
gular dos e"toduA, conce~I!.A4P•"e. rll~penàu,·. qu~ nli.e pa:
dem ser bem justi6cadas, e por isso é de 

PUIICBII 
Que a proposição não deve obter o assentimento do 

senado. · 
Sala das commissi!As, em U de lulho de 187i.-Cunha· 

Figueirsdo.- V. de Camarogibe •. · 
Matricula' do eltudante J. M. Corr~a dai Ne1!61 

A eommissão de instroccli,o publica· examinoif a propo
:Si9ilo da camara 'dos Srs·: deputados, que ao~o~i.sa o go
'Verno a mandar· nrlmittir a uame das ~Da terias 'do 1° anuo 
tia f,.culd;.de de dir11ito do R,cire' ·o estudante· José Maria 
Cor' é" d~s Neves, depois de approvado em ·philosíipbia.. ' 

T~ndo o senado prunun,iado-se contra a dispensa das · 
r~gra. dos est•tutus das faculdades, excepto nos casos ex
preij•os no projecto, que nltimnmente. mereceu o· seu as
~entimento, e nil.n se 1uiband11 o· peticionaria em ·nenhum 
dos ditos casos, é a commis~ito de 

I'.ARECER 
Que a p·roposic!o da cBmBra n!o póde a11r approvada. 
Sala das com~i.:iiRs 21 ~~~ Julho de 187&. - C••nlia 

Figueiredo.- Viscon:te de Camaragibe. , 
Matricula do esttidilflte J. de C .Rabello 

A flllWmissão de instrucÇão publica examio~u a propo
~ição da t:a mnra d~s Srs. deputados.- autorisaodo o go
verno a mandar admitlir á matricula. no· to anuo da 
faculdade d~ ·medicina. da. Babia o estudante do to aon.o 
•la corso pharmac&utico José de Castro Rabéllo., dopois de 

PAIBCER approvado em jlbilosopbia e an.atomia descriptiva; e. por-
'Qàé a proposiclto nllo seja approvada, salvo e) h que tal graça está em desaccordo. c~m o pe,nsamento do 

escola, 6 de 

juizo· do senado. • m ~ _senado, que tem procurado pôr hm1ttes âs. despenoa daa 
Sala das. sessões; em 21 do. J'olbo de 1 87i.-Cunha regras dos estatutos das escolas, é. de 

Pigue,irtdo.-Yilconde de Camaragibe. P.lBBCIR 
Matricula do e1tudante A. M. de Souta Sobrinho· Que a proposição entre na ordem dos trabalhos p~ra 

~ commissiio 'de . instruc~ão publica examinou a pro
pos•çlo da camar11 dos Srs. deputados, antorisando o 
governo para mandar admlttir a exame das matarias do 
t 0 anno . da faculdade de medicina do Rio de Janeiro .o 
estut.lanl• ·Antonio _Moreira da Silva Sobrinho, depois de 
approvado em historia : · 

Nilo tendo o supplicante apresentado motivo extraordi
. nario para jus\i6car a graça pedida, que aliás está fóra 

dos casos, que o senado ultimamente admittio para lier 
concedida dispensa dos estatutos, é de 

P.lRECER • 
. Que a proposiç!o nilo- sejá appronda, se o senado nli,o 
houver por bem ... andar o contrario. . · . 
. Sala das se•sil~s, 11m 21 d11 Julbo de 1811.-Cunha 
Figueiredo.-Visconde de Camaragibe. . 

Matricula do eltudanle Thomat W~ately 
A commis~il:o de instrucçlio publica, allendendo á propo

siçllo da camara dos Srs. deputados, que auto o isa o gover11o 
para mahdar admitlir a exame das materias do li• a,nnn; 
em qualquer das faculdades de m11dicina do Im~erio, d~poi~ 
de approvado nas materias do 'o anno, o estudante T,bo-

ler desapprovnda. . · , 
S3la d~s se~di!As, '!1' de JulbG de 187 i.·- Ctinha Fi

gueiredo.- Vi1con.de de Camar'agibe. 

Matricula do e1tudante F. B. Cardo1o ""' 
A ~o~miss~o de ~sv.ncção,, l'.ttendenilo á p~opoeiÇllo da 

cam,l!o,ra dps Srs. deputados, qq,e autorisa ao governo'-l'ara 
lllllnda,r admittir a exame das materiu do U anno .da 
faculdade de· me~1cina da C~rte o est11dan.te' F'ancisc~ 
Bazilio Cardoso Pires aceit&ndo-se. os exaoie.s feit~s por 
elle na faculdade de direito ·de S. Panl,o,: ·julgá nec~s• 
sario .que o peticionaria declare os motivos que tem para 
obter a graça que implora, Tisto que com oenboni do
, comento deparo11 a commissâo, não podendo por isso dar 
seu parecer. · · 

SA,Il. das sossl!es, 21 de .Julho de 187A. -Cu11ha Fi-
f!+.ei~edo.-Vi1conde ds . ,Camaragibe. · · · · 
· Ficaram sobre .a me81L p·ara s"rem ·tomallos em consi-

deraç!l.o com. &s proposiçii~s a que se refer·em. · · 
O Sa. PRESJDBNTB :-Sego~·~e a apre•entaçil:o da p,ro- . 

jectes de lei; i011ica'siies e requerimento~. . ·· . · 
Q Sa. DIAS DE CuVALJtO: -~eço a palavr&. 
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Sessio em .21 de Julho· 

O :sa. PIBIJDII'TB :-Tem a pâlavra o nobre senador 
'o ''l!ilr.· ·otn•. de· Càrvallio :'-Sr. presi~ 

dente, o art. 58 do regimento permitte ao· senador -ru,;. 
apresenta um. projecto retirai-o antes da discu~~llo. En
tendo que eata mesma faculdade d~ve ser permittida a 
uma commissllo para retirar um parecer antes que elle 
entre em discussllo, porque podem .occorrer cucumstancias 
que. obriguem a COmiiiÍSSiiO a modificar 11 Opinião d8SSP 
parecer. Pensando d~ste modo, peço licença ao· senado 
para retirar, por parte da commissão de pensiles e orde
nados, um ·parecer dado ba .poucos dias, a re.•peito do au-: 
gmento de ordenado a fnnccionarios da camara municip1•l 
da C6rte, e a razllo que tenbo para isto é a seguinte : 
Ainda , hoje foi lido outro. parecer da mesma com
missllo acerca de negocio ideotico, e a commissllo, .. refle
ctindo qué a proposição da.outra camara não podia passar 
como está concebida, porque não faz menção da inicia-

·O nobre aenador, bem informado desaai cousae,. alo, 
pó.1e pre8UDJir que. um11 bulia fo8S~ publicada ao·. Pará, sem 
qu11 aqui houvesse noticia alguma ·d88!e acto ,do !Uf!IIIIO 
pun tjfl,~e. C~sualm.llrrte conversando. eii com O. repreién
tante da Santli Sé. lia poucos diaR depu is da: notJci a rlci 
tBI tt~l•gramma. nada me disse ell" que pudesse éonllraiár 
••melhaa·te noticia. Portanto, me paréce que o reqjitiri~ 
meato 6 1outil. O governo nada aabe por ora ·a iem!lfhlnte 
respeito. . · · ·. ',, .. -:.: 

Ficou adiada a discuuil:o por haver pedido a palav~~:.;{::: 
Sr. Vieira da Silva. · · ·. · · · · · :< >.·;;: . 

Tendo dado a hora d~signada para a primeira pàfte .. dà :.· 
ordem do dia, passou-se á · ', · _ : . " 

-' ~ ·.-·- /1 '·. 

SEGUNDA PARTE DA ORDElll DO DIA 

liBCftU1'AKBI'1'0 . 

tiva da.camara municipal, neste caso .ofl'ereceu uma emenda Proseguiu a S• discussão do projecto (o. !0'7 da t869) · · 
5Dbstitotiva, e scbando-se já. dado um parecPr pela mesma relalivo á obrisação do serviço no exercito e armada, co- · 

. commissão, propondo que Sf!. sujeitasse á discussã" outra maçando pelo requerimento de adiamento. ·· · 
proposição. da caaiara dos deputados ~obre ma teria id11o . 
tica, e que fosse approvada, a. comm•s~ão nilo r~z obser O Sr. barão d'-" Camargo•: 1 -Sr. ·pr~ai·. 
vacllo·alguma acerca de~te ponto. E' portanto, no intuito de~te, pretendo volar contra o adiamento, não porqu_e,_com: 
de· p6r- em harmonia estas propósições, · que eu, , por part~. ma1s espaço niio se podes se _encontrar algumas outras dia- :. 
da commissão, peço licença pára retirar o parecer. · 'posiçiles ou formulas que melborassém o projecto, .más. 

O senado h a de recordar,-se de que na sessão do 11ono porque julgo sumciente ,qnaoto elle contém,para subs&itair"' 
-passado, traiando-se de augmentar o vencimento do tbe- convenientemente o pessimo srstema de recratamentó IJUII 
soureiro da· lllma. camara · municipal, ob>ervoa se •si~ ·temos. · · 
pre<~eito : ~ nssemblé~a geral, na minha opinião, n4o pó~e Aléro disto, receio que com a demorl'o da discassllo ~~-. 
decretar nem a cr~açllo ·de empregos mun1crpae~, nem o reprodazam emendas já c11ndemnadas a da ordem ·daquella .. 
aoginento de ordenados a empregados . munimpaes da que foi ofl'orecida. pelo, nobre senador pelo Ceará na aesslo . 
C6rte, sem proposta da camara,, e o acto legislativo qa11 de sabbado, emeuda cujo peosame_nto.,. . . ' . . . 

. der esaa approvaçllo d11ve conter a clausula de qu" a O Sa. PRB~IDBNTB : -A emenda ainda ulo foi apoiada; 
cama r a exerceu a sua inicia li va, e por. constquencia não não esJá em di.cuggl!o. - · 
póde, ou. nli.o deve pa•sar urn proj~cto de lei augm~n- • 
laudo vencimentos, igo~Jaodo outros. autorisando o go- O 811 •. Buio EB C&IIIARGos -Mas eu· estou justiOc&Ddo 
verno a fazel~o. sem qui' se fliça menção desta inicia uva. · 0 meu voto contra o adiamento, dando as raziles· por··· 
Esta é, pois; a ruAo que eu lenho· para pedir licença ao ·qull, • • • · , 
senado para. retirar o parecer antecedenté, aOm de ·que O Sa. PRBSJDBIIrB :- Mas. não p6de fallar sobre a 
1eja reconsiderado pela commissão. emenda, porque-ainda nllo foi apoiada. 

Consultado o senado, foi approvado o requerimento do o Sa. ZAc4a•.u :-Está· assustado. 
Sr. senador. . . O .Sa. auio BB CurAR&os :-Creio que a dieeuslo 

o Sr. Hende• de A.IIDeida pronunciou 'ficou adiada. 
am discurso que· será publicado no Appendit:e. 

Foi apoiado e posto em dbcu~são o seguinte 
Requerimento 

c R~qoeiro que se solicite do governo a; seguintes in-
formaçiles. : · . · · · . · 

Se é certo que o Santo PHdre publicara em Roma uma 
hulla.acerr.a da questllo maçunico-religiosa dn noeso pniz, 
conforme um tele~tmmmll d•• Pc~rli. que correu impre"so 
uosjorna11s d~sta Córte.-S. R.-C. Mende1 de Almeida. • 

o Nr. wl•eo.nde ·do Rio Drnneo ( Jlreai
dente do consel~o) :-Sr. pre•idllnte, o governo não crê no 
telegram~r•a. a qu" o nobre .senador se · r•f•rio ; não t•m 
noticia atguma do Jacto Quantlo cb"g~rem cummuoir.11çG -~ 
om<liaes ou particul~re~ dll província do Pnrâ, por OUiro 
conductvr; poderem·os r~co11becer o ·que HigniOc11 e,se tele
sramma qa·e roi publicado como VIndo lia capital daquella 
provincia. , · 

, O Sn. PIBSUIBftfB :-Nilo, aenhor ; ainda nlo foi apoia• 
da a eo1eoda. 

O SR. v•scoNDB D.o R1o Bul'co (1'r.esldenta do cofl~elhoJ : · 
~Mas a 1\Presenlação da emenda é a sua raz4o contra o 
adiamento. 

O Si. Su.un ;.....:Nem quer 'discu.tir a emenda I 
O SR. BARÃo Dli CurAaoos :-Não tenho grande inte:.. 

res!e em fallar agon ou em outro qualquer dia. V. Ex~ 
demda se de'o ou f!ão conliuuar; 

, O Sn. PIIBSJ~BNTB:- Já observei ao nobre senador que 
nllo est!l em d1scuss1o a emenda. . · · . ., 

. n S11. ZAcuus: - Como motiyo coutra o adia~ento1 'póde referir-se á emenda. · 
· O SR. PAIIAnou.+.:-Sem duyida. 

O St. ·a.ulo DB CAII'Usoa:-Er o que eu· earan tazeJido~ 
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'"'-Sa •. StLvatu n· Mon.l:-Deve :votar ~pelo adiamento ponden~e · áquelle IJIÍe' devia, dar -a ;proviueia,,() cuobre 
eeoad~r, portanto, uiio encar'!_u todas a~ clrcu.mstau,c;iJ!.~,1da 
província de Minas, quando fez a gravli censura, á. que 

· com medo· da emenda. · 
. :, ()' Sa. 141110 DII·C.uuaoos:-Nilo posso deixar de faÚár 

· ... ec\bre' a bmen'da para justificar .o meu vóio contra o 'adia; 
·mento ;·uma cousa pr~nde-se á. I}Uira. Não é ~ó a dóutrioa 
dil. e~.enda·· que 'me .. aesusla; é. principalmente a justiO
caça:o- que ·o aobre senador della r~z. O senado ouviu 
o' modo como . o nobre senàdor quÍ•lifleou a província. de 

me referi ; o · guiado· 'por. esse~ preconceito formulou. a. 
emenda que lem por nuico fim . ioai~ir áquella prov!ilcia. - . 
semelhante. stygma • • • · · . '· · 

: Iinas, que tenho a honra de· r~presentar; ouvi o. lambem a 
doas mostres senadores por essa província. o~ Siá. Dias de 
CarTalbo .e visc'ciode de Abaet,, immedihtamentfl protesta• 

.rem· contra essa qualillcaçllo do uobre senador. ·E' o que 

o 'sa~ .FIGUBIU. ~~ MIILLO :- Na:o apoiado ; . co~. o. 
unico fim da f.,zer restabelecer a josti~a para todas as· 
províncias. do: lmperio. 

eu lambem quero fazer. . 
Disse o nobre senador lfue' a província de Minas era 

· egoísta e alto tinha patriotismo, por is•o q.ue víir. occasiã" 
, ·da guerra contra o dictador do Paragnay não ·tinha 

· acudid11 ao_ reclamo d'a· palria, · manda ado S611~ ·tUbos em 
sàa defesa. Era precisn, Sr. presidentH, qne nl\o se esli.;; 
veua no paiz, oú não se auende~se ao que nell~ se pas
sava, para ignorar-se qual foi o procedime'nto da provínCia 
de Minas nessa época. Tenho' aqui um do1•umi-uto. ~xtra• 
hi_do· de repartiçlto publica daqoalla provlnl'ia, p•ra pruvar 
que dalli foram enviados .6,232 1odividnos. qui1r para ti~ta 
·cc\rte, quer para Matto~Grosso; e todo.s .com dt<itino ao 

· ·· ·· ·p~raguay, . além daquelles que directamHote vimm ~tqui 
· ·:assentar ·praÇa, bem ·como na província de s .. Pnulo. E 

póde-se accreseentar que, se não fossem as or~eo~ do 
. governo, mandando suspender as · levas, outros teriam 

···vindo, pois que já-se acllavam aquartella•los em diii'erente~ 
_póntos; e mesmo na capital ·da provmci.; muitos guarda~ 

· uaciouaes e volóotarios com o mesmo desttoo; ·os qua~g 
. chegaram a IIi mais. tarde pel!is · conhecidas di~taoeiil.! d•· 
província, que oito· p~rmittem faz•r-se o movimento de 

- ·tropa com · aquella presteza com que se póde fazer na. 
· províncias marítimas, e que for•m dispensado~ de ie!'lrir 

em couséqa.enria dessa ordem do governo. · · 
· · N!o é, port11oto, procedente a censura que fez o nobre 

aéuador pelo Ceará. em relação ao pequano uuméro de 
·Corça que a província apresentou para essa gnnra. 

Quanto ás épocas.ordiuarias,·é lambem sabido, Sr. pr,._ 
si dente, que, admittida a base das instrocç<les de 1 O. de 
Julho de 1822 para o recrutamento, a província de M•n•• 
oito póde dar recrutas oa mesma .escala que olitras pro
víncias, embora de menor população. Minas é uma provin
ci.a ce.ntral, de grau~es · di~tancias ; sua .. população ·em 
gera] dedica-se á lavoura ; poucos silo os individuos que 
vagam pelas. povoações sem occupação util, que sll.o 06 

.. ue mais Cacilroente podem ser recrutados. 
·o Sn. Sia.uu : - Isto acontece em toda parte. 

' . .... ... 
O Sn. Bulo DB CAIIIARGos : - ·Nilo é .exacto entre-. 

·tanto que não se faça o recrutamento na prop~rçiio da 

: O Sn: ,uai.o DB Cuu.aoos: ~Pois bem:; quer o :nobre 
Bl'lnado.~ que _a Jiroviocia de Min·as (por.que cÍ'l!io que.~ ··sua 
~menda· foi apres·e,ntada unicamente pelas o~servà~l!es'que 
lr•z em rillaçllo a es•a proYincia)-. (ntlo apôiadcir)·· d,ê'um 
numero de recrutas proporcionhl 'á.pua populaçilo livre; ou 
quer que a província de Minas- O que sob a· presslto'·da '·sua 
pro.priii graudez&., sem reserva''de a·er!hlima circu'mstância. -. . ... •, .. 

O Sa. FtauBttu. DB MKLJ;O :- Ob s~nhorés·l Qaer-se a 
igualdad~. · 

O Sn: nulo DB Cnu~aos :~Acho. q.ue . o ~ob;é,; ~~·~a
dor andaria mel~or · se tivasse. procurado. olrerecer alg.uma. 
outra idéa que p~aesse ioelborar.o pr.ojecto, seulo ,o julga, 
bo.m par~> garantir a verdade .das qu~&liticaçGes... . . 

ô ~R. F;ouJnaA oti: MliLLo :..:.:.Esta· é uou~ ~éu~l. · 
O Sa. SARuv~·:-Meihora muito • 
O Sn. DARio n~ CAMARG~s· :-:-E' ,un;â medida.· 1f3 'des

confi•nçn.. O qne· se conseguirá com ~st!' sus~ei,la .côntrà a 
(lrovincia. de Miuas1 . · · · , .... 

O Sa. F1GUBIIIA DB MBLLo :-:-Não. é.suspeita aenhuma, 
O Sn· D~Rio DB C.uruoos :-0 mesmo que consegui:.. 

r~>m Bltnelles que outr'ora lançaram sobre ella •o. pesadsi
>imo imposto da capitaçllo: além de·& aliuiq'!illàrem, Oze. 
ram . com qu~ desde enta:o liuoca 1Jiais se p_odesse· ''ahi 
proceder ao ceu~o., porqúe lodos receia um· quà · a'exacti
•ll'ío' do.:"eoso trouxesse novos onus·á província·.'· "" ... 

E' até uma disposição' de odio· esta de ·que"o ilobre se· 
nailor la·nca mão. · · . · · · .. 

Ô Sn. Ftoust~A DR MBLLo :-NÃo, senhor/ide jus..: 
tiça ; reclamo, contra .essa ,apreciaçilo. · 

O Sa: SuAIVA :_;E' .uma· disposição justli~; não se· 
lrata d.,· Mina•; nem de outra qualquer proviucit';'trata~se 
de todo o Imp•rio; · "' 

O Sa._ZAé~a;u :.:._lsto.é por o bairr.ismo aqui no :a~lão; 
não é um motivo. q•te se alleg11e.' · · . · 

. ' ., . . . . . / 

O Sa. Bulo DR CAM1RGos :-Senhores, ull.o nego .que. 
·a província de· Minas lenha fhltado ao déver de concorrer 
com o: numero de recruta~. que·lbe cabe .dar em relaçll.!l 6. 
sua população ; mas é .·por esta mesma raz!o que b!)je se 
trata de reCormar a lei exi~ltinte, a qual· não tem dispo
siçi!es cllpiiZeB de -conseguiram o fim que se deseja.~ Ado
ptada _a refor.ma em· discussão,. julgo impossivel·que á 
vislB das suas disposiç<Jes se reproduzam. os . abusos •. que 
" uobtll senador .quer cordgir.· . , .; . :'.·: ,. 

. designação que cabe á. província ; as autori.~ades ruem" 
recrutamento em alguns Jogares. até com excesso do nu
mero que lhes toca dar ; os recrutas são enviados· á. ca
pital ;·mas sabe· V.· Ex. que não faliam motivos, pr•nci" 
dalmente eleitorails, a cuj11. conta se levam os aclo~ des
IIBS autoridades. E', poi., multO faciJ, e meslllO fr~qnente 
que es6es indivíduos em grande ·parte Bejam di~ptmsado~ 
pela autoridade superior, ati•Jndend·o .á• recllim .. ç·o~~ da
queiles que se iotereesam por taes indivíduos. 

O ~esultado diato 4 n~o apurar-se um numero corres-

L1mitn,-me, Sr. predidente,·ao que tenho .dito, unindo a, 
minha dtbil voz 6. dos nobres senadores por.• .Minas,:., quo 
já proteshram, •• ·• 

,.'· 
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Sessão: em .·2f de Julho ... ·.·· .- . . .... 

' 0 .SR. ·FIGUEIRA DB·I[Er.Lo:-E7 porque .alo me e.nten~ • proporçÍo com o _territorio; à~a p~rle consi.de~aYel DICI. tem. · 
_ :o gosto e os. bab1tos ~o lraba.lho e vegeta, na jndolencia. 

. Nó! nos t~mos a tal ponto babila~do a alo con&ar. com, 
. o .. sá. D4RÃO DE C&MÀROOS:- ••• contra as observações. ~ssa _parte. da· pop~;~l~çilo inutil e in~cliva, que ~i~~a~.ci~.,n~ 
otl'ensi.vas· e ·desairosas, feitas pelo nobre senador em 1mm1gração européa to·da a esperança deOsujlpriment.o,dol 

dera,in. ~··>· ' _ ·· · · . · . · . . · . 

· relaçilo á província 'que representamos,- e por minba vez br~ços, que requerem os Dia.nanciaes ~de_ aos•à• .• riq~el.às~·.
protedaodo lambem contra tllo descomunal utl'~nsa Ceita· Po1s bem, senbores, .. o processo. até. ~qái seguido ~~.!!e~::::· · 
aos··. brios de. minbz{provincia. · Tenbo. concl.oido. · .tamef!.IO, processo, é. verdadt!, vlolentusimo, arbilrarlo:.e seJ•;:é' ·•. · 

vage_m em:suas-~órmas, propuaba~sa a utilisa~,esl~sJoJ.ça~; ::--
0 Sr. v.lscondc de IiJ.Ítomtr.lm s (Si~ pe~d1das o estere1s d:1 propr1a populaçito u,acional e fazel:-AI .. · 

l6ncio)~ :Sr. prcsidéate, ·o estado de miDha saude alio .convergir. Jlara .o exercito,onile pagafiam;iio béill gii~al,do~ 
tem permiUido, oeoi .. permitte .ainda que tome parte .n·a E~tad!l o .unico .tributo que podia~. pagar •. Por. um'á:_,eco-: 
discussito de. u'm projecto, que, pela novidade de suàs dis~ Ílomia bem ~atendida' na dis~riblii9IÕ d~s:.:aeniÇ'o~_)1aéio.
posjçõés e pela gravidade de seus· ell'eilo.s, p~·de porturb 1r .naes se de1xavam.asslm. lmes as classes Jndlj~tr.Josae e 
os interesses mais respeita veis da ordem civil· e ferir pro~ não se obrigava o.cidadito· habilitado à .trociu; pel('éspaêla_ 
fandiullente Olr S~atimtntos, os b~bitos e as tendencias do. os instrumentos do trabalbci e a repartir com ó>:~icioso; 
povo hrasíleiro •. O meu desígnio, .inlerrompeodq o silencio, sob pretexto de falsa igualdade, o peso--dó .ehaináilô ·im· 
~ úniéàmente exp'ór em poucas palavras o9 motivose o -posto de sangue. . . . ' : · .. · .. · ·., · ;,·::::~ . · 
fim especial qua tenho .em vista, votando, como voo fazer, . Esta. igualdade, senhores, que e~cerra ·iim , priÕcipio· 
pelo requerime.nto de adiamento, que na penultima sess~o verdadeiro e justo, na_bypotbese de um·perigo oacioÔJI, é· 
a~resen.tou· o nobre senador pela Babia .. · , · · um. paradoxo applicado ás circuiustancias. ordinaHía:-'í'da 
· Nito examinarei, p_ois, nesta occasilio até que ponto o sociedade, .em qae lodo o .mechaaismo dê sú& acti~dâde,·. 

·modo de·· composição dos exercitas, que se hnitou'das ou. seja na creaçilo das riquezas tangíveis, oa ·sejà··:Dâ:~ró.: 
mon~~cbiali militares do antigo hemispbcrio, ·onde as· ter~ ducçito dos bens im'materiaes, repousa sobré.a base"fiin-da-
riveis questões- de · equilibrio e as rivalid11des ·ambiciosas mental . da divis!Io do' . trabalho,. segundo à desiguililiiil~ : .. : · . 
do predomínio trazem os povos em continuas guerras o os das forças, a diversi.dada ·das aplidiJes e à· differeõei;'das '·: 
cõndemóam á necessidade de vi virem, ·por assim dizer de vcieacl!es de cada ilm. · · ···:·:-e'< .. · .. 
arma ao hombro, inésm'o em tempo de paz, P.óde ser' ap· . Se o Estado precisá' de soldadoa, tàmb;m preéisÁ ':'dã~~.:: .. '
plicado a um povo nÍivo,· sem visinbos Cormidavéis, pro~' artes_ e das pmli~siies, que constituem· os primeir~s'.~Je~, : .,. 
.tegido contra.· as 'invaslles pela vastidão .dos mrires e ex~ meatos da sua Corça e prosperidade,. e cujas condic~ea:,!le · ·• · 
clasivamimle dedicado •a'os iate'resses e benellcios da paz,. éxistencia 8ão, en!retauto, ,iocompati'veis com a olirig.Çic;, '·i. 

·como condiçito essencial do s'éu desenvolvimento. no pre~ geralisada e preponderante .do ser.vico das armas.' : > ·. > . 
. SBnte e da sua grandeza no futuro. ' . . . . . TaPS eram' os fundamentos dó. modo· dê recrutaínentó 

. Até àqui o art. Hlí da constituicão tinha sido·.enten. a_té a.qui següido~ Mas_qJ!antas injusliÇas, qu8.ãtas.'vi~leÍI,. 
dido. fl. appJicado de fór'ma muito diversa do que se 11cb.a CIBS, quantos soll'rime.ntos DilO Vinham .contrabaJa:aç~r 
delineado- no projecto em disc'ussao. Seguia.cse como prin- ,essas vantagens e .tornai-o odioso. e impopular? o,.mal 
cipio, qae:o serviço militar; que· córla na 11ór da idáde a abi mistura.va-~e com o llem, em taes prop'orçiles. cjae;:e~·. 
carreira· do cifladito e o inhabilitn.: para as indas!rias e v~z de .regub~1sal~o por .\lm alistameotõ julgou-se :que,. o ' · · 
profi,slles,· qúe~mais:directâmente 'concorrem ·para' . a chi.,. 011ico .. remedia .efflcaz era radicalmente abolil~o.em:lodas 
lisação, devia· recahir ··de· preferénéia sobre. os homens 11s suás partes. · · · · . . · · · · · .. · · .. · ·. · 
rerractarios 110 trabalho' 00 _de 'mi!tei'es. de importancia · . .N'este iotui!Ó foi organisado o presente projecto. :a.;· ré-· 
secundaria, sobre os homens ociosos, 'sem vínculos. de· formá" do.r~crutamento, talbado ·soli.re o· m~Jdé do ;,iy~"' 
íamllia· e senr dia de ama.nbit. · t~ma pruss1~no e f!ancez. com varias modillc.açlies,_ inuilo: .. 

Ficava, 'porém, subentendido. que, verificada.. a hypo- selisat~s som. du~ldll, poré11 insulDcientes. ,para. co_frigir 
' lhese d.o· artigo' constitucional, lodos-os subditos ·do. Ioi- seu rigor exceSSIVO e para barmonisal-!' com a indoll!, 

perador sé reuniriam· voluntariamente em· rodii das han.: com ~s cos,lnmes e ~om a miullo es~enóialmente paci:. 
doiras para defe'nder a honra e a: integridade do Jmperio, llca do ,povo deste parz. _ . .: . . · . :· . · .. :, .. . . . 

·.' 1em: que para ,isso C osso p'rec(so milita.rJsar permanente.~ . Importou-se a conscripçilo earopéa, que, · oito. obstante 
Dieote·. o: paiz . e,. por' ~imples precauçii~, sac.rillcar os algumas excepções,. abarca, em sua rê de . vastiuima 1t po
grandes mteress~s da . paz á event·uahdade, que uma pulaçilo quasi . inteira na idade d~ serviço .das armas.; 
p·olilica ·previdente e christli tornaria cada vez mais rara. abrange a moc1dade, que frequenta ·as escolas e collegios 
· · Deste modo. composto. o exercito, ao mesmo tempo que de bnmanidades, .com excepÇão unicamente, dos ·eatab.ele
. pr~e·nchia o seu 'destino ordinario; tornava-se uma escola 'cimentos do Estado e dos governos provinciae~, eatabele~ . 
. ' de'disciplina, de yirilidade, de trahalbo·e de morigeração ciment,os sem rélaç1to alguma. com a pop'ulãçito e com as 

para os· innameros. vadios; que poUulam no in'terior do necessidades dll instrucçilo publi'ca, e ainda as~im é mister 
. paiz e em nossas cidades marítimas. Era um meio de que o estudant~ demonstre para isençito o seu .aproyeita~ 
ordeni, de Sfgnranca publica e: de policiamento, nas mãos mento I . . . . . . . . 
dÍr autoridade. •. · ·· · · Abrange os donos, das fazendas, o filho unico do lavr&-

. · · _ Senhores, dua:s . causas ·concorram principalmente para dor, os proprietarios de fabricas; os que se dedicam.á.car
explicar a fraqueza ·relativa· do nosso pniz. : uma é . a ex- roi r a do commercio, ás artes liberaes; ás em prezas de 
tensito do·sen territorio, ainda·muito despovoado e incu1t11; utilidade. publicá, promettendo~Jbes .apenas algumas di3-
.e a outra ·ó que desta mesma população, dissiminl\da e sem pensas para. o caso em que nilo prejudiquem o contingente, 

~~ m 
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qoe Cada piÍ.rOi:bia deve' dB ministrar . DÔ respeCtiVO à no o, . ClUSÍI, ·e· sobretudo qaand~; SBOIÍ dàeregraÓIOÍit~il,''a''rjaé ~. ô:· 
byp'otheáti improvavel e qo~: abre caminho a iocalculaveis' :espírito poblico babitllOa~se,· não póaem ser contidóa· pela~ 
abúaoii. ' . · . . · · sancçil:o penal. . . , 
· • ·neat'l,maneira, seuhores, nos tornaremo.s :uma pei[uena E' preciso que nlio tenhamos a este respeito illosilo"· 
Prussiá"-..tmericao11; teremos lambem 'um exercito, que algum~ : emquanto se mantiver a preseotà lei de elei~ilea; 
aerá· à'. oaçilo armada, oito para defender nossa iodepeo- Conte primitiva e pereooe de todos os &hllsos, qua· estragam 

.deni:\a'que ·nioguem ·ame~çil, mas.pa.ra fazer Cace a peri'- e. paralysem. nos~as institoiçires, sobsist!rá para os p~~;. 
goa:lmilgOinarios I . ·. lidos o mesmo wterease em postergar e rrostrar as das-
: Meaiós:·geuerosa do que a conscripçlto !rnnceza no rei- P.osiç<ies. da nova lei de recrutamento, a· 'fDartahez .nilo · 

Dãito>-Jib'eral de Liliz Felippe, que isen~ava para sempre· do sarva seoilo para cohonest!lr as appa.rencias de fraude e .de. 
serviÇo"milita.r, os alistailos, que oito ro~sem a primeira vez violência, como até aqlii tem succeHdo . com· a· anari:hia 
sorteados:; :maia a~pera do que a conseripçlio prussiana, legdda qualificação dos votantes. Este ·.acto lêgidlaiivo, 
que: limita ·o' tempô de serviço. a tres annos, alarganM om mai3 do ·que qualquer outro, oeces~ita ser· lí1vado a ell'dto·: 
pou'cii mâia:·c, dà ·reserva, a.· conscrip~lio brasileira retem com pflr!eita imparcialidade, móderação e" espírito dê jüs::· 
-debaixo dàs'·bandeiras os cooscriptos e coriserva sobre a li~a, li oilo. é per111itlido esperar isto, ,IIIi ella. nlio.}or.pre
eabeca;'niesmc{dos·não sorteados, a ameaça de chamai-os cedida de u:na reforma "da lei de eleiç<ies, que poliba 
pàra ·o servi cio: dàrante um numero de anaos, que • ncbe e termo ãs necessidades politicas de abuso e dispe·ose · os 
consome-a·. quadra mais preciosa da curta vida d.o homem. partidos de recorrer aos meios odiosos,. a. qoe até aqui teem 

· · Siióllõres, éu supponho que VV .. EEx. terão previsto as recorrido. .. . .· . . , .. 
'Vi'Vas~appi:eheiisões, que hão de agitar as fllmilias incertas Na ·ordemlogica eu entendo. que a reroroia eleitoral. deve 

· dilsde';elitlo ilasorte· que aguard~~o seus lilhos, e que podem ser ter prioridade sobre a do .recrutameDto. como medida. pre-
. · rêp'eiítiiíailleníe arra.Íl:ados ás soas all'uiç<ies e esperanças ventiva dos male~, que traria a sua. applicação isolada •. '; 

e'plil'a{s'enipre ·transviado~ ila carreira, para que se ,prepa- · Em breve, _senhores, é de e'sperar, será trazida a ... esta 
·ra.ní/ftéando inatilisados 'os fruetos de soa educação. Não casa .. o projecto de reforma eleitoral, qu.e se . discute no 
.se(s~''(oram bem apreciadas pelos illustr~s ao tores do outro ramo do .poder legislativo ; a honra do miniaterio 
;pr.ojec(õ_:ail' êoósequeneias, que esta i:uJova~ã o produzirá está niato empenhada. A. confiança que no3. merece o cara• 
. talvez;. Nilo ·se receia acaso que ella vá atacar as fontes cter dos nobres ministros, a consciencia que elles .teem ,do 
'da~'instrücclio, '·arra.·ocando nos~a juvent11de aos estados decoro do fJsto que oceopam, excluem a suspeita de 

. doa·'i:óllegíos e das escola!? . . . ·· que, depoi~ de terem chamado. ta.ntas.v.ezea a altençil:o.do 
Nh'·âe receia que se desorganiso o trab~lho nacional, parlamento e da .. naçilo sobre a inst11nte oecetsidade·dessa. 

CtiêliaDdo' as portaa do ·commercio e das occnpaçires lucra- reforma, dessem. o espectacolo de retardai-a ou abndo
. tiv,a(aos .lilbós .. do paiz, que já encontra.m tantas. diai~ul- nal-a. Seri.a um Cacto .sem precedente em. nossa .historia 

dades'.ilni exercei-as? . . . . politica essa va1 iação de attílúde do .gabinete a rel!peito 
:•.Nio)e receia que, impossibilitando-lhes a edueaçilo e a de uma· queatito, em cuja solução estão empenhada• !.uas. 

aprendizagem industrial, a gente adveoticia,isenta. do ·recru- mais solemnes promessas, assim como as esperanças mais 
t~iriento, · exclua a· mocidade brasileira da concurrencia ·e ardentes do .pno brasileiro.. . .. . · 
désilacionalise do Cacto todos os nossos ramos de industria? · Nada. ju•tilicaria ·semelhante procedimento; sobretudil 

···: :.··s(,::pre3ideote, estas renex<ies nito b&~tam, sem duvida, agora que o governo parece navegar maia.Jivremeole e 
pâra .;fazer: coodemnar inteiramente. e pr· jecto de que nos com m~i~ coragem, depois que ~ Providencia .o desassom-, 
OCCUpamLS> O qoaJ, ao lado dos inconvenientes que IICilbO brou dos perigos COm qne O ameaçavam. as révoJtae da 

-de assigÍiaJar1 contém meritos, que SOO O primeiro a reco- lripolação do StO Velho DIIVÍO, . . : .. ,: . , .. 
n'liecer,-''tendo sido_ elaborado por 'tantos membros distinc- Cõoliando, Sr. presidente, em qae oeata mesma .sessão 
tos do· parlauieoto e 'diante de cuja autoridade me inclino ; terl'mos de· tratar da reforma eleitoral, oilo -posso prever 
mas )asta.m para fazer refieétir . sobre a conveoiencia de toda vi~ se ella merecerá a . approvaçil.o desta .casa. :.A. re~ 
preparar-se o paiz para sua adop~o ··por meio de-outras par~çãct que exlgiàm nossas inalituic'ires conatitucionaes. 
rerorm:l~, que. ao menos preservem sua execuçito dos ~ovos avariadaa, o que o paiz com aoc'iedáde· .re~lamavà para 
males, q11e lhe. pó .to acarretilr o espírito dttfacçllo~ · · · · rjiconslituir um governo liue eobre a b/l88 da io~oencla 

·o a inconvenientes que tanto· desacreditaram o processo. ·preponderante da· opioillo nacional garantida, foi despre:. 
actúal'. de recrutamento não sA:o todos orinodos do vicio zada no projeê~o a que me refiro, e onde se inverteram da 
intrioseco do systema ; elles · teom sido em grande par.te mauéira · mais singular os. termoa do prob)ema, IJU~ se. t_rai; 
devidos ás lotas eleitoraes, ás paix<ies politicas, ás crueis lava de.resolver. , · • . · ·. · · ... : , ·. · 
exigencias do intimida~ão, de 'indicia e persegui~llo, que O paaz esperava a elricllo directa; o minis1erJo em ·sua. 
ellas traziam comsigo. Nao é para temer que a .ihfioeocia ·sabedoria mais elevada cÔÍihe~e melhor o que lhe ccinvt!m; · · · 
das mesmas causas continue a actuar sobre a exeêoclio e receioso de que elle se transvie . em' falsos camióbõs, .. 
da nova lei? • encarregou-se da tareCa de gnial-o pela 'milo na'Seaí'da 'ii& .· 

Eu re'ndo b~meosgem ã pureza das inteoçGes dos illus- Celicida.rle. Tutor cheio de zelo e· de dédicaçilo · o ,!Õi.:.. .. 
Irados autores do projocto, l{ne com elfe11o procnraram· ·nisterio se propGe ·a ensinar-nos o ·que dévemos querer 
lenntar barreiras 'ã torrente dos abusos, qoe poderiam :cm ma teria eleitoral ; é elle quem gradúà â medid~·· il'e 
·viciar a execução da medida. nossas· aepiraç<ies Clm seinelhaote assumpto ,e llla~ef:o. 

Mas não ba lei que sej~ efficaz e alcance o fim a que limite além do qual oilo é permittido passar, por,gue·. só. 
se destina, IJDando os p~rtidos pqliticos teom intereose elle tom o segredo de conciliar as liberdades nacióoaes. 
vital em violal-a para- assPgurnr o triumpho de sua com n omnipotonr.ia governamental .•• 



.. · ... 
:, 
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· Nlo dno crer que o senado suujeitarã a esta tutella .áctual systerna de recrntame_nlo é ou- ailo um perigo para 
p~i!a~tro.pi~.a ,;~.~aS lltja q~~J_(6r 0., modo. :por que eiJe e~.,. I CODitiiUÍÇIIO da: nossa (orca militar. . _. .' .. ' ".0 • 

éare. o .. p~oj~cto. ministerial, .e ainda qliando !Di sua sabe-· ·Na:o temoà visinhos pod~rosos;·· mai· oilo 'os ··dêsP,reze::' 
doria julgue dever rejeitai-o, . como in&dequado a aeu fim mos ;'a guerra do Paragaay mostrôu· 'qúe '··nitó', 'podemos' .. 
e,opposto ãs l~gitimas iridlcaçllàs da'opinillo, mesmo· neste olhar para nossos vbinbos ·com_ essa lr~nquillidádé"o'u · 
caso.: ba lado a ganhar e nada:.ll-P_erde~ em e~perar-se o solírànceria, que ostentou li nob're·. seóadór·'"pelÕ~.'llio-
tempo ·que. ror preciso para orgaoisacito. da verdadeira .Grande 'do·Norte. ·... . . · • · ';: '·:r::;:· -:~:··r· 
r~toroia eleitoral aates de· emprehenller~se a ·experiencia · · ' ' 'r..:·:.'~:..~~' 
ar~lscada, ,deat~ lei de recrutameo~o, que póde toroar-e.e O ia:i J!GUAJIIBB:-Apoiado. · • · ' · '·•to'::~.:~ :--: 
ama· calamídade nas 1Dios de qualquer governo menos pa- o Sa. VISCOIIDB 00 R1o BR!N~o (preiirletitii di/:Jóii~~,:~·: :' 
.téioal que ci aétoal. ·_ · . · · . -Más, senhores, .em todo caso · a·materia' é: di~iià~dci'r~ · · 

, Por· ,estes motivos voto pêlo requerimento do, nobre talentos. de· S. 'Ex., eendo de lamentar que,os ioéomijlõdo~~ .. 
sena.dor pela Babia, na esperança que o Jlrojecto eleitoral ·de saúde, que 0 nobre senador padece, nilo, · periiíiit,!~~~m.:. · 
no~.-~••ja eubmettido antes que a commissão·incumhida de .que elle,6zesse ouvi~, ha mais tempo,, saa·,e_loquente.'vo_z,. 
JS.!_er as emendas. dê o. par.e~er. ~- · ' que ella nó li trouxesse ·o concurso de süâii<Juzêí~'jieit&': 

J>s ~Rs. 'v1sco~o1 08 Souu FRANco B ouraos :- ·como· em tantas outras·malerias... . , . >··.]":/~;.~:~:;:·;.;_;'', · 
Milito, bem •. · · ·. · - O nõb1e se'uador tem opiniilo feita;,..~, ·.:liíàaa_~',AI~~·íiê,: _ 

. ; 

--o·'sr ... "J•eonde.do Rio Branco (preli
dlnt_e do con1elho): -Procurarei ser muito breYe na resposta 
qúil. devo ào nobre senador·que acab;i de 'fallar, porque outro 

. devei me chama á cama ri'- dos Srs.' deputados. · -

póde illodir, contra o . pr~jecto ; mas .. e~tiio:.;·P.arâ: ,qúe~. , 
adial-.o '! Vamos discutir a .materia~ .·.S. :.~Ex:·.~peraeu,)í' . 
..2• disc~ssão, em que !eu a~xilio poderia:.l!~~;~~-i~;,@!~~-f 
mas 'a10da temos a 3•. dJScuseiio,.traga;,o.os,.o;,~recaoao .. 
continçenle de sua illustraç~o .e. experi~nci~ par~;~.{~~Ji,t;;~ 
o . proJecto ou para razer reJeatal-o, caso .• s~ _Ex;.i,Dl'.~:l1CC!!I'"'
nnca de que nlio ba melhor aystema do fjile:;.o;-·~c(â~Ç::;:~r 

Como· V. Ex.' e· ·o senadu notariam, o· o.obre. senador 
apoia o' adiamento; porque S. Ex. é··radicalmente opposto 
ao: projecto. ··Embora nas soas fórmas·oralorias o nobre 
senador iios recomm~ndasse ·o exame da materia, o seu 
di.scursó :é a · condemnaçito das bases em que assenta o 
Jlr.ojecto·;·direi ainda mais: o nobre senador no eeu zelo; 

- que •tambem chamarei paternal, pelo interesse da causa 
publica; · teve antes em vista o projecto elaitoral do. que o 
do ·recrutamento, que S.-Ex. mostrou nilo ler bem-estudado. 

0' nobre·aenador entende que ·D_Ilo ha. para ·· a sociedade 
brasileira melbor'systema·de recrutamento do qoe esse-que 

.tem ;sido ,praticado até boje. , • · · · . : · 
' . ~ ' 

O SR. ;fiSCONDB.·DB Iimo!II'IRIU:-Em não di,se isso. 
• . O Sa. vascoNDB.DO Rio Bau1co (preddente do conselho):· 
..:....s;··Ex., ~isse que, para ·nllo :desviar os ·br~sileiros'do 
trabalho prodactivo,. para oito estancar as Contes de pro._ 

· ducçilo e o progresso moral do uoáão paiz, devem ser re:.. 
cratados os ociosos,~ os vadios,· e digamos. frJlncameote, 
sem precauções oratorias, os réos de policia. -

. Ô 'sa •.• ~ISCOND~ ~E I~o~au~aN: - Isso. ~ .por conta. de 
V.- Ex.,. eu oito disse t&l; é addit4mento de V. Ex. 

> ~>s~: VJS~ONDB DÓR1o BnÁNco (preiid~nte do conulllo): 
· ":".Nilo é _preciso, Sr •. presidente, que o Brasil s~ja uma 
· po.tenCia militar, nilo é preciso qao se veja rodeado de 
visinhos ,poderosos, para que 'deva ter um exercito regulàr ; 
.e. se. já oito é questão entre nós. a conveniencia de ama 
'torça militar permanente, ninguern poderá .sustentar que os 
,~lemrntos, de. qúe até. ,hoje. ee teem .• compo~to -a massa 
JÍ,~!DCipaJdo DOISO exercito·, SPjãm OS de q~e deva ~ODSti
.,IUJr·.Se1 afim de que se ostente como solada garantia da 

.. 'jj~guraocia interna e externa, e possa levantar bem alto, 
· )m 'todo~ o· seu · esphindor, · o pavllhiio nacional. 
· •. :,:..,CoiJsnlte o nobre senador, na !DA. s~ITr.guidilo. pelo 

_projecto eleitoral, soft'rPguidlio, cumpre nvtar, que é muito 
~}~êeíite ; consulte o nobre senador os homens experiente~, 
.}~9ne~lee que niio ba muito com'!landaram o nosso exer
,c;llo a:nt.e as pbalaoges estrangearu, e porgunte-lbcs ~e o 
"·"·:·-",-••'' ' . . 

• , . . . ',., .•. ~~"J,.~r1C+.t._•' .-
0 Sa. VUCONDE DÍIIIIH<IIIIftllll :-Eu DilO ·disse.:isso~·;é::: 

. 0 Sn. VISCONDE DO Rio Bmc~ (prêlidenté Ílo étilí:f,ih.~)~~; ·. 
-. • • se tem o segredo .. de .manter. à . J&va: . rorcada:~~eúi~:·. 
!~dos os 'vex~oies ·e abusos,_ que a. experie~~ià:n~~·:~~i!i;isil.:;·f: " 
sagoal.ado e Coram !emp_re o th~ma ravorato _de! ;,!~~~~'l . .l!i:':: :':" 
opposa~lles. . . . . . .· . ._::::;;,_.:;.~~~~:'·'·' · 

E' na· didCUUitO do proJeCtO que ·poderemo_s mostrar,; 
como já se tentiloa dnrnnt~ o deb~_te anteri_or,;t,'q~~y;~; ~. 
'projecto DilO vae agorentar as Jontes da. produrçilo~iridus~·, 
trial, nem prPjudicar as letJras e as sciencias·; O:<éoiifiií;.-
ge_nte annual que. ee . pede ã po-polaçllo .o~o 'é ~o~si~e~ 
ra vel, e ao mesmo tempo que 'levará sangue novo~_á"org~,;;: 
oisacllo do exercito, rarã um outro beneficiei' é nóssa:sôêiii:2.' 
dadê': muitos indivíduos, hoje livres do · oóos militâr•'pelâ"i~,> 
pos.iç~o de seus paes e ~e seu ~arentes, e q~e· ~~~jei:á,P,-. •
pliéam nem ã.carreira anduslrtal, nemá scaeot1fica~ .:mas-.. . 
sllo . oútros tantos prettn~eiite! aos. emprtg_o,s ífríbli~Õ'~~ ·'•, '· ~' 
llcarlto . obriga~o~. ~o serviço das armas,· a ; esta·~~~~),'!:.~~-, 
trabalho, de dasc1phna e de amor ao seu paaz.. . · .. · ;,· · ,.r,_~i,_ · 
. Lo~~e, pois,· de . adiamento, . c_envém' CÍI!~ · ·disé~t~'!l~s?â 

ma tona .e que o _nobre senador raça ·valer. ·suas_ Clplo~il~s 
contra o projecto, · . . . . . . . . · 

·Mas, ha ·ama relaçilo nece!saria· entre este projecto,;· ó 
da reforma ~leito.ral, segundo o nobre soaiador; ·é ·preciso 
t• tratarmos desta rerorma politic;;, antes .~ui,- tratém'os do 
recrutamento. Segundo o no tire 'senador, é o. ioler,osse êhii
'ti)ral que cansa OS. VllUme~ do recJ'ut_ain.ento militar e; 
se nós pnderm·os destruir · esso'iiateresse politico_/ celisariio. 
todos. os abusos, contra 99 quaes tanto se clama. '· 

Realmente, senhores,· !e o nobre 'senad•>r pela província 
do Rio Grande do Norte nos· pudesse· dar om systema elei:. · 
torai, em que. o aboso, a rraadP, a corrupç~o; a ·ambição. 
politica lliio' tivessem influencia, e os cidaiiios ficassem 
livres · do todo A qualquer nxame dessa origem, · S. ·Ex. 
teria' razilo; mas nós·sabemos que 'o seu pensamento é' a 
elei~lto directa;. e, pois, a concluslto logica'do ·~cu 'discursô 
vem a ser esta: Façn mos a eleiçllo directa, votem certas 

' • . -~ • c •• 
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'Classes soci~es .e some~ te. ellas, . nlio. depe_ndam: 11. goy~roo e' eleitoral o, das . óutra~ ''pr~_vÚéncias;' que ,slio · .• reclamadas··:;: 
oa. p,ar~idGil.da. clasJe in(erior, e esta será_ recrutada _suave pelos interéàses polilicos e· adíniuielrativoà ·do. ~paiz. :".,:.;,,, ;., .... 
e .. naturalmente, sem.vexame álgum, para o exerc1to. " .'o ~r. zneari~~' prónu.íiciol! um;dis~~r-so'q\'ie•será~ 
:: .. ~~!veÍ'dad~, eete.zel.o paternal pela ~ossa regeneraçllo Pl!hlicado 110• Appendice~ '.:.;. · , :, . · ._., · . . .:"' 

po)J&lca.e .socJal 6 adm1ravel ; olio. é, .porém, por occasJllo , , F' . . .. d.. d-' . · ,.· . · ·· ,. . , , .. · ' 
de um àdiameoto, que nó1 poderemos apreciar. em 1oda1 . •,c~u .~~·a .a~ •~cu~slio.,P~!&. ~~ra~. · . , , ... 
à"sua exlene!o e profundidade esse helio peosamento, esse . ,O SR. PflESIDBNTE, declarou que a ordem .do dia para·~2:. 

· própoeitoliberal e philantropico · do· nobre senador pela ~era a, mesma já designada.. .... . , .· . . :· . • .- . 
· : próv.iocia· .do Rio Grande do Norte.- Eu Iremos na discus • ·Levantou -se a sessão ás 3 · horás da. tardó. · , · 

silo· ilo 'projecto, e Cáca-se a luz sobre o seu. merito. ou · · · .. ;. 
dtaierilp." · • __ · · , .. , , . . . _. 

_O governo está empenhado pela r&rormll eleit(!rlll, .disso: 40•Me8iliio 
o nobre.senado'r. Seguramente o g.bineto de- 7. de Mar~o, ÊM 2i,DE JÚÚIO DE ts7'i 

.niiotendo em seil seio um estadista lão"prevideote como ·. PRBSJDE~c11 no sR. ·VISCONDE DÉ .nau~nv· • ' 1'': 

o nobre , senador ·a ·quem respondo, impoz-se, como um . · . . .. 
dos arl.igos do seu programma·, a 1ororma eleitora!,·apçzar · Sum~ario~:-;:-.Part!·CI!t; da ,.com.misdl[o ·.de. ,pen.siJe·s e 
do exemplo, .. talvez exempio ·prudente que não soubemos. ordenados.-: Parecere~ da· com!Jliseão de ·insi~IJC~ão ';pu, · 
seguir r' do' nobre senador;· IIUando, ha pouco, chamado ào· · · blica.-lliscurso e requerimento do Sr. ·Leilão da Cunha. -
gover~o'd.o pai~. ·o mioisterio de . que: elle razia parte, ·.e. _..;.Discurso do Sr .c .. presidente.·do .conselho ;-,-OJIDEM· DO· 
de QIJO era membro proeminente, .nil.o se. propoz levar .a DIA .--,Recrntãmento.-Discursos dos Srs.' Silveira dá 
ell'eito:·essa •reforma, e, inlerpellado nesta ·casa se pre~ Motta, vi~coode do Rio-Branco eltlondts de Almeida. ,,, _ 
tendi.a,_:;a··:eleiçilo directa. e· se a _julgava passivo! sem · · ,·: .•.:, · ·. ";,: • · ·. · ~ .. '• .. ;> •• 

r d . h ,. A's .. 11 horas ·aa 'manhã Ccz..,-sé. a. Cuamada,_ e a_cbara_,in, ·.; ·.· .. ·. re orma.~. a· constatui~ão do I,!Dperio, o · dis~inclo c e.õ. 30 s d 
desse gabmele respondeu pel~ negativa. .. .se presentes ..... , rs. sena. ore~, .. ,l\:51\ber: vis~911de ,:4e : 

Jaguary, A_lmeida e Albuquerqu~, ~arros ,B,a:á~to, .. Dias.· ·· 
.. Q,,S,11. :VISCONDE. DE.INno~ul!J~ ;~Deu sua ·opinião pes- de Carvalho, barão . de 1\famangnape, -.~!\itiio da :<;unha,:.· 

só.al; _.lião se· tin6a tratado disso no· gabi_nete. . · · Jobiiu, barão de Camargos, Diniz, Jagri'aribe, Ucbô;i Ca-. 
valcanti, barão da Laguna, bàrão de Cotegipe; duque ·de 

o s~·; VISCONDE DO RIO BRANCO (pmidente ll!i'conselho):. Caxia~; barão do 'Rio Grande, Go'dóy, :visconde;'de Mu~i~ ' 
~O aparte do oohre senador confirma o meu juizo : G tiba, Cunha .FigueiredQ, .visconde d~ Camaragibe, marqiicz. 
governo de que S. Ex. Cez parte não cogitou dessa ined.ida, de S'apucaby, visconde 'd!J Alíaéié; ,Figuejra de ,Mello;Paés • 
que'il'urgentli; vital; que deve ser um empenho dé honra de lUendonça, Zacarias, :viscon.1e:de _Car~v.elJas, .Fern.an'de_s· 
par~:.o: gabinete -actual. · Braga, Paraoaguá, Silvéira da Moita, barão de. Maroi~)í · · · 

_- ~ "(íi~'~m apart~.) An~:~parecera~ depois os Srs: N~ne~ GÕÓgàÍ~c~i ~~~~~;v~·,', 
.. · ·.· · · · · · · · · · ·' · ' visconde do Rio JJranco, IJ.ibeiro da- Luz; vi~cónde .'·de:·. · 
A.rerorma do estado servil :não inípedia.a r·dCorma elei- lril:omérim; Mendes. de Ahneida, 'Vieira ,da Salv'a,:Fírmioo; · .· 

torai. Nós lambem DOS ·propuzemos á rerorma do estado marquéz de ·S; Vicillile,··snveira Lobo, viséo"ndo de' Sôuia .. 
servil. e nilo abandonamos a outrà, que seio duvida alguma Franco,· Fernandes 'da Cunha,. 'viscon"de "do. Bom ;n:r~.liro, e .. _. 
é ioili~pensav~l.·· . .. ..... · · ·o b · d· 1 il · d . ~ barão de Pirapama. · · . · ... ~ · . · ..... .. . · 

. . •,'DO re sena ••r, . que. rm raz e§J para an ar !Do~- D_ cii.xaram. · .. de_co,mparecer com c_,à_u_fA pa_ .ri.ic,ip'à_dll.o_·_r.s .. ,r .. s. ;: 
mado,·· ·creio eu, das. drfliculdad6s. que encontramos na 
oU:tra camara, nos. anuunciou ironicamente que espera, bar!o de Antoniua, Chichorrll, conde. d~ .Baeperidy, Qcta..; · · 

· via no, Teixeira 1Juni'or, JuoqÜeira·, N abuéo, Primp·eu, 'e vis:.; brevemente · vér o projecto eleilorill chegar .ao senado; · 
S · d · conde de .Nitherohy" . . . . .. · . . . .. , 

r. presJ ente, tós ,_aos lemõs esforçado ·por conseguir Deixara_m .de .. comparecer sem causa pà.rticip~ada· os·srs._· 
esso resultado; mas não está em. nossas.mãos destruir o 
ell'eilo dos.· pririeip. 108 novos quo se vão introduiindo em Cruz Machado, Souza Queiroz, Paula· Pessoa., Sioimb:ú·e . 

visconde "de' ·Suassuoa. ' · · · ., ' · ' · ·· '·' .,_. 
DOIIO regimen parlamentar : boje, 'as opposicões entendem. . . • ·. ·t , , .. . . . ·:.· 

que, 'quando ·Dllo podeni vencer pelo numero, teem O 0 Sn PRESIDENTE abriu a sessão .... •• j ~ , .• 

direito; de entorpecer .todos os .trabalbós portados os Leu-se a acta. da sessão · antecedente, o, não·.\ havendo 
meios ao seu alcance ; e admiro que· o nobre senador pelg qnem· sobre ella·fiz~ssó observaçõd~, deu-se por approvada. , .. ; 
Rio .Grande do Norte, que deve t.er observado os factos . Não houve expediente. .. . . . . ' · ·• ,, ·; ·: 
atte~tauienle, não DOS dissesse se julga que, 'com etreito, o· Sn. 2• SECRETARio leu os seguintes parecores i . ·i: .,·,. 
'são o exercício de um direito esses meios de que se serve · 
a. oppoeição &0 .. gabinete BC1Uàl;- OU Se anltiS SllO uma. PARECER DA' COM:UISSÃO DE I'EN~ÕES E· ORDENADO~ ' ~Í.:Y· 
aberração dos bons princípios. '· Pens11es conced_idas ao capitão J.'D. de Siq· uéira -6 outroi ... 

Eu ,quizera que OJ homens na posiçilo de . S. Ex.,. ~~~ 
censurassem taes meios de opposiçllo e interviessem .com A' commissilo de pensões e · ordenados Coi pre~ente a 
seus constlbos, para que vollassemos ás praticas anta· proposição da camara dos ·Sra. deputados n. 118 do· 30 
riores, ou tomassem a respon·sabilidade dos precedentes e de Junho proximo passado •. · .. ,.· · 
asseguras~ em .perante .o paiz que, admittindo-os, quando Esta. proposição tem .por fim approvar ·nove decretos'· do 
Cort~m· ministros,. não suscita,rilo, Cl!ntra si iguaes difficul- poder executivo datados de S·de' .. Outubro ·e 2i du De
dados, ou poderio vencel-!ls, sem prejuízo da reforma zembro do 1873, pelos quaes foram concedidas · dtversas 



ia~ 
''I ' .. ~ . •.- ·,, :-:·:',·r-~r-.'-~-~.~~:~~:;;_;~~?C7!:~~~·~, .... ,.,.~ 

'•· \ ~-- I' ' ',• ·,o. 

'/''" ,p.~~-'1' 'r ' ... '-· ....... 1•--.: .... ,_. 

,. ,·'_J_\·'.,.;>It:·:.-•~~;_,,_,·,~:,;_.:,\ ...... -..~;.,;~-~'1-'..o).\~·:,,· .. ~·-: .. :·~~ •. :., -._, _: ... :_,':·.:·. ',_;;,·:;,;,.'.;·:_:.·,~:·,,.·',;4 .·• .'·' · ' 
. ~~~~lle,s·.~~r'J.~e:v•_Ç,CB' p~e~t~~O(~.a.·gu,er.ra' ,do . Par.aguay, e· P.ARECBRBS DA. oôulihssio·.Jii 'liisTRIICíllo )UiLié:;. ... ·: . , . 
uma· peJo·'motlvo·~que··atiliixô·'se>·declarai;"· .. ~.· ···· ·"" · · · · '· · ·· :. ·· · '· ,- ......... "-: · ·· • ··'· ....... •· .~···"'· .•: .. 

. . ~s.Jicnsllos'romuoer'ativas de"servieos 'dqtierra sltus· • •· ·. . Malrscula do;tJitúda_~tt•.:I~L. L •.. Coelho. ~, " .. u,~ ,. , 
seguióies e' pertencem· todas á clàsse "das' mensaes : ' · •·. ' . 'A .commiseão dé histruccão'pulilicà 'exaoíióou'ã prcip~ .. : 

· '1.~;· d~ ~0$0_00, :n Ju.sto ~ias.·~e, Siq~eira, ··Eap~tllo :·do; posi~·llo. d& camara · dos: _S~á;·: deputa_doà;: ~~tor~~~.n~o~:~:'" 
1 ~ ~.: cor.po_ pr~r•sor1o: ~e:~avallar1a ·,!la' gúarda oac1ooal do governo . a .mand.a! adm•U!.r á.matri~ola no·1~·- anao da t •• 
Rlo':Grande'do Sul·;·: · · ... · .. . .., ·· · ·.. · ra·culdade de med1c1na do R1o de Janeiro. o estudanle:ou.-:.:. 
·.· 2•,.: ~e '6~'' :a .. ~lbáno Nunes de Mt~llo e Cl)sta; ·capitão . vinte Francisco Luiz;do,L~vra.!De.~tiLCo~lho, ind~pendente':'··c .. 

hoo.orar10 do exercito; ·~ ·.· ... · · · ·' · • · · .. · ·.·· mente do ~xame . de 'pbdosopli1a, que prestara• aotes,•:do:-···( 
., Q motivo' dest&S CODCêsiiies O 'estarem· OS CODCOS&iona- acto. das niaterÍilS do .mesmo anuo.:. t' · . ·: · ., '.,t.: ,;), (;~·. ...-.. 

rios, em cooseqaencia, do Cerimeotos·-recebidos em· com- Com efreito o :alumno, à presenta aUestailo modico; par&' .•. ~·· 
bate, im,Jossibitados de procÚrlir meios de snbsistenci11; pr~var a_impo!~!b!lidad~ ~ue. teve de. P,re~tar !JXame. de 
. 3•,, de .42~ .•. a D. Maria. Felipp;l de .Souza mãe. do te- pbllosophuL··no deVIdct tempo;• achando-se·· aliás'· preparado ·. 

•!ente Ao ~S~~ .• co~rp.o: ~~ ~o.lantari~s. ~&. p.~Í~ia1

,João Virgô- ·P.a,ra )sso_. ~rov~ ~amb~m q~e: .~stá. admittido Jl& escola< : 
hno Leal, morto em comliate .. ,:: · ·: . . . . .. :: · ·. . como ouvmto, e apresenta. approvaclles.plenu·em·.algumas 
'4•::·de ·(2 1 ' ...... , ....... ··.'·d· ., .. (, .. _ ... 'I·d- ....... D· ···c··"";.,' ilÍ3terias·p'repará-torias~· " . .' . ··· ·. ··•·<.: •. :·. . , . . .~~»• sem p;eJ~'~.o, o ,me1o .s~ .?• .a . o~s ~ ... ·. . , . , .. : ,.,, :· . . : .. ,, .. ,,, ....... •· .. . 

taoç11 Fernandes.IArê~s~Pt!reira'da·,Conba,"vsuva do maJor , .Todav1.a fal~:-lhe a Clrcumstaoc1a uoJca de COQI~çar,,a; · _. 
· de aí til bária:: 1\Iano.el : B4lbino .. No lasco. Pereira :da. Cunba, s~r ouvinte aot~s de ~aze_r exa~n,ir de· philósophia, ·.e~~~rjl' ,. 

Culiecido· a: bordo do vapor ·Alice, 'por· moles lia cootrahida tJyoss~ (requentado . a ~.ula .• d,essa. ~is·ciplióa: .o ,li~~~.q~er , .. 
ua.guerra-; o . • . . :., . ·. .• , .... _ .......... ~·ze.r; que não se _acb,a pe~Ce1t~,me~te no ~aso ilo ar~ •.. s~:d.o .·· 
· . li•, ,,de! 18,t,. sem prejoiso, do meio ; soltlo,- a D; Ar-.' proJecto, . que ui. uma e pro;tim.àme.ute · passou .oa ·c:a.s!'{; e .; · 
melina."_do:,C!Is~ia.,Carneiro .. ~da Conba.Aranba,: .miii :do _.2~ que a ·commi~são niio póile ·:deixer .de· resp~!t~r;}~lo:.st! .··.· 
tenente dei' exercito Antonio ... Oiymjrio. ·carneirõ da: Co11ba atrevendo por uso.a dar um parecer Cavoravel,· maa· apenas:' · 

· ·Araliba; !alleci.do,.na _campanhá,. eD,l coósequencia ·de· Cori-. ca.ocluir~: . , . . _ · : .. · ·· ·• 
mentos recebidos em combate· · , · . . . . .. ·Qae a· p_ropos1gão ·entre em· d1scussão. 

G•, :de GO~, a. Pedro Borges de ii~r~~!; capitão bo~ -~~al_a, da.s c~D,~.missiies, U de. Julho ~e t87i;~qu",A• 
norario do e:rorcito; impossibilitado .di1-procurar meios Ftguesredo.-:-lobam. · · • : •·• ·:· · ~ -_ . •· ·: ··" .. .-., ·: 
de sobsistenci& em consequencia dó Corimentos·r.,c~bidod em . M t . , .d· · 1·d. ··1 ·,F.·· ;.·d'- 's·; · • ., ·:~ .. : 
comb~te •. ·. · "' · ' - · · · · · · · · a rrcu.~ .. o 11 u. an. e •· ,., e· .•quma ,areJ~O .' . . 

7~,- de. 60,, a ·D~ . .lgn~i Augusta Daltro e. Silva, mãi ·do A commissilo'· d~. in~tr~~Ç'áo :pu'6ji~à; 'ei~;;\iôri~ ''à pr~po'~;, ,; ·. 
to Cir!Jfg!.ã,o.: 1da armad!l ,Dr,.,;:Marioel. ,Si(D~Os ·. D&llro e .si~ílo da camara_,dós · Srs •. deputados,. que_. autorisa;o ,go-:- . . 
·S•Iv~. Callec1do .elO. conseq11encia de aiolestia,_ adquirida verno a.mandar a·dmiUir aexame.das mater.ias. do . .t~,aoao.: 
em'campanhá';'' '· ' ,.. . ' •... ' . - : . · . . dafacoldáde de direito do·.Recife:·O estn.daoto:·Frani:iacó ... 
. . 8•., _de. 48~, rép~riidamente; a.D~ Mária Angelica C~rte Ferrei rã de Siqueira Varejão, dispeosando-se-Jbe,.o.;.tempo '· . 

Rea1, e D. KJtlaide 'Mari& C6rté' .Real, irniiie~ . do· leoonte para Talidade dos exames. preparatorios, e~ que. Côra .appro:-. · . 
coronel.il.o:exe[citoAfronso Jo~'ó'de. Almêida Côrte Real, vado nos annos de 1868 á 1869; é de· · :. · •.. · e···.·.-.;..,. 
Call~~~~o· efo co~~eq11enci~ de ~e~im~nto : rece~ido. o~· c.oíri~, · : · . · .' · PAil~cBR : ... : , ' ._,<~~ .. ,,:.'.} 
bate, pensão que perceb1a .. soa finada mã1. U L1otarda. , ··· ". · · :. · · · :... · · ·: . . . • -.. ·· .-., •. ,:•'-·:': · .:·- •:. 
Emiliii Côrte' Real;'' . . . •·:. . .. ; '· ' ' ' ··. . . j Qaoach!lndo~~e a· dlspe~sa .r~querJda DOS; te~IDO~:.:.d~ r.:·: . .s:i 

A p,eosão. do 500 réis diarios a "que aCima. B!l'alliÚio,· P.rojeclo u!li~amen~lljlp~rova~?:·pei!I,88U&do, s~j~z· ~r,op,o;~;:·~.·q~~::. 
oii.nrm·~nerati:V.l de serviços. do. guerra, o.a concedida a s1ção adm1tt1da á dJscussll~.para morocer o assent•mento,~~:J''.~.;~j·::;r; 
J.uii.~. Daptista:dos.Santos, .. cabo de.esqoadra,tcformado ao s~nado. · · ... ' . >' . · · _ ' ·. · <;~~>·:>''::.:(;;;~ 
exer.Cií'o'. ·.. ' · · · · ·· · · · · ' · ·. Sala das seRsiies,:·U.:de -Julbo.•de: .1874."':-'Cunha:·F•-::·~···':~'f";'_: 

- O .motivo desta: coucessã~ é. a impos:;ibiHdadé; e~ q~~ fueirt~do.- Visco~d• d• .Camaragib1~.,.,-Joliim . ~* ·.: . .-:.,_ .::~;~{):)!!<"::' 
e e acb'á 'ô' llgru'ci.ll.do' do. procimú·: meios de subsbtenêiiíi em Malncuià 'do ;;tudiz~le ~~:'A: :r. da'HÓUandà '•"1 ·.,,,,;ft;~·" :•' ,· 
cou!ôq11'encia d,t~'. ter' perdido. a. mão 'diréitii.'p~r oéc!lsiãô~ ~e A commissão de instruclto. publica ,,exa~inon ~jr.o·P.~:::~· . 
nma salya no d!a 2 de Dezembro de 1871, .na ctdade de siclio da camará'doi Srs. dêputados que autorisá o goveróo.:·; 
S. gabml 00 Rro ~r11nde· do Sol. ·. . ' . .. · · a inaódar adinittir· a eiame das ~aterias do t• aóno: da.', 
· · ... a,documentos,, JUntos á· pr~po~rçilo Justificam as C?n- ta.ruldade de direito do . .Recite o. estudànte JÓ~quim.,Aici.:(_ 
cessões do ·qlle ·se tr~la; con.undo .. ootar, :quanto ã_,ullima biades Tavares de .Bolla.oda . depois de app·r~vado; oai ·ma;, . 

,graç&, que ella r~ca~!U sob!~ uma praça, ~o,.exe~CJio, que teria.9 do t• ánoo. '. .· · .·· · · · · .. • 
~~est::,!oos :ser_v•ços em c.ampaohas d'! Sul, e ultimamente .Não'li.ave!ldo o. al~mno provado motivo .p.onderosojíara .. , 
· Agss•'m qduo Paragoar ·ii ,, . t obter dispensa·llas regras dos est&tutos da faculdade',;· é de · 

e, a comm1ss o " vu a do exame a que pro-: · · · · · · · · -
cede~. propii~ ao se!Jado:.o segui~ te :PARECER .. ~ 

I'AftBCBR :. :. 
· Que a proposição n• .it8 de 30 11e Junho.de-187i 

.entre. na .ordem dos trabalbos .e seja approvada. 
.Saia; das...:commisslles . do senadG, em 16 do J olho de 

· 1874.-Luie· A.fatonio Vieira· da Silua.~A. Leitão da 
Cunha;-/. P. Dias de CarDalho. · -

Que a proposiçA.o não ·Seja appr9Yada. ·. ·. ~ ·· . 
Sala das sessões, 22 de.J~Jbo, 1de 1874.~Cunh!L·~·gtlei~-· · ... 

redo. -J. M. C. Jobim,_;,;Vi.Co~d• d1. Camaragibe. · 

Mâtricula do ~studanle i. A •. de Mello Aieér 
A commÍssll.o ~o instrucçil~· ~u~lica, ~XI• minando a pro

posiçlio da camara· dos Srs. deputados, autQrieaodo ~ 6o.:. .: ' 
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::::'B~:ta~!~~Jf~~~~*Ii~~!a~li~~tJ~~~~~~l~~;i~i-~. i~rôr- o.· s.;: Lai!i~ ·. o1 'Cu~1i{: · '':: Ó:;~~i~; ''i~~~rio:~;:~~!' · 
míiçilel;ii ,;;, ~:~;;);:C;i:::.~·;_;;.h;; ~)~;}·,:~(-,~- \', ,) : ' '· . ·.· . m'onilraraai qoíi ail pàla Ull : de s; Ex: 'liatiàm' tldo)'ot(o; 
·:;.t.a,~.Quif .ióluçlo'.~'déà';·::ou.~;preteacfé .cfár, ··o .. gnerno sinceras, porque desde ·aquella •poca DilO me CODila ·qíae"o' . '" 

imperial·. á. repreieataçito qae · rez s_abir á aoa preaénca a goYirno imperiarteabá dàdó o mioililo páieo plrat'já.íilo: -:: ·,.:: 
compaohia·da estrada· de ·ferro do·M'adeira ellamoré,~por digo animar, niaa.ao meooa manter. o qoe·ali·ae· tem:'Celto~ 
tia.~,.d,, eea: representante nesta Cc'lrte, ein 30,de !bril do P!Steriormenle, sem embargo das boas palatraa ·do .rtla.to-: 
corrente anoo. · · . · · . · ·· , · . . .. rio deate anno do mioiatario da agricultora. . . . .. -..;::· .', 
· . .,i;~ Se o··mes10o gonroo anlaode estar aqoella·esirada . O honrado presidenta do coliselho sabe.· qoe: a,Boli:ti&· 
.ucluida ao_ namero das de qoe trata a.Jei n. !,UO deU diYide,-se em .. duas parteí muito dieliocla~: .. a ,oriental ,e,)' 
ideSttembro de -18'73, ·· . · • · · ·. . ·. ·. · occilleÍital •. Sabe tamhem S. Ex.;qae a:,Pa~le orient~l .. :da. 

3.• No caso amrmatho, que coodiçiJes ou !ormalldácfes Bolitia é aquella que póda com mais proveito deseo~ol~er 
!altam ,a· preeocber_por parta daquella empreza. para que as .relações ·iocia~s doe i,ISOO,OOO hahitaales':'.que:'':tem' 
lJíe· ·' àeja· · co·a:cedida . i 'garantia· de .j aroa .. de qà'e trata a ·hoje aquella · Repablica, possui ado terras uberriw11.1 ;: J!m& · 
mlinelo1ada' lei. · . . , .· · . .· . · · graocfe regillo duiqueza agricola,.arborea uiiioeral; t!a.• , 

·s .. a.- Paço do senado, em U cfeJalho de t87l;"-_ 'de commu~icàçOes por agaa facillimaa, teudo·n~da ·~eJ10I• 
Leilão da Cunha. » · . . . · de 3,000 mi!h~s.de. amg~çllo ~D!'al _qu~ :~11 ~re~~e~;á:. · ~ . 
. ;,Sr •. presidenl4!,. :','ell.e aeaampto ~devia nalaralmente graDd\1' arterJa do !mazonas peto fiO ~adalra. E , pois, _ID:-. 

occupau alleliçllo do seoado.,.qaaodo aqui se diaculisse. 0 'tàitit~·que a· po_polaçl_o da Bolívia. ·toda_•ae lànça!ia• ~ i.~~-·. · · . 
oreamenlo ·do. minieterio .da agricnltura, . commercio e parle d.a Repn~hca,_cwdando !lella. co_m preCe_!'eD,CI& á p~.rW,. · 
obiu.pablicas. . . . . , . . occideotal· composta," como aabe.S. Ex., de ·montaJibaa arb 

- dae ·,· improductivàs; de desért11~ inhabiteveie; •.• .=- · ·,>:·:c:· 
·;·o'·;Sà~·:MINiiiS ÕB !L~!Bio·.li-Cá 'illo vem este ao no.' · "'!' : ··'''·~ , L·: 
. :ô';s~;:-.:~~~i~ Di CtiN_ui ::::..:M:as como ell e~t~à pérCei- o. Sa; Msms DB ALKIIDÍ: - Oh l.muilo productina.: 
taiíiluite eoõvéocido de· que iaito virá ao. aeoado eite. :aooo. S.o ricas em mineraes. ·. ·· . · . . .· -:·· , .. <~ . : 
o orçamento, nem consa alglima qué mereçà a pená' preo- o Sa .. LBJTÃO u CÍJNn.t::.-. ~ •. o .. que ·rili cóm :qae, :&; 
der-lhe a allençllo • · • . Bolivia hoje, podendo, COJilO sa~e:o· Jlonra~-~. ~eoad.or~ .. 'lu.e_' 

o Sa. SiLVBIRA DA HoTU·:-Nem ào meno8',a reCorma· me.ilá o seu. aparte, fornecer. aos mercados ilo maado ,:mil 
eleitoral?~··· ~· _ · ·prodaCtoa de su_as-uberrimas. &erraa.ei~~~o.4i.oa~.~·~e· limi~· .~ 

o Sa. LBITÃO 'u'• Cul'ID.l :-Ainda meoos.:. e por a expórlar mineraes e quina: .· ... , . ' . . 
coosequencia' ·que nlo tertii occaaillo . de discutir este o sa: MBIIDBS DB ÀiarBJD.l ::.:.:.;.E i~lo 1, pouco? < . 
assúmplo pe,rante ,O Sr: mjni~lro da ag'ricidlura, .tomo a o SJI. LBlTlo Di CUNIIA: ~ s; Ex; ealf~. qoe. uiii·~p~l~ 
liberdade de d.irigir-ma ao.Sr. presidente-do conselho, que qoe.póde. abundar os mercado~ ex.lranbos d!ls.graodea,pro.•. 
esti presenlt,'aOm de razer ae obsérvaçiies qne_' S. ,Ex~ duétos.da lavoura e agric~ltura;._nito dave ... !'~tar~,llmi,tado,1 .. 

. vae ·ouvir. . . . . . . . . . . como ee acha actualmente a Q~li:via, á. exp_o~t~ç~o A~q~~~--, ~-:. ~ 
. E,. S,r;. presid~n&e, :a minha _opinião 'de que nenhuma eil- , 8 da mina~aes, unicamente;. porqae alto. tem ãah.idc., ollo .p!,~~,;~ ~::; _:;: 
perança ·detemos ter da discutir este ano o a 'lei d_o. orça- ler. coDIIDIInicaçllo racil .. co.~ _.os mer~ados ,d.o mlln_do;._LJ:e,ç~;";:'',.:.y;:. 
menlo; baee_a-se nos. Cactos .diarios que .pre~enciamos, ·entre , porém,·.a ti· Ex., .que .me: da1xe ._cont1oaar. co~.' 0 _hon.r~~~\'2::~':~!~'' 
01 qu!'es puma o trrsle_ espectacalo q11a h!ln~em .•e repre- ~presidente do conselho. . .. . . . . ,,, ... · , : ... ,.,.:~J(,\:'i!:-~".,;?1 
.aentou na camara dos deputa~os. O que alh teve l11gar, ' . . .. , . · , . . . . . . . · . . · ,~ · ,,. ·,·~.~->~~ 
!:!r. presichlnte, mostraria_,_ ee"outràs fossem D088al circum- ' . 9 S~~ lfENPIS DI ÂLliii~D!. ::;-:-Poli Dit.O i e~ .até J~o_!ío•\:' -:":J;'~ 
atancias' polilic~s, que -Õ•ga~iilete a~lual iiito -podia~ coo li~ .• ~DitO IDiereese :em ._que v.:·E~ •. ~.a .. e.~~~~~,~~.b~; .Pf~ M~~:";>: :~2;.'~j 
n~ar na gerenc1a_dos negoc1os pubhcos, e por co~sequ~n-· •.1~en~,a,~o c,o,n_se!h~.. , . ·: . .... ,: . ,,_., .. ·: ,.c:,.,,;.;l{:;;-.•,::)'"'~i;: 
cla<que.:o req11ellmento que s_ubmeUo á' -aprec1açito do O Sa. LBITAO D! CIIIIH!. : ~ O meu fim .. boJe .~. JAAs,t.r,~. ~·,%f~~ 
senado, teria sciluçito' conveniente, ' oito pelo' minioterio; ao senado, que S. :Ex. aanhuma razito . tne· q~ánd.o, ;•lif!:· · :.•·,·> 
a.C\~al, mas ~O~ ~OirO que ~ S~ccêdesae.. . . ··'. . - "doua anoos, me.· disse que O .governo'·imperial ;nad~. 't.i~~a·. , , 

o Sa. llsrioss DI A.L111101 :.-Não. é lito cedo. Pretende com a em preza, qoe · era ~uma. empre1a· toda part!c.~lar ·:e_· . 
tiver como .Matbosalem. '.· • qae o governo mesmo nito·tloha'IDCor~aç~es a·respell~:d~l!~·; ·. -~ 
· • · < . • :· · · · · · · •• •. " · . • qoe podes!e-dar entllo'. de·uma ·maneira· cabal··ao·senadoi•- · · 

o Sa~ FJGII~IIIA -:oR ·M~~ao :-Sem: ~ussito. coobec1da.· ... y Ex •. aabe1 sr. )reilidelit.~,- e. t~m~e111; o aeoado;''~~~.ÍI~.~~~ · 
O Sa. S1tvsru .DA MoTu :-:Mo é verda~e. · ·quando _o governo Imperial. abr1u a_ oavegaç~~--d~· A:~.·.~ 

. 0--Sa.tÚITio 01 cu1181::-'Da om ou· doos ·annos tratei' ~ona_s e seus aOiuent~s ás bandeiras·. estrao~alra&, . tet~: a ,. 
deste meamo aseumplo e tive o dissabor~de ouvir o Sr. pra- nate~açito :do_ ~bdetra de. ficar .. lnte.~r~li!Pid~. pel.~s ca~. 
'd t d . lho. qoe ora me allende responder-me cboeJras ·que a 1ntorpecem apoz !lO leguas ·de~sa nave~ 

u eo e o conse • · · ' · ·,. · s b. ··v·E e p vencer e•tegraode ob·tacnlo''· comõ uin :verdadeiro hospede em.lito imporl.&.ille assumpto·l gaç .. o. a e · x. qu . ar~ . . : , . .. • ... • 
s.·Ex. nos dissé que 0 governo imperilitnada tinha com a para tornar a oavegaçito do Madeua tllo .C~c1!, como é. a ,,:",.:. 
euipreza . da estrada de Cerro do Madeira. e .Mamoré, qae dos outros co~Quen.tes do !ma zonas, e. pr1oc1palmeote.a 
éra uma em rezúoda particular. e que ,0 goyerno houvera deste gr~ode r1o,._Co1 q11e se levantou a empre,z~ da,.esl~~da 
··n '('a · p ·tudo qaanlo lhe cumpri11•. d~ Ceno do l!ade1ra e Mamoré •. O ftm d~sla em,preza, era 
l ... e1 ~~--~mpreza . . unir pJir meto de uma eslrada·de !erro_a parte -~upe!ior 

O Si. 'YISCOIIDB no R1o Bul'lco (presidenlc ·do coiuclho: · no.vegavel do ·grande rio :Madeir~ i s.ua parte ln~ellor; 
_ Nito. apoiado. removendo o ob=taculo das cachoe1raa, qne se lhos 1nter-
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1
i,i_-;f, .•• i,;i,.:-_:· ... -. :2i.g::·;· ~-............ : .. -_- .. ·-s~_s_.S:ã .. _õ·:.:é_~_m_~·-~.~':-.~2_ .. _2_ .. _-:H_ e.l_.~_u ..... _l_h ... -.. o .. _-~ ... _ .• _ ...... -...... ·--:·•"': ....... ,:- ···.···:··~-···~~:·.:·- .. 

1r- ~rt "r · ~ -:-.. ~ •• • · ·:_,~.-.:r"· .• ,.:.:.,..-..~ .... :.:.~.:~~·:<:.·:·~-~-~~.-~.~~ ... 
'Y.'l ~; ~~-3~;~;!- -. ·, .. , --~,, -~- ··--··-·~ .-~-~~~---"· .. ·-~---: .. - ··:_:_~~-.- '.-~-·-,;~~.r;:~~·-.· -
~~l~·~i- i :·t;Ji;~·l'::' ~ p'o.em,_ e. ·tornar,·· po, r ccinaeqa. enc_ia .•. -a .nave.gaçilo de tédo· o cados do .mundo'. filtei~é·pél~ : Àma~ójl~~}le;,;iiníi~n'àrá' 
u~~:~~] \~r1:1~i~ .. rio.·: _(a'Cil, . e lp,roveital ;a Jl~ÍOCip'aJmente. à' repobJiC&' :da tOiiO~ OS' ODlroi{ Df8Í~S'qq~:O::t'!~ilr2p~r' ~.~~~--C itJ!!!~~i~:~~:aji~~ 

~~~' ':'ll:'i'ff. Bolívia •. · ·· · · ". . · . , · .. · :' pe_ndJosos, senão em g~ande parte·•mpratJcaveJs;,Est~·ê a 

» ~n~::J; I :i~~ f'1::. ~ -- ; ~Jift,::::d:/:!~. :~edu~~s, mpóo~~~~ ::A~:.z:~~:'l:!: mi~~=!~:::i$' -~~~ ~:~~:·~!:.;.; .'~~j-;~' ~~~i~·~~dJ:·:s ·~-·.:;~;~~ _.; ·/ ·.:>:. 

~~·-~ •• ;1
1
.,,,·,,),11•• mer_ cadós.do mu.odoj aq'll.e_lla_republ.ic·.a fi.cará, ·p. or. as~im. OS . S .. M E · , · b . . . .lt .. 

r. " . . ' ' . . ". d. J ·' · 'd }I ' 'J . " _ 11. ILVBIU DA, OTTA:•:..-_ ·~ta_·.,•tam eoi_•·a•oplnl O' 1'~·1'1 o~ir·'r:"" ·- dizer, ccinstituindét ama p'ro9incia .o mper1o o · . ru. , 

'
).Í·~ i·.'1;1;

1
tJ;, . porque, talaerá a depe11dencia~ 'em .gu_e ena· ba de, ficar do Sr. presiilonte do consellio. _ · · ·• · · d"" ···'"'"_' ·, 

~Jr;:,1 1/r.:,r,;i,- C!lllocaila. 'eoi relacito ·ao inercado da'minba provinc,ia ·. o·· sa: LiiTÃO ~Á CuNDl :_;,Podéitlí'~sl~r. éiíi'e~r.oL~~:. 
·rr:;l'lt'ik.',i~l.li liata.l,.ci l!a.,rá,, que oii.o. pod.erà J'àin. ais .de_sprender-s_e da " ' .... - ' . ;, . '. . ·.· ... . ...... - ................. . l ,. ,,, Os Sas. MENDEs DE ALMEIDA 'R ·SJLVBlRAJDA.>:MoTTA:·::· 

1
.1t;j'~!:~·~,;::. _ '. tütela; p~r assim dizer,·da'q~elte grande merc.a~o, eeonoini:- -,._Está. . · . ~ .. -·~- , . • ;: , ~: . · 

~í~;:~ll·.ii''i..l\~11 ~~me_nte,JiillaiJdo. . ·. . .· ... ' • ·o·sa. LEJT.ÃO DA. c.uiéu~.·:..i...;~ :·m. tis:ê_'.ce.rto.-q.-u.·.e. '~~. es.'lá 
!!H.'! .. :,1f)c• •• : '· · •r:;:.·O·Sa,•·-MBNDBS.nB ·ALMBID.l :-Não Ó bom dizer ISto. · · · · 
~··l '· 1 · · · • · cipiniiio sou _acompanhado' ·por bóas 'autoridades1":com.o é, 

~f.it;·_..-'_;'r.ij{<()~i~;.· . '0- sa:~ S•L'!IláA DA :MorrA; .-.E ella niio póde tiunbem por exemplo, uma, das m_aiores que o senado· ·,tem' 'íleittas. 
~N~!ifi-; 1.~.':/;i!::':·.·: _ter sabida pelo Paraguay? . ·. · · · mnterias; o hoorado.Sr; marqli~z dé-•S; Viceilte1 qaej no. 
ll::k:ii :,,, !• •• ,;i:· ':• . •. o' Sa.' MBICIIBS'II& 'A.,;MBJDA :.;:;.Certamente. ' seu ministerio, mostrou quanto- DO seu• conceito valia':faci;.· 

• . ~ o Sa. LBJTIO Dl c. UNU·:~ Mas com .que diffi~uldade? litar aquella .sabida. aos.·productos :da·:Boli.via. ;::.:• ;;: ·•::•:_, . 
. - . - E ainda; para ·responder aos apartes ·~:om q11e· me teem 

-~·o SI.· M~IIDÍS DB ALmÜDl :--Por meio' de eetrad!IS de honrado: 08 illustrados senadores di. :.llbranblio ·• e de 
ferro.' · · Goyaz, peço licença ao .sênado para ler. algumasrlconsiile"'"'· 

OS1i.'L-Eirio ii1 CuNnf:..:....Poie 08 honrados 'se'nadoreii raçiles,,com ·que a companhi~do.Madeira e.M~&morê !~o,._ 
ljue-·me •lionrâ.in· com os· .seus .apartes, nlio sabem que· as damentou a represelitaçilo ·.a ·.que. a Iludi -uo'mell reque~ 
difficuldadea qne. a Bolívia teria para _levar os.seus pro:- rimento; con.sideraÇGes que, .fundaíulo•se ·eriJ·dadoii_e~til- · 
'duetos á'. Republica Argentina,_ ~eria~ taes e_m c~mp~ração listicõs;: · expoem,· manifestam· a· •to dá luz 'idmportaliéia · 
cõnl a<!aCilida'dé cliin qne e !la. os 'levaria pelo A.mazouas 'da empreza, que;. merecendo .-a'o'';Sr; mioi!!trà.:da::à'griciil~ 
âos·graitdes· mercados ·do~niuildo, que teria necessaria:. .tora as boas ,palavras com· que. a-ella alludiu· eoi,:seu 
nieiM dé 'prerérir 'aquolle meio à via fluvial do·Amazonas? relatorio deste•. anno,:nenhum .>acto,· nenhuma: providencia 
Isto' é intuitivo.- (Apoiados) · · ·· · · · · ·tem·~ e_ntretanto .merecido .. :ao governo .decl(ue·;s;·.-Ex;i:faz . 
.. , . . . . .. . . • . · ,... · parto.! (Londo:J . . ... : ... ,' .. • . 1 ; • ·' 

O Sa. SJLVBJRA ·Dl MorrA :-A Bolívia· tem grande' iu"- · cc DepoiS. qui!, o 'BraliiUranqueóu· ô~~màzo'nas aos ~ena 
I,_, .. r , 1 .,:. 1 

• te_resse em ter unia sabida·· para ·o i ceano. pe!o Paraná: i , visinbo.s,. ribeirinho_s e-ao .múndo.' inteiro,...a:. utilisação'~~as 
i•:,;;!! .·;· :,:!,;. < e te_ é .. Õ-~e~.'grande,in.teresse. ' .. :. : . _,,:, .. s,ooo .... millias n_aveg_aJ'eis.dos.áffi,uentes,bolivianosdaq'üéllà. 

:.•.t_'.·.í,·: .. · ... ·.· ... ':_·.;·:_._if,.•.,: .. ·~ .. ';.:,•.•.;: .. ~~-·;·•.:.·_·.··:·'·l.l,f_.-.J.·.~--.. -.·· '.ri.·~.•~~~!A· .• ·~.s_~.-~.·-~:.1,~_L_:_:r:_:s_· .. :.A_L·::: ... l.n~~- ~:.:::d:~~:::sayt:m::. ,t!Mda:~ef;e:~a~:::::~~~~~:~:rr!~~~.:~~~~:;i~~t::~~~fi!-
. . _ _ ,. pelos embaraços que a riaturezà alli.colloc9iJ ... ·•••.'.',·;.: ;<' 

;,l1! .. :
1 

•:., •1! "'• · · ccE;te uriico obstaculo à_Communi~acllii oriêntat;au:i:iliado · 
I· I''' I ' ,; ;, .Q .. Sa; Lz;~ÃO DÁ CUNUA :~Sõu. rorçlldo. Sr. presidente,- pelos incessante~ esrorcos''que' ô Perli faz para mon'éiP.'o!(s~r 
['):•':·;t ·. · •. :~,~-·! . · .. · a deixar por um pouco o honrado prt~sidente. do conselho, o eoinmercio .. • d~ _Britlvia~ e ~irigil.:;o.pÔr:vias Cêrrêaâ)~~s 
: ''· · '"I-· · para.at,tenderaos aparte.s dos honrados .sonado.res,pelo Ma- para portos seus, tom virlaiilmente collocidó à .Bolivi~ em 

~~D_!iiio e.por. Goyaz, que pare~m contradizilr,.:me,. eem q11e . absol.ota . depimdencia. ,cciinmercial;' 'é, · portantl!; · poliiica, 
taolbein .co~cordem entre si. .O honrado .senatlor pela. pro- do Pérú·· . · · ·· · ·· . . .-, · . · , . · ·,, " 7 " ,.,~· 
vincta de Goyaz quer qme a Bolivia. tenh!\ interesse ex:.: . aA:~e~nstrocéito da estr~da·def~rro do Madéirare'Màm'o;é 
cl~riivo. • • · . ·' . · · . . transferirá.'. éssá. depenileiícia pâra. o. 8ra'sit:<Dab_i:vêm: a 

· O: Sn. SJi.vBJ~l Ji1 MoTTA :--'ExcÍosivo, não. · hóstilidada direct~,-.que-'esta grandiosa' einp.reza. lirãsi!eiiá'. 
· · · · · · ' ·.· · ·· · · t.e.m. _enc_o_ntrado_ Córa do.p.aii. · .. ···:. ·.· .·.··;,,_-~·'··,:··:··.· :' O ·sa; LBJTÃo DA CUNHA :~Bein .• , tenha. iotereAae ria · ' c' Presentemente, -por cauia· dos• grandes'.-perigos ·e 'das• 

-sua grande parte, .ou quasi ·totalidllde·, em communicâ.r-se demoras na passagem das cacboeiras·:do· Mádêira;-· o ctmr~· 
, · com os•mercadoa do munJo pelo Parana: Acode 0 .nobre nho .. natural· :para. a Bolivia ·.quasi qua .•lhe·· .. é ·de .'nenhum 
·'i'"" ' · '•'l sen.ador. pelo Maranbito; e diz.: " Niio_, pelo Amazonas. >> ;i;''!' :· :i · valor, e as forcas producti.vas de sua.popalacito:industriosà' };f>; '")! ·o 'sa. Mstiliss »s Ar.us•n~ ;-Ea ui'ió disse tal.cousa: fic:~m perdidas~ o custo dô transporte'de'uô:iiíí:onéfa:dà-de 

··" "' • 'I . tem fóteresse· em ter sabida por ambos os Jogares. '' ·. mercadorias dà costll' do -Pacifico á: b' i.Paz{ principal 

.

:_J_ .. ;;,i.~;.:; __ r;(lf. ·~~~2~;;::::·, ··~~::E:~:::::~: ~i{!f~~~~~;~j~tJ=.~;1~~J2~~ 
seja -a opinião dos. honrados membros, a· minha é a se:.. quinll a. nos metnes· preciosos; áo passo . que ci conimerd.o. 

L\.' ::,: guinte: Desde quo a Bolívia. pudor trazer os 'scas pro- do longo curso da ConfederàciiÕ Argentina, paiz'semelban.;:: 
:: :.·· !_.. duetos ao mercado do,,l'ará, e ~onsoguintemente nos mor:: temente dependente de um'grando' systeniO:· fliivi'~J·'cÓnÍ1 
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. ~ffi~~~O.i~.:aa~~~a. pa_rjl.o . Allantico, é ·do, :~alor·. de tOO' n~ata11 circama1a_ncia_11; dig!cJ, ,.,qoo o,~OY!~iu~. lmpariaJ, !por 
· ~~:\~~~l'i~n~!••duo,;· dll. sua ·POP,UlaçAo, aendo, .. que o ~a •ta do .. Sr. ,presidente· do .. co.nselbo,. nos, ,diese.:, ~~~;.ama _ ·· . 
!I~!·~·~:,;Cb!lgll,a~eoas.á UíaiOOO.,. . . . '· ... • i '·: empreza particular a do .Madeira e Mamor6:i~o· B~~~rDO . 

. ···, 

'·t:.• Con
1
Cormde 

8
o u1!t~mo relaptorio estatistic_o,. o _commer_cio uada .tem.que 9er com isso. r» .. - ·, _ ,.... "·_.__ :_· "-r:1.,. ·J 

.es ~ange ro. a. o IVIa pelo acifico ·monta a 36,000 tone-
. _la das .por- .aono, _e pelo Amazonas á 10,00,0, per!azendo ·a:: Si. 'MBNDBS DB AL~IIiJ~.l-'::.Disae. mál ; :;, i~t~~.~-· 

-am,ltolat4e. ;46,000 toneladas. .. ' .. ·· - . . . . é mu1to grande para ,o Imperio., , , , ,. , , , _- ,:;;·;;; 1,' 
· . c Uma -.ez ·aberta a estrada.de Cerro do Madeira e Mamoré, os L · · 
a:fa~lidiou; ·caríssima. e .perigosa jornada_ para 0 Pacifico ... -8•. Errio DA Cu!IIIA::-'-0. honrado_ presidente do.coaie·· 
será abauilonada: a totalidads dó traCego de mercadorias e .lho; como_-que nt'gou bi. ·pouco tenípo :aquiUo:qail. ér6êràri 

. passageiro&. h a de seguir o facil corso, qa·e a· natureza lhe como tendo e ido dito. por S., Ex; ba am oa do'Jiií 'iáíió~ 
proporciooo.a, e se dasenvol•erá. com extraordiuaria rapidez, paasadu. Assim, S~ ·Ex. ·obriga.me ·a recorrer .aos_~auilaei ·. 
sob o estimulo do trao8porte barato. . . . do ~arlamento (tomo este compromisso) •· llllm·lle· proQarar, . '· . 

. .o d1scurso de S; Ex., ·. para,,.em occaeillo opporluna, ~erj8~ . :; 
«Tomando, pois, f6,000 touéladas de· -- carmos se entllo o Sr; presidente do .couselho.me·dea"Óa"' 
::trafego. pela 'estrada ·de Cerro, .a 30& alo a resposta que referi. · · _ · ·. · ;_/', <;. . · 

~.:t;~!~~·Ja:::.:::i!~'(~p·e;~a's't' ~í::~; i,S-S0:000~000 -~ ~11., MBIIDBS DB Â~MBI.DA-: ~ _SapiB_t&leÍ,~ui}a~~~~~ .~· 
· popula~lo 1)_-a 20~000; •. · ... ·.·,.. . liOO:OOO~OÔO collcilu.l~:- .. · . . . . . . . . .. ' • . '. . . ·: :·;'';\ ·-'; ;_ 

·o Sii:· LErrlo »l Cut~liA :. -=.. Màs dir;.m~--h~ ,'o 1Ío~1<~~;-:,~ ~ 
. . .,_ . 1,880:000al000 r~do .presidente .do ~onsel~o: ·'!Á. companhia que ae,Ôrlii;/ ·, · .. 

;;_,,_;r:D~duzici~,(o •;. •para o custeio:.,;-.: . 75i:OOO~OOO n1soa part construir a estrada de .. ferro dolladeira:e . 
• . . . . . . . . --'-.-~ ~a.mor6 tem; id(). mal, e por. isso. ó gov,erno .:aio de_:te;a~,; ·. · 

:{\··;Temos um producto liqnido. de •• :~ · 1,1!8:000~000 xll•~·la.u E. v~rdade ~~~ a· companhia prime~r~JUen&e,.~r: . 
· ...... ·.;.. - . , .. ,· --·-...:.- ~an1s~da par~ cons_lrou ess~.estrada,hou~e-se Jil~ito .. m.a_l, · 

oli quasUi fl/o sobre o custo:·exlremo·de f, 1,000,00~ .. lsto._.ftcou .. e~Jdealemonte ~royado _em. umu:euniAo_lJil:tl-.~11 
porcentagem que deverã augmeolar com sorprendeate fez e111 L"n~r_es, e,eu. até 11. perante,o seaado, o .. extractodà 
rapidez,· em_ · vista do extraordinàrio · deseavohimeuto• do respectiva acta,' chaoíand~ sobra·· elle ·a. auéaCió do;s.r: 
commercio· ·:de doas· milhiiês e meio de pessoas; que, ao;. president~- do. cooselbo. i 6 . verda~~ · qué. ·_até. :âe !D~-#~â 
teriormeiits · seggregadu ~no· intérior do coutineate- sul- enlllo te~ hav1do má fé por parle doS: iocorp~~ll~or.es -~e_sf~ · 
americãao, vão. afina) ter .livre·. commuoic~çllo com- 0 companh1_a; . m's o cmuel Georg~ Chu~cb, ~ pr~_mitivo 
mundo,. por meio da -estrada de ferro :·brazileira; » - .· · em~r~zar1o;- -a~oelle que fez o contracto -~om o: go-verno ~a. 
_ ·· ·0: honrado 'presidente ,do conselho· sabe·qae, ·,quand~· em ~ollv_1~ e depois com o nosso, ~standó convencido dã:pra~ 
,t:81SS ·.o .gov~rno :imperial CC:z• uangar- o· Amazonas'pcir, IJcabJhdade da. empteza e do seu ·grande alca_nce','para 
:vapor ;··a:.somma dos seus carregamentos. importou •então 0 ..:que. · ~~~ ser.Jos: ·e a tarados· est_lldoa,, .orgaaisoa nova 
apenaaem-211f:lili6~; entretanto !Oaooosdepois a impor- companh1a, que celebrou üm oo•o coutrato,.caja copia 
taucia desses carregamentos ·elevou-se jil â valiosa· somma está. 8!'1 _mio do go•eruo, com b_abeis perilos.e acreditados 
de 16,0oo:ooo~ooo r_ .· . . · . _. :. :' .· empre1te~ros, os quaes .depoailam · liO,OOO libraaeiterlin&• 
· .. '.?~o ... · .. ~ S. a:. __ .MBN. ós.· s .o.·~· AL.M .. ~i o! :.~A.·.-p· o .. i.ad. o._·,:.· isto ·_mostr. ~ .. ·a como. ~ara~l~a do seu contr.acto, obrigaildo~se~> nil~'pídi· rem ··d•nbeJro emqaaato alo bou•erem .despendido . .-a·as . 
~~~-çe~s1da~e de, dividir o Pará: e .o Amazonas em m~is_,prq~ ·obras _o equivalente áquella somma. . ·· . · : · . . · ·~ ;~::·.: . 
~·_?c.•~~·:.> _ . . . . . ,, - · ; ~o1tos trabalhadores·eetil:o oll'erecendo seaa:.eni9oa em 

-.0 ,Sa. Lsn·:io· DA CvNu.\: -E para que· 'l' · Para .senir- var1osodeparlamentos da Boliviai Mail -'de ··!iO,O'OO libras 
apenas· a· ama população de 2110,000 almas. Imagine Jk- ~' d~spenderam ·na conálrilcçllo~ da estrada ,"de"'· ferro'; . 

. agora o 1en.ado, quando puder toda a banda oriental da .E~tâ:.verlficado ·que a-·sua construcçAo total-serA•'dê 1f81 
·Republica .. da · Bolifia ter livre transito pelo Amazonas, m1lhas, e ~ preç~ ·de cada milha está. ftxado nu uovó' côii;;. ·. 
qaaudo_:os·:v_apores que .sulcam _as aguas dessa grande· rio trato em G;OOO·IIb~as, de modo ,ae o custo aa:.estrada de. · 
aervirem a' uma populacilo de 2,1100,000 almas, e Dito á ferro será de 990;000 .libras. Ddsta · somma cerca. de . 
limilada;que ora-servem, a que progresso alo poderá ele- 600,000 Iibras,estão depoiitadas no banco--de Ioglatena a, 
~~ar-:-~e ·o =-traCj!lgo co~~erci~l uo Amazonas. O •que não c!edito .da compauliia'Boliviaoa,seiido exciÚ~iY:al!l~DÍ~-:4f.~i 
ser~;áqaelle_commercJo daqur a 10, 16 ·ou 20 annos? Isto t1nadas para a construcçilo da estrada. .de Cerro. Mas.jlbmo. 
6 claro, .é intuitivo mesmo. .. . · . . • . e~sas 680;000 ·libras nllo silo iufficientes para ·satilfàiêr:','o 

. Nestas -circum~taocias, pois, quando am Coluro tlto cheio custo tàt~l dei!•• a .companhia, levando. i-consiileraÇio~do 
de_ prosperidade, de· grandeza :se affigura,. já nilo ·digo gneruo 1mper1al em 30 de Abril do ·corrente. anuo am& 
para a proviucia ~do meu nascimento, .e para aquella que •·epreseolaçao, na qual se c~nteem as inCormaçlles,qu_e.a,c,i.bo 
me_.coll~cou·nesta casa, mas· para .todo o-lmperio, porque de dar ao senado, e donde as eJ.traclei, lbe ped,i:. 'o_u a 
V. E r. sabe que uma questAo. destas é altamente politica, concessAo. de uma garantia de 7 % ~obre as 100;000 'li~ 
inJereasa ao Imperio lodo, pois, que,.; . bras que CHila!'!, ·ou a garantia. de seus_tilulos de-di•lda 

· o- s M A · A . · · d por essa quaot1a, ficando â garantia em qualquer doa do Gil 
· · • · .. ·.· .. R_~. BNDBS• DB LIIEID!.:- po•a 0-!. c~sos, uote.o senado,.-efl'ecliva·somente depois de despem.-

... O .. Sa. LBtTlo DA. CuNHA:-:; . .- o prendarmos por. tal d1das as 600,000 libras,.dapo!itadas no banco -de Londres· 
Jl!aneira as_ -~elaçiies commerciaes da Bolivia com a. pro- na coustrucçllo da estrada.. : ... ,' 
liDCi&·~o Pará é .um facto da maior trausceudeucia politica ; O governo imperial nllo deu aolu91o alguma ,á_ repre· 
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ile~taÇio allÚdida, . nem ao menos deixou ~;,·~~prêaent'ánte ' a' 'émpreza.'dó Madeira estl DO easo .da lei• a :que.:meiJrêtlro: . 
da companhia. nesta C4rte a ·esperança .de que acolheria se o governo puder convencer-se: de que'·a·:empreza~.ilirl 
beuignamelite semelhante. protençito. Ora, o senado com- ( Dfo li qui doa, e-sàtis(azer· ás outras clao81llaa :dâ~llo~~~~·~! '!!ln 

prebende ·que eu nilo posso continuar silen'cioso p·erante ··Sr; presidente,· para .na:o· cançar a •at\ençlo:· do;a!'n&do 
tio notavel. demora, até .certo ponto cenaurnel, simplés- e. partieularniente do bonrado··presidelite :do· conselho; que 
Jl!ente pelo extremo Interesse que m_à inspira o progresso sei tem de prestai ·a a discussões importantes:•em· que ~aqui 
das duas províncias do Pará e do' Amazonas. · mesmo· se empenhará ainda boje, como a.'do adiamênto;da 
· · · · . · · · rerorma do recrutamento,· que ainda nllo teve fllli, e.n 'con~ o· s.. Bnaoll BAIIIIETO :' ..!.... Ceosoravel seria deferir o cluirei, pedindo a t!: .Es:. que rerorme o seu juizô .a· i~sp_éno 

requel'iiueuio. sem autorisaÇio do poder legislativo. da em preza da estrada de r erro do Madeira 1 ·aramilré; 
: , O , S~; LBtrlo. D.L Cu~n :, ~ Seria.:prererivel que o go- que a tome deliais:o da sua alta prot.,cçito;• ae tiver·· de ·

.·.:terno iode(eriese a preten9ilo ·da· compaobla, afira de qiie continuar na 'gerencià dos nego cios publicos. ·• .' · .. ··; · •: : 
~-'ÓI:,:aeus. actuaes incorporadores desistissem de uma em- · 
preza que, a sós, nilo póde deis:a~ de ser .um grande aa- . O 811. · MBI'IDES ii1 A.LIIBID.L :-lstu é com. certe~á~ .. 
crificio. · · · o Sa. Ls1rlo D.l CuNn: - Bem·;·. desej~rêi .iuüitÓ~ 

,..,Mas acaba de dizer-me. o honrado senador por Pernam- Peço, portanto, a s, Es:.,· que tooie ess& :emp(ezi(:_i~~·:a_a& 
J;l,âeô que Cõi Di~n~stro da; a~ricultora, em nm aparte : immediata e muito valiosa prot.ecc.llo, .Porqué~ · se· O:lgmmà 

.:•Como h& de o m1n1stro (azer uto se nilo está aotorisado?» · · 
... llaP·, aenhores, estamos boJ· e a 22 de ·Julho e a ·sessão· co·- h a qoo mereca . os cuidados:. :de S. Ex., .· d iilcontl!sla':-

velin·ente esta.· · .. · . · . . .. , . ·· ... '.'" · 
· maçou uo dia 6 ·de.· Maio: niloseria melhor que o.governó, 'Eu, Sr. presideote,•nio sou dos exagerados que litigam 

em vu de lutar improficuamente para razer passar na éa:- os. servi~os ad_mioistrativol! · que. s .. Ex:' tem jiiest~4o .. 
m&ra 'dos deputados um projecto de reforma. eleitoral, im- ao ·pa}z. .,.. · · · • · · · ··· 
possível· hoje pariL o paiz e muito mais . para o actual 
ministerio, se occupasse com ·apresentar-nos. propóstas; o Sa. v;scoNnB DO R1o B1111mo (pr~aidenttÍ do éo~~elho) : 
pedidos' de creditos para este e outros serviços, do conror- -A;ndeeo muito a V. Ex. ' ' ".' · .. '·> · ·' 
.midade 'com os reclamos, ·com as exigeneias de grande • · · ·· · · · ........ , •: 
monta. deste paiz'l . . . · · . O .Sa. Ls1rlo D1 CuNIU: -O honrado ·presídente.>.il,o 

o Sa. l!IBNDBS DB ÁLMBIDA:-0 ministerio' espera 'viver conselho sabe qóe a· minha divergencia.ife s~ Ex: d:,unica~ 
·atê ·0 canÇ.a~o. · . mente pelo lado politico; porque . entendo ·que o.hoarado 

. _ .. .. . · . . . ministro comprometia cada vez mais o .nosso partido; :Dilo 
• O Sa. :LtnTAO _D! ·C~NB.L :,.-Nilo era melh?r, · Sr. pre- lhe nego, porém, os•seus serviços:adininietrativos r'·ontendo 

stdente, _nllo era preCer1vel: que o gov_eroo. ped1sse ás cama- ·me sino queo ministerio os tem prestado. Direi mais; :em 'oc
r~s.cr~dltos _para este e outros serv1ços semelhantes, ,e di- CMiltoopportuoa terei at6 de agradecer dea.te Jogar .act .. hon~ 
I1genc1asse soa approvaçlo ? ~á vê o n~hre senador que o rado ministro d11 marinha;· por exemplo,_: os ., serviços de 
seu apa_rte. nlto te~ procedenc1a : além de que o ~overno, grande monta guo tem feito ao· arsenal da minha;proviucià : 
.que se JDiga.~utomado .para ~ito grandes co~mett1~entos, hei de dar delles · (ranco e insuspeito testemunho.• c ; .,. : 

.com() presenciamos ·todos os d1as. • • • . · . Já v• S. ·Ex: qu·e (alio com_ a maior sinceridade; .unica~ 
·O· Sa. MaNDBS DR· !LMBIDA :~Quando ello .quer oilo cn- mente in,pirado pelo interesse, pelo amor filial que:,nie .me-

éontra obstaculos; . . · · recem 11qoellas· regilleis. ·tome S.' Es:;·'sob ·eua·immedia_t& 
o. Sa. LEITlo D.L CuNJJA :-: •• não se J'ulg.ará autori- ·protecção a imp·ortànte empreza: 'do Madeii·a·,: porque :me 

· d · · d 1 parece que do Sr. ministro ·da agricultara• exclusivamente 
sa _o _para 11,nimar e a gt~m modo ·a empreu dll que me pouco .. ou nada ser-nos-ba .. Jicito ·esperar, c. 0~ .r• .. l&çlo á 
oecupo con·cedendo:..lhll algum favor, q..tando não conceda essa empreza, tão serios silo. os obstacolos ·eom que 
o qlie·'ella lhe' péde 't Não a julgará o governo com direito lutam alguns dos nobres minis~ros, quand'o:pretelidem · go~ 
ao favor da lei de Setembro do nnno passado? · vernar por si em suas respectivas pastas.". .· ; ... ,,_, . 

O Sa. B.LtiBOs B.LIIRBTO i-Oh I Nilo tem nada com isto· Se 0 . nobre visconde do Rio Branco nilodoma'r''•a·eín-
.a lei. do anuo passadu. . prez11 d_o M:1deira s_ob sua immediata protócÇ~o, aiúiito fizer 

O 81.- istrlo DA CuNIIA :-Pois é· justamente . 0 'que com que seu dign~ collega dê um11 solução· ao· assumpto, 
pergunto··ao governo • .\ lei do anuo pas~ado nilo .tem elle dormirá talvez largo somno" nas pastas daquelle·mi
nada eom isto, diz v. E:.:., porque 'I Elia displle qne 0 oi6terio, e.entilo, assevero á S. Ei., a e'llpraza se :sacrifi
snerno , garanliró. os juros de 'l o/o· ás companhias que cará, e o-Imperio ficará. privado do riso.nho (o(uro que' lhe 
pronrem, além de outras clan!Uias,,a de aer-lbe p_ossivel assegura om11 obra semelhante, quer ·Íl conaideremos:pelo 
dar às suas· estradas uma·rend~ de 1 o;. líquidos. lado politico, quer-pelo lado economic_o. · \: · · ,:.::;,,: 

Peco ainda á S. Ex. que promova a enviatura,.~das in
O Sa. BÃRIIOS BARRKTo :-A lei refore~se á! conces&lles formáçlles, que solicito, com alguma urge:pcia, ,pctrque~e:te, 

proviaciaes; nlo tem nada· com em prezas estrangeiras., contra aqnillo que espero, tiver. do diseulir~se .nesta 1casa 
O Sa. Ls1rio DA Cu1uu. :-Pois a estrada do Ma- o orçamento da agricul~ara, dev_o nessa, occasi~o deaenvol

deira é estrangeira ? Mas esta. discussilo oito é para ver melhor as minhas tdóas em presença das .ln(or~~~.ll.es 
agora ; eu esperarei pelas informaçGes do governo; por- qoo o governo der,. resolvendo algumas'objecÇlles éoJ!l:ciue 
.que lhe pergunto se elle julga que aquella empreza está me bonrara'm em apartes alguns dlis nossos · illuatres 
eomprebendida na disposiçlto da lei.'do a.nno pa~sado. collega.s. . . ·. , · . ·. ' · · 

ElltiiD talvez eu possa mostrar ao honrado senador' quo Fui apoie;do ·o requerimento e·posto illb ·dlscttsslto.· 
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· · ,~lO:IIIrii:~I•CQnd~ .do Blo. Braaco.,.(pr:ed~ . :O Sa. VJ.sco"DI; Do_ B1o Ba.uco. {pre•~nt• :do . cop~~e- . 
4(;Atill!clo.c~ftl·l~) . ::,~sr.,. presidente, et(n~o .. iné. OppOIÍh~ ·l~~): :·.~ ~reio qúe" essa co~m~a,i~~ÇIIo,' 'P.~·~;~.o:r&e;:lfã:BCI;" 
ao. r_eqaerJmeuto do nobre. ~ena dor pela. prOVIDCIIL.dO Amazo- -lma DOI pó de, tamb.em ~er_ znUitO ati~ porljue :nol.'tru o 
uu,~:para IJOe;veaham aa.inCormaçllas .IJU& S. E1~ deseja'; eomin.ercio desse paiz, ·que eiiêerrá ·em si. gra·adea,.ehímen.:. 
t~A_e posío1 .• porêm, .dei111r, do fazer algumas obéervaeoea á. toa de riqueza: 'Isto interessa dé ·eer.to: .ás proviaeiAa ·lira-

. ÍYi.sta•:dci:,calor'.com que o ilobre.se_nador se eóuneioÚ ·em aileirui do Amazonas. e' leia_ oulroa. ribeiri.nhoi limitrophes, · 
favor:desaa: em preza.. •. • . . · ... I-er·ú, · Venezaelà, Equador .. e Estados da C~ lambia~ , ;o; .· 

~:'.'.::'Q S~.:)ai1~Io :o.Ã_Col(DA :-Motivado . u~ieamente. pelo A- emp~eza do _Maníoré :~ .al~delra dirigio~se alliQI&IÍie~te · 
. ili'te're!se· que· me ·mere·eem aqaellu re ·ii!es. ao governo, . pe~1ndo aallho_, mas o senado. &odo,aa.be .o. 
, •· '• ·'· ... ·. . . · . . . . . . · . E que se tem publicado a reape1to . dessa em preza. ·Levanta-
,,: .. 0, Sa; VISCOI(DB ·DO 6ro . Bu.Nco (prelidenee do con1e.,. razn~se qóesUies graves s_obre a soa gestilo :~ilanceiri 'i :âi 
lho]:-· •.. ,-e das. censuras immerêcidas, .IJoe dirigiu ao ga- corre$pondeil'ci~8 de :Londres, publicadas no · Jornal ,do,: . 
biuste: . · .· . . Commercio; nos 'teem. referido· qae ha 'taes qoeati!e1, qut~:ie:.-. 

Em··:primeiro logar·notareiiJoe; quando, o nobre senador pli~_em duvida ã·direcçilo, que &em levadg a 'ellipre:i:a, e)a~{:': 
Callo,ll o anno passado, ereiõ eu, neste negocio da em preza da réeeia das eondiciies do seti bom exito. · ···;s~~._ .. 
estJâd~ .. ~e:.Ce~r~ d_o ri_o ~~~ei~a, eu nilo disse· que o govern~ 0 Sa. MBN~ll; 0~ ALMBIDA: -·Apoiado. . ~-<~< · .·· ' 
.do., B.rae1l> nada. t1vesse IJDe vêr nessa em preza; pelo con- . . . .. . . . ..• .. ~~:;.~, .:' 
trario'; ~bser\'ei · q~e o gonriio do ·Brasil, • chamado .pelo . O Sa. vrsco11DE no R1õ BuNco. (prelide~tfs dg. conieliÍO),;; ': "· • · 
da 'Bolívia a éoncorrer p·ara esse· 6m; prestou o seu·. con. -0 govern.o da ·Bolívia, mais inter~ssado, porque Coi:.qá'ém?;;;;_ 
cnrso cómo julgon conveniente, .. !l tinha satisfeito leal e· contratou a empreza, uno resolveu ainda por soa parte~ô'?'·':::- · 
.péiniaaUnénte 'osJavores a que. se' ob.rigou. lli se vê que que convém rá!ei para segurar o andamento e conetrís~t{r · ., 
esta'respostiP. dilrére muito da indífl'ilrença que .o nobre dºs seus trábalhóil. .· · .. · ' . . .... : .. 
senador me attriboio. · ·· . . . . 9. ·governo imperial do ~o dia compome~ter:lie·~ .a 

·., ·,~,Nil~:tra..ta!'ei,de "'preciar os .. da.dos economicos com que a.ox!lios, ain~a qu_e. depend~ntes .. da . approv&Çilo·· :das. 
o .nobre senador. pretendeu demonstrar quA a emprnza · -lo eamaras, sem perre1&0 conhecimento do es&a'do_ .~easa ,ne;, 
Madeira é de grande utilidade â ·u~livia e tambem ao Im- g'oeio, sein apreéiar:bem as circainiltanciàs· da empreza:-e 
perio;.:creio· que, U· (~r levada a ell'eito, ha de ser .um aos salier se o governó boli.viaoo está resolvi.do a sostlilital-a~ 

· doas.:paiie!; Mas o,uobre·senador, pogoando ·com: tanto porqu6 a em preza depende prioeipaloieote da. ··proteeçlo 
· éalor:-por esse melhoramento; .Dilo .se .mostrou· .bem iofor;,. da Bolívia. . . · · · · . · · · · · . · -: · , .. : . 
mado:sobre os meios- de;eomm'anieaçilo,da .B',Iivia para o E!creveo-se á nossa leg~ça:o em La Paz, .para que, 'se-

;éxterior.: S: ·Ex • .fall!IO,-nos da.·parte. oriental e. occidental entendesse com. aqaelle governo,_e procurasse Íll(urmar-se 
··da· Bolivia e a ·Bolivia, ,como: todos os paizes, tem tambem .das soas intenções e . do verdadeiro estado. das · cousas; 
:·Norta.,e·Sat.· ' .: ! , • . '.· . ·•; . · ... · -. EssasJoformaÇ1ie(alnda 0~9 _'vieram completas._ •. : .. ::· ·. 
• ''· .. 0!-a, a :Do li via preteode mesmo hoje_ um ~ei.o de ~~m-- O, ministerio .da agricalt11ra ~st~ e~amhiaado ·o~ e.lemen
·manlcaçlo.·desde Santa Cruz de la S1erra, ou Santb1ago tos que .lhe .. roraoa apresentado~ p~los,representan~ea ,dos 
para a nossa .po:voaçilo de Corumbá (apoiados) ; já . existe empr.ezarios: nesta Côrte ; . mas, .se,odo o. assumptó :gr&:!e~ 

-coínmercio .entre ·a .Bolivia e o Brasil e por· intermedio ·do uilo devendo- o governo ·trazer ás' cama~as. u~.a proposta 
·Brazil,eo_m · o a noaeoe , isinho,s do ·Paraeuay e do:Prata,,se- de auxilio sem. estar. habilitado a miaistràr-Ih~s todos os 
-"goiiJdo:esse.eaoiinho de Corombá IL-Santhiago. Os eom- ·eselar'éeimeotos que o caso. exige e que as poblicaçlleil; a 
~missarioa da.Bolivia para. a dé>.mareaÇlo.de limites e· parã que ha pouco allo.di, suscitam, nilo é de 'admirar:que:o 
•outrós encargos teem·v.inde~·por::.áhi.ao)io ,Paragoay., ·: ministerio .da ágrieullura, que uilo Jem ~o~e~~;t.e.esse-oe- . 
. ·· :~'o'sa. 'SrLv11111 ·DA. Horn:..;;_ loterromperam ag~ra;: .... go~i~ ao se.a cuidado, mas·mui&os outros! ~llo fosse tão 
•<.::.;· :o. . . : ·. . .. . . . : . , . , . . · · ·sohe1to quanto o nvbre·senador pela ·provrncla .. do Amazo,. 
.. ·.·:. 0;.~11.,vupoft!'JI no _!t1o Ba1~coJpreside~tedo contel~!'J.: •uas, que está melhor. informado e :não· tem,a .. respo~aabili- · 
-A10da ul~1mamente perg~nto_a;~a ao. gove~n~ do Bras1l .da~e .otllcial,· quizera _que o g~ver_no ·se mostrasse,.,, "'' . , ' 

.ae •. e~tan .. dlsposto,. a~tenta .a atiiJdade dessa v1a de eom- Pergo~ta s~ Ex •• ~e julgam~s .que a. emp.~!lza -~o e~minbo · 
·. manltaçllo, _a ~oncor!er para que e lia f?ue melhorada. O ile Cerro do Madena está no caso das que _a lei de U de . 

·, govern~:imperial,uil~ 1e' mostrou· indi~~ren(e, ·uma vez •IJue Setembro do anuo. passado procurou Cavorêcer,·a'atori!Jàodo 
~Dilo ~e.lhe .~eça . ma1s do. que u~ aux•ho raso~vet ~ ·o go,veruo plira conceder ou. atllançar garantia de jrmis. 
: •·A R~pu~hea tem tambem aah14~ p~ra. ~ Pa~16co ·por ~1a EYidentemeute _olW se trata de· uma estrada· provincial; 

, do.te.rrltOfl()· do Perú pulo ,porto da .Ar1ca :. tem coDmu- Uma via ferroa· destinada ·A eomplet&r a uavegnçllo de·dous -
,nicaçilo.,par~ a Repo_bli?a Ar~en~ina P.ela . p~rte !:!ui, que rios, que ligam o Brasil á Bolívia, é ama· estrc.da interna.- _. 
confina eom as pt~\'lnCJas de JuJDY, e Salta. · · .. eional, nllo ·é ama estrada provincial. ·• · , , ,., ,·.·: ,~ 

'·' o:Sil;'':LBITÃO DA CUND.\ :·_; I~to é o'.que o g~verno . o gov~rno,· poi8,_n~o poderia_coneo~er; e~ minha opi-
imperial'devi&.:,.acaatelar. para neatralisar os. esforços des- n.•llo, salvo melhor JUtzo,.garant•a deJIIfO!JJDdep.e~donte-

·.-ses paizes, qua estilo procurando neutralis_ar os nossos. . mente da . approvaçll? ~as. camaras;. mesmo. para e!tradas 
.. , · . ·. · , .. · . . . . . . ~erae_e dentro dos hm1tes do Imper1o, a le1 de ·ii de Se-
. ,o,.s~. vrscoN°S.. Do ~10 Bn~~co _-(pre&r~e~te elo com- lembro. não' · permitto que o governo conceda esse favor . 

' lho~ .: .- ro~tan~o, a ame~~:, sa.hlda da B~IIVIII para o ex- indopendentemente do voto das camaras, qoamo mais para 
te~1~r- nllo _é. a VIa _do_M,.moró e ~o Madeira. - uma ostrada qu'e nllo serve sómente aos interesses do Im-

O Sn. LEITÃO D.\ CuNHA: ...;..Nilo disse que era a. unica, perio;· mas tambem aos d~ ··seus visinbos~umã estrada, 
mu .. q.!Je. erll!.a mais racil. . . · . . · · • ~omo disso, internacional. · · ' · ·· · • • 

'·' 
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·.Creio,. · pórlanto, qme o acto d~ governo,. que 8zer ai':'.· .• Sr •. presidente, eu continuo a entrar no ,debale!:>aeoipre: ' 
gu'áia '.coaceáíao i'eiupreza de qae. se trata, na:o poderá rorçado, Agora o sou· pelõ :nobre·. senador peta: proviacia': 
pr~sc!odir}cVcoucnrso das· ~a~aras; depeufierá do _poder· da Bllhia, que hontem, nas dimclildadeil, em. que~wàchoul. 
Jég~lativo. En antecipo este,jilizo, porqme .o nob.re sena- para. explicar o desalojamento da commiua:o actuaL::de·· 

·dor. me· provocea,.a enu!Jcial-o com_ as soas. censuras. M~s legislllçlto, de dar o seu p,arecer conjanet&iriente: com:,.:a·. 
penso ·que nllo é. am juizo ·precipitado, q ae o espirito e a :commiss:to de marinha o guerra, que a olto . qaiz- .po~, 
lettá da lei deU de.Setembro de 1873 convencem de que companheira... · · · : _,,; ... •' 

. essa empreza ull:ci deve ser classificada. entre as 'que podem o· SR. MB!CDBS' DB ÁLMBID.l : -...... Estava' àboriecida com: 
ser a'o.iiliàdas · pelo gonrao· sem especial approvacii:o do ella. . · ....... , •··" 

. cõrp!) ,legislativo. ·. ·. . · · . · . • _ 
.· Ainda q11àndo a . emprezà pudesse ser auxiliad!L pelo 

g9veroo;' independentemente 'do consentimento das _camaras,. 
parâ;. que ·o governo assim o retolve~se,. ror a preciso, 1ue 
os émprezarios exbibissem todos. os dados e documen!os 
qué a mesma lei do áouo passado l'xige. Elia exige ~alguns 
trabalhos de engenharia; esses creio_qoe a cm preza os ·tem, 
porque já está em vias de execução a estrada de .Cerro. 
Exige iororinaÇil'es sobre o rendim.ento provável da. em
preza, comparado com . o custo das obras, para que se
possà avaliar qual o ónus .que, em virtude da gar'ántia de 
juros;·peaarâ sobre o Estado: nli.o sei se a empreza ·apre
sentou todos. os· elementos oecessarios para· este juizo: · 

'·Está maoiresto que· o nobre .senador pelo Amazonas 
foi · injusto quando, por esta causa,- Iez censuras · tll:o 
aiíi&rgas ao nobre ministro da agricullnra e a todo o 
gabinete. - · 
· () Sa. B411Ros B.uRBTO :-Apoiado. 
. O· SR. VJSCO!CDB DO IÚo DuNco (presidente do conse

lho) :_;E,- como S. Ex. ·aproveitou o ensejo' para. c!_izer-nos 
que está em: divergeocia polílica, e que apenas nos conced~ 
algum juizo ra.voravei pelo que toca â administração,. eu, 
agradecendo · muitn a parte favoravsl do jaizo do nobre 
.seoador,._sinto- dizer-lhe que, mesmo em nego.cios adminis
trativos,, nós estamos divergeotee, como o provani as· cen
suras 'qne S. Ex: acaba de dirigir-nos a respeito da 
empreza do ..Madeira; · · · 

Posto a votos o requerimento foi approvado. · 
Tendo dado . a hora .designada -para a 1• . parte, 

passo.u -se á 
SEGUNDA. PARTE DA ORDEM DO DIA. 

, ~ . IIBCRUT.AMBICTO 
Proseguh1 a !l•- discosslto da proposição da camarlt.' dos 

Srs. deputados (o. 207 de 1869), relativa á obrigac:to do 
serviço tio exercito e armada, começando pelei re'queri-
monto. de _adiamento. -. . 
:o.s~. Ribeiro daLuz(ministro da marinha):. 

-:Sr. pr~sidente, as con'sideraçiies que tenho de fazer 
ra_rer~m-se antes _ao projecto do ~ue ao adiamento, e por 
consequencia d_esisto ·da palavra. . 

O Sa. PRB!IDB!CTB_:-Tem a palavra o Sr. Silveira da 
Mcllta. · 

·o •r. Silveira da llotta 1 - Sr. pres~ 
dente,. inscrevi-me a. respeito do adiamento , porque 
tinha ·visto 'que o nobre ministro da marinha est·ava ·ins
cripto ein primeiro Iosa.r, e era justamente o que me aoi· 
mava a. entrar oeste debate. Mas, como S. Ex. reserva-se 
para depois, eu, posto que não lenha senão u·oia vez de 
fallar sobre o adiamento, ·nllo tenho ro'lledio sonlto _usar 
da palavra, que me Coi d11.da. 

O Sa. SíLvsru DA MoTTA.:-.. • nesta~.-difficuldaciea · 
em que se achou o nobre senador pela. provincia da u·abia, 
S. Ex:. devia achar a razão e a raiz da razii:o por que a' 
commissão de itgislaçll:o foi ex-pulsa da cómpetencia·: pàrá 
dar o seu puocer sobre um projecto de lei de recruta
mento. Mas,. como talvez por qoerer fazer espirito; teve· a 
bondade. de appeilar para o· men· radicalismo· para achàr 'à' 
razão ddste pr~cedimento ·da commi~são, -eu; que • soú· 
sempre prõmplo em acudír a. todas as- recommendaçiies do 

mou mostrado collrga, · oilo' posso deixar· de ·acceder'nesta· 
.occasião ao sou-reclam(), aliás muito obsequioso; e qae•me 
proporciona tima. occasiiio da entrar em u'm.debato,. de:. 

.que en aliás fugia. . .. · .. · .. :_,· ;_:' -,ê· . 

Como já disse ao nobre senador, posso ém doas P.IÍla~ 
vras satisrazer a S. Ex.; ·dizendo a raiz'·deis,dacto. A"raiz, • 
e O segredo da S~l\ expu!Sii:O da COmmisSi!:01 '(oi que a COm" 
missão de marinha e guerra. oilo quiz qõe,o.:nobre senador 
metlesse o seu bedelho n~ trabalho que· e lia·' estava: ra,-,•· . 
zeodo I Nilo ha outra razll:o. Tendo havido um.a commissll:o 
nova, que substituiu a defunta, a· délermiliacAci do ·sellado 
pata que ambas as commissiies -des'sem parécer scib're' 'este': -
projecto subsistia, e, portanto, devia. ser ouvida. a_ respeito· · 
das emendas oll'dreciJas. (Apoiado1.) Isto é Hquijlo._: ,- · 

o· SJi. MENDEs nB ALMsnl.i. :-,Ma:s-~ão roC~:êôiiiiiÍlssilci' 
de marinha e guerra; C11i um !I. commissão caÍúal, .o qiie ·ê: 
muito dClrerente. . • . · . ·-' -· · · .. - '" · · · ' 

0-Sa. SILVEIRA. DA l\IoT~A :~Mas este incidente. aiDda 
se' complica mais,. porque as emendas -que, :a . cómmissão
d~ marinha e g~erra. olreroceo · a'. ~ste projec~~, · -~eguiad~ .. 
declarou·o seu·•nustrado. ielátor, que lambem roi rolator. 
da· deruota commissão, Coram· olrerecidas ae accôrdo_.com. o: 
Sr~ ,mi~istro da·guerra~ Nu te hêm o sen~d~,.-que O}IÓ,br~ • 
r~latqr da commissão doclaro'u sempre. que .tio~& :.~1f~re':' .. 
c1do as emendas de accOrdo com o nobre. ministro. d&. 
guerra, .não com o nobro 'ministrei' da mii.rinhâ; que ~-ror 
posto de parle nesta qoestllo. Ora, oma vez qrút a·s ·emen
daa Coram olr~recidas de acc6rdo. com o. Sr; . ministro da. 
guerra, e5tava claro quo a commissão nova tiphil de ser .. 
ouvida lambem. Quer ainda o nobre senador pela· Bahia 
mais. explicações ? Pois o nobre soriaaôr,: pensâ, . q'ue ,o_ 
Sr. ministro da j;norra gosta de "commiÚiies-em- qao estll:o 
m~mbros da o.pposi~ão? Nllo gosta. E' m~líior,J.l(ll& .c~~_.. 
m1ssli.o de am1gos. · · . · -.;;,,,~, : · · · 

V. Ex., qne mo está pedindo a raiz· deste acont~cipi~uto; 
nil.o se recorda de que na eleiç:to da commissiio·dé·>res--· 
posta â ralla do tbrono eu obtive. ig~a\ numero de_' votos 
que o Sr. Jo~é Bento d.a Cunha Fifíueiredo. S. E_x. excluiu
se da comm1ssllo por mcommodos de saude. T1nba.de ser 
eleito nm membro para subslituil-o. E V. Ex., qÍle gosta 
de saber a raiz.' das cousas, oll:o vil que· até o nobre IJresi..: · 
dente da casa nem se lembrou mais do qo~ a minoria do': 
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1S 7, tC,,ici)~ 
Sessão -~m~~22/:de ,--~ulho. , -- ~~;~·-·_ :·::·.;~_-.~;:_._]-~ ~--~---·--~-: 

• . - •.• :·. f - '~.' 1 . 
a-e-u~d-o~~-~~o-b~~-~-a~d-i-a~v~o~l~~-~~~-1-}~u~~~ •• ~~~~-i~~~-~j~~~o~~~r-.~h~s~é~?~a~~~i~~~~~~~i~~~~-~~~--~,-"~P-~~~--~~~~~p-~-~~c-~-;~.~----o~•-a-~~-~--~-~-~ ~~~-·~~~ 
Belitô<'da:rCánba'f'irueiredo tdui·posto'de parte como am ••e pede. _ . ·. · '·'·' '" -•. ,._., ~ .. -, · ~.-· _:_~_-_> ;_; , __ , 

honiem impoeei•el·parà aa·commissllea·d~ casa? Eu aceitei: ··o _Dobre presidente do·conselbo·no_&e que_eata,dilcuaelo . -
cj·Cpapet-de impossi•el que· o governo me ilã. Mas o Sr pre-' :tem ·corrido sem que eu oella tO IIII pàrt_e ; . DilO 'POISO . _·. ,_, -:.:.r· .. _: . 
aldeota do'conselbo açodóu-se tanto neste negocio·que nilo ;merecer a pecha _de protelá'dor ;··_posá~ -,aiit~·- mereee(!i. . ; : __ ,· ·J.f 

·quiz qi8;-Jlém·a casa:foue· conaullada,·e que V:Ex. no- recrimiilaclo, __ qaeV.'Ex; feil boatem· ao-nobreseaa~r :-;:? ~ ·.:/ 
measse logo, mas que V. Ex. comprebeodeise que oilo ·pelá proviocia do Rio 'Grande do Norte,·· ·po'r ·Jiafte~: _ . -~ ___ :_:_._-_-.· __ :_-_-_-_:_--~.~ :,·-· __ ::~.--~.-.···,·1:_\', 
podia:· ser do ·agrado do governG que na · commissilo de tomado parle na discusslo. anterior para melbor~r-o1Ji'Ô-f' · ~ i 
r~~posta ã falia do _lbrooo entrassse um membro da oppo·- jectci,_ recriiDioaçlto grave (iJpoiado1);: porque;. ·qa~ndo ae_ ~ 
sJçlio, _ trata de um senador _das proporções do nobre I~!Jador: • 
':>()ra,'á'vista··dist~ eu creio que· tenho já exjllicado ao~ .Pela pr'nincia ·do Rio Grande_ do Norte, ·'o bom~m;:da. · -~---,~i· 

nobrti" seoadui' pela' Dabia ·a raiz da queslito~ .: · discliaailo,. da palavra pollei'osa, como lançar-lhe em, rost!», ' · ;·. ,~- f 
· ··-· ·· · · · -que se· calou? Porque ti fez? Fui calÇolo?'F.oi rec;ei,ci.J.' :. · ··:-.:_J 
·OS". Zacnus :;.2..Agora_6 que· estou percebendo; Foi reeerva? Nenhuma dest•s_ explitiaçõ~s p6de aat!éfa~er. ·~· . : 

;, ·(). SIÍ._SiL~~ 1 u, J!A u·oTTA :-.0· governo nilo gosta· de_ ap honrado senador, nem ao senado. Por isso ea até, agra~ ... - :·; ~:, · ;· 
IJiem~ro~ da-. opposiçlo_ em certaa ~ommis~ues. Em algo- deço ao nobre presidenta do conselllo a ha.manidad~- ~~m· . _·_~~.v ·y 
m11s taes c~mo li.Ae ,bygieoe p~blica... . . _ _ qae uoà trata, a DÓ$ qao ·aomes simples senado~es. . , ·. · ,. --~ ._. / 

o_·_··sii.'Z.ü:.i.IIJ_.Ís :_;_A._ ''de'êam_.~_ras:muóicipaés. o Sa. ~lCUIAS_-:'-S~nadores ra&Ós. . . . . . ,- ,:··-.:1~ . .;-. ' . ' ~ . :~, ;'; ~ 
. -0: .. 's -· . -· . : .. -· -. ·.-- :·.. . . o . o . I'' o Sa. S!LVBIII.t. Di Mon.L :.:;_Màs DilO mereço _apeéha'. 
_ · a·. ihLVBIR.L ~A M~ru ·-··.".-de eslatJslJ_ca e a·_ de_ protelador : é· a primoira vez· que fallo ·.óesle-.pro..: :·~ . 

gamas -oulr~s -ass1m -a1oda se_: póiie ac~oml!lodar algum jeclo~ Eolrelanlo,_ S. _E,; •. bem acha.que:nlo_era p_~eci•o · .. :·, -'~: 
· ad_honorem. ~:~as nessas c~mmlulles d_e~Jc~das nlto. _ que eo _lallasse, assim como era preciso que .O.!lO~_re via- ,·;. _;I i 

·. PS11. _ v.•scoNDB oo Rro BaANCo_(p~esident~ do corasdho): · con:le de. -Inhomirim ._faila_sse. Eu lambem .acho .qae elle '' ~ .. ~:-_ 
-~~s~ 0~;::Be,:~9 ~a~:;·~o~co~essa ha: mas crei~ ~ue ~::!:lbt:r !•l~:ft!ãa~:!san:: :~~;;a::!r:_P~~~~~~;.~~!: :.:',~0.--'~_r-_::-
110, conselbeiros de Estado. : · .- . _ o nobre pres1deote do ~ooselbo. fo1 cruel ; mesmo porque .. 

. · . . .- . _ ., . • _. _- - - · .. o sendo está coo9eoc1do de que o nobre-senador .pelo -~·-' ~~ ": 
.. J>. ·sa. VISCuNDB n_o .Rto BãANco: (prende,nte do conr~lho) : Ri e Grande do Norte devia -tedallado contra· esta lei; é 1 .. ;_ !·.·x-----_. 

~~~;. ~e~-~.or co.--~r. Parailag_liá J11Z ta~bem parte. dúom-. que o nobre· presideote-'do. conselho devia, ter & geoero~: I.\ .. 
m1ss1to. : · · sidade de oilo tocar na ferida. ' · ·· .,, : · ·1•. · · 

o: Sa •. StLVBIRi D.l Moru ;..-..()s conselheiros de Estado' . o Sa. Mg_~DBS DB-.l_LIIBIIÍ1-::-De DilO magoar. . . .': ·. :' l' r,:: 
silo ~xceptuados'. V. E~.jaz a~:: dislio.cçllo muito grande, !_J t, 
por~~~ fez~lhes a honrá: de S!m ?astar com elles e o'lto se o Sa. LEITÃO 'Di CuNn.l' :~Principalmente::qa~odo ·-ó~ f:) r •.• 
aga_eta comocisco. /.:. . seus . incommodoe. de saude silo patentes; .elle.tem e~&a~o - n· ~ 'f 

O Sa •. SrLVBIRA Loao :-~1~-Hdo. doente. · ·- · · · · : ··• f 
;• o· Sa: SiLVBIU D~ . .Morr~ :.....:.o nobre 'slloador pelo o ,SI. S~LVB~II.l.DÁ._Moru :....:.:Sim~ senhor:.. . . . . . . ;: ~ . . ·_:· _'-llj_._·.: __ ~----_:_1·, __ .- ·' 

Pará' ejl'ã"em ;risco' de·· eoi ··ciaalqlier.•dia __ ioctimr- áo des; Mas Ílilo tenho tomado tempo ao. senado., Goslo:·decin_-' _ ~ 
agràdo':de S'.Exo Eu estou á espera do primeiro discurso sistir~ nesta idéa, porqae o nobre pre~ideote do, conselho.. ,, 
qué-Si:Ex;, fiz~r; par~ vêni,quelhe oacce,de, 0 oobre.ae::: préteáde jiutiftcar· as (liDissihis do governo DO_ cumpri;; ·> ,: % 
nà'dór'' é" conselheiro· de E~tado, ·tem' e~tado 'nhi. calado e __ menio _das cond-ições de ·seiis devere~ parlámentares ·com _a. _ .· f. L.·- 1 
razlbêm~porque, se'flzér algum disclirso;'ha de ltir it. mes-: protehçiio _das camar~s ••. ; . . .. :"c 'o 
ma"sorte que tiveram os ·Sr8. viscondes de.Abaelé e lobo- o _ Sa. Z•cuus :-Com à, parede ; alio se eaqaeçà · '; l·} 
m},~im,e,conseJhei_ro ~a.b_aco_.' _. __ - .. . . · . , deste -ponto; _ · ·' ·. ·· ' · ' ~ ::'" 

0-.Sa. StLVJnu Lo.•o,_:.._.,-A.poiado. · O .sa:SILVBIRA o.L MoTT.L ::_ ••• com ~s'iiiterpellaçlle~ ' 
1

- ~ 
.;0 .Sa.: MBNDKs ns A~MBIDA : - Agora esta:o unidos o a impértinéntes da camarà doe- deputados, com , óa1discáriioa ·' ·' 

qdesllto religiosâ. . · · ·· · ., · -· · · extensos daquena camara, com os 'discursos 'extensos :'1do' - --- ·· ~ .. J 
:_o',-_.s_á.~i.íc'o_N.ós_o·o R_ 1 o-BnlNC~ (p'rctili._ênts do.contelho):: ·senado na discuislto -da lei do recrátaménlô~ assim étimo:·_ -',_-; 

·- - · · na qoesUio religiosa ; e enlito-eu·devô tirar· de aobre -'mhia' , :,_
1
- : 

":":'.EIJ_ __ re,speilo- \' l~d~(; lenbo. a pena~ exercido. o direito. de a respnsabilidade, e conto que. o_ nobre presidente di_!. coo:. . 
defe~i\· · . . : . . se lho me farã a justiça de reconhecer qoe eu Dilo tenho :~_; E,. 1 ._·-._ I· 

o Sa. Silfvsra:..;. D! Moiu :-Sim, senhor; e até com- concorrido pa~a a protellaçlto._ . r 
ama .dialiricçilo, que eu lbe agradego,. e' -é que -~mais O ·si:·FIOIIBIÍI . .L DB ____ Msi.Lo ::_Nem eu. . -~r' fh~--~~---
bumaoo comnosco do que com conselheiros de Estado: : ' ' - [ · 

o SR~ SIL~IÚR.l LOBO :-=-!poiado. o s .. ·. LBI'I'ÃO -D! CUI\.Dl : - Aqai nlio tem -havido . ; L 'i :"1·: 
. . . . protellaçilo. - · · - . · · - : : 11 1- ,• : 

O Sa';_ Z.(cnus.: -Isto é. ·verdade. . . . l
1 

._ J_! ~-- •.;: 
.-- · - - · - O Sa. Fwus111.L IÍB Mui:.o :-Nenhuma.. - -~ 
O~~~. SJLVBIRl DA MoTTA :-Já,que •im ã tribuna para · · ·· ·- '. 'j' i_\_f 

· obedecer ã .. _exi~>encia·do·meu honrado colle.,a, quero a pro-· O Sa. VIBIIIA _DA SJLVA :- Estamos 'em-pleno ocio. _ . , -~, 
D D . . . . ~~ 

veitar-a'primeira occasiilo-qae ee me .ol)'erece para dizer o Sa. SíLNEIIIA DA. Moru :.,..- w· uma v~rda4e' o ~QQ . ·t ~ .J 
. i''-~--~ 

, P~i~· ~[~ ~·: 
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di:t:o ilobre·aeoadcir pela ·proviocia· do ·Mar.anblo; ,·esta:. ftido q~e·' lenbà. ·cer&aa .. YaDI.àgêoa;" .. mai;':/fa!~~:d~l.93~! 
moa· iiiD 'pldnÓ. o.ciou.; . , · !'JDtbeae do, projecto, e)balld.O~s_!t p~~a. elle C~!ll_P,Ie:l_!~~~&ej' 
: 'o.sa.'LsitA.o n.\ Cu~.n ':..-. Apoí~do.- :~c~a-ae a: •magem -.de li~a· orgaDJsaçllo · pr~~~.~cr~~~~za,, 
-. o'. . . M ' .. JmJtaçllo Jo6el, .e, ·como. dJaae h ontem •o· nobre ·senador;)le]l( .. : . s •. -.SILY.IIII.\ Dl OTT.\ ;- ••• estamos agora· a&é proviocia do Rio:Graocie, ·do Nórte, peior ,do que quàlql(er 
aproveitando uma qoestilo_.de adiamento para ter com dessas. geouinas organisaçiSes da Piossia e. da Fráliç_a; 
qaúncbe~ o tempo,_para saiYar- as appareocias desta co· em qualqUer das pbaaes por qàe ·tenha~: jl~~íá:~O.~ 
media· ... •. · . . . . . · . Eotre&anlci eate eyatema· da lei, oaorteio e a· apuraç.o> 
·.··a· Sa. ~~ILYBIII.\ Lo ao.:- Apoiado. com as coodiçiSas durai .a que sujeita.o cidailltó brásileir~, 

-' ~<> s~. SILVIIII.\ Dl MoT.:r! :- .•• ; . por_qae .ao systema obrigando-o . a S6rvir' ·por . aeis aooos· e llcá'odo' lifnaà 
representativo esliio se. tirando todas as condições, está jlquelles que nlio . sil.o sorteailoa_. sujeitos a:·. ser clíàm,ãdo~ 
"".desmascara oito a coma dia, até já está·. _6cudo a sceoa sempre para o se" i~~· do fxercito, é 'pGr ·toda 'a ·popui~Çil.~ 
aem· .~altidores. ·(R_ilo). apuravel deste Imperio ·do Brasil debaixo da jurisdicçil.o 

- do Sr. ministro da guerra·.; .. · ... · - --.- .... ':-"' ,~ 
·O Sa.· ·LBJTio D.\ Cu~B.L: -·Até as appareocias já 

á'vito 1 · .O Sa.: S1LVBIRl. ·Loao: - Apoi~do. . .. ,.. ,; .. .-•. ·:· 
o Sa! SILVBiat DA Mo'lu :~C~eio que estamosfazeiÍdo o Sa. S!BAIVA: ..:;_E' isto o que~ sê quer:;; :· .... é~ 

liio s_erviço ao gonrno em manter esta discusaito ~om algo- ·O SJi •. SiLVBIRl n Mor~i;: · ·E<.i-éÔÔ~io'S:eiiti!. â~riú~f; 
ma aolem~idade para pa~ecer que. ba senado; porqua lei de _é a somma d~ ,todos ciuP.Iirados; _q~e. l!i.ci sll~,; so.~~~~dos, 
~r!)a.s aqutnil.o ha, ~rçame_ot11 n&,o .ha,,.. , , . , emquaoto nito chegam A;i~ade maximll? e por c:oose,!!-~oc~oA 
-,O Sa; ZACAJIAS ,:, -:- A prerogativa está-se .. preparando.. devemos crer qu~ :.~ .orgao1sação pruss11~a,~ qu~·.: ex!le-. tr~,s 
,, .. 0 ,8 ... · . • .......... ·. . · .. aooos, e:a organlsaçllo.Cranceza, .. que ~XJgl_ac.•o.co. ~.ui~•.· 

, _11· S!~V~IR.\ DA MoTu·. . ··•• a reforma eleJtor~l ma~eote exige,.qua&ro, eito:mnilo 11!aisdoces.do,qD:e.,a!.q_oe 
eat~ .em~. d1scassil.o n_ camara do_s dflputados e_. no prl·· .estâ.uo.nosso projecto que .. o~rlg!' 0 . sorteado:. a servir 
~eu:.o ~rtJgo_; 6 uma lei de 11 artJgos ·;:por 'maiS que a seja arinoii 'róra o teoip'' o da reservà. . ·- . . :. ; : ... _.· .. v 

rolha·Cralialbe," cre'io que·o!O aoírpoderà vir lito cedo;"O .. · ·'· , · · ' · • ·.:· · ,. __ , .. .-.• ,.,_.;::.'. 
'qàe.' é q'le o .Sr. presidente do coaselho'· quer: que DÓS r a.• o SJI. MB~DICI DB_-ALIIIBIDA :--MaiS tres :anoos. '/·!: i 

çamós? · ;• ·· · · ·. . · O Sa. SJLTBJBA DA Motu·: - ••.• ·:que ·é deli-esâolios, . 
• ··cj' Sa.: .. ZÃcAai!s' :.:._Liceocaâ;' .·. ·~o 0tod~ ilov~· a~oos._ _; ,. · · _. . : i·' :,., . 

. ·· · ·. . · · · ·· . · · • · · . . · . . ra, .. _qoando em. mater11 de orgaot8acilo do_ ·uercJto·'a 
'o éSB.·;SILVIJII.L·-DA..liM>u :- Approvar !lcenças .e dJS· nossa aspiracilo é a orgailiiac!o de um IÍiercitci(;de''Voliin'-

pensas·a-~sLudaotes? -Isto, senhores, é reba1xar o senado •. :tarios; como ·deve ser: ••. : ·• · ' · · :· .. '·• ::.>.· 

~·o: Sa. FlG~Bii~ ~~ MBL~~ :~Apoiado'.' . . o' sa:. SJtTBJ~; L~~o :l.poi~do. :·". ~··'",-~:·;:; 
. 'o Si. SILVIIIÁ' .DA MOTT.L :'- Portanto;· quero aprmi- . ~ Sa~ SJLVBIBA:. ~A.- JaA.a;. ~~- '. C9~0 ~,: .qu~-n~s 

•· tar 'à occaeiio e .. dizer a minha cipioiio sobre o adiamento.• ,queremos ter .volnntarios/ .· \os 'obrigamos a um ~er;viço 
· :: -~ei~ de votaq~elo adiamento, por9u~,_' c~m~u~oto oito tio longo? E' justamente' ànilcultár; to,daif as'· cô~diÇill!s 

;&JVesse, por motivos de. ·sande 1 por . motivos pessoaes, ~e possibilidade de organisaçllo do exercito:com vohi..ota'rios. 
t.OJ.D.&do _part_8_.oo d~~~te do" proje~tC), coino áJiAs 'desejava, · 8 b · · · · - · h · · · ·. · 

.. na ~· d!scassilo, tenho repagoanc1aa a esta reCorma. Reco- rian:z:~~s: este~ proJ~~to &em a ·.P }~1 0,0~~~~ . P~~~~~a~~i" 
-' ilhe.Ço' que o paíl precisá de ama providenCiá e prompta . . ., 

c'on\rà'ore'crotaminito arbitrario; que teio si.do ag· nosso 0 S~. 8JLVB.III.\Lo~o :'-ApoiadÓ ;.e.: é.'a.de~~~~~à·d~ 
pàii'arma violenta di todos. ·os partidos e·· de todos os· paiz andarem-.a macaquear ·cousàs .que nada ·teem:;"cooi.:. 
go"ernoi; 'reconlie'ço .que, cooio sylitema· de organi!açllo ;nosco. ,. ' , : .... -.... ;· ,, ~; 
do. exe~cito iul- nosso pair,· eate pro'ces~o · do recrutamento 
nil.o·. tem p~~dàtido ·se oito um mao ·exercito, nm exercito 
mal __ orKnis.~dci, cujos elementos nllo sil.o os que ~~ . devem 
.deseJar~ .. O nosso exercito, da maneira por que 6 composto 
elémeritarmen&e,. ofl'erece aos. organisadores, aos . ofRciáes 
•aP.eriores e ioCerióres dimculdades praticas ile todo o 
di~, e que arriscam muitas .vezes ·a virtude do m·esmo 
e~ereilo ;' e. assim não pó de deixar dé ser ·com o actual 
·aystema" de recrutamento,. recrutando-se· vadios; recru
tando-se por viogao~a homens que· .vão servir, de ioáo 
coraçlo nas fileiras do exercito, promptos a desertar na 
primeira occa.aillo. ·Como nós vemos, actualmente ·o 'exer
. citP ·está 11.10 grande pilol'le composto de libertos ; oilo 
póde ser um exercito como a oacllo deseja. 

Mas, senhores, o aystema qoe se otrerece em sobatitui-
· çllo,, e o nito digo que alio too h a certas. nritagena compara
~i!ameote c.om o systema actual ; DilO sou pessimista, nn:o 
quero achar tudo máo·; o q~o ·o govorno propl!o olto du· 

O Sa. SiLVBJU DA :MoTTÁ :-.••• e~ te-i .o :;~i. 'typ~: 
,Entretanto, seoborei,.se acaso, este proj~eto ,Ceod~,à.;.fai:i!~~ar 
.a orgaoisaçito de ~m exe_rcuo p,ermaoeote .. m!l.l!'r. Ao ,q!'e 
aqnelle que, comportam os .nossos. mei~s _de.,~~(e~~::.-e,:oa. 
nossos meios pecaniaries, oito deve ser adoptado.,,;Este 
pr;,jecto nas milos de um goveriio que teillía · )ell~iaá'd'éa 
'be11icosaa o o que tenha valleidades de· doinioaçlto'·iatêrior, 
dá meios em demasia a qualquer goveroo, :e· eu i,ou: iii- ' 
teirameote .avesso .á idéa de exercito permaoe11te' ·~·um 
paiz- novo,. como é este.. . · · .:· ·o· ..... ,,•. ·;! . .. :.-.·,. 

·o o osso exercito,· em circomst11.ocbs •Ordioarias,.-deve 
ser muito mais limitado do que a.ctu.alme!'te ; em J:ircu.~
staocias extraordioarins · cleve~se ás necessidades ·da SI· 
toação qoe emergir ; porém em circámstatÍeias' ordinarias 
niio temos necessidade do exercito de 16,000 homen8, 
como Lemos bojo, salvo ·so o gonroo, ons 'relaçiSes :joter
nacion~os em quo se aclla o paiz, vê algum porigo proi:i-
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~imo,reQtlo.dllla,. força ê m11jto _.peq~ena, dneser do~ vir-~otir.com a autoridade, vota'eto~~·.P.•~a.~~-•IJl~;,; 
1Írid-c:;ciíi,1nplicidá;;· / · · ... •, . - . : . . maa o rerrae&ario ··qae for admaano; ·aesa~·ee~ailc!.~ 
·:;;A~Ii.Di;::a~óliorei,:. o projec&oJem para inim':este defeito aprmitado, inatilisa-se o :"oto, porque elle alo p6de 
~~,'~~j~-~q~,o:mia)!us.slana ;, :e em·. seguod~ Ioga~. • da (a~i- apparecer sem ser preto; comnefractario, ·para ·o· iecra-
llda'de :p·ar:a o governo fazel\·aoldados, para fazer crescer .. o lamento. . · -. · . . · .. · · · ·.· · ' ,·' 1~ 
~x·abiho~ ,Eú oilo. creio; ienhores, .. qae o B~asil com .uma .. E' este um ·doa, perigos . da· lei, de·• qae-deduso ·àmUas 
~~~f~i~t.riaç~~ _aér!~· prud~'lt~, ., ~eo~~ · aecessi~ade .de ~os~ diYtrgelicia -em .. que. eatoá. c do Íl~bre teaador ••·peJoc !Rio 
t~jlf; ,a~~· paizes. vi&ID~08 a p~r~pectJYa' de um. sr~ode ~x~r- Grande do Norte. S. Ex. entende qlie o' mlalaterio:·d~"· 
,e•~o, P.~r~ 01 .co~ter • . A. .P.ollta.ca ·.que. o go,verao .. braealearo em ·primeiro ·Jogar; dar andamento, de prefereocia a·· toiloa 

· deye.: .seguir. em relaçAo. áe ·Republicaa :visinbas, ·def'e aer 011 a88amptos, á reforma 'eleitoral. Ora, êa. àcb'ô. qae !éita 
.:~~~::p.ol_iiic·a: ·a~ muita co~fraternidade,. de muita. paz,. de lei· deve . ser adiada, porque com'ea_muitoa ~efeltoa•qae. 
ma ala .. pradeoc11, ·de ma1ta abeteoclo. de todas .aa11 que- ella,tem, •S;:Ex. -reconheceu ·que s6 depois que·o •parl~ato . 
. r~l,l~~~: ... i · · · ' · · , .. · .. · · · • ... ·· · · · ' · · · ·. . ae ácbar ·. melbor''coostituido ·poderUazer ·01Jra;:·qae•':alo 

·o.· Sa._.StLVBIIIA. LoBo':..:... De multa jàstiça. . ... e.s.candaliae o pàiz, como eata lei·"t'ae·Ncandaliear::;,.- .. ~· ,. 
• · Mas, •aenbores, .. eu. divirjo -do aobr11·, senador •aeate; 1JODto; 

·O·.sa •. StLVBII.l -DA.•· MoTTA.·: -Eal&··é ·a politica, que porque entaodo que a .Jei· eleitbral, por maia :Perfeita. 1qu,e 
temos de seguir, embora appareçam essas aaimoaldl.des, Sl'j~ .~sua. co~bi!Jaçlo, seja .directa. ~U !~dire_~l!' .a ·-~~~~0 1 
que em ·parta slo:aJimeatadaa, slo·aatridaa lambem por em'qaailto o"goverao 'tinr i sua ·dieposJÇI:o ·a ·orgaaisa~lo 

· ·eisa"péripeclità . milítar; q!le o·<Brasil ·quer ·tomar· adiaioistrl.tiv.L .· ~c·taal; .·. emqilàJ!~.o :_ .tin~.' '.a. aàa• disp~ii.i~~.ó,_' ·~~ 
":':"Atem·: 'distei; senhores,·· n~o. ê a6 pela pbyaiooomia 'do lei· do recra(ámeatci, esta que esta~~:~os · daacullodo·'O"'a:"f'i". 
~rojectclj '·alo ê . SÓ ·.peJo perigo.da ·facilidade ·de dan'o. genie; todOJI ouy~temaa eJeitoÍ'aeil' que se'iatêotateml~~~·:de 
'g~,o~o': _m-íiõr fórÇâ ~õ qa.~_ell~.~eve_'te.r,;:~·:~a~bem ·_p,or~ ser deamciralieadoa, cleaacreditailot, porqae:blcide prodallf, 
~qu_e ·~ p~oJe,cto t~m· dtspostçlles tmpo~t~o.lts~IIDlll,·qu~ me .pelo.meoos, oi:meemos reeul&adoa deata;·tej :·colid~IIÍila,da 
:ua.~t~rilo"mailo ·a con6ar a qualquer g~~e.roo; por e~emplo at6 m11amo pela Cor6a, ·e;cojueforma a.•Çor6a 'III)I;IDtiii!OU 

· ·o"dlrelto· ·q·ae·air di 110 ~rojecto. de_ 1mp6r '!'ultaa·As au-_ c0mmioatoriameote,di1e_lido qae·qaeria .esta :Jei.e_m.·~aao'l 
toridadea que alio dilo· las&ae, aos ·parttcalarea que ·. Se .acaso o. goveruo emprebendesse, ntrá•:re_f!l~m&J. ali• 
~aiylal!l. ·sor&ea~os; a faculdade da · commatar _es~aa multas mioiatrátim, que. desíem 'is p~ovinéill. maii ;ia~;, ·~a!t 
:''!l··~~as,.,~B.J!fll~o, como ~stâ_ o~ ~yt. 6~. . .. . .• • . acçllo, eu creio· que JIOr abi aós·iamoe com _mati;~U7' 

Seubores, •. a~ua ·iloutrlna··crlmlaal_s6, P!ID~ ~s· que illl~ rança para colher os reault~dos ,de ~ma 'b~~-•••· d~}I!!~Çilo 
.a~yl~ .. ,aos ,cnmiJI~•.o~, .aaheodo. que o:!oram, e que pra-. pelo eystema directo. Mas a··eJaiçilo pelnyate!Da·:~n:ecto 
-"t~~~~m,,~OJI!IJI~ll~r ,. ~rna_~s. º·'~osso __ cod1go~: ~:'qu~ ,,tem em vae ,. _dar·· ao :gnveroo ,0 m ·'meio··.lde . preatiO'!lmmelbato! · 

_:tlat_a ~- pu_o1r, ~o~o uma espec111. de .~OJIIPI~~~d~deJ ~qllelle. principalmente sobre. as classes, que &eem · de.•dar ;·o :seu 
qae aJuda o. cram1noao ~ ter um l~gar ~ropr1o para renovar nto .directo. Qual ~ a:.~ase emc'lue: •!! ··~~c~. ,a pr1n~apal 
IUIII tentatiVas de cnme; Plll. IIS!J é que ~une o .que dá pressllo do coveroo lio nosso: IJillema . ~e eleJçlo. ~actJI&l Y 
asylo áquellee que pretaodem commetter cr1mes~_Mas por_ E.' aa~eleiç~C) 1 primaria uloaas~~uodati~-P~ae!:·c:-'-!1!> ~ates 
tltl' lei puoe•88 talvez • • • ,, .. ' . . . . . . ~~ÍÓS. &d!JIÍDiatrati~OB, que.~ tem~~~ cO..S,;.~e~hO~,'.~,,e~~~~ana , 

:.:Cõ:sa.-·saLvsrli Loaoi~~~f ,que escràvisa tcidol os bra-. que, .~ad~.:o.:.dire!~~A~,. !ola~, !'- ,&!Jd!l o, ~~d~~~"' ,elle .. ~~ae 
~ílleifoi;: .. : · ... · · .. - . ·: :. ~ ·. . .... ~ . ·~ · com..nadep,eodeJICII tellstar .. i. pressllo do govera.~.l'.·9~.Jl~ 
·· '" . .:..= ·· =·•' •· · · · : · · · '' · · · .. · • · d . · · d' de. eata Ie_1 dar resultado dtverao·? . . . . ... < ,.:. ,, •. • 
.. ::f ,.0~~·; s .• ~'VJII,l. D~ MoTTA.:~ ... : 'UID .acto e .,:mtu e . . .Eà,· ilmlÍcires,· sou partid!~ta A~ ·,e~ei~o .-:~íreªtaj 1(áe_~~ 
E. um pae.que, vendo um filho aadeyadameo&e apu~ad!l, .lhe_ mais que a eleiçao.· directa·. que~o .:o 11ú'!ragao.:.;~lll~ 
dá aayl_~; de _modo que.cl o pae pua~do por ter dado a casa t:erlál. com··'uma Jimitaç&o·_~liicâ; cíae_ro.;qae: "t'otiÍ~ii~_o 

.'~.~terna :p~ra· o. fllh~ a&ylar-se. · . . . •. : . ·. · · o ci~adlobràsiieir.o, .. ;que ao~ber. ler e .. :escre'.~~·t q~~~o 
_ ... hEstae.d1~posaçi!es, coonrteodo-se depots em.pr1silo, alo .que .a unica. coadiç~o ·para·. ser. ·vo~!'te;.:teJ&\-:cpati,)O 

aio uma arma. podero~a niiB mlos de qu~lquer governo :cida~io, ~oes~ .._ir:·.á,, 1".eia- ,_e_s_cr~~e,r ,.o, ,,!lOJI!.e::d_~;ip~so~ 
,11~!~ f~.z.e~ eletç~e~? E es&_e ~.1". dos mo!•m. por . que .e111 quem ,~ta, para DYi&ar m111la. fraude, IQUJta, J~P,OIIÇ~O. · 
.!~~~o.rep~gn~n~_Ja, _como diSse, a est~ proJ~Ctll~ Entendo que se raz.oas:eleiç!Jea com as hs&a.s verdea.~.am~re.J~a.s. 
~.1111e::,eJle:oa~··!Dilo~ do ~!'verno,: e .~epot~ c_om o. re~ulameoto Pcii(em. um .. pai i . co~ó o .Brasil, ~~~e :à :iiop_utaçlo_-.q~e 
. que n~c!e.saraameote o ba de peaor~r ·&Ioda maJs, 'JIOrq~e .. &em essa iostiucclló ele me alar ê &lo. lamtta'da, ·q~e·.ta!:v:ez 

' ,;,~.sta t~-111 .aid~--· a ao_r'te. ~~'todos os ·regulameat~s _qu~ ai h- oio chegue' ·-~6 õ;._ .o nàme~o.:..ÍI~s qunábeài iliír e.:-eicr~yer; 
}IJ.a,m~nt~ ae tem Cet&o .. ~. . . . . . . . . . . . oito é eBtabelecer Jhma grande restrlcçilo. •em ·Jogar. de 
-~·~o.: 811. Sii:viin 'LoJio : ... :.;Esi& ollo carece disto'; tem nm 'ceasti, qoci ê aii~rido pela'áiitoridadil ceaeitaria'·'f-·Nio · · 

-~~m:~ai j(basiâõle. ~· · .. ·· ·· · · .é 'melhor :~s&abelecer. que todo. ciaa~ilf.llrasileiró,:.crae 
.. :.:: o.-:s8,:s1LVBIR.\: DA. MoTT.\·:.- •..•• este .projecto,·digo, a~uber ler e escrever, .vá .. :totar ?. P~efere-ae .por, ·~.eot.u~a 
convertido em lei, será uui grande ioe&romeoto de eleiç!Jee, _que ,vã vot~r .o ;bomem.~o~l~~a~e&o,_ qu.~ ,olo:te~.:,no,t~cta 
•aséim •. ·.como •ê boje ·a· violeocia· do• recrutamento. absolJI_tameote,. daa,pessoas e~, ,quem vot~ 7, . , ;. . , , 

.. , .. · . . . . . . . . . . . . . . Cre1o, senhores, que.ê prectao rerormar o no,ss~ ~Jatema, 
.. ~· o··sli,;·S~LV~IRl ·LOBO =.~Apoiado.. . . adoptar-se Íl eleição ·directa, porque à:elciiçilo ~e doua;g~~!JS-
.,:.o. s~~ SJi.viiR.l Dl MorT.Í. :;.,:..E, sealo,~ desçamos a da. coostituiç~o é. um aystemii,, a m•a.~êr, subslao~···
:miíiuciósidades~ ·rráta -ãe da apuraçio ; . aqoelle que votar mente defeituoso; ~llo terih~, porém, esperail_ç~ de, qu~ o 
:com a autoridàde: nllo é,aporado,;· aquell~ que.for.aorle~do sys&ema ~a eleiçile directa;_ ·adoptado aem outros }~eaoa 

. o for.'.iefractario. ,se acaso ·houver . uma. 'eleiçllo e qutzer p~eparator1o1, possa. prod~zar •oa grandes reaàl&ados:iJ~e 

:.: ~ 

\- .,·,,,· '-' 
'.,I 

... ~-

.-·_,_,·-, 



-
mal~os, amigos .meus eDxergam; eu 'nl oteDho e~sa- con-- . O .'$11. ~ SrLVBrll!-, Di llo'ln: ·~·Qaan~o:S.;:h.~eatà.ia 
flaaÇa. EDtretaóto faço Totoa para que tiagae o •y~tema para termiDar o discurso,. eaa :maioria. o abaD.donoo e tell• · 

. .dà·eJeiçllo directa;. é um progresso, aproxima-se mais á .tlcoú ent~egoe aos lobos...... : ·.. .,_. . ;;.•·-""';":.:• .·~-, 
raiz· das ·miDhas . idéas. Por coDaequencia, Dilo me podem · · · · · , · c · · · · • , .. , .. -,· 

coDaiderar como adversario da eleiçllo directa, antes pelo o· Sa. VISCONDE Do. Rio Bu~c~:(prilidl~te iio cô~l'êliiô)::" 
contrario como defen11or della; emitto ~penas esta minha .:._Eram l'í boraÍI da·t~rde,' . · . - ..-·· .... :·.~~,;·,: ;·,;: 
opiDilo de dea~or.fiaD_ça ~o resultado grandioso que alguns O.: 811, SrLvsru DA. MoiÍ'l; .::.:.··;,:'ficou· eritrég'üe''A" 
eaper,am da elerçlle dtrecta. · · . . . . . . .. 
· Creio qoeum governo-aagaz,· que quizesse coDiemporisar oppiiàiçle, ·: . : . ._ . ·.. · .·· , .·• ~:;::,· ~·,:, ,; 

osteDsinmen~e com uma .opiDillo exigeiÍte; poderia dizer: . O. Sa. vrscoNiiB no Rro BaANCO (prelidente do cotÜell&o)·:--
•Ahlqoereilaeleiçlodirecta?Poisbem,euvol-adou»; -Oral:.: . ·.' · .. ·: _, ~-·".·c::. 
e~eitoo certo que, com a eleiçlo directa, o· governo hnia de · · · . · · - · · · · ·· · · 
ter o~ systema melbor para elle do qun que existe. · O S_R: SJLTBru_ ~i MÓT.U ·= 7" . .'. ,' e a Ôpp-~Íiçl;., d~-i~: 

Hnia-deter uma camara melhor do que eu& que taDtoe vello.o-se em amabthdad~_B com S. Ex,.;. at6_perglintori;-lbe: 
tormeDtoa deu -boatem a·o· nobre presidente do eoDselbo. : • " Quer ·que se pro rogue a ses&lo lJor mail•to··miiuitiíà ? 

'0 s 1.: z1cn1:&s :-Nlio esqueça a parede. pois prorógue-se » ; e oa deputados da opposiçlio. ( 18-de-
. . . pulados da oppoaiçilo}í:aelihores;'todoa risonhamente dia-. 

·o Sa. SILVIIIU 01 HoTn:-.; :porque, apeiar de S. Ex .. saram· : « Demos· mais tO minutos. ,. De in.aneira·que os· 
eetar presente e reprovar':taDto as·paredes, sua maioriaCez papeis !oram· iDvertidos; o nobre> presidente .do:conialho · 
boatem pa~ede para llllo hanr_ cása para se votar, SeDbo- acbou..:•e com. a opposiçlo, sua ge~te lez p~redei nahiu; 
res, nlo sei ae posso ~r nto acerca das paredes, pois nlle 'O SR. FJousru :'011 Msi.Lo : ....:.. . Fe~ vilipora: .. •" :. ; . 
teDho a.boDra de aer coDs_elheiro de Eatildo, a· ci nobre pre~ . . . . . , . . . . . :; _: . .. . . ... ... .,. 
aidente.da cciDselbo só tem-carecido de saber a opioilo dós · . O SR. SILVEIRA D1.Mi!TT~:--·Pois,isso· 6. coo~a,_q!Je)e' 
que íito · COD&elheiios de Estado, a rl!speito da_legitimidado poss~ expliear,prestaDd_o-se ao_fa.cto .algu_ma·aue~~cf:!lQii'e•: 

· das pare~es; mas assim como o Dobreaeoadcir pela Babia, quer dizer isto l Bem faz o ilóbre senador. pela"l~liià-'em' · 
- cjàe .alo 6 coo11lbeiro de Estado, já boiilem devotamente, querer saber a raiz das co_u~as. Nilo posso explicar;·o·'&baa· 

eem .ser. coaselb.eiro de ·Estado, metteo-se a dar sua opinião do Do da maio~ia ~oot.em r. a cam~r.a . dos ~ep~tad\)_~;ien • · 
aobre paredes, eu ·rilo tenho remedio senl\o, á, aua sombra, tragando O nobre preaideDte _do -COJIIel~~-iqD.,ellee, pb~r~~!l!l~. 
dizer· tainbem minha opioilo .a esse respeito._ di~sfdentes e. Iiberaes,_ so~e_nte _porq~e . a .. maioria, ti~es1e . 

Sr. presidente,. esse sylitema de paredes é Dovo:.. . vontade .. do ir·jaDtar por·ser.ta~de •. , . ~ .. ·:." , .. .- :; ~·- , 
. 'o sa.'vJSCONDB·D~:RI~BR1NCO (p~~idente do coniel118): . o Sa. Zicuru: -·Mas·a'oppnsiçlo nllo·jaotou •. ;·:-_· ;:_ 
-Apotado. · · . · O s,, vrscoríoil · oo. Rro ·.Burcco ·· (pr~liil~ni{tlo .. cp~i~~~-

·'0 sà; SrLvinRiDA.·IIoTU :·_:.Folgo muito que o nobre ll&s)::__Aigoos jantaram; .. -. . . . . . ·'. . ... < ·,_-; 

preeideDte do CODS_elhci confirme este Cacto em riossci paiZ, OSR. SJLVEI~A Dl Ho~.u_:.;...'Aig~nsJantar~m. ~-;; . ,·:;:; 
- oDíle durante a1 mais eDcarniçãdas lotas parlamentares, os 0 SR. Z.1.c.mu:-Pois J- 101~sseni'oe 'd. a·'maio_·r,·a~· .-0 ,·)·· 

partidoa· oooeà recorreram· ao· meio· das paredes para inuti 
. lisar ·a· acçlo_ dás maiorias de qualquer· da~ ,:casas do· O sa·. vieco!IDB n:o~R~o ·o~À~co (p_r,.idente'lo con'lelhQ): 
parlameDto. .. . _ ·. , · -Ora V. Ex~ e.slá muato exigente. . _ .·.·· ··~.·~·~ 

o s~. ~B!IDBS DB ALKEID.I. : __;, E' ,qng nes·!l~ tempo ~8 .. ' o Sa. SJL:VBIRADl HoTU:--At6 o presidente da eà~~~a 
pe~reirCII nlo go~roa vam. . . . , . . sabia de- lá a essa hora e foi jantar ·em· casa de um mem~ : 

. O ·.SR. SrLVBIIi D.l. HoTT,\ :- Entretanto., - s'enbores, bro da opposiçllo. · . · : _ -. · · , · ·_· 
surge agora o-systema daa·paredes.no. miniderio do nobre .. O Sa; ZACARUS:-Que opposiêlo 'geiierosa 1 A:té'lfá':qiíf 
-.isconde do Rio Branco... jaDtar. . · · · · · · ~-- · · .. · . ' ·. ··:>:·::·' 

O Sa •. Fiaúsiu na MBLÍ:o :-Descobriu a raiz , o .O SR. SJLVBIBA DA MoTTl:-Ora, seohor.:s, ,poi~: à· 
alicerce; maioria· da camara temporaria, os IH ou .lli,qtió ·soillintiim-

0, Sii •. Sil.:vsru D.l. M~T:rA :-·.;.cousa qne Donca o miDisterio, nlo podem.Cazer o. sÍI.crifléío, que· o:. nobre, 
· houve, na~ceu agora, nasceu das matarias actuaes; este. presidente do conselbo fez ainda ·· in~ior,. porque s·~· .1:1:~· 

I d s&biu. do eallio d_a~eamà_ra dos_ deputad_ós._e .. v_ eio ·._.pa~_a:~_;_a cogame o, as pare es. . . .- · , . .. .. v. ·Ex. quer saber. como. pensam os cooselheiros de secretaria, da agricnltnra razer nma oútra;.àeslillo 'l, .. Poià-' 
Estado a. respeito das paredes e v:. Ex. nlio impede as então .a maioria _eó_ qner estar com S. E;s::na~- àecrêtariã . 
paredfiS de SEUS amigos? '. , . da agricultura e DIO quer estar DIL~C.J!!!í~r~;_dos ; depti~a~ ·. 

dos? Senhores, esse. lacto parece .que·· nllo; tem·: expli.caçlo, :. 
O Sa. Z1cnu.s :- E' verd~~ode.. mas para 'mim tem muita: uma. maioria:;-qiiii:~iiéssas ciir:. 
o SR. 8rLVBIIÍ1 D1 MoTTÚ- Póde haver·espectaculo. comstaoeias eoleinnes abandona o cbeCe.''do"'iiiilisterio',- o . 

mais triste, por~ID certameo_te CUriOSO do que O que se chefe do. partido, . O chefe. da 'sitoaçlo 'e ~e!Sa·o· eDtrégae •. 
preseDcioo boatem DI camara dos deputados? a iS deputados da oppostçllo a· faaerem.:lhe: finezas,. creio, · 

·Achando-se o Dobre presidente do conselho convidado senborés, .qoe alguma explicaça:o. d_eve ter. l!lllo: . meoos _: 
para ir · á camara assistir a uma interpellacllo, como foi, segundo as coodiçiles parlamentares 'não se póde explicar .. 
Cez uin discurso de mais de dua., horas_ em rêsposta. . . a ad heslo da maioria ao mioisterio ncseas circumstancias. 
'o SR. z•curu :- Qoasl tres. o Sa. ZAC1RI1S:...:.Apoi~do.. . . ,;-. ·.;· :) 



•'~:Ol S11.-:SiLVímu ... nA::.MoTTA :-Eu hontemJ quando soube •
0

. ;oac.
1
S
0
n.:. ·SJLVBJ·R···"'· L<>no · :-.. · .· .. Por .. lil·a· ~ n __ lo; __ P,o.r.!ili~ Jl. ·.·' .. i ;._il_~a ... ~· 

deise~' des~pontamento-por. que. pusou o nob·e presidénte ,, • 
do .conselho na camam . dos dtput!ldos, julguei até que ·. . · .. ·. · · ·. · •, · · · · ' ' · · : ·:- : :" ·· ·' 
e~la!a,mes. ~~~~ .. ~~ise .. :mini~\erial, . porque. as maiorias teem O Sa. SJLVBJR.\ Dl MoT.TA:-~u é uma ir~el{alarida~e~ 
am"lnslincto'proruadissimo a respeito das aituaçlles ; entllo . Po_rta.nto, acho até que desta SJtaacio, que aio é·precJso· 

'OU dhse. a alguns amigos : este abandono OU ·rrouxidão da ~ugrandeeer nem pintar. com cores carregadas, ·amõ&·lf&Ddé 
maioria,é &igoal de .cri~e de mmisterio 1 · · responsabilidade está pesllndo-sobre o nobre presidente. do: 

·· Se~liores, eú oito posso explicar de outra maneira 0 conselho, parqu~ elle ·vae esterilisar uma sesailo legielaUra;; 
~ac.to acontecido hontem n~ camar,1 dos dP.putudos, 0 pór nito passa medida alguma d!Jrl\nte essa sessíto, e.oa gover
Jsso ,acho,:.que,. se aca;o 0 nobre president~ do conselho, nas, quando reconhecem sua impotencia,_teem obrigaeilo:de 
qu'e para mim ó ' o ministsrio. e que seria ainda melhor retirar-se. . . . • . . .:; -
para: m!!D se fosse só, sem seus collegas .•• ; O Sa. SAa.lin :-Apoiado; . .,,~ .·· '· ., 
."''OSR' Miiiul&s'oa A.L!IIJUDA: :-Elle é o chefe. e o resumo •. ,-o Sa, SJLVsiu DA MorTl :- :E'ia~o de 8~i bonr~,.do · 
~ ·~(s~·; FióÜE;il.l. ~~ ·MatLo =·- Ós ouiros àtrapalb~m.·: seii déver.. · · .. - · · : · . . - > ... ~ ~ ;, 

· . ,, . . · · · O Sa. ZAC.l'RJU :-0. Sr. Teixeira Jamo.r bem ~-disse. 
:'6. Sii .. SiLVBIII.\ DÁ·. MoiTÁ :-••• ,porque. elle· carrega o_. Sn_. SAR!IV.\ :~o. 8 ámigos lhe te'em dito 1_.180_. :,.. ·, .. 

co'íii)i:liiita··cargã· •.• ;. . . :.. . · . . · . .. . . . . . . . ..... , . 
~o'-sa.-.M:;~~ES·.~B ALu~JDAc :--M:~·s :6 u~ !tlant.e. · ·O Sa. StLVEJU. · Dl MuTu:- Creio que s, Er; real-':-

. çava .o· sou papel,- e quem .sabe-?. Eu v,ejo com:S; .· Bx;.taata 
·: O :Sn." SJi. VEJIÍ.l lll 11eTTA :.:.:... ; · •• ; 'é u·m Corte Ali ante., difllculdade .para aueurganisaçlles do miniaterioj ·qae-.pa,.· 

re;is.te muito'::bein por ~i. e ·custa:..lho-a:carregil.r·os outros; roce-me que S. Ex. nll:o .perdia ·nada hoje, .. nisso ;ilenho• 
mas,torn·P .. a repelir, ainda ao nobro.;presidÓ!lte do. conselho meu presentimento de que, se isso· se. reaJ.iiar;. ea·daqai:· 
qiié.séri:o miilhor.'ainda. sQ fosse .só,. se podésse, realisar·a. a dias estoú ·com S;· Ex., soldad., raso,.já. se entende.•.:-.. :. 
idé~ ~o: viscon~e .~e :Àlba'querqÚe; ' ' · . . . ·o ·Sa:·VISCONDK DO RwB~4NC:) (presidBf!ll ~ co~í,elhÍJ)'é 
· ::(·Ha um:·aparts} · · -General.· · ·. · ·. · : ·· · • · ·. · ; · 
,.'.P.or,ém, se,nho!es, so -~ nobre (lre~id6nto dõ c~nsolbo: · ·.O Sa. Sn.vsfa.i.'o~ lllóTT~:·~ ~ra, senbo~es, cci gov~roo,:. 

reconhece na attttude vaclllante da sua matorJa sympto- nesta sitl!a:·~ll:o artificial,. que e!Ie: mantem1 ... eata· até• :Jàn:-. 
miuf'de deliiliiláde, se· acaso ,·ê-se na :nec~ssidads de mü-. ·çando mlio, de meios. exorbit~ntes,. é a. con~içito .do3 ... go
tilar seu, projecto de Jéi eleitoral' par~ alio arriscai-o na veroos que exageram seus me1os de de(esa... · · 
discussão, ,.:porque ach& .difficuldade de Cazel~o . passar, _ . 0 Sa. 'Z·AcA.nl.\s·;:~ Apoiado.. · · 
S. Ex; devia, pre(erir morrer abracado com s.ua Q&ndeira e . -· ·· 
úio'·'~srarrapiil..:à·'e. vir oft'dre'ce·l:a· agora 'novamc'nte ao·- .o .Sa. SJL,VBIRA D.l .MoTU :""'":'yejaiD à imprensa mi-
paiz como um· passo atraz·que· s:· Ex. quer· dar. Se o· .níst~rial,, não estã. no .. niv~l..de_ama· !mprertsa de ,defesa· 
nobre presidante'·do··coóselhô ncba: ·vacillàção na· sua do. go:vorno. Todo_~ n~s sabemoa.que ha urn jorna_J, que é o.' 

. maioria"_se :acha. difll•:uiJade . em, faz o r passar. a lei ,elei- .éco . 'do· 'mini~·t~rio, e ~- alifls b~m e~crip~o algumas "e_zes, , 
torai; se vê. csterilis11d•1 _11m.:1 sessit·• inteira, sem . uma .lei. _mas li os artigos .de cbronic:1' parlamentar· dessa folha o. 
an'riúa :do 'r orÇas 'cio 'de iinp,Óstos, nlio seria ·mais áir~so, governo já :devia ter re'conhecidô. qua' divia t~r ·. id~:: ( 
mais. p:irlamen~ar que s: :-E i: 'diànte: ~~~ ·perspectiva·. do· !fi~O. ~ algu~a. co!1ser~adores · dramaticos. da ... ~"afão,_:p~Jàs 
Crac.~unamonto: 'de uma parte do -partido, na< qual olle se Jn]llitlçu o IDJuruu mesmo que se· ruem nos membros ·do 
(UOd3;: é .. om·preSeDÇI\ 'd8S hOStilidadeS • abertaS" pelO par:..·· parlamentO, Sa~eRdO 50 Ontretar:to) . qUO arjuéll&, 'rolha·f. -I 

tido ·liberal, nito seria ma i~ airoso, digo, qu6 S; Ex: não destinada, á .deCesa séria do_ gabinete. . · · 
P.~!~r~~~O; .. ~.r:LQ~~.,é\S;.C~ndiç~~s~ .. ;~e. 8:8lld S;UCI!~Ssorc.f!., ;~o.otí- . o-sR~ ZA'CAnrAs:-A.poiildo, ' · .. : .· .~"··. 
nu.1ndo esta illta, qua nenhum' proveito pó de dar .. ao: o· s s L . M • ' t d.. E;. ; d. 
p~iz ~ . .. _ .- ·. . . . . . . · · · . n. JLVEJRl coo:- as "cus a o ~la o. 
·'·O·'uóbre presiiliinte ·do consélho vê muito, vê inais do ·O Sa. SiLvÍcmÁ·n'! Moru·;~Nessii ciirll~i~~;tõdõa.·:os-. 

qii9>'éih elle''vê quli · sall Joi .eleitoral Dão pma tal qual i .. dias vem juizo~ criti.cos dos membros do. parlametito,·: .os' 
estàmcis~no 'fim do .Só imz· .de sesslto,· a loi ·tem 1t 'o a 12. mõnos oft'dn~ivos; 'Aind.l ba P.OU'cos dias ea;·qua'oito' t~mo . 

. ariigos ::e·::está na, 2• diséussão ·do art. 1ó0; o nobre pre..:' tém]lo ao' senado, Callo ama ou outra vez (t'enbo' CaUa'dct'' 
sflontoJo: eonselbo tem vist_o a insistencia da' oppo•ição, daas:.vezes nesta sessão), fiz aqui am dilicu·rso; a primeira· 
que tem ·n( camara·; esta. insistoncià · tem~se mostrado·.do vez que Caliei depois de doll9 mezu de seuão sobre esta.. 
váí-ios'·m'iido~i· o recurso dos encerrumentoiÍ'-jÍí oito é ·som politica do Rio da· Prata, qtie ·Cai lá' aprender e-. alo 
cieilte'·para explicar a passagem da lei.; a lcUem de vir aprandi, e.'sobre a quostito religiosa r ora- eu,' que esta-fa 
parn:~eta· Cllmara; e o nobre prósidente do conselho está COlO osto escuo!o do silencio, parecia-me qlle_ .DitO merecia 
vendo ·as 'davidli~ que· so· levantam, ·e com ·a:s qu~es ao· logo uma p,edrnda, maa diiíse-so alli : áO .Sr. Silveira:da 
me nó! o go·verno não contava { o 'nobre ·presidente· do Mottli · Callou o d·iss~ que a 'qttes~il.o. religiosa. era .. J:~e'gocio . 
cons'cJbo' cstl VCDdo'toldiÍr-se O horizonte do' sim ado; VOZPS de opns e de avont_II!IS} P.Or. ahJ VeJ!Im. O 1 que Joi . O . dis.' .. 
poderosas pronutlciaràm~so diametralmente em opposição r.urso dblle I» Eu· achei qtie, se mandasse a critica. do meu · 
A 'clei~ão de don!i gráo>; e ·que pretende razor? S. Ex: diante discurso· para o _cooserv'atorio dramatico, nil.o mia meÍbor; 
do·'óinà·:caoui.'rn sua adversaria tiuha o rocur.o da disso lu- entretanto cl' ama Colha em que collaboram p,essoas muito 
çitó;' inàs ·coii{estâ oito o limÍ'I~galmenle, porq11e a cnm~ra distinctas. . . . . .. . . ' ... 
é feitura sua, o miniaterio r.n.o a devo dissolver. · Eu; porém, entendo que o Sr. p~eeldenle· do conselh'o· nÍI:o 
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tiah~ necessidade disso; artigos' rio 'loriliJl do:Coinmeré,o, ' · Compareceram depots·os Srs. Vieira"da'-8ilta,"'Jasaa'!o 
·laias eommunicadonom quese faz uma despt~za enorme, ~rib~, 'Antllo, duque 'da Cn:iã!Í, barlo dé' ·Milrolm,-'Pilr!Jin• . 
-e além diuo ama folha, cujos collaboradores slloi embora : des Braga, Ribeiro da Luz, Nabuco, Leillo_ da" Clinba:; 
pessoas muito distinctaa, deputados e alguns emprt~gadoa Pae3 de .Mendonça, viscónde-de ··Souza -FrancC!,~Siaimbu, 
publicos: Pois o gabinete preci~a de ama Colha, que defenda : marquez 'de s; Vicente e viscoi'de de Inhomirim; : · .' '·- · 
seus ilctos dessa maneira, sen~ores?. ·· Deixaram· de comparecer com causa ·participada-'.oa 
··Recordo-me, Sr: presidenta,· de que Casimiro 'Périer, -Sre. Chichorro, barllo de Autonina, conde de Baepe_ndy;:-F~ 

nas _circumstancias em que a monarchia de Julbó, o Octaviano, Teixeira Jaaior, Junqueira, Pompeu e·viscon• 
grande mo'oarcba Luiz Felipe lhe entregou ás redeas do de de Nitherohy. ·. . · ·. _· 
governo no meio de tant& anarchia, qu&ndo suas inten- · · Deixaram de comparecer sem caua pa1ticipada'- .01 
çlies, sua· moderaçlto e sua energia eram calumiliadas to- Srs. Cruz Machado,_ Souza ·Qaeiroz, Paula· Péssoa,_ Cunha 
dos os dias na imprensa,_ qaalidc violencia~ se lhe· faziam Figuairedó e visconde de Saassuaa. · - -··É; 

pessoalmente na praçil. publica, essa· grande· homem· de O Sa. PRBBJDBNTI · abria a seulio.· · · ''- · 
Estado teve amigos, que lha dissessem: «.Porque V. E~:. Leu-se a acta da p~sslo' antecedente.e,ullo'hav'endo 
Dilo. erea . uma Colha para deresa dos actos do seu go- quem sobre ella fizesse obser'faÇiieli, deu•ae p,r approvad~. 
veri1o? ,; A resposta, senhores, que Cassimiro Périar . o Sa. 1°.JIBCRBTAIIIO leu o seguinte' . . ' ··. - ,, 
dea aos aeas amigos, é~ que, eu estima"'~· qne o nobre ·. ·' · ., ... 

. presideóte do conselho; homem de merecimento como é, ·EXPEDIENTE · · · '· 
· désse ·aos seus, que mal o aconselham a terjornaes desses; Doas_ omCio• de tO do corrente, do minlsterio do ~m-
Casimiro Périer respondeu aos- seus amigos ; «Para regia- perio, reme !lendo os aatographoa eanccionados das raso
Irar meus actos tenho .o Monitor, para explicar meus ac_· .luçiles da assembléa geral: · , ·· . . _ ;~: 
tos. tenho-a.tribana. do pari01.Õiento;. para julgar: mhih& A 1", determinando que as parochias de Càmbrfú·-• 
vida como ministro. tenho o Jutaro. » Isto é que o nobre oatl'.ns da pr'olincia ·:de Santa Catharina formem'·um' c.ol- · 
-presidente do conselho· devi,& dizer a se as amig"s e nllo legio eldtoral, tendo por sé de ·a da 'Itaja~y1 e bem 'assim 
fazerem pasquins. (Muito bem). . . que a paro chia· de S. Miguel fique pertencendo ·ao· côl~ 
· legio de Tijacás.- · · · · · 

. o. sr ••. vJMClO_DdC do Rio Branco (pre- A t•, autorisando·_ o governo para mandar admittlt 
siderais do co111elllo) e · Heil.dcil de .&IJDeJda Aft'on9o C•lso da Aseis Figueiredo· Jailior á• matricula· em 
pronunciaram discurs~s; que publicaremos no ·.App111dice • qualquer das ,faculdades do ·Jmperio; ' · · · • • 

Fiéou adiada a discassllo .pela hora; · Aci archivo .os· autosraph'os,·commaliicando-se á outra :O Sa •. PRBsiDBIITB deu para ordem do dia t3 ·: camara. · · · . · · '·- · -, ,; ~ 
Um dito de igual data do mesmo_ ministerio,-eommaJii;. 

1• parte, attl á1 i horas. - Continuaçlto da discassllo. d s · M · -d 1 · d 6 · - d · d 
do. requerime_ nlo · sob_ra a .proposl•ilo relativa ao recruta- can ° que na . &gesta e 0 · mpera or cou Jnt&Jla o e 

~ haver t·omado assento n~áta camara, no dia ·us do cor-
mento. · rente, o Sr. commenda~or_ 'Aiitonro Candido da. Cruz Ma"-
'-·i~ ptirte d1 2 hora• ou .arafil.- As materiu já desig- chado, sen&dor do Impei'io pela prctVinci& de"Minai.~Ao 
.'ftíi.dãs... . . - . .. : · . . : ·archivo • _ · · · , · · ~ · · · 

· Levantou:..se a aes~lio ás :t horas da tarde. 

:;o• •e••ão 
EM ts ÓE JULHO DE 1874 

' PRBSJDBNCIA DO SR ••.. VJSCONDB DB 'UGUARY 

8umm.nrio.- ExPBDJENTB. -Discurso e.reqneri· 
mento do. Sr. Zacarias. -Discurso do: Sr. visconde do 

, Rio Brancn.-OaoBM Do DIA,- Recrutamento. -Pia
curso do Sr. Mendes de Almeida. -Emendas do Sr. Fi· 

. gueira de Me !lo. -Discurso do·'Sr. Nabuco. 

A's t 1 hóras da manhll rez se a chamada e acha
ram-se presentes 31 Sra. senadores, a s·aber: ~isconde-de 
Jaguary, Almeida e Albuquerque, Darro·s Barreto, Dias de 
Carvalho, · barlto de MamanguBpe, Jobim, bar~o . de Ca
margoa, marque& de -Sapucàhy, Goday, · Feróandes. da 
Cunha, Saraiva, Mend~s de Almeida, Figueira de Mello, 
Silveira· da· Motta, 'Firmioo, barão da -La·i'una, visconde de 
Muritiba, Dioiz, Zacarias, visconde de Caravellas, barão 
do Rio Grande, Paranaguá, visconde do Rio · Branco, 
Ucbóa Cavalcanti, visconde de Abnelé, visconde do lJom 
Retiro, b:lrllo de Cotegipe, visconde de C11maragibe, Sil-

"veira t·obo, barllo de Pirapama e Nanes ~onçalves. 

Quatorze officios de tO do corrente, do 1 • secretario' da 
camara dos Srs. deputados, remettendo as· seguílitês pro-

. 'posiçlies : - · · - . · . · · · · ' ' • ·· 
· A assembléa geral resolve : . · . · · ·• 

Art·. t • Silo approvadas as seguintes penstles, _coJice:.. 
di das por ddcretoii de t8 'de 'Fevereiro de 1871: de 'i8115 
mensaes ao tcnente-co'ronelierormado do exercite.- :Anto• 
nio de Campos Mello, o qual,· em consequencia ;: :de'· Jeri.:. 
mentos. recebidos na campanha do ·raraguay,_ ftcou im'p·~·.:. 
sibilitado de proéurar meios de súbliistench·; de' 500.- rs. 
. dia rios ao anspoçatla re(ormadll Alhiu:iagBdo• Jo-aquim 
Cidade, que, em consequencia de rerimen_to recebido"'el!l 
combate, ficou impossibilitado· de procür~r· meio! . de' nib'
si8tencia; e de 100 rs. diarios ao musico reforinado·'do 
ts• batalhi!.o 'de inrantaria, addido aci·-~sylo' de lnvalidos . 
da. palriil., Prudencio José da Silva·Levy, o\ qual; por~mo-:
lestia conlrahida oa campariha do(Paragnay;:ftcoa ililpós~i:.. 
bilita.do de procurar meios· de subsistencla. ·. · · · • · '· ':! ''· ·! · 

Art. t.• Estas peoslies serllo pagas áa data dos'citadoa 
decretos. • "'-:_ ' · · .,._ / 

Art. 3. • A penslio· de' 500 rs. diarios,~'concedida por 
decreto do 3 do Outubro de 1868 ao cabo ·ae-esqnadra do 
27• ·corpo de v~luniarios da palria Vicente ~rreira''Pas
sos·e npprovada pelo decreto n. 1708 de tt de Se'tembro 
de 1869, fica reduzida· a . 400 rs: diarios, ·desde a clata da 
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Ptim_ei,a;collcaatlo, :por aer. elle eoldado e -111o cabo de 
e._qa!'dra, . coDfo~ma · se -declara. Do decreto. de ia de Fe-. 

• ;v~r.eil'!l•dec18U... . , , . ·.. · .. ..· .. . .. 

. ·A _aesembléa geral r~aoh~ :. ·. . . ;· . 0 , . · .•. · .,.;· , , · 
_ A.rt •.. t.• E' .co11ced1da uma loter1a .. em .beoellcto da1 
obr~s. da·. igreja iuatriz de ... Noaea · ~eDhor~;da .. A)a4~~:~·$ 
Caçapava, província d~ S. Paulo. . ·: . · .· · ,},,.A.rt •. :i.~ :·Ficam .rn\lgadu aa disposiçGes em coDlràri.o. 

· Paço da,camara dos deputados, tm U'de Julho de1871. 
. ~Mano,el. 'Fra~ci1co Corr~a, . presid~nle.- bfartit~ho de· 

· F.reita• .,"Vieira -de .Mel/o, t ~ .secretario . íntenno.-.JocJo Ju.-. 

. Ar&. i.~ Ficam revogadas aí diépoeí~lleí em~ contmio~ 
Paço da camara doa. deputadoa, em: i.l~o Julho 'de 

18'7l • ..,... Manoel Fraflcireo .Corr8a, presidente. _;_,·:arar~ . 
tiAho. de. Freil'a1 . Vieira de Mdlo, 1 • · secretario fotériil_o!.
';j::.ilo ~U.IliiiiCio .Fe~reira de Aguiar, 2• secre~ri~}n'.; ' 

Dencío Ferreir11 de Aguiar, t• seCretario interino. 
A' commíssilo de peDsiJea e ordeDadoa •. 

·;., A.,1Lu,mbléa geral :resolve: . . . .. . 
. ; · .:4~& .. · t.~.,;SAo· .. ~oDced.idas cinco. loteriae em beneficio 
dae aulas de humanidades e pharmacia. do-instituto phar-
maeeutico deatá Côrte. ' . . . ' .. . .. . . 

.. :"'·' A.r.t. ,.,2: ~ .Ficam· revogadas· as disposiÇGea em. contrario. 
'""~Paço,,d_a cama_ra. dos depotad9s, e01 21 de Julho de 
1'8'7 1 . ....: Monoel Frat~cüco Corr~a, · preaidente.- Marliflho 
de FreiiOI Vieira de M ello, t. secretiirio interino. -J oflo 
lu.vewcio ·Ferreira de Aguiar; i• secretario interino. 
.;.,,,A. :assembléa,geral reaolve:,. . .. · ' . . .. 
•. , A.rt._._,t.•·. Sio concédidae dllÍI.S loterias ·para a conchisAo 
das obras ila igrtja matriz de S.-: Amaro, lia. província de 
Sergipe., . . . . . . · , . • .. · . . . . , · 
•. :, A.rt. ,i.• .Ficam revogadas as .disposiçliea em c.ontrario. 
;·.:·:~a.ço:da camara ,dos.deputados, em. _tt d11. Jolbo . de 
,,1~~ 1_.-Manoel ;francirco Corr~a, ·. presidente,~M arlinho 
de Fraita1 Vieira_ de Mello,. t• secretario interino.-JoiJo. 
·:l.~"'"cio J'er.reira de.Aguiar;. 2• secretario. interino. 
:::' :' J\ .. as~e.mblé~ geral resolve : . - ~ · , · . · , 

. Art. t.• Sio . conc~_didas as seguintes loterias . duas 
,pata p hospital de caridade da cidade. da L~gooa e uma 
P11ra o d~ cidade d~ S. 'Francisco, província de Santa 
.Cat~a.r.ina.,, :· . . . , , -. . . . · · 
:,;. A:r~.·~i;~ Ficam .revoga~as as .disposiçJJea em contrario. 
.. :::Paço ;da. ,camara ,ds_s ~deputad~s,. em. ti ... de Jolho 
dé:.~ 18'71.~ MAnoel Francisco Corrêa, pre~iden.ie.-Mar..; 
f.inho. ~-. ·Fr~ittJI Vieira de )llello, 1• .secretario .interino. · 
-. Joilo . Ju.vencio Fer.reira_ d11 Aguiar,, 2• secretar~o .in-. 
·terJnO;·<. •· .· . · · . 
,, A àeiem~ltla ge~l.resolye'; ~ _ .· .. .. . . . 

. Art.t.• ··sao concedidas as seguintes l_oterias: duas: 
para as obraJJ dá i&r~ja. m!Ltriz.' de S. Pedro e S. Paulo, da 
.Par.al,lyba:,.do Sol, ~provincja doJ~io de Janeiro, duaa p~rà 
.aa .obras da_igreja ma.triz · de . Nossa. Senhora da Saude · de 

.A'._ commiB&Ito de.Caz8ud&. . - · ~. . . · .:~ 
. O Sa. ra~:'siDiliTI :- $eg1!e-se & apreáeniaçllo de pro~ 

jactos de lei, indicaçilee e requerimento& •. : · _ · , -· , · · 
· ~ G Sa; ZAC4RJA~ :-~eçÓ a pala.v~a._ . . . . . .\,:; · .. · 

O Sa. PIIBBIDI~r~::_;,Té~ a~palàvra .o nobré ee~a~or.> 
O l!ir~ Zae.i'rtã•s_;_:Sr. presidente, vou otrerecêr: 

á consideração do senadÓ úm' requerimeniOí qne procurarei-' 
justificar em poocas pa:laV:raa; '() requerimento 6 este i ·:. 

Requeiro qne, ·pelo mínisterio dâ · Cázenda, se peç~in ~~~ 
seguintes informaclies : . · · . · · · . -<· · · ·: · 
· t~• Se o decréto n. 3Sli2, de 1• de.•llaio de 18G'7', quà . 

aepart>JI. da_l~eaçdJI do Brasil cm·Loudres o seniço.dà· 
escriptura~llo e contabilidade da receita e despeza f~ra"dO. 
lmperio e. as iostrucçiles que o acompanharam;teem, soft'rido 
alteraç~es, , . . .. · . . . . . . . . . • . ., ·; -

i. •,Q_uaes são, no caso da alllrm&tlva, fss.as altera~ii·~· 
. Já não é. dado dissimular, . Sr. presidente, que. .o aD.ncf 

passado praticou-se em .Londre~. c.ontra: o. tbe_~o~~ci...dô · 
Brasil om peculato bem carac&erisado. s~gundó o art. ·171 
do nosso: ·código crimíoal ba· peculato· quando o .emprO:. 
gado publico_ empresta dinheiros. ou efl'~itos P.ublicos~ ~_ou 
raz pagamentos antes .do tempo do seu ven.clmento,·n~o 
sendo para isso legalmente autorisado. . ,. , .. , 
··Orá em Abril de 1873 houve empregado publico. do 

Brasil que, no intuito de acudir ás s·empre arruína,da.s 
ftnaóças de um principe ligado á família imperial, rer.-lhe. ' 
ó emprestimo de :e. U,OOO; sem que para isso. tivesse auto
risilçllo algoma, servindo-se de di_obeiros do· tbesouro;_ que 
al1i se acham para fins determinados em lei.. · .• · · .. ~ . 

. Commetteo:.se, porl&oto,- Sr.· presidente,· um· p,eculato. · 
com o emprestimo. feito ao -príncipe, se é. que para oi · 
príncipes nlo ha uma .lei ci para o.s plebeua outra)ei .mai 
diversa. · . · · ·. .·. · · . · .. 

· laparatu~a, província de Sergipe, e~ duas para as obràs da 
i&J:ája,matriz .-da Nossa·. Senhora da Penha., da cidade .do 
Ctll,to, pro.~incia ,do Ceará. · , . . _ .. ~ .. 
. ,,; .AI1;, i;• Ficam revogadas as . disposiçiles em contrario. 

":::).~aç0 da:,Camara dos. deputados, em il de Jolho de 18'11. 
~Ma."oel.: Franci1c0. Com!a,. 'presidente. -Martinho de 
.l'.r..eilal Vieira d~,Vel!o,. t• secretario interino.- Jollo Ju
:vencio• Fen:eira ~e. Aguiar, . 2• seeret.ario interino •.. 

.Soppondo, pois, ' ·certa a exiatencia· do peculato,• ·cabe. . 
somente· averiguar quaés os .'indivíduos que o. praticaram • 
Quem mandou entregar o dinheiro ao ·príncipe ou propria
mente aos credores 'mais· exigentes do priocipe; :foi .o 
ageote diplomatic~. do· Bra~il em Londres; ó.Sr. 'Jo&o:··Pe~ · 
.reir~ de Andrade, autor, portanto, .do desvio-de di~beiros · 
poblicoe. _ . . . . . .· . · -. . • .. • A. aesttmbléa . geral resolve : . ::. . . . 

·. Arl. 1. • Sl!o concedidas trea loterias. em beneficio das 
.igrejas, IIÍatrize• de Nósaa SeiÍhora da Coocei~iio de S. JÓ~í 
do· Rio Form.oso, Nossa Senbora da Puri6caçlto e S. Gon-. 
.çalo cde.<Q'na, e. Nossa Senhora da ÇonceiçAo de Serinbaem, 
próvincia de Pernambuco: . · · · · 
:;,; Arl. ,2.~, Ficam revogadas. as .disposições em contrario. 
, .Paço,da camara dos deputados, em ii de Jolhn de, 187-i. 

-"":"':M.anod. Franci1oo .. Corr~a,,. preaidente.:-Marliflho de 
Freilu: Vieira d~ Me!lo, t• aec.retario interino.-Joclo .JG.: 
·'liencio Ferreira da Aguiar, g. secretario i·nterino. . · · . 

Que com efl'e~ito. o agente díplomalíco~ do · Br«sil; com
meueo o .crime, de que ·se trata; allirmou7o êxpreuam~nte 
na outra ~amara o nobre . presidenl~ d~- conselho, . qu,a~
do disso (lendo) : aleconbe'cemos qoa O, Sr. A_odrade tí
oha'asállmido oma responsahilídiLde que .o ~uj_e,i!ava' ,á 
sancçllo penal, mas reconhecemos por · outro lado qoe ·mo~ 
livos po.ndero818s que o governo nile» podia' deixar_,·de )e:. 
var:.lhe em· conta, o determhiaràm· ao passo que deu:·.,; 
· Aasim ·o goverao confessá por om lado' o crime do di
plomata (pectila.lo). e ,POr oatro:.ábsolv,e·o logo d~ de~ic&~· 
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Sessão ·em .23. de -Julho 

9 governo imperial oito tiohà ·direito para ·&antu. So o. 
diplomata incorrera em !ancçlio penal, dev.ia ser proces-
ead~ . . 

·.O SR. SILVEIRA LoBo :-Apoiado, 
O. $a. Z~cuus :-Em vez, porém, .de processo, o d(

P.Iomala mereceu accesso. em ·sua carreira. !!lega o go
verno em sua escusa. qüe ·.o processo oil:o remodiaria o mal 
l• i~o.e serviria apenas ·para levantar maior estrepito ares
peitO do qne . acontecrra ao príncipe, éomo· se afinal nl!o 
vie~se· tudo 11. 1aber-se . divulgando-sé, como. se ba divul
gado, o facto com Iodas as suas.circomsta·nciaà. -

O. Sn. SILVEIRA Lcno :-Mal do !besouro se viogaese 
esse principio. 
· O: SR .• ·ZACARIAS : -Foi· o que allegou -o governo : 

qu.cr1~ que o~o se ~aliasse dos cwbaraQos pecuniarios~ do 
pr1UC1pe,. pu o lodo-so o fuoecionario . publico M Brasil, que 
o ·soccorreu por meio de peculato,·· e~qlicc1'ndo que cs 
príncipe~, por isso meFmo que o sllo, ai:bam-!e, mais do 
que quafsquer outros individuo·s, constituídos na ·obri · 
gaçilo . de proporcionar a sua despeza- ·aos SI us meios 
de, moiio ··que não precisem do favores, princípalmGnte 
q_u,ando esses ta voros silo, pelas leis do paiz, v~rd:~d~iro> 
cr1mes. · 

.O S1LVBIBA LoBo : -Apoiado.· 

. O Sa. Z•cAIIus : - N:to me deterei, porém, Sr. pre
.sldtnle, cm aprec1ar. os motivos que levaram o go
verno a fechar os olhos ao delicio do diplomnh brasiloiro. 
Somente estranharei :que ·O -nobre' presidente do· conselho 
incluísse em .o .. numero du.~es mctivos a consideracllo de 
qa11 o príncipe, ofl'erece toda a gil.rnnlia ao pagame~to da 
divida contrahida. 

.. Prirne~r~ que tódo, Sr. prcsi.tAnte, n certeza da in.Jo'in-
nlsação não desfa.z ·a existencia. do d~Ji.cto. · · 

da cunveliiencia e até da Jegàlidade de tal: 'expediente ' 
porque, , além da Mtur~>za de, alimentos; ':que pile>i'OB~il. 
juros no abrigo de redacções .no pagamento,:. 'oito :é;de- -
coroso ao governo, .que desculpou· o',diplomata e até'pro-

. moveu o, rosonar Ioda 11. soa severidade para . com>'·.ó 

. principe. . · . · .... 
De um folheto impresso em Londres, em· quli o .principe 

txpõe o proceder contradiclorio do governo,:: orn ':Pppro
-enndo o empreatimo que se lbe fizHa, ora Jevaodo-o·aos 
tribunnes pnra pagar a divi•la, consta que o~ p~iodpe 
ofi'Hecc, entre outros itens de gart.nlia,. ·a ·quantia· a .que 
tem direito como indemuisacilo do usufrueto . dos' escravos 
das faz~ndas 1le seu patdmonio, que a lei de 28 ·de Se-
tembro de· 1871 li~ertou. · .... 

Sr. presideute, sempre ~ntendi que o ·corpo ·legislativo, 
libertando os escravos . d~s fazendas nacionaes · dadas em 
usofructo ao Tmporador ou. ao priõcip~,, devia ·uma ·iu
demois:lção corr~apondante ao usofructo que fazia:.c~ssnr. 

·Nilo s~i, porém, o qae pensa. o governo, a .tal respoito, 
nem qual Ct valor dessa iodemni:açilo; sendo ,co(to· .. que, 
nfgada à licença de· qne f;Lllei, o patrimonio. devolve
se. á oaça:o e pouco ou u1da terá por esse:Jadó. que :re
clamar o príncipe. . - - . · .•. :. _ ·. : , -

Como acima disse, Sr: .presitlcntr,· o ng.·:nte diplomatico 
do Br11sil, .màndando. dar as. :t ti,&OO .. ao .priucipe,~ de
linquiu; ma~ o dinheiro, de que abusivamente. dis~oz, na:o 
estava em cofres, de que. tivosse .as ·cbáves. Perguotó: 
quem entregou o. dinheiro ao príncipe, cump1 indo a or_!!cm 
do agente diplomatico?- · · · •. · , . ·.: :··. · 

O Sil. Sn,\'BIRA -LoBO :-Apoiado •. 

O Sr presidente do conselho responde. cabãlmcote ~á 
pergunta com o que disse na outra camara. (lendo),: '« ,'0 
dinheiro .foi fornecido pel!Js nossos. ngentes fioaoceiros;!·:á 
requisiçlio do agente diplomatíco do lmperio e com· declara-· 
çilo do motivo extraordi11_ario~e. urgente,.que do.lermhiavaia 
desp•n. 0~. Srs. Roth8childs estavam .bteirados. ·dQ .. ·tudo::o 
por isso ~nnuiram ao pedi4o official da li.ossa Jegaçitc.·» 

. Foi. com verd,déir~ sorp•eu,-Sr. presidcnte,:qne, investi-
gando CJ modo como se fez o emprcetimo da~·:t.U;OOO, 
encontro ahi.oõ Srs .. RolEchiJd@,. esses lcõq~,, que·e!ca·pam 
ein _todo o ca11o inteiramente ás malllas do no~slli rede· judi
cial, e que, cedendo á exi~:;encia ·do. ageo~ diplomatico; 
desca.rrtgavam sobre esta toda. a r"spon~abtli:fade ·da· 

O Sa. ~&CAIUAS.: -:o emprl>gado publico, .que tira dos 
co!res nac1onaes . d!uhe1ro para imprestar a quem· quer qÍIR 
.s_eJa,. embora·. re>~llua Jogo ao~ mesmos cofres a: quantia 
desv1ada, ~ão .de1xa de haver· commettid,o o crime de pe
culato ;: o dmhmo voltará, mas a ferida na lei fica aborta 
a reclamar cit6tigl). 
· Por outro -lado, Sr. presidente a certeza da indemni:in

ção .na:o ô cousa liquida, como· i~culca o nobre minisiro da 
razendn. . 

O Sn. SILVEIRA Lo ao: -Mo é consolador.· 
'o SR,.ZACARIU:__. Se o príncipe, .quando p'llrcobia a 

dotaç~o e achara~se no goso do. patrimonio, collocou-se 
na deploravel cond1ç11o da nD:o ter com quo .snliofazer os 
seus cr.edores, na:o é provavel que melhore de Onnnc11F 
a.gora que se diz ser intençllo firme do Imperador nesar~lh~ 
bconça para. conservar Sll Córa do Brasil,. hypothese em que, 
nos termos do respectivo contrato matrimonial cessa a 
dolaç~o, dev~lve-so á nação o patrimonio e fica ~príncipe 
red~z1do aOSJUros.do dote om apolices. Tudo faz crer qua, 
reahsada semelhante hypothcs~, a indrmnisacil.o do debito 
das :t 14,000 tornar-se-ba bem difficill • · 
~& c·n~ara dos Srs. dopul&dos se disse que o principe 

se~1.a obr1g.ado a pagar, por meio do preslncões, deduzidas 
talvez dos JUros das apolices qáo con~tilucm "o doto. Duvido 

transa r cio. · . - · .. 
. N!o ·eram .o11 ageiÍtH financeiros do Brasil .. em Lo.odrés 

que devíamos r.qui encontrar, mas uma enlidado mttito:.di
versa, um .empregado ·do. tbesou·_o. , nacional, .,:txchl~iva-' 
ui6nte incumbido da rec~ita e déspeza do.Brasil:fóra~do 
Imperío: Desse emprPg:ldo nlio, .tem dito ll go:veruo:·uma 

. palavra seqonr, npontandc-nos .somrnte o agente . diplo
mntieo ·já remunerado c O! Srs. Rothscbil~s, . quo ·:não 
podem ser chamados á conta_por esse actk .: · .. ,, .. · 

Cumpre avt•riguar que ••mpregado é esso do !besouro, 
que dc~ia dar-nos sRtisrnça:o ~o ~peculato é d~ 'ilu~m . se 
não tliz palavra, e qual o mo11vo por quo :nesta·. grave 
qu~stão foi posto de pl\rte •. 

O senado aabe que · por muito tempo o .serviço da es
cripluraçiio e conlnbilidnde . da. receita. o desprn fóra do 
Imperio esteve a cargo dll legnçilo do Brasn om ·Lpndres. 
Entilo·ns ordens da lígaç!lo nos ugentes financeiros :eram 
regulares ; mas' essa ordem· de. cous3s ces1ou com·Ó de
creto n. 38ti2 do 1• de 'Mnio de 18G7, que .dispunb~ o 
soguinto : ·· • 
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,.,:.~'Attendendo ·. á · ·neco~sidade de.· se·parÍ(r 'd11 •lrgacfto' 'peza 'do'Imperio 'ficara· a cárgo do delegàdo do·'tbesoàro, 
:braiiléira · em Loodres,.ci· serviço;· ora ·a. ~eu éar.go, •·da'·Ôs-: a quA .a• refere o· doere to d~'&lll•'dalâ:» · ,· •·· ":, c:.;'i 'l'•_:::~< 
cripturiç.~o ·e: contabilidade·· da receita e··despeza fóra do• ·Em virtul!e; pqrtaoto, do. prcceilo ,tio d.ocrdo do. ·l~·.de' 
lmperio,: bei.;por- bem que ·o· rderido servico SPj" incum-' Maio de 1867 e de sua_s io~lrueçiie~,. Jlco_li;ve~ado:,~ l~ga~ 
bido,:a ·um·' delegado ·•do tbe~ouro,. oomêado por decrfito çl!o brMildra em Londres envolver:-se na .receita. e dos-

. imperial, e que 80 r~gul~rá pelas irisLrucçõts .que -expedir· reza. do Bra:il fóra do lmpPri~ e na réipectha"efcrqitll• 
·O';minidúio·da· f~zenda:» · · - rnçllo e·. contabilidade> Eua. incumboncia trapaferi~'lle 

•·' Duas 'vantagens reEultavam da m~tlida, qoo esse;d••creto tótalmebLo para· o delegado do Uie~ouro; · ·• ... • ·: • 
·encerrava. · · O art~ i• dispunha .(lendo): "·O delegado do:tbeso!lro 
·. ·,A•prirueira:era-oxoncrar a lega cão' do incambe"ncias, qnP. t.erá immodiatamonte fUbordinaoio ali mioisterlo .. da •. :ra~. 
~·lio •seFse:U,e .fundiam proveato, mils affirmo que nenhum:, 'z~nda, prrstnndo. con.h's áo triboual do tlie~ouro·nacioual,· · 
·b~nra:"lbetraiiam_. Pretêndia se por esse modo collocnr a e c~rrt•spoi'Í'r~er"B6-b& dir~ctâmenté. lliiO •'só com 08• dill'e~ 
·nossa• legação em Londres na mesma posição das que lemes r~nt:!s n\itihtorios e· pré» i dente~ 'de. provincia, :inas·com··cia 
em outras córtes, ist11 é, crrc_umscripta á diplomacia e de agentrs do· Br~sil cm Lon~res, cootratadoré~,dos empresU::. . 
. lodo ·e·stranba ao ·mant•jo do dinlleiros. · · · .. mos Gxteroo~, e qaMs·quer fúocciooarios .ou empr~rados do 
·,·A srgood.l•vantagom; e ·por certo de maximo· alcance, goV!·rno em t•aiz estran.~eiro,',• ' · · · . :, . . ,;; ... ,. 
era tornar mais livre é ~mcaz a .:ccilo do ministerio da· . Dr:_terminàva o art. s•. (lendo) : " Os diversoS: mini~ 

~ Cazenda em rqirintir ' abosos que "a raso so introduziss~m lerias .e . os pre$identes de . província · poderão encarregar 
:no ·soniÇ•l. d11 escripturacilo ·o · contabilidade· da receita e o del.•gado do !besouro das .compras e oncommendaa,,·d~. 
de~peza· fóra- do Imperio: · . . , · · ·que carecerem, sempre que o julgarem·. cooyenionte; dan;, 

·: ·A. resporisabilidado de·om empregado de fazenda a~seola .do-lhe para isso .as nece~~arias io~trur.ções. »: ...... · 
em •bases e motivos diversos da· que é propria dos agentes · · Compras. e .encommendai I Eis abi oma ·tarefa ;m~is-~ue. 
diploma ticos 8 por isso oito devém jamais confundir-se impropria do diplómatas, l.~refa. que o.ão •!e desempenha 

.nos··· mesmos indivi~oos as re~ptctivas· Cuncçlies. Se o Fe oll.o com gorgetas ou commissiie~, conforme o~ e•~YI~?s 
ag~ote · · diplomatico, a cujo carg~ estivesse·tambem.ó ser- do commercio, e qao por isso. o' decreto o instrucçlics. do 

· ·:viÇo· llnauceiro, se bouvesae· mal neste;s~rviço;· o ministro ·1.• de Maie do 1867 cai~télosameute árrcdaràm · dé-'nc!sa 
.da :fazenda não poderia punil-o sem· drsairal·o.como di- legaçilo·om·Loodres. · · .. .. ·J. · 

.plr•!fiala ·e muitas •ézes teria a·rpp~rtiçiio 'da fi•zeoda de · -O artigo, · porém,-.termíoante é o .7.•;: que' dilipunha · 
relevar bltas e :.té crimrs do .agente diplomatico p"ra'nilo (lendo) ·· <<.0 delrgadu do Lbe~ouro nlloopoderá .mandar· o(- · 
crur· difficuldadu ao minislerio das rclaciies exteriores. recluar drspeza alga ma sem ordem· do ministro 'da:razendà; 

· A .se par· ção,·· poi~, determinada •no ~cferido decreto qualquer. que s~ja · o·-ministerio a que p'ertença· a:me~Íma 
era urgen·l6mente reclamada pelo bem do serviço do _mi- de~peza. E.xccptuai:n-se da· di~posiçãa ·dos 1e arligor as"dos-' 
nislerio dos . oegocios ·estmngeiros e pelo da· fazenda: pezas ordenadlls pelos presiilcntes de provincia,!obre·oS 
para os.· diplomatas. a diplomacia, ·o serviço das finanças nego cios. e com (undllB provinci11es, pos.~os á dispo.siçilo,do · 
cp~ra:em1•rogados do. lh~souro. O. mioielro d~~ rel8~li•·s delrgado do tbesouro .. • · . · . . . - · . · ,: · ·;·.; , · 
~exter.iores consorv~ ou· e.xonare os di1•lumatas como me- Sr. presidente, a excepçl!o 'éoosagraila iio artigo, .qiie 

· r:eeerem; .· o :da· f;,zenJ.a 'wx:erça inLeira inflo>f>ncill subre os acabo de ler, · conlirl)la ·.a· · rrgra. iovariavel, '<beiJiuta de 
· seus ·empregados. · . . . : · .·. . . . - : . que o dclegudo do lho,;ouro não recebe ordens de pagamento · 

. :. ''.Tal. foi: o akanca do decrettr do t• ·de M~io o o ··~pirito scaão. do minioierio. da fazenda •. Com .efeito-' ·:a:;cxcepça:o .. 
·da~ medida.· ·p~rfeitamt<niÓ"Se ·revela r: as Ín:lfUCÇÕlÍS •i 110 ·O se re.ferO DO.S: presidl•nles ·de, pr!>VÍncia,: DO·· .qqe .toca, a _'dei:-
. ~compànbarnm, :e de .. qoe lerei alguas.ar.iig-Ds. pezas ·por clles.ordeoadas e: com fundos prDYileiaea.,~o 
.. : .. 0-·só·.oorue ·qne se .·deu ao Cuit•:cionario de laz~ndo présidfnlo da provincia, sob esse .. pooto: de· vialil'::aaila-:-.. 
encarregado do ecrvico do nossa recfila e d~sper.a; em 'molha-se .1o ministro da fazenda a· respPito· do.:despezai 

'l;ou.rlres;:dá umá idéa ·sati&Cactoria de su:~· missito. é o do g~raes~ · ·.0 delegado SÓ devia .cum'prir, poi&,··o.~rdens do 
li!~;<. do·, do·· lbe.ouro. ministerió d11 f•1!eoda· e do~ presidentes. de proviocia•sob~e 
. ,. ·No tb~souro. nacional, Sr. ·presidente~ de-nenhum mini; dePpezas, conforme fossem· gerae.s oo ·provinciáes'as 'moli'-
~tro··:·se ··:cumprem. o·rdeos sen!to do ministro d<i faz~ o da . mas d•:spezas. . . . · · • 
.. oem•;o·mioistro·de estraogeiro8i oam o Ja guerra, nem o . D'aqui rcsult~, Sr. presidonte, qnil'se Cosst~m respeitados 
d~;marinba, ·11eoi o da· juslica, nem o do lmporio, n•·uhurn ·os preceitos do decreto n io!lrucçiles ·que tonho ::.ciládo,. 

. ministro, .ém ·'summa, determina pai;amento DO !besouro •não t~ria' de r.llar-so·r.qui dos Srs. Rotbschild, 'nem aiotla 
SCIIitO por intermedio ·do ministro da r.\Zllllda. o.ministro :do ~g~nte diplomatico do Brazil ~m Loudres; mas<do de
da fazend11 é como o mordomo da oaça:o, o· qaal nito dará ·legado dÕ !besouro, que SÓ' devia recrber ordens ·do mi- · 
bó•· conta do sua. espinhos11 tarefa s~ nilo tiver no~ nego- .oi•torio da fa~eoda e qoa, coneequeotem~ote; seria·· o ros
cios do:erario ta·l supcriotendeaci11 e liscalioa~l\o qun dabi' ,ponsnvel pelo-abuso. do· di~pwdo daobeiros.publicos; sem 
se não retire ·som ma alguma sçm scioocia e ·ord<•m sua. autori~açiio le.gtll. : · : . ·. · ' •; '·: · :.- · 
· Ora,· o delegado do tbe~ouro em' Londre~, .Frguodn o Se o decreto e iostrur.çllos do t •. d~· Mà.io ·de 18G7'>Cos

. decreto· quo· croou o, ·era ·da me~m,1· oatur~za qull o dele som cuu1pridos, n.ilo · ouviri.amos ·O· nobre· prosid~ote: do 
gante>~ nl\o podia ·receber ordens do d~sprza @e.nilo do consdho desculpar sn com: dizer .que; quando tovo<noticia 
minlstfrio' ·da fazt nda, · a .·quem · todos t•utro~ mini~lerios das prdeu~iios do principo ~o emprestimo; já este acba-
devt•riam dirigir-so•1! semelbaol-3 re~peito., ·va-so coo~UD)mado.-.Não, de certo;. porquP, fOb ·O regímen:· 

: ·:Examinemos ns inetiucclles: · · do decreto o das instrncçõod a quo alindo, o dinheiro .oito 
Dhia o art. 1• (!enc!o); « Q serviço da rectitil. o dos- ·sahiria em caso algum daur !llii:Os ·dos agentes Pn&oceircis 
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- ' .. ' ~"·.· .· , .... ~-··- :~ ....... , ... ~.-.., ...... --. .--.. 
,. para aa· do priocipe ou de . IIDI credores sein previa or- o direitt de afiÍrlllar que 8; Ex. escre.Ye' Ô~pró':l'!~·~co.~;a, 
· dem do ministro da Cazeoda ao ••n del•gado. · · · · · · · · · ;ru meoçllil cio . decreto e' dáe=·iãitruééllea ·dei '1•: cie:·•âio' 

. -:<(j·_;~~: SJLV~IIl LÔJO: ~ Ma!e ama prova de. que o de t867 .• 'atê recomaiénila &anà. Ôbier-faàci~;"''máá"aÕ· 
· . pai1 está_ !JI!Ddo rontnado A ma troca. , · . :mesmo teinP.o ··descarrega-lhes. 'uín ··golpe iDiirtal;:-'deaejâ' . 

que oe cumpram ·a•·que :nlo Cliçam·ca811 delles.''Põr .isso' 
·O Sa. ZAc:Aa•u.:.- De aorta que,_ Sr. pre~idente, ·ao -diz o nobre· senador pela proviilcia de Minali'(Sr.'víecoôdo=. 

~UYir-se o nobre mtntalro _da Cazenda, nmçuem é ~esponsanl :de Abaeté J q~s aingaem, óniitdo o nobre presideilíe: ~~·· 
pelo Cacto. Nilo 6 respoosnel o agente dJplomaltco,•porque co~selhoJ o leva preso 1 · · ·• .. , · · '·•·:< ' ,.,._,. 
deu prova de eentimeotoa monarcbicoe ; na:o 08 agentes : ·.·o Sa. SJLVEIU Loa. o: - 'Àpói~do, é. o re&h.~~~e~' iiló. K 
financeiros que nlo teem ·que ver co Di deçretoe e . instruc- . 
çilee do:governo do Brasil, desde que trata com o ageõte 6 Sa •. ·ZAcuus: ~· Vejamo.·: o louvor que•-o:',nobr.e:: 
diplomatico do Imperió ; . alo o delegado · do th~sour111 ministro Cez ao decreto do 1 o de Maio e respectivasdna'"! 
porque õ negocio. foi tratado e coneluido por fóra da dele- truceiles. ·- · · · .. •' ·. · · ·'' ·> 
gacia ·; nlo o mioistro da Cazenda, porque sómente soubê o' a visei diz : '· ... ·· ' .. :~ .: . :o• '· ,, 
do· empreatimo ·depois de realisado ; · não· o ministro de 1 ;• Que· sendo· a delegacia immediata .e exclusivamenté·· 

· eelrangeirõs, cujo agente' ibusâra· ·de sua · posiÇio, ·porque s bordinada ao ininisterio da fazenda, ao .qoal .pertence" 
aqui '·que S. Ez. poderia dizer o ql!e diue na· camara· a. a -aolorisaçlto prévia :de' toda de!peza a seu .cargo;··comoé 
uin deputado interpellante: nclo'lenho nolils, nem~ mdar prescrnr.m. os .. arte. 2° e 7• das •instruccilu" a· ·que· .. ·ee 
ttotall ·· ·. :. .. . · · : · rerere o decreto.ó. 3,115! do.1° 'de Maio. dé·•t8&7,·· cuja·. 

Mas, Sr. presideote, o nobre presidente· do conselho nilo llb!flnancia tem sido recommendada; entre. outras; pelas· 
póde subtrabir-se.A gra": responsabilidade de haver, com urdena do !hesouru de 8 ·de Outubro do 18&7·,,!2 de :Junho: 
a tratisgres!lo do decreto e das instrucções ·de to delllaio, e ~~de JSovJmbro:dll ~868, -23• de ·Agosto' e 8 decOutu•· 
aotoriaado .o peculato de· que .. se trata~ Oíneu requeri-: bro de t869 e lS da Março de 1870, .é fóra de duvid&":que· · 
manto tém ·por 6m eaber quae,.as alterações que o governo os:agentes . diplomaticos do -Imperio·no ·éx(erior: nlci ·té~m 
ha.leitõ: nas r'gris eatabeleéidas eín 1867 pelo ui'inisterio ao.loridade para •.ordenar pag~omeoto dil. · despeia,alguma; 
d(Caziinda á respeito do serviço da receiia e despeza, 'Córa eateja· ou nilo autoris&da por M ·OU:· ordens do· governo•; 
dó lmperici ; mas a collecçlo de leis' e decieiles do governo cumprindo, porAanto, á iiel~gacia;·11empre que- ee·. oft'orece..:. 
de.J87S dá cm exemplo do .neobum caso cem que o mas- rem duvidas no cumprimento d8 ijualquor're(jni~içãn;o-dar 
mo gnerJio se habitUOU ·a tratar aque1Jas ffgras, mos.,- &O agente dipJomalico qUil a fiZOI· a ;azio,em que· b8 fULi:Ja 
trando,. toda-fia, apparencias. de respeitai-as. para impugnar o.-pagamento ; · ·: • '· c : .. ' ,__ • • :'' 
,:_,Na,iodicada collecçãó vejo o aviso de SiJ de Setembro, ··E' admira vai, Sr. presidente, a frn·nqueza .: com··. que·~ 

·, dirigido ao• dele~ado do !besouro, que 'diz aasim (le~tdo): nobre ministro interpreta a·rec'ommenda' a· obsiii'Valieia~ 'Jo 
' ••· Recebi··o-officio:qae .. vm.· me.dirigiu, em data de.i8 de:rcto·e instrucçiles do. t.• de Maio d~ ·J8G7 e• diltluid·.:~ J 
d'elulbo;'aob a. 13, expondo o que .. occorreu;;en&re .essa ' · · ··· .: - ···• ·. ::.:.::.-•.•.".: 
delegacia 8 .a·legaçlo. imperi111 a proposi,to.,dajegilisiçllo O SR. VISCO!IDB ollRlo.Bullco (prelidente do cor&r.dho)~. 
que, em oficio de.7 do mesmo mez, .lhe,. fizera ~~respectivo - V. Ex. nllo le o aviso: todo, interpile. observ!lçiles,:. 
miuiatro -de ~·:lOO.para uma des·p,za ·reeervi_da;~ 1bem·do d~ixe .que o senado o.aprecie., • .·• · . · ' 
1f!rviço.pàblico e ia ruilee ·pelas, quaes:..Vni~~:·ailo.satisCez ·'o Sa. ZACARIAs:~::: E4to~ le'lidó-a trechos,~~~ h~i de 
immediatamente a esea· requisiçllo do que. fico inteirado.• h!r todo,o aviso_. Entilo .pensá v. ~x: ~que d~iiarel._eó{li_..: 
· .. Do.· trecho que· tenho de ler, .resulta que haviam cabido l~ocio' ·a melhor parte de.·seu &liso •r Tranquil~se-:se. .: 
já _em completo esquecimento o decreto de to, de "M&io · · · · · · · . 

·.de ·1867 ·e· suas iustracçlles, cnja letra e cujo eepirito, · O.Sa. StLVBIU Lo ao. dá, um .aparte~ ' ..: :_ -•. ·· . : ., .. 
como ji mostrei, ollo _toleravam• que a: Jega211o exigiue . O S~. Zicmu : .......: .No primeiro trec'h.,o~·õ;nobre pre!i-: 
da delegacia·quaotia alguma para despeza·aioda decretada dente .do conselho ·reconhece··e. deelara:.:á~íl.eltigacia·que 
em lei sem prévia autorisaçlo do ministro· da- Cazéudà. Se e lia. está -el:clu~lvament.e · sobordinada'.i;)a~i!1D!ini8te~io' ·dà: 
assim nilo f6ra; como 6 que o agente · diplomatico requi- fazenda, ao qual pertence a aut~risa'~jto ,pr .• t.ia .deJ4)da a 
eitava com iostancia á delegacia~- tOO para.uma·despeza despe~a a. sen ~rg~,,e. que •• ~~-~·(é~te~~~ip1o~matico~-~~ 
resenada? . · Imper1o no extertor nlto;tem autorlda:d&\p!lr.a,.o.rdenar. pa.~ 
· Em· Abril ~ t 1.000 eram eaipre!!tadas a uni·· prineipe; g11mento de' d81JI!'Z&~~Iguma, est~j 11.. ou nlo:_autor'isada-.por; 

para sati8Cazer alguus de seus credoru, por determinação lei ou ordens do governo •. Entretanto, o,.,ageute .diplomatieo~ 
do agente diplomatico; em .Julho a lêgaçllo queria ~ .100 do Brasil em Londres ma'ó.Jira,:eni Ab.rU,Cornoc.er ao~.prin 7 
para ama despeza resenada. Isto. prova que a pratica cipe, de que se tem trat~do .. ~ .H,OOO, como se praticasse 
antiga, que as providencias do 1 o de Maio de t 867 se um ar to meritorlo 1 · : · 

,. proplizeram ·obviar, começava já a restabelecer-se. Agora o goljie. 
··Coo~inúa o aviso (let~do): ·· Dic.o aviso (le•do): .... 
•Respondendo a connlta que aomeemo tempo.Caz Vm., 2.• Que, póróm, em éaeos esperiae8 :•·. urgantes, ·o· 

Do dito offido, no intuito de bem compenetrar-se c da res- quando d& demora venha a rePultar prlljuizo _ao ·serviço 
ponsabilidade que cabe 6. delegacia pt lo pagamooto de oa ao credito do Imperio, poderão os agen_tee dipl~mati:
deapeus· que oito · lenham sido préviamente aotorisadas cos requhitar d11. delegacia e l!lta satisfazer · as despeza's 
pelo tb'esonro, mas srjam requisftadas pelos agl!nÍes diplo- ·que Corem absolutamente· indispenBaveis, ·com tanto: qao 
maticoa, t011bo a dizer-lhe; " aquelles que as requisi111.rem doclarem, em seus: ~officios, 
;·Ante~ de 1;r .o que o mioistro~vai dizer nci ayieo, teollo que o razem sob suá responsabilidade,-
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Sessão·· em ·23-~de .. Julhi> 

1)1.~L:~.~ito,~réml.,C~~ eU~ o nobre miniatro da razeiada ridade. ao. ministro· .do• iiegoclo• eltrangei~oa,·e.;~~··,l·~~--
. de1(e(o~ princípio ,que ulahelecera: noJrecbo antecedente, collegá poderll. dl1ar•lbe .em nz .balxi; i_!a•í:aaclil,tl :;.~. >;.C 

rêi:oiiuilêndaoil_o.:a ob8arnn~ia do .decreto .. e. ins&~acçUea· • 0 mea agente diplomatico; como tal, nlo-COIIIIIIeUell 
dô,J• de;:M'aio 'de, 1867. $esundo 11 .ditpo~içilee deste faltá por ondi meinlpire'·dalcon8~nçli'; o)tü'inerae(linelit~ •. 
d~cre~CI a de iDit inatracçiles,_ o agente .. diplomatico nlo ao ·contrario, torna-o · dig11o ··do ·maior· apre~o. ·"S~ 'êilf 
podia nunca ordenar á delegàc!a de~pezat, ainda que -au- .materja da . receita a datpeza do" Eetado .: detliiOll.-11· am . 
torisàdaa eoi lei,sem previa ordem .do ministro da fazenda.. poaco douaua denrea, .a ,calpa nlo 6 minha, !D.I~ de: .V •. EI,~ 
l[ás o trechó' do aei1 aviao, aob n: t, abra larga porta. ao1 que: lembro~-:-ae ·.~e commet&tr•lhe )~C,!I~beneju._ .. a!,h.~là~ 
abasos que as protiden.cial de li aio de t 867 qa1zeram im- ~. diplomacia;. Para qae alt~rou as d1spoa1~ilee do -~~-cr.e,t~ 
pedi!' t torai' a delegaciaatibordinada á legaçllo,cómo era .e instrãéçlles do .t• de llajo de 1867 'l• , . . ·: .. •.. ,.,. ·'"·'' 
anlisamente com··apparenciae. entretAnto de repartlçllo se- . Dtaejand~ .. tratar largamente ·deite .usumpto,,a~ .. ou\ra 

· parada. · , · · : > · . . . . . · · occa1illo, peço iao. nobre preai dan'teodo conselho .. CJ~!I. pai~ . 
O bum 11enso do senado que decida, Sr. presidente, .1e aando .. o . meu. raqàerimaoto, :aniie ooiÍI algu~a; brni~a~•·· 

o trecho que acabei de ler; do aviso de 30 de Setembro &I inform·açiles.soljcitadas,: nllo ,R guio do o tXID!P!O. d~. •.!Jt 
de. 187.8; ntorisaodo. 01 'agente• diploma ti coa a· mandá· collega . da Dl&rinha,. o qoal,~tendo eu. P!ldido, o.-. &DDO.Jal:· : 
rem ·C azar ·deapezas,' á que a· delegacia: do .,theaoaro: nllo. sado esclarecimentos sobre o deautre do araeial,;a6 .este 
po~e·opp6r, duvida,· desde que ellea.determinam, a dea· anno m'oa.remeltea. . : . . ·: : · . .. , .:.:< 
peza,.:·aob aua responsabili~ade, aeaba ou · ollo na parte . Teabo jusliftcado., como. poeso, .. !» ~ll reguarimento~ 
mainsaeacial, com o. decreto, a iostracçiles.do to da·Malo Foi lido, apoiado é posto em di1cuulo o. aesuinte ·; .. -
de~t867.qae em caso .algam .admittiam dalpez& determi·. · UQUB~IIIll'ITO .· ·:· ·: .. ··· · · . · ''···. 
nada . por. agente diplomatico oa por ministros, qualquer · · · · 
que-Cósae a repartiçllo, •sem ordem prnia do mioi~terio da - Requeiro que, pelo mioisterio da· fazenda;·ie peÇam ài 

. fazenda •.. -. , . _ ·aeguiataa informaçllea: · . -. · · · ... -. ... ~·· ··: .: '· 
····A' delegacia. do theaou~oestá, portanto,. :de.ha maito t.• Se·o decre&o·n. 381'1!, do t• de Maio de.t1167; 
b:ordena ,daJeg1Çilo brasileira- em Londree: basta ama. qae··aeparoa da Jega~o brasileira em Londr~s o' eanoiço. 
phrase- magica .. da Jegaçlo para- cessarem todae as da::-· da'.ascrip!~~açlo e. éo!ll&bilid~da:da'.raceití. a .. deé.pezfC6~~ 
lidas :.pagus.;~t,:•ob min~a. r11p0t1111bilidadt: O qaa·nle do ~!DP"'C! !I as lns&r~cçll.~s, qU.e o, acoiD~anharall:l•. te~ 
porém,;·& responsabilidade de um·agen&a diplomatico, jA soll'rado alteraciles; · · · ' ·· . 
noJ-o demooatrOU O emprestimo da~ ~ U,000 reaJisado . t.a .Qií.aal ·alo, no· eaao da atJlrmÍtiTa:· 81111 'l(té,;." . 
em Abril do' aono· proximo preterito, .. a ba da mostrai-o de ra~ilas. ' ...... · .·.. . . . : :· . .'. .. ·. ·. _ ·: :.; 
aobejo:. oJuturo.~:··· : .. . ,, .... : ·. · .. ·: . , . · _S._R.-Z d1 Góu ~'l'a•conc.Uol. · ·· .'. . · · · 
,;,;o.: governo,. Sr. presidente,oio.satiafeito com ascuÍara ,o sr. ,;l•eoude do .B!o~Bran~o·{p~t~C~. 
lrr.egularidade do:procédimel\to do agente diplomatico,. que dint• do coullho): _Sr.· presidente, -o-facto de qae &ratou _ 
ma_n~.ou·. da~ dinheiro_ ao priocip~ par~ ·pagar _suas d~vidae, 0 nobr1,1 senador._ autor do requerimento, 6 conhecido do 
q_a~z·Justl8tal-o· .de todo. e· appl~1nar datllculdades do· nego.:. aenado •. A 81te respeito tive: do· dar -minucioeae informa- • 
CIO em_.o~tras emergan.cJas ·semelha~tes. · · · . • ·,. · çiJea perante 1 ·camara doa .Sra: .deputados. . .r ; 

86. aa1m póde 8lphcar-se o I VISO de Slt·de Setembro .. · . . . . . , · · · . ·. . . . .. · .. ·· .. . 
d~. ~~7~_, _ di~igid~ áAel~gacia ,do t~ee.ouro .em Londres 8 : . ~ ~~~~ ~1CUnu:7-'Nilo t_ra.to~·da~la. especf.e:c; ... , :_,_'.: ., · 
CUJ&\ ~ubs_tanc~a: ll._es.ta .:~ obedef~ .. ~~-~elega_cl~, _d lega~4o. 0 Sa_ •. VIS.COl'IDI DO-ftlo:JIUIICO ,(prtiÍdlnll,d!).C~~IIIho)~-. 
E· lote.:&!!,'; Sr._pres•daote,-qn~.n~~ ·•;s~.à legaçilo brasi~; ~Reftro-me,ao !acto de que. o n11bre .eeoador':,lr~to~. na 
!eira em Londres quem p6de agora .i:lauegra1 A"del~gacia· primeira. parte do.ara .. discurso .... · , :. :..~ '::,; .•... ., -· 

. do· tbesoaro, mas to dila as legaçiJea •do Bra•iJ·áo,tlderhir. -Houve uma despeza extra-legal. 9 e" carregado dt.D!!B~ . 
· co111o .. 6:.exp~ess.o _,na .. circ,nlar . dó . mi"isterio. da fazenda de 6. ci.os. interinos do Jlraeil aín Londr~s taye de.toJII&rclolu;e,~f
de,,;O,utu~ro .... de ~873,. com referencia ao .. a.iso de 30de essá.responsabilidade., Cumpra apreciar u .circulllltancj~: 
S~tembr~-~~,mesmo a~no, de que:.tenbo tratado. . ·que d.eterQJioaram.o seu procedimento. . :. . .. Y. · ,'· 

. •:. Qaàodo :c·óosidero, Sr. 'presidelitei na faeilida.de com qu_e Pessoa altamente r.eapeitavel, a cuja eorte .o .. rep~elln-:o 
b · · d d · lh b · lante ,do Brazíl .. em Londres aio podia eer. indi~erente,)e-

o·•· Do re:::pres• ente o conae. o aa shtae áS boas regras correa á nôua legaçilo, ponderou as ditllcalda.des_.,"x-: 
de ·: adminislraç~J 'ai· praticas.' ahOsivaa a perigo saí; nilo ·_traordinatiae em qu.• le· encootrn. a, a. pedio um. ,çe.rlo,. 11• 
jioãvó :deixar 'da render homenagem· ao nobre viacónde d~ . · 
A:ba&t~;· qõe, :-apezar de ·Ber·éonsellieiro de Estado, arria- xilio pecuniario, allegaado !IUI oft'erecia. gar.anli~. eafl!:-
eou· :se,:; ; •'.. · . : -, .. · ·· . . cient~ para o reembolso do adiantamento .•·: que !ha. Jo~~~ 
. ,; ,, < , , . .. _. , . , .feito. O agente diplomatico do · Bras!l baaitou, e,·. beaito.a · 
· O Sa. SILVIIU Loao :-Apoiado, arrlàcoa-sa a muito.. .P~r muito t~;mpo, .ante a responsabilidade do. act~, que lbe 

era aolicrtado com tanta inslancia:.; hesitou entre: e111 re!
'poosabilidade a a que era lambem para. elle d". :rat;eier, 
que ama .·rOCIJSa . abac.lala, em _taea cirCII!D~laDC!aa,rJDIO 
fosse.bem acceita pelo governo, e pela' opioillo, .pub!ica ,110 
Brasil. Por fim resolveu-se a prestar o auxilio •o~., ~.ci.:
.rantia .que es~e augusto. per.son~gem, cujo nome. nilo.•• 
p{eciso declinar, porque o seoado o. conhece, lb~ ,oft'~racia, · 

O Sa. ZÀc1au.s :-.. • • a levantar. ~m br~d~ · ~oolra 
as pessimas tendeneias politicase administrativas do nobre 
presidenta' do conselho·. ' . . · . . . . . 
~;_Se:. accml_ecer que, em. 1irtude. das ·novas dispoaiçiles; 
,outras irregnlaridades.se .commeuam como a das :& U,OOO 
nlo , . pense . o nobre, presidente do . conselho · que lhe 
-.~j~.-.'racil, chamar A. or.dem o diplomata aft'oul~ _que D!eller 
as miioe nos cofres da. naçilo. S .• Ex. terli _dei_ ped_inne-

. ' 

Logo que o goltrno imperial &na .. co.nliêciment~,~o 
fàct~ 1 nilo p6tle approvar O procedimentO do ÍIO!eO;IgtDll, 

. - . 

-:· 

'' t, 

. ·. 
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e. decle.rou-lhe. que, se houvesse sido consullado, a des
peza não teria sid.; antorisada •••• 

O Sn. SILVEIRA D! JlfoTTA : ;_ Devia ter feito alguma 
eousa ·mais. 

O Sn. 81LVE1Rl D.l. . MoTT.I. ,: ~ Q~e ,ga~antia )6 ;.que 
olfer.eco 'I · · ·.. .. :-;c.: ... 

O Sn. ZACARIAS: ...... Será bom tlizer qu~l é a garalitia. 
O Sa. Su~vRJRA DA MoTTA.: ·-E esta não ê a questão. 

O Sn. VISCuNDE oo R10 BRANCO (pre~id~nle. do conse 
lho) : - ••. e recomrueudou á le~;Fç~o q'ae, por todos .· 
os meios prudentes, guardadas as consJderaçõ~s pessoae~ 
devidas ao ··princip~, procurasse tornar elfecllva, mesmo 
no ·interesse de Suãs Altezas, a garantia que lhe dera 

O Sn. SILVEIRA Lono :-Apoiada i esta não 'é a questão; 
O SR~ PRESIDENiE :-Pe~o a attenção. · .· · . · ... 

o Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente. do conselho}: 
- Se VV. EEx. não. mo permiltem rallnr, entiio julguem 
e bvrem a su:t. sentença. ' · pelo cóntrato de U de Abril do ·anno passado. . 

Nilo houve ·da parlo do agente do Brasil in lenção crl
mhiosa. : Não houve destino clandebtino dos dinheiros pu
blicos para fios de iolcre!so particular do fl!occionario de 
quem se trata. ·A iillerv~nção. do Sr. Aodradd era ~e cla
mada na sua qoalidt1de de representante diplomnt1co do 
Brasil; e elle ach•·u-se.nes!e caso imprevisto sem in~truc 
çl!es, nem Ímlorisação do governo .. 

O Sa. SILVEIRA Lona :-Ti.nha n lei, e os princípios do 
di ·fito da cooscioncia. 

·o . Sa. SILVEIRA DA MoTTA :-0 agente do governo é 
Jianq1.1eiro 'I 
· O Sn."VIECaNDE DO R10 B.•uNCl (presidente do conselho) : 
-Havia pal'a elle re:ipoà'áabilidado ~ru ambos os. casos. :. 

. O SR.· SILV~IRA LoBo :-Não havia., pois que não b& 
doas verdades. 

O S~- VISCONDE no R1o BRANCO (presidente 1lo conselho): 
-Se recusasse, talvez que a opinifio publica do seu paiz 
reprovasse c&se procedimento. · 

O Sn. SJL~EIRA DA MoTT!:-Nilo reprovava t~J. 
.0 811. VISCONDE DO R1o BRANCO (presidente do conselho): 

-Não era· nesta hypotheoe uma résponsabilidnde legal, 
mas responsabilidade moral. 

O Sn. Su.um! Lono:- Não ora tal; não ba coofiiclo 
de responsabilidade. 

O SR. SILVEIRA-DA 1\lvTTA: -Cnmpris~c c!! o o sou dever: 
o governo empresta o dinheiro do povo. 

o' :9n. VISCO !IDE DO RIO DRANC<l (prPSidcntc do conselho): 
Ma9 já disse qne. o governo não approvou o seu pro=edi
meo:o. 
· (}SR. StLVEIR.~ DA MoTTA :--:.Fez muito pouco, devia 

dcruillir o cmprogado. , 
O S11. VISCONDE Do R1o DRAN~o (prcsfdente do consel/wj: 

__:.M11s.nllo pudia haver iotcnçii.o crimirwsa no proc~Jcr 
do agente diplomatico do Drasil i tratava se de Mxilio a 
príncipes ·da famiJia imperial, que SU IICh.aVa!D CJU cir
comstancias criticas em pniz estrangeiro, e por oplra lado 
a divida tinl;a ~nrantia de seguro e prompto reembolso. 

O Sa. Sn.VEIRA Ltno :-Isto não ó def~sa do acto. 
· O Sa. SJLVZIRA u MoTT. :-E o governo ·oito ó b~o-

queiro 11ara emprestar com gnranti11. · 
'0 SR. VISCONDE DO filO BRANCO (presidente do consc/110); 

- Sr. presidente, o . nobre senador pela Balda disse-nos 
. que o príncipe oiio ofl'erece garantia para o pngn1nento da 
divida q~e por esse m~do conlrahiu. 

O Sn. SILVEIRA Lr.no :-Ora J. Já dhse quanto é bà~.:. 
tanto para mostrar que não tem defos.1 •. 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA : -Por melhor qu-::> seja a ga;. 
rantia,, o governo não pó do emprestar os dinheiros pu-
hl~. . . . 

. o Sn. VISCoNDE DO RIO BRANCO (presidente do con;,clh,o): 
-Nilo ha duvida neohums,. ninguem' diz o coritra.rio ; _o o 
goveroo nilo emprestou. A qilostiio é se. um agente diplo~ 
n.atico na posiç~o em que se acb.oo o Sr. commendador 
João Paeira de A:ndrado, em caso imprevisto, e~pe"éial, 
como estó, commetreu om crime... · ·· · 

·O Sn. SILVEIRA Lono:-Mo não é questão; commell>u .• 
O SR VISCONDE Do Rw BRANCO (presidente d~ conrelho): 

- .•.. pelo qual devesse ser punido rigorosamente. · 
. O governo, não approvaodo o facto, tendo-o declarado 

alt1meute, recommeodanilo li legação qae procurasse tornar 
efi'ectiva a garan lia. . . · 

O Sn. SILV&mA Lt·no :-Paga o Drnzil tanto dinheiro 
para ser assim governado I ' , . 

O Sn. VISCONDE Do 81~ Dn.~.r;.:o (presidente. lo conselho): 
;_ ••. não dissimulando mesmo de forma alguma· ao prin . 
cipe esta sna resolução, entendeu qaG tinha. fsito neste 
caso quanto era conveniente. 

·· Sua Alteu ufi'drllce garanti3s parc1 o pagamento .. E~ las. 
garnnliss elle as olf~rece nas sommas quo- annoalmente 
recebe do !besouro nacíonal,·e no rendimento dos bens qne · 
pertencem ao seo p~trimonio. ' · 

O Sn. ZACARIAS:- Perdoe~me; restiluir-se·ha o· pa-. 
trimooio com a cessbçiio da Iicen~a. . · .. 

O SR. v1scoND& Ílo Rio BRANCO (preddenle do conselho): 
-Por or.a não e~tá convcrtid11 a dotação em'dote. 

o Sn. SILVEiRA DA llluTT! ; - Jâ dev'ia estar ha muito 
tompo. 

O SR. VliCONDE DO R1.o BnHrco (p.resid~nte.do con~elllo): 
-Só as fazendas da io>pecçlío .de Canindé nndem a 'Suas 
Allezus 30.000$ nnnuàlíncnlP, s~gondo ·ouvi nãO ha 
muito tempo, ha dous nonos, no seu procurador· nesta 
Cô1te. Na opinião do nobre seuaclor, autor do rcquerj
mrnto, de antros senadores, coMelbeiros: dó. E~lado, Su;,s 
Altezas tem direi lo a úma indemniHnçlio. pelos serviços 
dos e~cravos qne pertenciam ás ditas rnzondas . f) que 
foram emancipados em virtod~ da lei de 28 de Setembro · 
do 1871. · 

O Sn. SILVEIRA. Luno :-Estou de accordo . 
0 SR. VISCONDE DO fi10 BnA!ICO (presidente do COilsl/ftO): 
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·-"";Ainda: me'IDJI ·que· se ver.iOque a hypotbese de 
dotação convertida em dote ••• · 
.. : 'O .sil.: Zlci'Anus · dá um aparte. 
. o sit; VISCONDB· )lO Rro BRANCO (preridente do conse

lho) :~Perdoe-me o nobre senador; eu o ouvi sem inter
rompei-o;. porque nllo 1111 de ler a paciencia de ouvir-llle 
do mesmD modo'? V. 'Ex. tem o direito de replicar. Nilo 
_é· possível · con~inuar as~im, até porque estou rouco e 
vejo-me rorç~do a .altear a. v.o{. 

ser a·· o delegado do tbesouro em·. Londres, alo as mesmas que 
esse decreto estabeleceu. O ·nobre senador 'ha ·de verificar . _ 
isto pela re~posta official que lbe darei em satisfação ao 
sou requerimento. . . · - · · " ·.·· · . 
. Creio que nã.o occ!lrreu durante a min.ha admini~traçll:o 
outro Cacto que não seja esse que S. Er. recordou-:-m·e e 
que const11. do aviso. n. 53. de 30 de -ªetemliro do· a'a.no 
passado. O nobre senador leu o aviso, mas leu~o C!lm 1n~ 
terrupçiíes, intercalando seus com!Dentarios.· ?eçci ''li
cença ao senailo para ler· o ayiso integralmente ~·sem 
truncai-o (lendo):· · _ . . .. _ -:: ·. · Aióda" més'mo . QO cà'o da realisaello' do dote, ou de 

cessar·. a dotacli:o annnal, Sua A.ltesa pode cumprir a sua 
palavra· de 'hei rira _quanto ao pagamento dessa divida. 
Assim, pois, ind~pendentemente· da referida indllmnisaçllo, 
que . ,não. está _reconhecida o liquidada, o príncipe. offerece 
gara.ntias : pà~a o pagam~nto da sua divida, e .eu espero 
que o · raça. de maneira que essa despeza sPja annullada 
dentro· . do exercício ou_ antes de .fechar-se o balanço. do 
exercício em que ·a mesma despeza se verificou. 
· A· conversão do subsidio annual· em dote, que Q nobre 
senador. pela província da llabia dá como· um Cacto con
sumado, depende de 'que SS. AA. não venham estabele
cer silU domicilio _no Brasil. O governo annunciol! o pro
posito de não prorogar a l_icença, mas SS. AA. tem o di
reito 'de. rtgressar_'ao 'Impt.rio, de estab~leceraqui domi 

.. cilio, e então .... n~o poderemos obrigal.~os.a receber o ~~te 
em.logar. ~11. ao~a~a:o, porque o contrario .é expressõ no 
contrato matrimonial. . . · - ' 

.• OS r; . .Andrade, tem-se dito, não só na:o roi sujeito a 
proe<esso criminal por um facto dessa natureza (facto em 
que: nenhum juizo desprevenido poderá dizer quabouve 

- intenção criminosa), não só o governo nilo procedeu com 
todo o rigo~ legal, mas até o promoveu. . · _ 
· . Sr. presidente, o facto da promoção immediata podia 
dar-se sem•ler a l'ignificaçlio que ~s nobres senadores lhe 
allribuem : desde que· o governo, com quanto· censurasse 
e desapprovas~e o _proced!menlo . desse funccionario pu
.b!ico, não·o julgou merecedor-êle punição criminal, Jíodia 
conceder. ·acce!so ao. Sr. João·Pereir.1 de Andrade, por 
amor do servico do Estado e em attencllo aos seus hon
rosos precedenies e antiguidade ·na carreira diplomatica. 
O. certo é, porém, qae o. Sr . .A.ndràde fôra antes, po~ de
creto de 5 de Abril, elevado á classe dos encarregados -de 
negocios. _ . 

. Passando a outra ordem ·de considerações, accrescenlou 
o nobre senador pela província. da Bahia : • O Cacto do 
emprestimo deu-se, porque o actual ministro da fa1enda 
alterou as disposiciías do decreto· n. 3,852 do 1• de Maio 
de 1867 •·- Este ·decreto é obra de S. Ex., tanto basta 
para- que o devamos considerar. como obra porfeitis
sim.a ••• 
- .. 0. Sa: ZACARIAS :-Eu ·oito disse isto.· ~ 

o Sa. viscoNDB DO Rro BnANCO (prc~idente do cons_elh9): 
__;.;·; •• ~·e eu, que não lho contesto a perfuiçlto em outros 
c~so·s, · menos o farei a rés peito desse acto. '; 
. . . ' . 
' O SR. ZACARIAS :-Mas revo'gou esse ~ecreto. 

' o s~~ ~ISCONDB no Rro DnANCO (presidente do conselho): 
-Nito o revoguei, nem alterei ; o oobre senador não tem 
razilo, nito innovei cous~ alguma; o decreto subsiste tal 
qual, .as instrur.çiíes, as normas de pr11cedimento que tem 

· :2• vol 

" Recebi o oficio que Vm. me dirigiu ein data dà.23 
de Julho ultimo, n. 1 S, ·expondo o que occorrêra entre,essa 
del~gacia e. a legação imperial' o proposito da re'quisi.~il:o 
que, em oficio do 7 do mesmo mez 'lhe fizera o respec~IV!J 
minrstro, de :f. 100. par:a uma _despeza reservada a bem ·d~. 

"serviço publico, e as ras~Jes pelas quaes Y!D- nil:o sali.sfez 
immedialnmente a essa · requisicil:o ; do que f)co inteirado. 

Respondendo a co·nsulta que "ao· mesmo teinpo faz Vm'. 
no dito officio, no.inlituito de bem compenelrar..;se da res
ponsabilidade .qu« calie á delegacia . pelo pagamento. dil- . 
depezas que não ténham sido préviamente autorisadas 
pelo !besouro, . mas &Ajam requisitadas pelo! agentes di· 
plomaticos, tenho a dizer-.lbe : . 

1.• QJe,. sendo a delegacia immediata e exclusivamente 
.subordinada ao minlsterio da Cazenda, ao qual pertence a_ -
aútorisaça:o prévia de toda a· despeza a seu cargo; como . 
prescrevem -os arts. t• e 7• das_ instrucções a que se 
refere o decreto n. 3852 de Maio de 18&-7, cuja obser
vancia tem sido recommendada, .entre outras, pelas, ordens 
do.tbesouro de 8'de Outubro de·1867, U.de Junho e 23 
de Novembro de 1868, 23 de .Agosto. e 8_.de-Out11bro 
de 1869, e 5 de. Março do 18~0,,é Córa de duvida que os 
agenlés diplomaticos do Imperio no exterior nã_o teem auto
ridade para ordenar pagamento de despeza algum2,: esteja 
ou não autorisada por Jei ou ordens do governo; cumpria• 
do, portanto, á delegacia, sempre que se' oferecerem davi-
das ao_ cnmpriJ11eDio de qualquer_requisiçil:o, dar ao agente 
dipl omatico, que a fizer, a razio em .que ae funda ·para _ 
_ impugnar o pagam.ento. _ . . . . . . · , 

2.• Que, ' porém, em casos especiaeS: :e urgen_tes; e 
quande da demora venha a. resultar prejliizo :ao serviço·oil 
ao credito do Imperio, poc!eril:o os :agentes diplomaticos 
requisitar da. delegacia e esta satisfazer as -despezas .que 
rorem absolutamente indispensaveis, comtanto que. aqnelles 
q)le as requisitarem declarem em seus officios que o Jazem· 
sob sua responsabilidade. . . . . . . . . .. 

S.• Que, sendo irregulares as ·despezas .oão autori-:
sadas por loi e ordens do gonrno, ou para as quaes nll:o 
se tenham previamente concedido os necessarios credito•, · 
bem como as requisitadas e sein: óbjecçll:o sátisM~a•; é ma-
nifesto que, quando efectuadas por deliberação propria: da 
delegacia, ou resolvidas ao seu prudente· .arbítrio, repolar'
se-hão CHil1s ·sob suà rosponsabilidade até que sobre ellas 
resolva o governo Imperial.· . . ·. 

,i. • Que, na S• e S• hypotheses deve a delegacia dar 
immodiatamenle parte circumstanciada do ~eu procedimento_ 
ao tbesouro, remettendo cópia da correspon"dencia havida. 

Deus guarde, etc." 
Vô-se desta leitora que por mais de uma· vez, ~.m 8 

do Outubro de 1867, 22 de Junho e 2S de Novembro 
de 1868, 2S do Agosto e 8 de· Outubro de 1869, ,·.·rs de 

a4 
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ll~rço.de 1870, o gomoo 'teve necessidade de recom- oàrios; muitas vézes os outros Diioisterios:expedem,·ordêos-
meodar a e:.:ecuçn:o do decreto e instrucções de 1867. urgentes; chegam a Londres ao1es que possam:ier lambem: 

o ~n. ZAcAnus :-Sim, porque havia rel11ctancia. communicadas pelo !besouro. E, se trata-se- -·dec~um· 
serviço urgente, deve e:.:pór"se· o credito · 11 o· serviço 

O Sa. VISCONDB DO R~e B~.lNco (presidente do con11- nacional 'l _ . ' · · • ... 
lho).; ~Essa · citaçilo mostra que por aquelle tempo o · · . ·· ' 
deáeto · oa:o era cumprido em todo o seu rigor. • • O SR. ZAcuus : - Nn:o ha essa bypothese.; · ·é·. um 

O SR. ZACARIAS :-Era. ·phantasma. · • 
'o Sa. TISCONDE DO Rrci BRANCO (presidente .do cónse- o Sn. SILVEIRA DA MoTT.l :-.E' para serviço· publico~ 

lho) :-:-•• _. de outro_ modo tantas re•:omllieodações seriam. . O Sn. vtscoNDE Do R1Ó BnANca (presidente do côi!i~:. 
escusadas. llio) :-E' do que se lr3la aqui. Póde ser que esteja em 

O · Sn. Z.1.c.UI.lS :..;...Ora I erro • • • • · · · 
O S}l. VISCONDE Do RIO BRANco (pre•idente .do COille- O Sa •. ZAcuus :-:-"Estã em grande erro~ . 

lho) :-VaiJIOS ao raclo recente. A legação em Londres O·Sn. VISCdNDE DO Rio BRANCO (presidente do conie~' 
estava auto~isadll para uma despeza' de caract~r reser- lho) :-•••• que a regra absoluta e iovariav~lseja ma
ndo e que era urgente, isto em virtude de ordens ao- lbor; mas vi que a legação de Londres queria·fazeruma · 
teriores. despeza que era urgente, que eslnll autorisada, que impbr-

O s •• ZACARIAS :- Agorá- com • o fio telegrapbico já lava em 100 libras, que na:o- a podia faze!', porque a 
n!lo ha mais urgencia ; v. Ex. casse 0 seu aviso. delegacia do !besouro não se. prestava de outro _modo. . . , 

· O Sn. ÚcA~u.s :-_PornÜe íião tinha_ or . .ll~m. 0 Sn. VISCONDE DO RIO ~Ul'ICO (presidente do con1elho): " 
- A debgacia nn:o tinha ainda nova commuoicacão do O Sa.- vrscoNDE Ílo -R10 .BRiNCO (presidente do con1elho):: . 
thesouro a esse .respeito, e duv-idou satisfazer a requisição. -Eu disse ao ministro que _os escrupulos do delegado: do 
O agente diplomalico insistia... · !besouro eram rondados, que elle linha uma norma·':ea-. 

0 Sa. ZACARIAS:- Enfadóu-se. cripta, mas declarei ao delegado do &besouro ·que, -e·m 
casos especiaes, sob requisiçlto do ministro, devendo· 'este 

O Sn. VISCONiiB no Rro BnANCO (presidente do con1~lho): . a\legar a urgencia do caso, podia satisrazer • a . requi• · 
-Entao .v. Ex. já· sabe. muito.? Sim, senhor·: ·o agente sicão; ·- · 
diplomatico, o- Sr. barão de Penedo, incommodou-so com · "Mostrei-me, Sr. presid.énte, tão escrupuloso que dirigi
a Tecusa, não obstante sua declaraçlio official de· que era por circular is legações cópia das ·instrucções dti'1867, 
deepeza autorisada pelo governo. . Em cooseqoencia deste para que todas as conhecessem. · · · · · 
iocídeule, o delegado do !besouro perguntou qual era a o S!l. Z.lC.liiiAS : .... Mas o aviso ácaJíou cooÍ ctd~créto;. 
exteosilo de sua responsabilidade em taes casos. Eu· res- · · · · · . 
poodi, ·de àccór~o com o parecer da repartição competente · O Sa. viscoNDE DO Rro BnANCo (pre1idente do co~trelhir) :
do &besouro, que !l regra geral era que nenhuma despeza -Não ba alterat:!lo alguma-; as instrucções :por .. cque .-se
se podia fazer sem ordem do tbesouro, mas que em caso rege o delegado do thesouro sa:o . as ·mesmas·. ·. ·,.. . : : 
especial I urgente, sob declara~lio expressa da re8pon- 0 S~. ·'Z.lC!RIAS :-Nito,' senhor, receba agora' ordena 
sabilidade do representante do Brasil. • • · dá legaç1lo.. · · .. . ·- -. · · ··: · · . _ 

O Sa. Z.1.c!nus : - Escancarou a porta i entregou a . o Sn. VISCONDE rio R1o BB.lNCo (presidente ·do _cÔn•~lhÔJ: 
rep,artiça:o i ~egação. -S.e, me oito deixa .fallar, eu sento-me ; ,!aliar- ,·eu. e 

O Sn. VISCO!IDIUO R1o BANCO (pt·uidente do conselho) : V. Ex. a~ mesmo tempo é _um due·to _que o -senado. na:o.
- •••. podia o delegado. satisfazel' .a requisição, dando ouve com prazer. . . . . . .. _ , -., , . 
Jogo _conta dé lado a., !besouro. . . Não roi em ~onsequencia desse ·a\'iso:que se. deu,-oJacic» 

Ora, senhores, se um presidente de"provincia pó de auto- do adiantamento das 1 i, OOO libras; ellas . Dito foram
risar despezas, para que ollo ha credito, sob sua responsa- adiantadas em virtude da requisiçiio do delegado do 
bilidade; como estabelecer-se em regra absoluta . e inde- !besouro. · 
clioavel que em nenhum caso um runccionario publico ·o SILVEIRA DA 1\loTTA: - Abi é que e.Jie devia rêàislir. 
caracterisado, como é o chflre de uma legaca:o, possa , . . · . · · . 
fazer um!' reqilisi~llo, allegando ordem do governo 0 0 oe- O Sn. VISCONDB Do R1o BRANCo (presidente do conselho): 
cessidade urgente, uma vez que ase uma toda a. respoo- ....:. 0d nossos agentes financeiros tambêm _sabem c:omo as 
sabilidade do seu pr~cedimeoto 'l despezas do ·Estado !üo ordenadas ;- nito "só o·· thesoàro~ 

expede suas ordens por. si e om nome .. dos · outros .. minis-
0 Sil.- ZAcAnus:_-Nilo pó de assumir uma responsa- terios ao seu delegado em Londres, mas cpmmuoica ·.essas 

hilida~e, q11e n/11o se faz elfectiva. mesmas ordens aos nossos ~!:'entes _financéiros, .que:-."ficam 
. O Sn. vrs.co!IDB DO R!o BnA~co (presidente do consell!o): informados do supprimento que terão de f~er. E'· pratica 

-Póde per1gar o cred1lo nacional... · antiga-no tbAsoo~o declarar aos agentes financeiros,. se·n11o--
O SR. ZAcAnu.s:-Nlto póde, porque 0 governo teem ha motivo de reserva, qual o·fim da despeza aulorisada.· 

eempre rundos. Os Srs. Rothschilds não tinham oeste caso noobuma au-
lorisaçlto, nenhuma requisi~lto do delegado· do theso,11ro, 

O Sa. VISCONuE DO R lO BnA~co (pre1idente do cón~e- nenhuma commooicat:ã:o do !besouro, porque o facto pas
Zho) :-PerdOe-me V: Ex·; não se traia de serviços ordi- sou-sfl sem conhecimento do mini~lerio ; 6lles nlto cederam 

'y. 

·. 
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11enlo:, em;'Yirlade .. dt! ·requisição. oftlcial da l•gaçllo, exigi- -;-, , ·, . para. eom o encarreg~do ~~~ negocios . inle.rino. do,.. 
ram~n&;; .conheci.am p.scircamstancias, ,aabiam qual era a Brasil em Londres. · _ · ... · < · ·-~ ':_ ·:-,:_·.,_ .. 
applicaçilo.qae .. se ia dar ao dinheiro. De maneira que, se Esse facto· não póde servir de precedente;· a: ~esappro:-' 
o,' .. ,fo_,erno quizeue ,proceder .. com o. rigor. que os. nobres vaçllo do gover.no está manifesta. Já tomos. ·.censurados 
seóadores inculcam, poderia dizer aos Srs. Rotbs.childs : '!llé pelo rigor com qaa a. le~açll:o p~ocarou ,tor~ar ·.eJI'~c~ 
all:o foi despeza aalorisada pelo governo, cobrae-a do tivo o contrato do empresumo das 1f,600:Jtbras.~ ~ 
Si'. A:ndrade. · · · · · · natarâl que .por-um lado os nobres senadores. me ·~en., . 

sarem de falta de rigor e por outro lado vejam· pouca 
O· Sa. StLV.IBA. u Moru :-..:Aos Srs. Rotbschilds nilo geÍieÍ'osidàde; · , · . · . · ·· ., 

p~êlià dizer; más podia dizer aos agelles financeiros. . o Sn. StL.VRrRA. Lono :~E' o limul·em elnofl este; 
·;:o;s~t,.'ytsco;iDB .».o,,Ru)' BtiANco (pre1'idente· do c011sel;10); é o·caracteristico deste governo sem rumo sem norte.- · .. 
-Os agentes finaacetros silo ellea. . . · · 0 Sii. PRBnDBI'ITB :-AUeação 1 · · · · " · 

o Sa. 'StLVEIU DA MorTA : .:::..._ A:o delegado do &besouro o Sa. VISCONDB DO RIO BRANCO (pmide~ta Ílo canse-· 
eiltil:o. · . · lho) :-São estas, Sr. presidéate, as ·explicaçiJes que~.~ 
~.:(j''sa •. VISCONDE Do .Rio B1uico (presidente do con1elho): discurso do nobre senador .provoca. Passando. o requeri" 
~0, dele,.ado não entrou nisto. m~nto, virá a resposta offi'éial ,sobre seus quesitos~.. · 
'· .O:Sa. •StL\'11111.1. DA. MoTTA:-Os Srs. Rutbséhilds podiam o Sa. ZACARIAS :-Faço-lhe. este pedido antes da pro~·., 

dizer: isto.· ao delegado. · rogaliva. 

o 'Sa -~,!~ONDB DO Rio BRANCO (presi'denle do conselhÓ): Findo o debate e . posto a Tolos o rcqueri~~~-to, ror 
- N!o foi despeza requisitada pelo delegado do tbesouro, approvádo. . • . 
liem:pelo ,governo; mas _os Srs. Rothscliilds estilo lambem ORDEM DO DIA · 
em relaçiles com a legação; ·exigiram para(azci o adian· IIECRUTAIIIBIITO 
lamento. :a. palavra .official da Jegaçllo. Os no.ssos agentes . • -
finanCf:liros, ; conhecendo a moralidade com que procedem Prosegaia a discussão do requerimento 'de adiamento . 
toél.os os agentes do Brasil, sabiam bem q~al era o destino, ·sobre a proposiçao (o. !07 de 186_9) relati.va. á. obrigaçllo 
qa._al • ,o motivo urgente .que actuava s11hre. o encarregado do serviço _no exercjto e armad~. . . 
de nrgocios · do Brasil; j'reslaram -se, ~as. sob a gara.atia. o Sr. B.endes 'de Almeida ('pela. ordem).: 
afficia.l da 1 gação. . . • · . · -,-Como V.· Ex., Sr. presidente, é' o primeiro _gaarda· .. do . 
~-Portanto, .. · nlto ·foi o aviso :d.e -30 de ·setembr~ do· ano o regimento, eü sujeitó à V. · Ex. ~s _dnvidas que tenho a~ 
passado que motivou· o facto em .. qn$Sião, . que passou-se respeito.da votação deste r.equer1meoto. .. _. ... :; . 
fór.a da .delrgacia do tliesouro; é caso todo especial. Cea- . o senado nomeou ama com missão. especial para exa- · 
Eílrem;;aos os nobres senadores com todo· o se a rigor ; minar 0 projecto do recrutamento, commissilo que·. aban-. '· 
dii;'am ·que :no m~u· caso, Do C\so· de minisLerio · actaal, doaou 0 projecto~ ail:o o redigiu . para 3a discussil:o:; ,quem , 
elles ... seriam inexoraveis.para com o encarregado de ne- se encarregou deste trabalho,·pelo'que·ouço. dizer,'.foL a 

· gocios, -nilo obstante julgarem a divida garanlida,, apesar mesa, uma cominiseilo a meu ver incompetente~. ··. . ..... · .. 
da natar.eza do facto;. mas.nilo tem o tíobre senador pela Plllo til. H do regimento, ba· no senado .trea ordena:., 
Bâbià·:o diréito de at&ribuir essa occarreacia a novas re-. de commissiles : a cornmissil:o geral, que. é todo o senado. 
gras menos fiscaea do que as que deixara S. Ex. quando discute um, projecto; a commissil:o permaflérite e 

: E!toa p_ersuadido, e creio. que será .a .convicção de todo commissllo especial. ·O característico da ~ommissil:o per
aquelle .que julgar deste-facto sem prevençil:o, que e rigor maneate é durar todo o tempo da sessil:o~; a: commissll:o' 
qae· os nobres senadores· qaeri~m ~osse_ empregado _contra .esp~cial é nomeada para determinad? ,obj_ecto. Tanto ·im-· 
e aoss1> eucarrfgado ~e. negoc1os 1ater1no nilo sena b~m porta que o senado eleja uma comm1ssllo de determinados· 
acci'Jiselhado, Dilo ser1a JUsto;·. senadores, como que eacarrfgae a. duas commissiJes:per-. 
"'o Sa •.. SILVEIRA LoBO :-0 qaé é . bonito é executar maae_ales o exame e estad_o ~e um proje~to. qualquer. ESta. 

agora· o· priiicipe. · · · · • commissil:o_ tem o caracter1st1co da espec1al ; tem doraçilo 
. O S S . M E t d' h . d ephemera.. .:· : 

' . ~· ._ILVBI~A.- DA. OT!A. :- mpres ar~se lD e.lfO o Ora, Sr.,presideate·, ·nomeou-se-uma commissllo espe;,.,, 
. tbesour~:para dtVtdas particulares ; silo agora banqa~tros I cial para examinar 0 projecto do recrutamento;· .essa 

.. O :sa. PIIBSIJ1BI!ITB :-Eu ·peço que cessem os .. apartes commissão·era ·especial, bem-que composta de duas com•' 
pa~ã o ·orador·coatiaaar. · ·. · . - . . · missões permaaenteã; ·e,· sendo-o, nilo podia abandonar~ 

o .:s·11 •• v1scoNDB DO R1o BRANco (prelidanle.do conlelho): o projecto senllo no fim da 3• ~is,cussilo, como se ~epre
-0 caso era imprevisto e excepcional, 0 agente diploma- bonde. do arl • .109 do n.osso reg1mento: • ~s commt_ssiJes . 
tico. adoptou um alvitre que em soa consciencia lhe pare- espec1aes serllo nomeadas _para :um determ,nado . . ~bJeCto, • 
cea justificado; a· divida está garantida, e, pois, o. governo lind.o o qual cess.a a. comm1~sllo. » quando se d1scate_ o 
entendeu que nil:o .. devia ser tilo severo, como· dizem 08 proJecto, a commtssii.o esp~c1~l : Conc~tona. para dele~d~r- o_ 
nobres senadores que o seriam. , • . , seu trabalho o esclarecer a d,~cussiio, Dilo se póde ltm1tar 

. · · . . · soa dnraclio sómente á 2a d1scussiio, como neste caso ; 
O Sa; SJLVBIIIA. LoDo :-0 g_overno nisto ail:o tem ~r- deve ir ai6 0 fim. · 

hitrio. . , . . . Nestas circamátaocia~, como vae ·V. Ex., sujeitar o 
.o SB. VJSCONDB DO RIO BRANCO (pmid.ctite do co.nselho):- adiamento á votaç!Lo? Eu entendo qué a . v. Ex. I como. 
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presidente, cumpria resolver que o· projecto fosse á tom~ ' - for exonerado- pelils segmintes : tiver sido ··éxone- · 
miêslo especial, vieto que nll'.o .linha a commissilo no- ta do, etc.-Muritilia·-CallJias.~J.agu(l,ribs. l! .. : ,. :-, 
meada ·tratado delle até o fim, pois qoo a redaccilo para Emendas.ao arl. 2•: . . . ._ 
3• .disco asilo foi Ceita· por commlssito ou pessoá incom- . « Em Jogar da idade de 18 annosJ ainda quií'incom-
peleote.· . · · pletos por tres mezos ou menos, diga-111: da idade de' 20 

Nes:e caso, pois, julgo que é escusada·para o"adiamenlo annos. S. R.-Mendcr de Almeida. » 
a vota211o do senado ; .ao preddente da · cása competo Art. a• in principio: . 
reselver. que, nii.o se tendo feito a rcdac~ão para 3• dis- « Em vez . das paL1vras-na propor~ão dos que .Corem 
cossito ·por quem compelia razel-a, que ora a commissão apurados-diga-se: na. proporçlto da popolaçii.o :livre na
esprcial, o projecto deve sahir da discussão e voltar á cion&l. Em 18 do Julho do 1871'-F. de Mello. » 
commiseão especial; afim de redig1l-o para entrar cm 
di~cussilo; Esta seria a marcha regular, de conformidade O Sr. Nabuco pronunciou um discurso, que será 
c~m as disposições do regimento. · publicado no Appendice. 

··O Sa. PREBIDBl'ITB:- Eo ·não possa Ca1.er outra cousa 
1enão submetter á vota9ão o requerimento que está sobre 
a mesa. 

Fmdo o debate e niio havendo qnem pedisse a palavra, 
foi posto a votos o requerimento salvo o additamentoJ e 
rejeitado. 

Ficou prejudicado o addilamento. 
Proseguio a 3• discussão do projecto. 

. O Sa. PRESJDEl'ITE :-Depois das observacões 'do nobre 
senador pelo Maranhão, eu devo dar uina informação ao 

_senado. O projecto quo se di! cole não foi remettido a 
o~a commissão e~pecial, e sim ás commissões da mari
nha .e guerra o de legislação. Estas commissões deram 
o. sau parecer, e offdreceram emendas, algumas das quaes 
foram approvadas, e outras rejeitadas na 2• discussão. A 
preposição devia tntrar em a• discus~ào com as em~ndas 
·appro':adas. E' c~stuíne na casa que 8. commissão ou 
commis!ões que· exnmioaram uma materia verifiq11Cm se 11 

· impressão das emendas e~tá ou não conformo o que ·se 
venceu. Isto se praticou no caso preseute. . 

O .Sa. ZACARiAs :~ Mciito bem. • 
_ . O Sa. Pni!:SIDENTE : -As emendas, tac~ com(J estilo 
impressas e se acham ·submellidas á conbidernr.àG do se
nado, estiveram nas mãos do . relator das- commiosõss (l 

·com _o seu conseotim~nto foram diatriboidas.· 
· O Sn. ZACARIAS :-Apoiado, m11íto hc,m. 

O Sn. I'RESJDEl'ITE : - Conlinúa a discussão. 

0: Sa. ZACARIAS:-Opponho a esta ,declnra~ão do Y. E,., 
a vota~:ão havida. Esta ,explicação é preciosa. 

0, Sa. PRESIDEl'ITE :~Agora .Ó 11 occasiii.o do sujeitar ao 
ap~iamento as emendas que teem vindo á mrsa .. As pri
meiras emendas otrerocidas pelos Srs. visconde de Muriti
ba, doqoe de Caxias e Jagoaribe, não as considero do 
commisslto, nem como tal vi~ram á. mesa ; so (ossem da 
commissilo, não precisariam de ser apoiadas ; mas Coram 
apresentadas com outro caracter. Voo s_ujeilal-as . ao 
apoiamen\o. Estas emendas Coram .-impressas no jornal 
da casa. 

Foram apoiadas o postas em_ discussão conjunctamenlc 
as seguintes 

Emendas 
« Art. 1.• § 2• da emenda, onde diz-servico militar-

diga-se : referido servi2o. ' 
· · N. ·l do mesmo paragrapho : substituam-se ns palavras 

Ficou adiada a discussão psla hora. . 
O Sn. PRESinBNTE declarou qlie a ordem dia para 24. era 

a mesma -já designada. · · · 

Levantou-se a sessllo ás 3 horas da tarde. 

*ii• sessão 

EM 24. DE JULHO 

PIIESIDEl'iCIA. DO SR. V!SCOl'IDil DE JAGUADY 

Su:rnmario.-Pareceres da co'mmissão de· pensões 
e ordcnados.-Pt~rccor da c~mmissão de Clizenda.-Pa
recer da commissão do fmprezaj! privilrgiadils.-l>is-· 
curso e requerimento do Sr. 'Mondes de Almeida . .::
OnDE!I no DJA.-Recrutamento.-Eínenda dÓ ·Sr .. Zilcâ
rias.-Discurso do Sr. visconde do Rio Branco. 

' . 
A's 1 t horas da manhã. foz-so a chamada e acharam-se 

presentes ·ao· Srs. 1-enadores, a saber: viséonde de J.1.• 
guary, Almeida e Albuquerque, Barros Barreto, Dias de 
Carvalho, barlto de ·Mamangaape, Diarquez de Sapoca.hy, · 
Jobim, barão .de Cotegipe, barão de· Caniargoa;, Dioiz, 
Jnguaribe, Nunos ·Gonçalves, Fernandes Braga,'· barão 
da Laguna, visconde de Abaeté, visconde de Mui'itiba, 
Godoy, Ucbõa Cavalcanti, Alendes de Almeida, visconde de 
'Camaragibc; Fi~ueira de Mello, Vieira da Silva, visconde 
do Rio Branco, Zacarias, duque de·Caxias, Saraiva, Cunha 
Figueiredo, barão de Pira}Jama, Antilo e Paraoaguá. 

Compareceram ·depois os Srs. Paos de 1\lendónça, Na
huco, Leitii.o d:L Cunha; vi.sconde de Soun · Franco; Ri
b~iro da Luz, Silveira da Moita, visconde do Bom· Retiro, 
visconde de Caravellas, Cruz 1\lachado e· Fernandes da 
Cunha. . . · · . :·:::-:. · 

Deixaram de comparecer com causá · part)cipada. os 
Srs. Chichorro, barão de Antoninn, conde: d81 :'Ba~pendy, 
Firmino, F.Octaviano, Teixeira Juuior, Jun·qoeirà1 Pompeu 
e visconde de Nitheroby. . .. :·. · . · · 

Deixnram do comparecer sem :causa participada os 
-srs. barão do Rio Grande, ba'rão de ·Maroiin, ·Soou 
Queiroz, Paula Pessoa, SJlvoira I:ôbo, Sinimbli., mnrqucz 
dd S. Vicente, visconde de lnhomirim e visconde de Suas-
suo a. · · 

O Sn. I'RESIDEl'iTil ubrio a sessito. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e, não havendo. 

quem sobro ella fize.sse observações, deu-se por npprovada. 
Nito houvo expodJonto. 

·I 

.. 

-~ 

'y 

l 
' 

···-• I 



,., 
i / 

... 
, .... 

· Sessão em 24 de. Julho • 

·' .O ,Sa.· !• ssên~~:ruro.leu :os seguintes 
PÚBCBRRS o{ COAI!IISSÃO .DB ~BNSI!És ! ORDEN.\008 · 

V:en.~ime~tos de. empregados da. lllmCl, camar~ municipal 
·,·:A." comiois8llo . de. pens!'es e ordenados, cumprindo o 

. drsposto, no regimento do senado, examinou a· proposição 
da ,camara dos d~potados, datada de. 13 de Junbo, do 
.corrente. anuo, que autorisa o governo para equiparar ·os 
-vencimentos dos '1• e !• escripturarios da directoria das 
obras publicas: da Itlmá. camara municipal da Côrte aos 
dos 1° e 2• officiaes da secretaria municipal da mesma 
·cilmara, bem' como os documentos que a acompanharam; 
e vem dar conta ao senado do que encontrou nesses 
documentos e expor sua·opinillo acerca·da materia. 
. . A III ma. camar,a, em dàta de 22 de Fevereiro, deliben u 
que fossem nivelados em c11tbegoria .. e ve.ncimentos os 

.Acompanha a commiuão · o pens11mento da prõpo~Íçlo 
n~ parte em que se trata de cathegorias, ·porque della_s 
uilo tratou a lei de 12 de Agosto detSSI;. · .. . 

Resumindo, portanto, as soas idéas, a eammisslo- ~alga 
que & propooiçlto d~ camara dos Sr~o deputados deve entrar· 
em. discussão e sar approvada a emeDda aQ art. 1?, ,,que·, 
ofi'ereco, · do,eor seguinte : · . 

Emenda sub&litutitJa do art. 1• 
Fica..' approvada a do liberação da lllma. camara munici;. 

pai da Côrte,, que equiparou osvencimentos ~os 1• e. 2• es':' 
cripturarios da directoria das obras da mesma camara aos · · 
que· percebem os 1°. e 2• officiaes da soa secretaria.' ... 

Sala das commissõe~, em 23 de Julho de 1874.-1. ·P. 
Dias de Carvalllo.-L. A. Vieira da·Silva.-A!. L•ilão' da · 
Cunha. · .:... ' 

.1• e 2• .cscripturarios ~a sua directoria de obrss aos 1•• · · ' 
e 2•• officines da_secretaria municipal, e pediu ao governo, Pensões concedidas .a D •. Carlota F. de Carvalho e outra1: 
em officio data,do de 7 de Março do mesmo anno, appro- Foi presente á commissito de penelies· e ordenados · a 

· -vação deste· seu acto, por entender que era de toda a proposição da camara dos Srs. deputados, datada.. de:30·.d~ 
justi~a. . . . Junho do corrente· anuo, qoe tem· por objecto approvar ~s 

Esta deliberacão da camara foi tomada em vista de um mercê~ peconiarias concedidas _pelo governo por,decretos 
requerimento. daquellcs doas empregados, a. ella. dirigido .de 1 1 .de Abril do dito anuo, a saber: ·. . . 
em 27 de Janeiro desse mesmo aono, no qaal expoem elled · ·. 1.• de .12$ meósaeir a D. Carlota Freire de· Canalho 
o_s motivos de soa pretençito e da informação do respectivo BittencoÚrt, mite do tenente volnntario da patria Joaquim 
director; datada do mesmó dia, que abona a justiça· dos Anselmo Freire Dittencourt,'falltcid() de cholera-:norbus no 
supplic~otes. · · · hospital do Corrito ; :· · · · · · .· · · 
. ·A commissão de pcn:!~es o ordenados, c.o·nsiderando que . 2 •. • de .igualqoaotia, repartidaoientt>; á D; Fraricisca de. 
a camara é a mais competente para conhecer e avaliar os Paula do Oliveira Li"bóli, vi uva· do tenente da··guarda 
,serviços dos emp~egodos . muriicipaes, e para marcar ·os nacional da província do Rio Grandê do Sul, José Pereira 
vencimen_tos qne elles de~em perceber, e que a assembléa de Oliveira Pavão, morto em combate no Parag_uay, e "âs 
geral, o o exercício de ~ua attribuição, deve manter o direito -euas tres filhas menores Mathilde, Maria e Francisca;·.. · 
.des~a corP.oraçilq, excepto nos. casos em que entenda qoe o 8• de 21~ mensaos, sem prejuízo 'de meio soldo que 
procedime111o della nilo é regul~~:r, ou que no de~pendio das perc;_eb&, a D. Marianna da Costa Reis, vi uva dO: tenente ,.do 

.: .reo.das monicipaes oilo obra com acerto ; e não tendo a 13° corpo de cavallaria da· guárda naciorial da:·mesm.a 

. mesma commissào motivo algum que possa.allegar conlra província; Fau!lino Teixeira da Costa;' morto na guerra do 

. a. deliberação .ora sajflilaá sna approvação, entende .que Paraguay; . . · . . . . ·" 
a. medi_da, em si..~nce,rra a approvaçilo ·do. senado,. assim . · As quaes pensões deverão ser pagas ás .agraciadas desde: 
-.como já merec.eo a da camara dos Srs. deputados. a data dos citados decretos. · . · · . . . . '. · .. · 
..•. Di~.corda, po,rém, .a commissão em ,doas pontós da doo- E; procedendo a cõmmi•são ao eiamp, dos doccumeo~os. 
)r~na do,,.art •. 1 .. da porposição •. Já em outro p~recei' que acompanharam a sobredha proposição; pa(a poder Jn-
acerca;dos vencim~otos. do contador, emittio a corumisslio terpór subre-ella ·o 2eo parecer; na fórma·do. regimento, 
o se.u juizo sobre a forma ·das proposi~lies. Cumprindo verifico.u torem as sobreditas agraciadas !lpreseotado ao 

,.respeitar .a Joiciativa municipal, o .acto legi~lativo, que governo seus requerimenlos pedindo as ~ercés que ,lhes 
.,appro.va as dcliber;;çõo3 da camara, devo consignar ex- foram ccncedidas,- documentados na fórma ··exigida pelo 
.cP.ressamonte a sua proposta, cCJmo fez o decreto n. 2377 decreto que res-ula esta· materia, e;· de accórdo. ·com. a., 
de 27 . de. Agosto do. anno passado,. o .não simplesweote prá.tica seguida pelas camaras lPgislativas de approvarem 
aotorisar-se o governo para Jraticar um acto que já foi as poo~õt•s concedidas em beneficio das :familiiu daquelles 

.praticado. pela camara e que, para ter o seu devido e1I'cito, que soccombiram ou se inutilisaram. óo serviço da:.cam
... ~ó Aep.ende de .npprovação da. assernbléa geral. Neste sen- panha do Paraguay, como não tem razllo alguma que· al
. tido, . a commissilo. o1I'~rece uma emenda. substitotiva do legar contra a ma teria da propos'icuo, 6 da 
ML1~ . • .. 

O. 2• pontó em· que a commissllo discordA. da proposição PARECER 

ó quanto 11:0 numero dos empregados da directoria. Se Q~e a referida. proposição deve ser sujeita . ao debate, 
. olle~ .são somente deus, um 1 • e um 2• escripturario, 'e approvnda. . · · . 
. .a. esse, numero deve limitar-ao a approvação e oilo es- Sala das commissões, 23 do Julho de 1874.-/; P. 
tendei-a a um numero desconhecido, . qual seria se, em Dias d~ · Carv~l/io.-A. Leitifo da: Cunha,..:.,;,L; A. ·Vieira 
vez desses dous empregados existentes, ·se estendesse a daSilva. · · 
appr?nção além do limite proposto, porque em tal ca!o PARECER Do\ co111iilssio DE F.\ZEND.\ 
ficana annullada•a iniciativa; aesim, pois, a commissão 
proplie que se restrinja a approvaçiio nos ·termos da lienfãO dÍI direitos . , '·' :: 
proposta. A' commissão do fazenda foi presen'to a ·.proposi~ão 
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· n •. ~U3-dt 30 .de.Juaho de .1873, enviada ao aeaado,peli - t.• Se 6 certo -que oa Rn. bispos do Ce~ri:e' do,Rio;da 
camara 'doa Sra.· deputados. . . . . . · laaeiro-requereram .ao aaao- cor reate -Uceaças :dolgonrao· 
- .. Tem por fim a :proposição autorisar o goverao : imperial _para; em razilo ·do· seu estado. de. saude,:.sahirem 
. _2.• Para .coóceder isenção da direitos 4e importaÇão, de, auas dioceaes por algnm tempo;_ enviaado~se, DO'~aso 

OU· de quaesqaer taxat, ia mate riu primas, machioismos, affirmativo, cópia iategra) de. a nas petições .OU officios 'l ::', · :: 
'utenailios,· apparelhos, tubos ferramentas e comhustores, !!.• O que ha de verdadeiro. aos tumultos que. bou.ve aa· 
que forem uecessarios para a illnminaçiio a gaz .. das cida- cidade da Diamantina, em dias do mez. de Maio.deste âaao;, 
dea de Maceió e A.racajú, e parà fornecimento de agna po- promovidos. pela maçoaaria, contra os ·missionario's, :da 
lavei a eata ullima cidade, 11egundo os contratos celebrados S. Viéeate de Paula 'l . . :· . . ,.·. _. , ·-, . · 
pelo~ respectivos go:veruos prniociaea em 1.9 de Nuvem- S. R.-:-Candido Mendet de Almeida .. 
hro de. 2 86 9, U. de Novembro e 7 de Dezembro de 1870 ; OllDEM DO DI • :: " .-

. 2.• A. reslitnir aos contratantes ou seus cessionarios a ~ · . ~ . 
lmpC!riaacia dos direitos que tiyerêm p~go .ántes da pre- IIBCRUTAJIENTO. _ . · · ... 
aeate CO!!Ceseilo. · · Prosegniu a_ 3~ discussão .d~ própeaição da .camar~:·iios, 

O go:verao· fixará pr6viameote a quautidalle e. qualidade Sra. deputados (o. 207 de 18&9)·relativa á: ohrigaçilo~do 
doa objectos Cavorecidos com tal isençao. . servico no exercito e armada. .. . . . ·: .. . . .. 

·Reconhecendo a commissão a utilidade _das _em prezas. . - ~ · .· · ·· .. Ri · il · · ·(- ;;o· i.;' 
assim Cavorecidaa, e considerando qne ellas estilo DO CaiO o sr. vt•conde ~o ~ Bra u:o .. P 88 

,.: 
de obter· taes r~:vores, já coacedidos pela assembléa geral de_nte do con•dho) ~.roaanc•ou am d1scnrso, q sará. }111· 
a outras de identica aatureu é de · bhca~o ~o Appe_ndtce. . . _ · ., .' '· · . 

• . Eo1 h da,, apo1ada ·e-posta em d1scussao CODJUDctameote 
· l'AIIBCEa a SfgUinte . - . . . . . . . . · . 

Que a reCerida. proposição eatre ·a a ordem dos trabalhos · · &nshda · · · · · 
e seja âdoptàda. · . _.. - ·· . · 

·sala d4s cominissiiei, eín ~3 de Julho de 1871. 
V'11conde de Inhomirim.-Visaonde dé Souza Franco. 

PJ.IBCBR DÁ COAIIIISSÃO DE BIIIPRBZ.lS I'RIVILEGIADAS 
. Foi pela s·· vez preseale á com missão de emprezaa.pri

:vilegiadas a .. pretençiio do cidadão Joilo J ostl Fagundes 
de '·Reze0de e Silva; selicitaado .do senado uma resolnção 
pela quallhe,seja directameate _conce_~ido o privilegio para 
a explqraçiio dos rios C&yapó e Maraubiio da província de 
Gciyaz, · iadepeadeute das ioformaçi!es pedidas .ao governo e 
quo teem sido &tê hoje recusadas. _ 
'. CoiDquanto seja muito . para _sealir-se_ a Calta havida 

Dà remessa aaà &Iludidas iu(ormaçliea, entende CO!D!Íido_ a 
commiuilo que não póde propõr ao senado a medida re
qiÍerida pelo. peticionario, por isso . qne a conce'sslto de 
privilegias e de cartas ·de patente para ·em prezas · iodus
triaes ·11 attrihuição exclusivamente proprià do· poder exe
cutivo, ulo cabeado ao poder legislati'o mais que a necei
saria autorieaçâo para as 'lazer, como _com relação ·á em-· 
preza a _qae ae propõe -o peticionaria . já teve Jogar pelo 
decreto, a·. 100! de 11 de Agosto de 1871. . . · 

_Sala. ela• c~aCerencias, em t2 de J.nlho de 1874.:
Nun•• GOIIfa!ver.--'Uchóa, Cavaléante.-Barclo de Maroim. 

Ficaram :tiobre a mesa para serem tomadas em consi~ 
deração com_ as pr"posiÇi!es a _que· ae relere ia. 
~ O Sa. PIIIÍSIDEI'ITE: -Segue-se a apresentac&o.de pro· 
jectoa .de lei, iadic~t:~i!es e requerimentos. ' · · · 

O Sa. MBNDBS DI AtiiiBID!:-Peço a palavra. 
O Sa. PIIBSIDI:IITB:-Tem a palavra o aohre senador. 
O Sr. Hende• de A.lmelda pronuaciou um 

lliscurso, qne será pnhlicado DO Apjlendice. . 
Foi,lido, apoiado e posto em diacosslto, a qual ftcou 

adiada por haver pedido a palavra o Sr: .Vieira da Silva, 
o seguinte · 

IIIQUBIIIIIBICTO 

_ Ao art. t • § 1• ·a. i; em. vez de...:..;estabeleciiiientós pa-: 
blicos de ioslrnccão ·secundaria, susl_eutado's ·pelo Estado:' 
e pelas .proviocias:_diga-aà:...;,_estahel.ecimeu~os. 'de 'iilstrii'c-;' 
ção secuadari~ e profi1siooal aútorisados· pelo . Estàd~ e_.' 

'pelas prci:viaciali.--'S •. R.-Z. de Góe• e Va•conctllo•;· · .·.:. 
Ficou adiada a discuasão pela hora. ' .-' -· · '-"- '·'- -~,_.. ; 

' . .. . . _.. . . •.•. ·. t', >:_!•. :; 
.O .Sa .. PIIESIDBI'ITB de_n_a ordem do dia para. iS:, .. ,·,,_,. -

. - . . .. ' ... 
A mesma. já designada, e mais; aa· i• parle :- . '· ',: :: · 

. Diatusslo dos reqoerimentns adiados· do· Sr.· Candido·;l 
Mtndes _de Almeida, para pedir."se ioCorlllaçlles ao·goverao:" 

t.• Sobre os processos intentados UM dioceses de.'Oliuda:i . 
Pará e Mariar.oa, a ecclesiasticos por ass~mptos que· inte..; -
ressam í lgrl'ja. · . _ 
i · !2.0 Sobre a publicação em Roms. de: uma. -.bulia·, do 
Santo ,Padre ·acerca da_ qnestão . maço11ico.-religioaa· . ilo ' 
nosso paiz.. . . _ _ : . . . .. · . · _· 
' a. o Sobre licenças pedidas pelos Revs; bbp~s-do ·Ceará . 

e Rio de Janeiro para aábirem da suas diucesoá; em ·razao 
de aoa eaiide ; ·e sobre tumultos na Diam11ntina CIIDtra·' ·eis_. 
miseiooarios de S .. Viceote.·de·P.aala. -··· · · ··· , .. '~ 

'Levantou-se a sessão ás 3 horae·da tarde.' . .' - . ,-. ' 
·- ;.- ·~ 

' : :-·. _,. 

õ:I•.Re••iio 1 

EM 2S DE .JULHO DE 187 ~ 
PIIBSIDBIICU. DO SR, VÚ!GONDB· DB. JAG11411Y 

• ··~··ít .. : ..... - ·' . . 
. Summario.-Parecares da .coa(m!•siioAe. instrucção 

pnhlica.-Sorteio de deputação:_..,;_·,~iàcurso ·e requeri
_meato do Sr~ Nunes Gonçalveã.-Jteqnérimento do''Sr. · 
Silveira Lobo.- OnDBil'DO. DIA. :-Recrutameuto.~Dis
cursos dos Srs. Figueira -de Mello e barão de Camargos;
-Liceoca.- Discursos dos Sra. Dias de Carvalho e 
visconde de Abaeté. - Licença. ;,._ Discursos dos Sra. -
visconde de Ahaeté, Nunes Goncalves, -visconde 'do Rio 
Branco e Zacarias. · · • · · · · 

A's 11 horas da manhA, rez:ae a chamada e acharam-se Requeiro que se solicite do go:verno as seguintes in!or-
maç(Jes; · _presentes 20 Srs. senadores, a saber: visconde de Jagua~y, 

.. 
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Almeidn Albaqaerqae; -Dsrros :Barreto, • Di is ele ·carnlho, · · ·A proposiçl~. nlo. faÍeirameai~· clelt:cômPiáblcla ·ele i dÓ·. 
-harlciPde'lfaman·gaape(·visconde• de 'Abaeté; Jobim,· Sil- comento algum, qúe prci'fe qae o' ·àlailiao" estejà'cJreqalia•.
vefra~Loho/Miinde~'·de 'Almeida, barlo de CamargoJ, d11- 'laudo as ·aulas do t • ··aaao · como •oaYialé·'oa· . como•,mào. 
quer de• Caxias,. 'Godoy; Cruí: Machado, Nanes · Gonçalns, tricalado; ou pelo menos ·que tiYeSie· p'nalaclo ·u.reumes 
barao'do Rio Grande, harilo deCotegipe, Ucbóa Canlcanllí .preparalorlos, e finalmente que está· comprebeadido-em 
Diniz; vlscoa·de de· Cara nllae, barilo da Laguna, marquez . alguna doa casos~ em que o· aeiJado tem admiltido diapeaaa . 
de•Sapacahy; Fernaades Braga, viacoade do Rio Branco;· ·das regraa dos estatutos da faculdade; e por'iase~.6·&·e'omo. -
viscoade·dlrllariliba, barao· de.llaroim, viscoade do Bom 'miulo de .. · ~- ··. · · ._:· ·;'~" . 
Retiro, Ribeiro da Luz,:Visconde ·de lohomerim e 'isconde 'PARBCBR. :..·. 

· de Camaragibe. . , · · · , · Que a propo~içl~- entre . êm discaaáÍo para ser,-~el~~;. 
. D~ixaram·de comparecer, com causa participada, os Sra. provida. . · · .· . .. . · . . . -,; · ·· • · · 

. Chichorro, barilo de Antoaina, hariló de Pirapama1 coa de 8 1 d ir iS d · 1 lh d · 1'871 Cíl 1a .,_, 
de ·Baependy,,Firmiao·F. Octaviano,· Teixeira.Juaior, Jan- ' 8 a· as aess 88• · .. e .· 0 ~ e . ~,...:. !I 4.'.-.-

gueíredo.~Jobim:-VilcOflds diJ Camaraglbi;: . ; ; .·. •·. ::. 
qaeira;.oPom~ea, visconde de Nitherohy e Nahaéo;, , . · ·· · 
· Deiiaram -de comparecer, aem causa participada,, os Matrieida do elludar&le C.. C. And~ei.e .: •. :~·,:~~ 

Srs~ ~oaza Queiroz, Paula Peasoa, 8inlmbó, Féraandea Na:o h&Yeado o estudante Lamberto ·cezar'J.D'dreiae~ 
da. Canba,,Saraiva, -visc.oade de Souza Franco e visconde . exh1bido doc~meato algum que prove'acliar-ae·ací'ealó;''de . 
de·.suaasnnà. · · ' · · . . · · aer admillitlo A· inatricala do 3° anuo do cano medico eiá. 

0 811 •. i~· SICBIT.41118 lea 011. segaiiltes· · qaalqaer. das raclildades de medicina dó lmperio, ilepqfs·' 
' ~.lRICIIIIll.t. coilllrrssro·liid!IS~RUCCio PUILIC4 de prestar exames de ano&omia·de&crip&i:fa .e'phyaiologia ;: 

· · • é a·commissllo de · · · 
llatrlcula_dó · sít~dáflte A. M. Machado· · . . P..t.aBCBa • ~:--

• ,& commissilo .de :·iastra~çio publica ei~minoa a propo- · Que à proposiç!o janta da cam~ra dcis.~r~. dep111Íéloi. 
SIÇI_o .da .e&mara doa Sra. deputados, auto.risand~ o governo alo seja approvada.. . · · . · ·. · . · .·, : · : . •, · ~:
a.IDaadar,admiUir no 1~ •. anno. da faculdade de Jlledicina Sala das sessGes; iS. de Julho de f8U.-Cutlhc&'FI:. 
do Rio- de Jaaeiro, o .. estudante ·ouvinte Alvaro Marinho gurirtdo . ..:...fileonde ds:Ca~aragl6i •• :;-;Jo6im. -• .·• ·.· .·; .. 

. !Íachàci~,; qu!! .. :depois de approvado em historia prestará· ·Áialricula·do •êstudat~ls r. B.·d• Paula Sou#a ... · . 
exame das materias do .. mesmo aano. _. . : . , :: . . , :. , . - . · · . 

o ala_mno prova . com documentos, IJae. es.tá · rreqaea..,. . ~. ciunmisslo de. inairucçilo puhl.ica, e:l:a~l~án~~'.K:pro:-· : 
tando as auhs' do ·t• aano1 li que na:o fizera o exame de' .poSIÇilO da camara dos 8~·· dep,utados, :que a,l~torJsa.~ go.:; 
bistoria, para o.qual·s~ achava prep_arad.o, .. seguado se vê verno a mandar admiuir a exame das materias do 6• àoaõ . 
de:am.atlestado.do. d1rector .. do ·externato Âqaioo, por da racÚldadc danuidiciaa.do Rio de JaD!!i~o ~:!l~.fiid~~~~-' 
ter-se ... relirado;para o interior., sem para.isso allegar ·ouvinte do mesmo anuo Jo.sé · ~eõte» de.Paa,a.:S.~uza1 .Iilo. 
mo~i!O •pooderoilo ou de· força maior.; ·e, pois, é a; commis• encontrou mo_tin releyante qlle possa jast_i~~a!'. aef!!~lb~Iité· 
eno de , . . . . dispeasa das r11sr:as. dos.esta_tato~. _da. r~~ald.ad~ L e.. por-

. P ABICBR. : . " isso 1!, de . : P .lftiCD . .: . . ·. -.~ .":-:;;;c: :·.', 

··QIIe a p~oposiçlo Dilo· seja' approvada. ·· · 
. Sala··dauessil'eii;JIS~ de Julho dli t87t-CulllitJ 'lfi- Qlle a proposi~lo DilO de.ve ser appro,ada.; :··. ,' ·: ·.· '.: 

gueirsdo.-Jobim • .:....Yi•condll d• Camaragibs. . Sala das sesaGes, i3 de Julho de.f87_4.~Cunhci .fi-· 
,)!~trycuiá. do ,lllludantll'.J. P. 'ilandefra. iÚ l{eizo guíiredo.-Viscond11 d• Camaragib1.-Jobim, .·. , ... 

····A commissito' de iostrucçlo ·publica, exâmin~ndo ·a .pro- Aialrkulti' do .,lludtnti•~F.' R.' ils Olivnra.', . • .' .. ·.' 
posiçilo da· camara dos. 8rs •. deputados, aatorisalido o -A proposiçÍo da é:amara~do~ Srs •. ·deput~~Jós,·.'aàtori•*~ii~ : 
governo a maodar admitlir_ ir matriculo~. no ·ft> .. anno da o governo a.mandar admlllir. ·a, exame dlis matarias ao· 
faculdade de. direito do Recife .o estudante Joio Pedro t•-aoao ela facilidade de medicina· da Bahià ,o· ~ita'dààte 
Bandeira de Mello, depois de approvado em philosophia, Frêderico Ramalho. de· Ot'iyeira, .alio. veio lcómpanli!ldi: .de 
entendBu que a f&Jor :do al11mno na:o existe fundamento docúmeoto algum, ~que p~ssa juitificar a:' dispeàs.à lia!! 
extraordiõari.o, qõe justifique ·a dispensa dasresras dos regras dos estatutos d~a faculdades;· e· por 'isso é a· com~ 
estatutos da faculdade; por .isso é .de · ., . . m!saa:o ·de 'iostracçilo publica· de: :. · ·' • • 

PAIIICBI • '. PAiiBélla '' . , '" .: 

· QutÍ~, a· prÓposição DãO dm merecer O asse~timenio .do Que a· dita proposiçl~ DilO Beja appruvada, , .. , 
senado •... ,, . . •. . ~ . . . . . · Sala das-, sessil'es, 23 da J.ulho de· t87t;;._;;Cun1ia. FI-
, S11la .das . sesEiies, 23 de Julho de t 814.-,-i:unha Fi- gueiredo.-Vi1conde d11 Cama~agibe._,Jobim.. . · 

gu,li~edo._,V'ucorade ds .Camaragibe.-Jobim. .... Matricula do estudante A. A. ds MtJgalhilll •·• 
Matric_ula do estudante F. E: 'Gome• · A éommissilo de instrucção pubiiéa examtn·ou ~-propo-

. • .A-' ~ommissllo de instracça:ó publica examinou a ,propo- sição da cama ri 'dos Srs. deputados; autórisando ·o gov~rno 
s•çilo da c.1mara dos Srs. deputados, que autorisa o go- para mandar admittir a tsame das ma terias do to. anuo 
verno a mandar admittir a exame das materins do t• anno da faculdade de mediciaa dei Rio de Jilneiro o estudante 
·do curso pharmaceutico da faculdade de medicioa do Rio oa,inte Antero Alves de Magalha:es; depois de approvado 
de Janeiro o estudante Francisco Emílio Gomes. nos preparatorioa que lha faltam. . 
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.... ~Na:o. ac.oDipaoba.:a proposiçlto -doc~~ento ·algum, ·que·· siçlto da ca'!lar_a·~os·Srs:·deptitados, autor~san'do o governo 

.pron qnaee. ,silo: ouxa~es p~epara.tor.~o~;_que· nllo foram •. m_andar aílm_llhr â matricula no 1• anuo· da fa~ul~ad~ .de 

. praat&doa, e· nem os. motivos· que o mh1b1ram de prestar·; d1re1t~ do Rec1fe. o estudante Manoel. losé;.~erreJra, s_endo~ 
e,-. portanto, é .a commis~ão.de · lbe d!spensado ~-.lapso de te111po para .vahdade do ~exame 

· · ·· - P.uiECER . de francez, que Já prestou. . : . . ., 
,_ ., . . , . . · - . . . Achando-se o aluinno ·no caso pJ:evisto pelo senado. no 
. Que a proposiçlto ni'io seja appunda~ . · • projecto que· passou ·ultimamente· neste casa, é a CO!J1:;· 

Sala dauessliea, 2S de Julbo de 1871.- Cunha F,-. .missão de · 
gurit:edo • ..:.. Viseonde de Camar~g!be.-lobim. . . PARECER . . . 

Matricula do e61udante I. N. Borgs•, Que seja & propoHiçlto submeUida â discusslto, afil!l do 
·A. commisslto de instrucclio publica, éo~siderando a ser approvada : 

proposiçllo da camara .dos. Srs. deputados, que autorisa o Sala das nssões, 24 de lulho· de 187 !."-Cunha ·Fi
governo ·a mandar admiLiir á, matricula no 1• anuo. do gueirBdo. ~lobim.-Visconde 'de Camaragibe. ' · · .... 

-CI!rBO de pharma,cia da faculdade de mP.dicina~do Rio de ' Ficaram sobre a· mesa jfara sertom!ldos' em 'co'~si..; 
-laneiro õ estudante loao· Nogueira Borges, depois de ap- deraÇão cóm as proposições a que se r~fertim,_. ·· · · : · ' • · 
provado· em geometria, ·entendeu ·que não eslá de modo · . Tendo comparecido mais os Srs. sonadores. Antlto : , Cu-' 
algum provado os motivos extraordinarios, que possam· nba Figueiredo, Zacarias, Jaguaribe, ·Paran~~:uá, ···r:eillio 
justiflcar,a dispensa das regras dos esta.tutos da faculdade i da Cunha, Figueira de 'Mello, P~es de MendiínçiÇSHveira 
e, portanto; é. ~e da Moita, Marquez ·de S. Vicente e Vieira· da Silya,'o· 

PARECER Sr. presidente abrhi a sesslio.· . . . 
Que a proposiçltci nlo pó de merecer o assentimento do Léu-se a acta· dll ·ses11io antecedente, e, não havendo 

senado. quem sobre _elb. fizesse obm·vacões,'' deu~se por ap-provada. 
t 'Sala das seseiles, 23 dé Julho de 187 4.-Cunha Figuei. : O SR.· PRimDBNTE. disse. qui; ia o_tnciar~se ao 'gov~rno, 

r61fo..:...:Yirco•Je de Camaragibe.-Jobim. pelo ministerio do Tmperio, afim de saber-:seabora e Jogar 

. Matricula-do ertudante D: I. da Fonuca 
· A eommisEile ·de inàtrucCi!o pub.Jica ·examinou a propo

sicilo da 'cam'ara dos s·rs. deputados, que autorisa o go ·. 
ve·rao a· mandar admitir a exame das matarias ~:· 2• anno. 
da:-fâculda'de de medicina do Rio de Janeiro o ·estudante 
Deraievál José da Fon1ec;1 depois de ap_provado Las ina.-
terias 'dCI1 • anuo. · , · • 

'E: ,porque nilo ·está provado nenhum dos motivos, que 
possam: justificar uma dispensa tlto notavel .das r~gra.s 
d~s estatutos da facnldàde, é a commissão de 

PARECER 
Que-a proposição nilo 'pó de sAr approvada. . 
Sala das sessões, 23 de 1ulho de 1871; :-- Cunha F~. 

guriredo.-Visconde de Camaragiba.-Jobim. 

, . Matricula do ertudante A. C.· Cardoso Ayres 
'"--commissllo·de instrucçi'io publica'· examinou a pr~po

siçllo da camara 11os Srs. deputados, autorisando o go
verno . a mandar admiltir a exame das materias do 

· 1• .anuo do curso pbarmaceutico da faculdade · d_e· mõdi., 
cina do Rio de Janeiro, o estudante Antonio Cesario Car-· 

· doro Ayres 'depois de approvadó em geometria. 
Nlto tendo o 'alumno provado o. motivo extraordinario, 

•. que o inbibiu de fazer o exame de geometria, nem ac:,han
do-se nos casos, qae o senado ultimamente a~signou para 
se conceder dispensa das rt>gras dos estatutos, é a com-

. missçllo de · - . 
. . . . P!RECRR . 

Que a proposiçllo 'nlto. seja approvada, se assim bouvel 
por· bem o senado. . 
.. Sala das sessões, 24 de Julho do 1874.. - Cunha Fi

. gueiredo.-Jobim.- Visconde de Camaragibe. 
. Matricula do ortudanto M. J. Ferreira~ 

A commissllo de instrucçlto publica eumioou a .prcpo-

em que S na lllagestade _o Imper~dor se dignará ;oc_eber 
uma deputaÇiio do senado, que tem de felicitar .o me,smo. ~ 
nugus:.o senhor; no dia' 29 dll cõrrente, anniversario. D!Lta
licio de Sua Alteza a princeza imperial. . . . . : .. '. 

Foram, em seguida, sorteados os Srs. Figueira de ~ello, 
visconde de Camaragibc, . m~~quez de Sa puca~y, marquez 
de S. Vicente, barão do ,Camareos, Firmino, :visconde -de 
Souza Franco, Fernandes da C!Jnba, Saraiva, Fernandes 
Braga, Silveira da Motta; Jobim, . Parauaguá e visconde 
'do Bom Retiro. 

O Sa. PRESIDENTE :-Segue~se a apre3entaçlto de pro:-
je'ctos de lei, indicaÇões e requerimentos. _. - ·~ . 

O Sa NuNES GoN~uvss ::.:_Peço ~ palav;a. · 
O Sn. PRESIDENTE :-Tem a palavra o uolire senador. 

o sr. Nuneli Gonçal~~s :-Sr •. presid~nte, 
pedi a palavra para s~bmetter â approvaçiio do senado o~. 
requerimento que vou mandar á mesa, ~com• o fim. ·de ·so!J
_citar do governo algumas informações sob~e o modo. por 
que é feito o serviço da navegação a vapor na linha do 
Norte. , ·· · . . . . . 

Impelliram· me a fazer este requerimento os telegrsmmas 
ultimamente vindos da Babi11, aónunciandci o estado de~ 
ploravel em quealli chegaram os paquetes Cruzeiro do 
Sul e Paraná, que !nhiram deste porto, um no dia 1i e 
o o11tro no dia 20 do corrente. ; · ' · . 

0~ te)egrammas n que me I e firo· Fito' ~S 'que foram 'pu
blicados no Diario do Rio de Janeiro e. no Diario Of!icial··· 
e qÚe passo a ler · (lendo) :: ~Bahia,· ' de Julho, 'ás .1.~ · 
horas. o li O minutos da tard~.-:-0 paquete nacional· Cru
zeiro do Sul faz 10 pollegadas d'agua por hora, a carga: 
está toda avariada e vae sor vendido em leilão, por ordem 
do juiz commissario: Coi condemnado a ndo fazer mais 
viagem. » . · . 

Outro telegramma publicado no J?iario Of!icial : ·cc Bah)a, 
21 de Julbo.-Oa passageiros vindos no p3quete nacionn! 

'y 
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:~_~niro do Sul pr~Jest:~.ra.m contra a companhia pela ar
~;iii:AdiJiiro& 'tÍI{;I!Im a qno os sujeitou. Ca.leula~so de GQ 
,;lSO:OOOI os pr~jui:r.os aoífddo11. pela companl.iío., que é 
f.:·acrcD:lante cen11urada por tod11 a Imprensa.» 
~~ 0 Diario OfficioJ de boje publica etle outro hlegrc.m
~-- Etl· .Babia, CU_ d& Julho,, á 1 hora e 40 ~inutos dn. t~rde. 
· -Cbegon do R1o dll Jaoe1ro o p;~qoete nAtlOn&l Parana em 

JDh eitsdo. Talvu fiqnt~ a:tni•. Parece~, senhor presidente, 
·qae um mio fado peneg11e o IIL'r'fiço tia na.vcgaçllo a 
npor ncs portos do Narte ... 

O ·Sa. P.&Ul'IA60Á :-Apob.do. 
O 811. NuNIS GoNÇ.\LYll:~ :-••• o isto desde que foi 

inaugurado aquelle ~~eniço. Tolos nós oos lembramos 
ainda dos clAmores qnc MI levantaram contra a antiga 

" CGtnpanhia de vapores : ella era arguida de só vinr os 
Jeus intercs~e! pl'cuniarios, sem nenhuma attençl!.o aos 
commodos e 'á stgurançn. das passageiros: arguia~se ainda 
de que só empreJ::na npores sem a precisa capacidade, 
sem marcbtt. fUfficieote, sem nenhuma das eondiçoes indis
pennveis, e improprios no fim a que $e de~tlna:vam. Estes 
clamares, un!dos á~ (ll.!l.gerad .. s exigenciu, por parte da 
mesma campanbia., fit:eram com que o ministro da agri· 
cultnra em 1869, o Sr. Diogo Velho Cnalcaoti de Alba· 
querqu~, deixasse de innonr o contralo coro a dila com
panhia , entrtgando a etopre:r.a a. uma companhia es
trangeira. 

Para !er justo é precho reconhecer que uma graodf.l 
parte das qaei:c.u formulada~ contr~ a antiga. companhia 
eram iDfundadu •••• 

O S11.. LEITÃO DA Cu!(n.l. :-ApttiadC'. 

O 811. Nuf\ES GO!(Ç.I.LV!C! : •••• porqoe el\a passou por 
doas pedodos muito di,c~tioctos: o primeiro foi o da 
inexp!lriepcia, e o da àl!üdcncia do meios }lil.ra poder re
«Uh.rishr m~\llor o sorviço no p~i:t. Esto periodo foi até 
1855, de entilo para cá, isto é, até que (ui inagura<!o o 
serviço dA. nova. empreza pode se di:ter que el\a se achou 
em um nr dadoiro e:-tado provisorio ... 

O Sa. Z.u:.AliiAS :-Apoiado, s!lm contrato nenhom. 

O 811.. Nurcn GoNgun~s :-••• pois ora a primeira a 
canressar, pelo orgão d~ su11. directoria1 camo coosta dos 
rthtorlos que ahi estilo impressos, que o seu material era 
máo, 11e acba.va todo e'traga.do, que preci~an ser reror
mado, mas qao nlo o podia fater sem um contrato que 
garantisse a perma.nencia do &eniço, pois que ca(cnlava 
que nlo menoB de 3,00~;000,$ ersm necessarios para a 
acquiaiçlo do nOYOII upores, como so torna.va de absoluto. 
neoessidade. 

!las fossem oa nii,o procedentes as ru.õea que entlf.o 
actuaram no animo do nobro roini.strô da. agricultara o 
Sr. Cna\canti de Albuquerqrte, se:n .. desconhecer mes~o 
que da parto de S. Ex. houve aa melhores intenções, eu 
nlo pouo deixar de estranbu que el!e se contentasse 
limplfsn.ente com as clausulas consignadas no contrato, 
arem que proi':Urasse loroal·as efftlctivas. E' nrdade que 
l!_m ll.tligos que pos\eriormeato for11.m pobticaJos em de
fesa. d"' S. Ex:., todJ. o. culpa ffli ntirad<l 11. um dus seus 
succouorse, pelas condcscendenchs que t:;ve para. com 
oa. emprourfos. E' justamenle este o nosso grande de
ftnto; contentamos em consignar uos contrato' clausulas 

:2& 'IIG\. p 

salnta.ru que pa.recem consultar a11 coateoienclas do 1er~ 
viço publico, limitando-nns a. isto, porque ningaem mail 
procara lbc:IJ.!isar a txeeuçlf.o desses contratos em todu 
M sons partes. F1.1i o qae aconteceu com_ ena emprexa~ 
que tanto abusou dos favores qae tbe foram concedides e 
da confiança. neUa depositada. 0:~ fa.cto11 bem de pressa 
viuo.m prour que o nobre ministro de ent.Ao o!o tinha 
sido bem nindo, primt"iramente, porque deixou. de ~on~ 
tr~tar o st'rviço com uma companhia que se achava per
feitamente habl\itada para podu desempenhal~o de u.m 
modo sati$b.torio (apoitul<u) .•. 

O Sa. LE1TÃO n1 Ct!!(IIA. : - A companhia estna moo~ 
tada. ulisfatoriameote. , 

O Sa. NuNEs GoNÇlLVEII: - •••• companhia esta que 
tinbn um pessoal habilitado, amestrado c.o senico, omci
llU de macbicas de {lnde teem sabido os melhores Ôperario11 
que boje tslllo servindo no arsenal de marinb•, qae tinha 
uma mortona e fin3lmente todos 011 meios para poder dar 
oxecuçl!.o aos seus C<Jmpromissol. 

O Sa. z .. cum.s : -E era brasileira. 

O Sll., NuNEJ Gorcç.uvES :-011 Cactos, digo, ·deram 
provar que S. Ex. tiilo anduu bem uisado, aiada porque 
a neva tmpre:r.a. principiou a faltar, desde logo, ás obri
~;açõe:~ que contrahira, quAnto á. apresentAção de secs 
va.pcros dentro dos pratos esl~he\ecidos. O priYilegio1 

que dnroa de 18ü5 a 1870, continuuu e ainda con
liDü_a, e o ztrviço 6. cargo do. noTA emprer:a. foi e ainda 
é fetto em grande parte pelos mesmos npores qae já 
11. antiga companhia considerna incapues de ouega.r 
como são o Cruzeiro do Sul, ParaRá o outros impreeta~ 
veis como este!. 

Não u.tisfeita com a não apresentação de 111n11 va
pores dentro dos pratO i convencina.doll, e creio que por mai~ 
de n_ma _ver. prurogado~1 apre~eoton ella trlt npores, que 
A pnmeua vtsla., pa.ree1am sattsfuer as condicões do con
trato, pela sua. soliJ.u e boas accommoda.çMs Para os pas~ 
sageiros; mtt~ não auim a outros respeitas, porque 1111inhum 
dellea tem a marcha de 11 a 1 t rnilbas, que foi exigida : 
nenhum delles reune a.s qualidades naut1cas de ftrmeu e 
estabilidade para resi!tirem á finctaaclO, toroa.ndo·se nm 
verdadeiro martyrio os moTimentos ~desordenAdos e ia. 
commodos que D!~lles se so!Irem, como iofcli2:mt~alo já. o 
ltnho experimentado por mim mesmo : todos com um 
grande cahdo de agaa, dem!lodando por isto moito raodo· 
mu o peior foi que todos enes deotro de poucas me:z:e; 
ficaram incapues de navl'gar e inutilindos por dereitos 
de machlnismo, qoe só muito tarde podero.m ser repar&doe 
mandando-se construir, creio que na Europa, novas pecu 
para tal fim necessariu. • 

E, como se nllo bastasse isto, senbores, nós todos tive· 
mos de passn pela. indignaç.lo de Yêr o escandalceo abuso 
de eonliansa qne essa empm:a estraogetrll. commetteu para 
com os accionistas brasileiros, que nella. embarCAram os 
!ens capitaes, o qae deu occasih a que o nobre Sr. barlo 
d~ Cotegipo aqu_i no ~enado erguesse a sua._.,.ox pua pro~ 
fi1gar tlia audo.c1osa. c~pocola.ça.o, como elle merecidamente 
a deaominoa. 

O 8&.. Zo~.c.ultU : -Sa.o os Franxini, Ca.rrére g~nte tod& 
esta predilecu.. 

1 
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' o sii. si'LVJIIU. LoBÓ :-Sã:o facilmente acolhidus~ •. · escrüpulo, com que ella procurou consultar uoicamenti 
o Sa. Nlll'IBS ·.GciN~uVBs: _ Depoia deste descaia.:. os seus intereues, sem nenhuma. atteoçilo para com os,'do 

· Jiro ·que soll'reu a empreza estrangeira, um novo coo. publico. .. -_· 
. trato foi inaugurado pelo aetoBI Sr. miDistro da· agricultura. O que nronteceo 'l Foi o que se devia ra·cilmente .pfeYer·;; · ..... 
· Este' contrato está concebido,· eu recoohe~o, om termos niogocm se podia illudir e principalmente depois· da ultiini 

convenientes. Ahi procurou elle attender " todas as ne- viagem que fez ao Norte o vapor Cru.teiro. do Sul;_' Eu . 
.. ce!lidades do servi~o,. regulando-o de .um modo couve- conversei com pa.dsageiros deste vapor e rui iuro_rmado da 

nieote. Mas noto que s. Ex. va.e commetlendo 0 mesmo siluacllo. verdadeiramente critica em que elles se acharam 
erro, ou. a mesma' falta de que me queixei h a. pouco i pelas em éoosequoncia de um pequeno temporal, que· ·os' .ao r:;, 
mal cabidas coo_desceudencias que tem tido 6 pela oe- prendeu entre o porto de Ma_ceió e o da Dahia. ,. · · . 
nhuma severidade de soa parle para razer com qne sejam O vapor abrin agua; nllo podia o11'erecer a meoor'.resis_; 
pontualmente cumpridas as-clausulas por elle estipuladas. tencia ao mar. O commandante viu-se obrigado a arribar, 

· 0' nobre ministro n1to póde chamar-se á ignotancia, e durante ioda a nottte deu pôpa ao .vento, esperando que 
quanto ao estado do's dous vapores a que me re!eri; e peço o tempo melhorasse: No dia seguinte melhorou t11'eé'liva
lic~·0ç·a ao senado para ler os relatorios que Coram diri- mente o tempo, e. com todo o cuidado. veiíí arrastaiido-:-
gidos a S. Ex. pelo .in~pector das linhas subvencionadas, se o vapor até chegar ao porto da )\!ihia: Ahi os , passa:.. "' 
00 aooó passado e 00 corrente. geiros pretenderam saltar; m~s porque o tempo >PJ~: 
_ .. No reláto.rio do ano o passado, disse 0 inspector das mettesse segurança, o commandante, confiado·. na"· sua 

linhas (le_ndo} :. · solicitude, 110 seu zelo e na soa perícia resolveu os 'ii~'a-"· , . 
sageirJis ' · coutiuurem 'Viagem, e graças- a Deus · ll:ío Y 

· « Joutilisados doas vapores da compitohia do Norte• tiveram que .arrepender-se. '' ·· 
emqaanto olo chegam .os novos cylindros, que se mandaram · . <: ;~'fir da·Earopa, para substituir os que se partiram, e care, Mas foram geraes os clamores que se levantàram, 

~ ""~-;-:t;é,à4~ .. ig~almente _de...coocert~ o vapor. Pard, vict!ma tam- cem toda razll9, ~ontra a cempaohia por haver· se servido 
-_, .. ,: ':);.Jieoí;.de ama .avaria oa machma, está a compan~ra desem- de um vapor em Uto máo estado. 

';:· ;·:''3)í~p)àiido o seniço, a seu. cargo, com o Cru:eiro do Sul, Quando todos deviam contar que tal vapor estivesse 
. ·· : ::·;;-Pcn:anli. e: o Guara', t1avro1 canfados, dercortcsituador na irremissível mente coodemnado, com grande pasmo .via-se 

~·éOjririilfO'JIUblica e que de modo algum podem satisfazer as annunciada a sua sabida para o dia 1 O, sem que houvesse 
_ . · ·esige•ciar. da actualidade, robretudo os dout ultimar, que temjlo de se lhe fazer reparo, que iospirnsse con6anca.; 

·' . ·,_,_,ou#ror defailor juntam a falta de marcha. » . mas por causas que nlto sei determinar, foi ella .tranderida 
· ., /: ;:No:relalorio do corrente anuo, o mesmo iuspector diz o para o dia U, o que é de sapporJosse devid~ aos ra-

, ·. :,,,againte· (lendo) : clamos do respectivó commandaate, fazendo var a impos-
. :.\EJ;~;~C:~ocluidas as reparações de que necessitavam os pa- sibilidade de seguir o vapor, e a grave responsabilidade 

. ~-;;=:::.4{.;,~&ei··Bahia • Cearà, começaram a executar as viagens, que iria assumir. · · ' .• 
'· ··~;'áqaêlle em H de Agosto e esle em 1.0 de Ddzembro do Mas, que concerto se poderia fazer em quatro dias piu:a 

:''i;nuo·llndo, alternando em tal serviço com o Cruzeiro do habilitar o vapor a fazer ama tli.o lonl!'a l'iage'!l ao Norte, 
··Súl··• ·Para11à, ·cujo emprego sll . ell!cepciona! c proviso- achando-se elle oo estado de ruioa em que se achava 'l 
ilamente diVII rer tolerado, mall!imé o do 1lltimo navio, Entretanto, é triste de dizer-se,·-que com o coosettimento 

:.que além de 11elho é de muito. pouca marcha. • do go!erno partiu elle no dia 1 ~. e o resultado foi o que 
- · Destas doas peças officiaes que acabo de ler, lê o se- consta do telegramma que acabo de Iêr. · ·· 

-.nado que os navios Cru.teiro do Sul e Paraná estavam Este facto lamentavel, que devia servir de aviso á com-
·- condemnados ua opinillo do inspector da navegacilo, assim panhia para ser mais escrupulosa e menos facil 00 dosem-

como jli estavam na da antiga companhia.·· ' · penho dos compromissos que. cootrahia,"' passou sem -r·~-
o·: Sa •• Z.I.CUIIAS : - Apoiado ; DilO prestanm para oeuhuma importancia, porque o vapor Paraná, que é ainda 

nàda. • Q~ais nlho que o Cruzeiro do Sul e. que mereceu mais 
. o .'Sa. NuNBS GoN~u.VBs: _ • , • que só em casos' espe_cialmeoté o _stygma. do inspec~o.r da' navêgaçllo, !oi 
excepciooaes poderia ser tolerado que algum delles fosse de&tmado para fazer a ."'agem .do dut. .2P. Elle lá ~ah1a, 
empregado. Entretanto 0 que acontece ? E' que, inno- lambem com o consent1m~nto do governo,, e o estado em 

, -vando-se ·o c_ootrato, estipulando-se a coodiçllo de que que elle cheg?u ~ Ba~ta é o que co~sla _do .outro tele
.uma .terceira liagem se fizesse aos portos do Norte, e nilo gramma que hoJe !o1 pubhcad~ no propr1o _Drano OfliciaZ_I 
se achando a companhia para i~to habilitada com o mà- No 'meio do tudo isto, Sr. presidente, o que ha a Ja-
teri_al. preciso, lembrou -se de empregar esses dou, vapores montar e o . que nllo · tem. a menor ·• explicaçllo é que a ~ .. 
que por nenhuma fórma podiam mais servir para a nave- companhia nllo tivesse correctivo algum ao seu procedi• 
gaçlloJ Qao açodamento havia nesta terceira liagem '1 mento o que os funccionario9 encarregados .de. fiscalisar 
Nllo.era preferível esperar-se que a companhia se habili- esse serviço se tornassem coniventes no. reprovado e_ cri-

' ·. tasse.•com o material preciso a permittir que ella empre- minoso procedimento da companhia. Eu dei-me ao· trabalho 
· <:gasse .vasos da ordem· desses 'l Se houvesse tanta urgencia de examiou as instrucções· que baixaram com o decreto , . 

--cm: que esse serviço se fizesse desde logo, deveria o n. 5036 do to de Agosto de 1872, expedido pelo miois-
•. : Sr •. ministro da agricultara exigir que a companhia pro- terio da agricul:ara, para regular as obrigações do ins-

.- • .. carass& outros vapores por a~retameot?. ou. por qualquer pector das linhas de navagaçlo ~obvenciooada, ? peço;& 
.outro meio, mas nunca coosentrr nas Cac1hdade~ e no pouco allençllo do senado para o quo ab1 se acha prescrtplo. :_:_: 
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; '':i>ízo'§ .(o'.do art. 't• daquella~ ilistrucçilel: • .(o foi- ·. o requerimeolo'que teíiho ~~ .Dáadà'r'(iil·~~-~é';êliii~~-; 
~ ·pector .das,liabaa .de aangàçilo sabveacioaada iacumbe bido nesles termos {le11do) : ':". , •. 

elam. · inailsl. ouà. po. res. oiier. ecem as conc.l ifDe• de 11guranfa . : .,.. :'0:: 
' ' . d .. I h . . . ·DEQERIIIENT. o. ~ ·. •>""''• .. •. ·_; ••. ••·• ·. e"cónservam~ee:: DO estado de asseio exigi O pe a yg1ene, . . 

·llmpre ·.que laifjm ou entrnn no porto do Rio de Janeiro, Requeiro que pelo minisÍerio .da ·~gr.icallara,·.éom~~r~i~'/)~ç 
ôu em ~qualquer outro, onde estejll exercendo as funcçiles e obras publicas se peçam ao governo as seguJD\es··lnfor,~. · ~ · 
do seii.cargo. . ' . ' ., •.. mações : . . . .·. . . . :: :·· ·.·:: 

'Além desta flscalisáçllo, que as inslrucçiles incumbiram, . t.• Qual· a execuçiio·qoe teem. tido as instrucçllea,.que: 
ba .úm .. ·.age.nte especial, vantajosamente remunerado; baixaraméom o·decreto'n. 5086 de.t• de Agosto d!l' t87.i' :_ 
iuibêrii0s que o ársenal de marinha tllmbem deve submel- para a fiscalisaçilo do serviço a cargo daa empr.ezaa'"de 
ter, ante.e· d.e parlirem,. todos ~s paquetes. o navios a uma navigacão subvencionada. · · · : ~? . . .. 
rigof:iisa iospecçilo e vistori:l pela mestrança do arsenal ; 2.• 'se por parte ~o inspector das linhas da referida: 
e; portanto, era para soppor que ~stes dous vapores ollo navegacão foi .comprida· a ohrigàçllo que lhe é impoa~a:: 
fo'ssem agora destinados ao serviço da navegação sem que pelo ari. 1 o§. {• das mesmas .íostrucçiles, com· rela!JIO;'aoa . 
a~:éoilimissllo · do arsenal, sem que o inspector das liobas paquetes Cruzeiro do Sul e Parana; antea de a&~Jr~,~ 
:aiibvencionadà~, os désse·m por capazes para isso. Mas ultimamente para os portos do Norte. . . . .. ·.. . 
·'eõmi(foram feitas eiisas lospeccões? c~ mo se procedeu a s.• Se o governo leve coobecimento do.mcitiVO: que'de· ... ~ 
··'ess~s vistorias? Isto nos revela: senhores, ama triste ver- terminou a'transferencia da partida do primeiro'daqueUei·· 
dado: é que taes vistorias (permilta-me o nobre mioistro paquetes do dia 10 para o ~ia U do corre~te,.: ~·ID~.t-·:.: ~ '; 
da marinha ,dizer) feitas pela mestranga do arsenal, são tendo, . 00 caso affirmallVO, copJas daa commun~c~çiS~I~ll~{:';:?~'.:;f·, 
absolutamente illorias, sem que ninguem poss~ ter nellas a recebeu do inspector da nangacllo a tal.respeJto •. :.·.,;:·-,;;,r~,;..,~;-.;:-:.:, 
menor' confiança. o Sn •. ZACRRIAS E OUTftOS ·s~s. SBN.!DORBS :,~s;jt ·~:<.-;?< ·-~;.::; 

Que em outra: ·época · se déssem essas .facilidades. por bem. · • ·····' 
nilo haverem meios apropriados para se entrar no coohe- Foi apoiado e posto em discussão. . : . , -.·.;:.-;·: ·c'.'"·"·-
cimento do verdadeiro estado dos navios, eu comprebcodo; . , . 
mas· boje, senhores, com 0 dique impéri~l que temos, com O Sá. vrscoNDE no Rro Ba.tNco {prelidenl~:.~sc.~~~~~~;"f:!f;;,: :·:;~ 

·um dique particular, onde ha todas as facilidades para os - P~ço a palavra. · · .. ·. · :c,:~·!•·o;;f:r;:;..r;-.;:· :~:, 
navios· entrarem a serem exami«lados, é isto intoleravel O So PRESIDENTE :-0 nobre senador por'•JiinaiiGi;;~:i.;;::~:>· 
e sem desculpa de especie al/,l'Um_!l. Digam o /jUo quizerem, raes pediu lambem a pal"'v.r~; mas, eslan~~~;a·.)ió,..~~f::)f.;;;·).',: 
·nilo. haverá meio possível do justificação para os empre- hora destinada para os requerimentos, .darei ·a ~~~~vr ,,, .,: ' 
·gados encarregados daquellas diligencia de ta o to alcance ·s. Ex· em outra sessão. ' · 'I: '.":: :,.:, .. 
e importancia. Releve-me o~senado que eu nilo po~sa con- . 0 Sa. $rtvsuu. Loao· :{pelqi ordnn) :-Sr: pri~ia!. 
servar.,-me mudo, silencioso, ~iante de um facto desta vejo que v. Ex. tem razão. Eu carecia com efreiloi_de: .. r:"::C:.',· .. 

-ordem, que é, senhores, .muito serio : arrisca-se á vida zer algumas observações; mas, como .. a ~ora, e~I~A~il~p·· _ .. ::.: : 
de ceoteaares de passageiros, arrisca-se ama grande som- peço licença para ofrerecer 0 .meu requerJmenlol,.·:m_e ... ~. _m.>D: ... : : .. 
. ma de. capitaes, que se embarcam nestes vapores: Eu, que . 'fi 1 . .. , . 
ienho a desdita de 'residir em uma província que, quanto sem JUStl ca ~o. .._ . ·~ ,.:-~::'~."~;':::> 
a · melhoramentos malerias, bein se póde dizer que está Foi lido, apoiado e poslo om_ discusslo_ o seg.aiale~'>.<r';: .. 
!óra da . communhio brasileira, -lendo necessidade de vir ·. > .... ,:·; • • 

. · · , . ·h d' . 1\EQUEI\lld. BIITO. ·lodos os aanos ao· senado, sem ter.,; mm a JsposJção : ; .. :.-· 
outros vapores ee não os que olferece a companhia h r"- • Relfoeiro que 0 governo imperial !nC~rme, péi~: DiÍIJi~~~ 

1Jileira, · advogando . a causa do publico, advogo lambem a· te rio da razeoda se a assembléa provrocJal" de ··Pernam
minha causa. Estou certo de que, se as profincias di. buco lancou ou ~ilo, impostos sobre generos· dirimpóit'if · 
·Bahia, de Pernambuco e do Parã, lião-estivessem tão bem· ção estrang~ira e das outras províncias; ~em como.qutes. 
servidas como se acham com ·as linhas de excellentes va- os generos .sobre que rec.ahuam .esses. ·~P0.8~os.,.~, ;DO 
.pores estrangeiros que -as visitam regularmente, os seus caso affirmativo, se o presrdente d!Jo proVJDCJa. aaocc•o.nou . 
j))ustres ·reprentantos haviam de uoir as suas vozes âs as respectivas, ou r~spectiva _lei. . · ·. ·: ··· .... :·o • 
·.nlinhaé para clamarmos conlra os abusos que veobo de Requeiro, outrosrm, que rn~orme lambem,. p~r ~~&,';11!." 
deóunciàr. · relatorio, qoaes.e quantas gratificações leem s1do ~~~u-

. · por cada nm dos ministerios, ~esde que occnpam as,pU.II!' , 
Os Sas. LEITlo P.t CcND41 Bulo IIE CoTEGrPB E OUTRos 08 ministros acluaes e a que lttulos ou quaes ,11o11, )1\!•.::que 

:uiN.I.DORES :-E unimos com muito prazer. {Apoiad1>s.) as autoriaam.~Silveira Lobo. , · . . ~·'~~..: \<, : ·. 

· · O S11. NuNES GON!J.I.LVEs :-E' triste, senhores, que o o Sa. VISCONDE no R1o BuNco {prelidenteA_o,coíi#~Í~):. · · 
Estado ·despenda oão menos de !IS:OOO$ por cada viagem -Peço a paln.vra. ·· .. :.:-· ... 
ilos vapores ao Norte. e que este serviço· seja feito com 0 Sa. PRESJPENTB :-Fica adiada a discu3silo. ,':· ..... :'· .. ~?''·•: 
tanta iocuria, tanto deleixo I Por isso dou razão aos , . 

"nobres senadores e deputados pór Pernambuco quando O SR. FJGUBJR.I. DE M~LLO {P.ela ordem) :-:-Sr .. pre~i::-:,;:· 
preferem arriscar-se a ir tomar os vapores estrangeiros em dente, pedi a pala~ra pela ordem· quando V. Ex: ·~~~~ba:e~_;:~.,, ... :':· 
'pleno oceano, Córa do an~oradooro do Recife, pnra não se discussão o proJeCto .~o r.ecrht_ame~to,. ~ara d1zer, a ~emt::·· ~,'; ... , 
sojeilàrom áa i:onlingencias dos vapores da companhia della, que me parece Joconveot~nte e uregul~r ~ao .o ~r·.·,.:;:. · i>;. · 
brasileira. _presidente do conselho possa ad1ar a seu ·arhllrlo as dJs··· :·:·:·· . . 
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C,!l~~~~. ~~~.:.réq~~r!m~DlOB~ q~e O~ .senadores oll'ere.cerem 
usta;cua. B.e elle como ministro, pede a palavra, o seu 

. devêr, ein minha opinillo, é immediatamente dar os es
clir~cimentoa que o requerimento ,éxigei e, se não os pode 

, dar, e'qiogaem cootesta o requerimento, o resullado de
verá: s.er-:-proceder-ee á votação respectiva • . 
.lulgoc.qa~ o regimento nllo permille semelhante proce

dimento, ou alleracão dos eslylos até boje seguidos i tal
ver.. eB\eja em erró, m&a julgo que, pedindo qualquer mi
nistro. & paJ&Vr& sobre ·DID requerimentO feito por Um se-

: .Ora,,o Sr. presidente do conselho pedia a palavra. como 
ministro; 6 .verdade qúe ein ·voz. baixa; dizo.lido:. cr lhpois 
di.J:ei algáma ·ceusa » •. Se algum collel!'a do . .S. Ex~' pedi~se · · 
a palavra, bem, ficaria adiado .o requerimenh.l~ O . privi·
!egio do ministro consiste om. pedir a palavra e. responder . 
•mmediatamente i para ~adiu, n!io. - · · 

Por consoquencia, a ordem não Coi observada. S. Ex. 
adiou agora dona requerimentos por pedir' â pàlav'ra, 
quando este pedido importava a obrigação de dar expli7 . 
ca.çiles immediatas. E' certo que pódo o nobre ministro nilo 
estar inte'irado para. dar uma boa respoota:. Nesíe caso, r~
corra 11 algum amigo para qoe este peçl( ·a ·palavra ou 
então diga isto m~smo e vote pelo requerimento para_qae 
venham as informações pedidas. Ainda outro dia, ·oll'e
reci um r.,querimento, pelo qual o oobr& presidente do' ~011~. 
selho v~too,_para que viessem as informações .. · 

- nador, compromelle-se por isso mesmo a dar as explícaçiles 
que o caso pedir. Esse direito de adiar os requerimentos 
para·os · sabbados Eómente. compete aos senadores, e ·não 
ao: minietro··qae falia com o· fim de esclarecer os factos, 

. eobre :qa~ se pedem informlJçiles, e n!io para 'impugnar o 
requerimento. · · 

Peço, pois, que este ·negocio seja tomado em conside
ração, e que ·v. Ex. · o decida como entender mais con
v•nieate.: P'Tece-me que o estylo da casa foi sempre di
nrso daquelle que agora quer introduzir o Sr. presidente 
do· conselho. · 

: .,·.:,(.o : Sa. 8ILVBJR.I. D.l. MorTA :-Para dar informaçiles 
·::'.,,:!;~~.'!~;:se· &di ou· requerimentos. 

... _:·y~~~~.~~··:~~:' ·. -
: ... ·.,,/.O,.Sa .. PRBSJDBNTB : -O Sr. presidente do conselho . ·. ••o: adiC?~ ... a. seu · arhitrio. a discussão do requeri-

·: 1aénto. Em regra, pelo regimento, pedindo-se a .palavra 
eobr~ um requerimento fica a. discu~slio adiada. Mas. se 
r~z·_a este respeito uma excepÇito, e é quando o ministro 
~er d&r informãções iromediatamente ; nito é obrigado a 

• dál-:as,· inaa pó de (àzel-o, · · · · 

. ,:; ":it>'~a. VISCO !IDE DO ~RIO DBANC,O : (presidentB do COnre-
. '· ·17&0) :~Foi sempre esta a ngra. · . 

··. ·'() Sa; Sr~VB•IIA DA MonA :-Para a opposiçlto, sim 
- .., :<r:sr:.~pràsiaen_te dO cobselho alo ·disse .:que se..opptinba ao 

requerimento~ · · 

-~- · O Sll>i>azsJDBIITE:-0 regimento di~- o:seguinte: " Serà 
coacedida a palavra ao ministro de Estado que a pedir 
para dar. as informac!leB solicit1das no .. re (nerimento, o 
qual, .por6m, .ficará. adiado se, depois do_ dadas aa. informa·· 
çGes, aiada bouer quem P.eça a palavra, salvo se fór para 
retirar o, requerimento. » . . . 

:· ~ Ô •Sa. SJLVBIU DA. MoTTA:-E', muito ·claro. 
· ''.O Sa. I'BBSIDBIITE:-E' muito claro;. o n~bre ·ministro 

. como·' senador póde. pedir' a . palavra para discutir o reque
rimento o alto querer dar na mesma occasiúo as inrorma-
çGes que se solicitam. · · · 

. ~·- ~·.' , 
. ·9 ·sa. ZAcuu.s:-Pela· ordem. · 

. : O Ba. PRBSIDBIITB:·-Tendo-se passado á ordem do dia,. 
, ., o;incidente estA findo i mas tem a palavra. • · · 

··,..·O .sa: ZAC.I.BIAB (pela ordem): -O incidente estA findo, 
· e eu .levanto-me somente para protestar contra a inter-
pretação d.ada ao regimento. · 

Reclamo, _pois, contra a decisão i V. Ex. não póde).diar 
~ discassito, tendo pedido a palavra,· Sr. presi~~nte, do. con:-. 
selho. · . · · :,.:'·· 

O Sn. VISCONDE DO Rro DuNc:~ (presidente do conselho): · 
Eu não adiei i dirija-se ao Sr. presidente. do. senado •. · · 

. ~ .. 
· O SJÍ. · ZACARJU :- Ea fui o primoiro·.a applaudir a 
deliberaçlto de nos dirigirmos ao Sr. présidenté ; é o. m·eu 
costume i m.as sempre pedirei li~ença para,, às furtadeUas,· .. 
olbar para V. Ex. agora· violou o regimento da casa i 
pedindo a palavra, devia dar expfi~açiles ou JllDi~as óu 
poucns~. 

-o Sn. V!SCONDB DO RJo Bn.iiiCO. (pl'esidente do conselho) : . 
-Peço a pal~vra.. · . . . · · 

0 Sn. PRESIBNTB :_;,0 incidente eslá·fi~do •. · 
0 Sno VISCOIIDB DO Rro BRANCO (preridenle dó COnselha): 

-:-E' para dar uma explicação. . · . . 
· O Sn, PRESJDBt.tTE :..:..Tem a pàlavra. 

. O Sn. v1scoNnB Do Rro BRAl'ico (ÍJrelidente do conselho): 
-:-0 nobre senador, em vez de liqui~ar. esta: questão ·regi
mental com V. Ex., dirigia-se a .mim, como se eu houvesse 
assumido o logar qne compele a y; Ex. . · 

Eu pedi a palavra sobre o requerimento, DãÓ p·ara res
ponder immediatamente, porque careço .. de inCorlliaçiles i 
estava· persuadido . do que um ministro podia adiar a sua· 
resposta. V. ~t •. entendeu assim e adiou a discns~ãô do· .. 
requerimento. Se . o .. ministro, pedindo a palavra, 6. obri..; 
gado logo a Callar, fique isto estabelecido, eu me regularei· . '· • • 
por este preceito ••. 

O Sn. SrLVBJR.\ DA MorrA : -E' o q~e está. no .regi-: 
me o to • 

O Sa. Vlscol'iDB DD R.1o. BaANao '(presidente do:cons~ilio): 
- ••• ·.mas eslava persuadido dó~.contrario, que o minisiro, 
como outro qualquer senador; .. p~a.indo. a palavra, adia a 
discussão do requerimento, salvo so ·o ministro quer res
ponder. imrnediatamenle. Era uma faculdade rlada aos mi
nistros o nilo ama rostricciio ao direito commam, quo lhe 
é extensivõ como senador.· . · . · , A qualquer senador ó licito pedir a . palavra sobre um 

reqaerimento; o ell'eito disto é ficnr adiada a disca~sito i 
IJias; :se um mhii!tro pedir a palavra, é para' dar explica
ç~es (apoiados), oito pode podil-a para. a~iar o requeri
mento. 

o Sn. ZACARIAS : - Isto era antes da reforma do regi
monto i so o ministro pedia a palavra, ficava adiado o 
requerimento. 

• 

' .. 

·z I ' 

' -

y 



. ~... ...~---:-:,~ 

ru:?:: 'n!?JI'!"' .. ~· ;:;. 
' . ' ..... ./;. ' ' •' -~. ;!.· ·.' 

....... , 
'. ' .... _,._"' ......... . "-~-#>00 O• '-~ .. -· ··~•o'oo' ... ._., ··- ... ·~ ..... , •o .... ,._ .--·-·--.··· .. \~~·· 0 ,,_,.,. ........ ,,,, -·--· _.OM __ .... .. •• , -~- .. ---·- • ....~ .... -

f$e~~!o .. e,ll\-~5 ... de ,Jul~o'. . ·. ··' ........ ~~~;/ ·.:,.i!r:Jf!..:· .: · · 

:··.O.Sa. SIL_'YBiaA DA MonA ·:-Não ba. lal. · 

.. 
:r• 

ir'· 
' 
i· 



·~·-278' Sessão em 25 de JUlho 

princípios &heoricos, maa lambem na saa :applicaçio As cir-
càmstaacias do. pai1. - . . : · . 

·Se acaio' a elei~ó dlrecla ollii. pó de aer admittida entre 
nóa)ielas circumatanciaa do paiz; isto 6, porque o paiz nllo 
esiá ··prep'arado para .ella, Dilo tem os costumes que ella 
demanda, entii:P, aeahores, o nobre presidente do conselho 
devia, , como estallista, declarar immedia!ameute ·que a 
eléiçlo · directa nilo podia ser adoptada ilo pai&. llfas, se
nhoréa;· se a impii.ciencia 6 por 8e admillir ou nllo a 
eleiçllo .directa ; se é por alto se querer admittir a ~eCorma 
,ae o.Sr. ministro do lmperio pretende dar-noa como obra 
'Jiriài'a. da sabedoria do poder, que nos governa ou desgo
. -Jeraa, . perguntarei, Benhores, depois das declaraçiles ulti-
: mà.s;· .. que na camara doa Sra. deputados Cez S. Ex., dizendo 

·.· qàe:.,eiD . auençao e conaideraçao a 8eus amigos elle en• 
leiidia . conveniente alterar o systema do seu projecto, 
aiJmittindo Dilo sómente a :eJeiçlo por districtos e DilO por 

.. p~àiincias, como tinha proposto, Dias lambem o denomi-
.. · .. JÍaae . voto incompleto e nilo ci uninominal, que dias antes 
. ' asa~gilrara como o mais uUI e conveniente para. termós li

liérdaae de eleiçiles ; digo, se. destrui das estas principaes 
búei ·'da· apregoada reforma eleitoral, ·a que ficam reduzi
dàl''·as idéaa do Sr. ministro ? A querer unicamente a re.:. 
preleataçilo das minorias, representaçllo que, nilo sendo 

·doutrina: pr.,priamente sua, nllo deixn de encontrar gran
dea ~pagoaacias no paiz como inutil senão perigosa á 
niarcba regular dos poderes políticos do lmperio, · 'segundo 
mepit.rece~ .O projecto do Sr. ministro, 'pois, cahiu por 

' terra : .. a aabédoria : do gOfernll, apregoada ainda ha tres 
cia,::qualro dia1 emJit.nr daquelle .projecto, deve inteira
mea&e·ser desconhecida por aóa. Ora um projecto, ·que ae 
~apresenla ·assim tio mutilado, nlo devia continuar em dis
Cilasio, .mas sim retirado pelo. miniatro, afim de n'o roubar 

. .inalilmente As casas do parlamento tempo precioso · e po
' déiinoli tratar de ntgocio maia importante. Se o governo 

1ói:o: primeiro a dizer que ci seu projecto de eleiçli~s nllo ea• 
· .1âjâ':h'em pelisado, 'porque elle recuou em dons pontos im

.:. ,· plíi&Ji~iisimos, estA claro que o se11 projecto perdeu toda, 
\.a .força ·moral em todod os outros. · · 

.. . . ~,~•· P.tss 111 !fll'IDON~l :-Apoiado. 

·:t::'ó·!s~. ·FumBJu 111 llfBLLo:- Aconselha;do, senhores, 
. : ;:_,(qãê~' o, 'projecto da· mal peasada reCorma miniaterial do 
-.' ::;8r~:~~ÍIIiiaistro do · lmperio stja retirado, direi· que nllo 6 a 
,· ';.:p!ime.i~a vez que oa min!sterios retiram da discassao as 
, :;,.iuãa ::propoa&a"a. _ , · 
·:\'" Qaando no parlamento elles acham· opposição ex&raor
·':;'•dillaria:-a serem ~doptadas como lei, quando a· opiniilo 
~.:,, .. publica mesmo ae declara contra ellas, essa retirada 
:;',;(t!lilu. sem"'lifficuldade, nem deshonra em. todos os paizea, 
,; ··''e::."o.,~que,6 mais de notar ainda quando õ·a projectos são 
·::;;:api:eaentadoa em nome do p~dor executivo e Dilo quando 
J.''~ilo ·ap~sentadoa por um ministro 111 sua qualidade de de· 
'('i>putado. Portanto, o miniaterio deve re-tirar da discusslo esse 
.···'projecto, p~nsar melhor na mat~ria, consultar os conse-

lheiros de 'Estado e vir ao depois apresentar ao parla-
mento obra, que 8eja digna de nossa approvacão. · 

E stoj~-::!JIB desde ji licito dizer,aenhores,qnê eua repug. 
nancia, que se apreaenta contra o projecto ministerial, 
provém nilo edmente, da opposição,como tambe111 da.parte 
dos amigos do gabinete. , • 

:· Ó Sa. P.uá nir H1l'IDOII~4 .: -·Apoiado. · 

O Sa. FJaUBJil DB IIII L Lo . : - • • • pois na ultima . 
reuniao, que se fez na secretaria da agricultara, conforme 
sou informado, na:o menos de. i O deputados declararam·: ao 
governo, que olo podiam sustentar o seu projecto,'se~a" 
eleicilo Cosse Ceita por província e por voto uninominal, 
como pretendia o Sr. ministro do lmperio, e·nllo. 'por: 
diatrictos eleiloraes de dous ou Ires deputados e por. :voto 
incompleto pua se poder realisar a ropreseotaçilo. ~ .:.: . · 

Portanto, o governo recusou, niio. só pelii opinilo do;: 
paiz, como pelo voto de seus proprios amigos, e -se essos.'· •. s. , • 
amigos oito tivessem sido levados por causas tio p.onde•i ·.: · .. · 
rosas, que eu oiio posso conhecer, mas que com . ell'eito;:·. . 
existem, se ess.es amigos tivessem a libe~dade de. se apre?.:.'::.: 
sentar no parlamento, exprimindo as proprias opiniiles, · ·' 
pergunto ea : o. projecto do governo poderia _passar? · 
Nilo ; e por isso o que nilo consegUIU a discusliilo do par~. .. • 
lame.nto, conseguiu entretanto· uma discussao ·particulart· ' 

O ministro, senhores, que vê derrotadas soas id6as ·pte.:.i. 
dilectaa- por esta maneira , ólo se agarra mais ao poder';'· 
sebe delle e sabe de ,uma maneira honrosa para si . e 
util para o paiz. Mas tem-se ·procurado dizer por àhi que .. 
o minister:o nilo viu· destruido o seu projecto em pontos 
capilal's, mas somente em modificaçilas insignifican&es.. · 

O Sa. P.tls · DB MBNDol'I~A. : -·A idéa principal já.·. 
desappal'ectu. • : 

O Sa. FJGUIJRA. DI MBLLO :-Porém esla apreciação~ · . 
com que se pretende mascarar a. d~rrota do ministerio,.é_,,, 
hiteirameote·inruodada. Foi para obter-se a eleiçao· Dilo <. 
por provincias,como antigamente se .ra.zia, mas por distric· · , . · 
tos, que se levantou em t 81)_6 u~. programma ·ministe- ·~ . · · 
ria!, que Coi vencido naqnelle tempo. Foi. ainda ufn pro•. . . ,. 
gramma ministerial, que a eleição por distrietos, que até 
18 69 se Cazia elege.ndo cada um delles uni só deputailo, 
se fizesse por tres. Ora, se. o Sr. ministro ollo quer mais 
que esta eleição se Caça por districtos, nem de.um, riem .. 

i . 
.~~· 

·l --

• 

de tres, mas por_ provincias, . como antigamente, 6 clàro. · . 
que S. Ex. recuou em uma das id6aa Jundamen.&aea do · , -:çr,· _ 
seu projecto •. o ministro, portanto, que recúa por está , , ~<:)tt'~ :~ 
maneira, não. &em o direito de querer impor suas idéllS . , 

~::~~0~ut~~:i!o~~: :o:8~e:~:l:~~=n~:a. a.:.~·:::;ad~~r!~~ ·:,:_:~-~ .... ·~ .. ·: 
redigido e inconvenientemente apresentado ao parlamento· . ., ~.. . . 

Senhores, o nobre presidente do conselho por occasião 
de censuras, ·que se fizeram .á reforma judiciaria, tambem 
. confessou que a orgaoisaçilo do poder judiciario, Cei&a pela 
lei de 20 de Setembro de 187 1, tinha produzido· o enCra::. 
quecimento da !lutoridade policial e judiciaria., O Sr. pre
sidente do conselho disse uma verdade/ porque por este 
motivo vemos os crimes reprod_uzirem-ile ein toda a parte 
do Imperio em quantidade tal que admira, de sorte que, 
se tiveasemos estatística conveniente, recooheceriamos que 
esses crimes teem duplicado •. Este Cacto nilo tem escapado 
a ninguem, porque elle se acha demonstrado em toda a 
parte. Mas, pergunto eu,· o Sr. ministro da justiça já nos 
apresentou alguma proposta para o fim de prevenir. esses 
crimes, cortar -a correnle de homicídios, de Cerimentoa, de 
roubos e outros maleficios, que se dilo no lmperio actual• 
mente 'l De nenhum modo. Apeaas conteotoll-SO em dizer· 

· ..... -.'' .• -·~ ' J ' 
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;os que deviamos dar aos promotores publicos o direito 
de. accusar te doa os crimes, tal voa aquelles que elles qui-
zessem dispeusar desta. accusaçllo. ·· · 

. Tambem ·o Sr. presidente do cooselbo diBSe-uós aqui, 
que se liuha querido augmeotar.em outros tempos n autoJi
dads. dos juizes muoicipaes, . 'mas que· agora se procura'a 
diminuir,· e elle ollo c:oocordna com semelhantes idéas. 

.. ora ·foi isto exactameuto o que tu: !J Sr.· miuislro da 
jus liça tanto DO. S~U' regulamentO sobre a e:xeCUÇllÓ da 

. uova reforma judiciaria, como uas decisiJes, que tem dado 
às cousultas feilaa por autoridades. 

v· .• . ~~:,.;Pelas. l~is anteriores. a essa· reforma os oossos juizes de 
. .. .pu tiobam · nlçada at6 liOI e os juizes muoicipaes até 

· · .. ~0,0~.'~ iem 'ne~huma appellação para a- autoridade 
·<>·•ap·~rJor ; a decJslo que elles de1sem sobre qaestilel 

.... ,, · ·eivis,· dentro ·da eua alçadà, era irrevogavel, produ· 
·. _., zia·· a causa. julgada. A nova reforma judiciarás de 

187.1- '· determinou que a alcada se elevasee aos 
;juizos de paz· ·até ·tOO ti e aos' juízos IÍiuuicipaes até 

· .. ·· ISO O~, com appellaçilo para os juiza• de direito. Se-· 
gundo .as regras da boa Joterpretaçllo jurídica; é iodabi~ 
tavel, que devia subsistir a alcada para a cousa julgada 
áth quantia de IIOtl'.nos. ·JIJizÕs.de paz e de tOOtl aos. 
juizos municipaes ; e que a appellaçilo somente devia ler 
logar nas cau11as de .valor mais elevado, altento o fim que 
o legislador_ teve e·m vista, que era augmentar a autori-

. . dade desses funccionarios da justiça. Eotrelalito o Sr. mi• 
: ' Jiistro da· justiça determinou que em lodo o .caso ae.daria 

' .appellaçllo para o juiz. de direito; e a disposiçicl J~gal 
'. lo i por elle inteiramente desconhecida ou sophisticada; a 
, 11lçada dos juizes de paz até lSOtl e dos juizes municipaes 
: .até)I,!IO&I dnia continuar sem oenhuma alteraçlo, sem 

· BP,JÍellaçilo, porque assim o determioaYam leis anteriores, 
.· ~~ DilO estavam expressamente revogadas. 

.... 
.:.-· , · · O 811. PIIBSJnJurs : ..:.. Peço licença ·para C!bservar ao 

. oobre senador que o que está em discusslo é a p,roposiçilo 
, • ",da_,.cama;a dos Sra. ~eputados sobre o recrutamento. : · 

' o Sa. FJGUBJR! DB MBLLO : - Pardc1e~me v~ Er.; o 
Sr.' presidente do conselho. trntoli deste pouto,.e eu entendo 

O Sa. M•ilo•s DI AtliiBJD.& :·;.;.;;-,&poladofa ·leLdne ler 
igual para todol, . . , . · . 

. ·: ~; ' . . ' ' 

O SR. F•oÚBII411B MILLO: - SenboreÍI; eáobre· a~aa::. 
dor pela prõviacia da Bahia tratou de•hnparaar a ·.diapo
Biçilo do § .f• do art. 1°, na qual: se determina qae 1111l•il~ · 
lir-11 ho t()IJIO volunlario, o ellrangelro qui 111ilier. nai 
eondlf/111 m~rcada1 pelo regulameillo; um que ~tOdl~l,; · 
fJOIIII O IIIU fiUmlrO II:JlCIIdllr Íz' IJU(llfG jfD'rtt:·tfiJt:pf'..JIII' 
·de prll _do corpo ou compan1'aia em .IJu• for. ··~~~~:;~~0: 
enleado que ésla disposiçlo póda aer admi~tida)iJ!~1iJil~ 
lei de recrutame~to. como ex~epçllo ao gra~de p~f!i'é,lp,i~ 
de que somente devem tomar armas em defesa de "'al~er' . 
Estado os cidadilos, ·que oelle gosam de direiloliriYli'Ci.~~ : .· 
politicos. Este· principio· tem· sido admittldo ení &otiai'~ãíi .;; ·~ ·. 
na~llea, que !eem DJI!~. força militar .org~ai•ada; !. •:~!~~~,:::~.,~~ 
decla~a mu1to : ~oaJIJVameote que. ~uoca podarA·: .~~n.!rt.•!&'L:; ,, ,., 
e:xerc1to estrauge1ro alga~~! ; .a Belg•ca declara·. igu~IJ!I.fif~1.::;:; .. 
DO ,arl, UI. da IIII CO,OSIJIUIÇIO que ~lo.p~de ae~,~~J.Sj)~i . 
tida ao semço do E•tado neahuma tropa eatranreira~: •.1,1!1.: .. :;·,; 
que preceda lei especiál. · · · · · · .. ::~,5'-''-f~.;)':,:~ 

- . · . . . · ~· ~ ;. · · ~ ::-:-..:~ .: '". ~~·~•·Zt ~ 
· O Sr. presideate do eonselho, no :lateato,de.comliallt:. · 

um prin.cipio admittid.o por tod&J 111 · aaçlet, · troux~:D,~ija~ · 
lei militar da Belg1ca,. que admitte 01 eatraaseiroi,DO 
e:xorclto,.e qui.z eom eUa justificar a ~isposiçlo dó ~ri~~.,•j, .,· 
mas me parece que S. Ex. nlo. coiuegui11 o .leu;fim •· .•• ; 

!,•' 

O Sa. VJSCOI'DB DB Au1'l'É: ~Apoiado. :··' ': _>:~ . 

. O Sa. _FJGIIIru DI M'mo : - ... porque i ;~J~ci ·. 
somente admitte ao seu exercito os eatraageiroa diaifuellaif 
na~iJes, que lambem admittem oi belgas nass iaa(•;·,,,;·u..:•.; 
segue. o principio. de reciprocidàile~ ; . · · ··. 

... 
O Sa. Ms!IDBS DI ALIIBID.t. : - Apoiado. · · 

-0 Sa. FJGIIBJB.l DB !IBLLO : -:-Alé~ disn.lo~··~ ,
1

-h :;~~.~:i:iii~~t: 
se determ.inaram condiçiJes, pelas quaes 11ft cc 
bem que o estrangeiro nilo é admiltido av,•'!'':••~'"··'!l!!!~' 
da Belgiea, aem que lenha algum laço 
que o ligue ·a eate por uma tal ou 

O Sa. VJscÓNDB DI Aaurit : - Apoiado. . . 
que tenho os mesmos direitos que elle. . . ·. 

·~··O S11. PIIISJDRNTB :~Muito parrunctoriàmente se póde 
nelle tocar; .. mas discatll..;o, como o nobre seuador esti 
lazimdo, me parece 'que· Dilo estA ua ordem. 

. O Sa. F1ai:lina.t. DB.MILLO :-Auim ,a 
estrangeiros residentes ·na Belgica a Ires ao 
geiros nascidos ua. Belgica e llnall!lente 
pertenceu tas a familias que . residirem. oa 

.. O Sa; FJGUBJDA DE MBLLO :-Eu, Sr. presidente, peço 
a V. Ex. para lazer uma refiexilo e vem a. ser que, se oilo 
aproveitarmos as· abertas que. nos dá a discussão, oilo 
p_oderemos dizer o que pensamos sobre os negocios publi· 
cos,. sobre a admi.nistraçilo 'da justiça, etc: 1 visto como o 
governo e seus nm1gos se rurtam a t.da diilcussllo regular. 
Pediu-!e; por oceasiilo-da discuulo sobre o regulamento 

. das relaçiJes e não menos de duas vezes, ·que viesse o 
Sr. minisl_ro da justiça defender algnmas disposiçlles àber~ 
lamente· Jllegaes ou inconvenieules, com que quiz !aliei lar 
este paiz, e o senado nllo quiz que o Sr. miuistro se apre~ 
11enta1se. Pois bem; uma vez que o Sr. presidente do con
selho teve de Callar sobre esta ma leria, o mesmo direito que 
elle tem C:OI!IO ministro; devo éa ter como senador. . .. ._ .. ~ . 

Ires annos. Logo exiiitem condiçiJea especiae1 J. '~!!L . .;:!I:!IJ 
onstraugeiros.sejam admittidos. . · 

O Sa. ZAc.t.aus :;.... Apoiado. ' 

O Sa. F1GURJK.t. DB .MBLLO: - O 
acontece ii o projecto em discussilo, 
mina qae serilo . admillidos todos os estrangeiros,;~c::~lll; 
unica coudiçllo de qna elles Dilo excedam â ""''"""·u•• 
das praças de pre\ do nosso .exercito. ' 

O Sa. SILvBJR.t. ll! MorrA :-E' para dar.Jogar., 
colonos do general Fraozini... · ... ... ';\: ;-~ .• 

, . , . . . . ')(.:~·~v··•:J_:y. 

O Sa. F1ouamA DB MaLLo :- Ora parece-me'"qiie tilo 
grnade numero de estrangeiros no· nosso exerei&o ~ilO 'póJe 

"' . ' ,. . . . ,.. ' .·"" 
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eon~ir ao paiz por moJo algum. Todos os pol!lic_os: rep~o~ 
varam sempr'.! o ter qualquer paiz tropas mercenarias: 
peco licenca ao senado para ler a opinião d:~ Sr. Havard 
na· sua Óbra, Elem~fltoi d.e ·Direitõ Admiflillrativo e .Pu,
blico da Belgica. Comme,itando o art.-121 da constltUIÇ_llo 
deste paiz, diz. este escrip'tor (lendo) : · ·· . • 

·. ·Isto , disse o grande politico de, Florença na sua· obr~ 
O Priflcipe, concluióílo suas consideràÇõe~ por éetas)illa.:. 
vras : (cqntinuanf[o. a ler;) •Sem exercito nacioa·at Denbum 
governo_ se pó de julgar seguro, e tud!J nelle ficará: .sujeito 
á fortuna, porque lião tem virtude, que o defenda n·a adver
sidade. Todos os homens prudentes sempre ente-nderam que 
nada .. 6 tão fraco e instavel como a ràmil de poder, que· se 
nil:ofunda nas proprias Corças, que .se ,compile da subdilos 
ou de cidadãos,· ou de· creaturas do mes!Dci p!)der. • : 

-:·· •. iostruidÕ pelas HÇiles da_ experiencia . e pelo· recente 
exemplo, de·. uoi paiz, visinh11, todo o mondo ·reco~bece o 
perigo, que se di!; em Ccil)ftar a' defesa da Estado ou, para 
mdbor.,dizer, uma parte da Corça.pubiica. a tr~pas e,tran
geiras. Esses soldados merce.nanos, que veode~ r ... seu 
sangue· ·e a sua vida, somente conhecem a !llilo que os 

-pága. Objectos de orgulho em 'tempo de pa~, torna '11-se 

. Portanto, senhores,· os conselhos dos políticos e a expe~· · 
riencia dàs nações nos mostram que ·ués ·:não d~vemos · 
admiltir estrangeiros no exercito do ilõsso paiz, nem coo.;· 
Bar-lhes as·' armas, sem muitas réservas •. Im'1temos .as cjue· 
teve a Belgica, admittiado~oá por exliepcil:o: no seu eximiito; 
e consagremos desde já na lei. a idéà.' dê que esses estrán:.~ 
geiros nunca poderão formar 'corpos distioctos,. mas deve~ 
rii:O ficar inteiramente con'fcindidos: DOS. corpos ÍIIICÍOU!ieÍ!1 

afim de que elles tenhqm sempre o espírito. desses ~orp~s 
e nit~ um espírito ~ue lhes. seja pessoa_!~ . . . . .. , ..... 

· ein•'àátràs os instrumentos do despotismo.·. · 
.~ • ·~ ·~, • ' , ' , • • , • I 

/'O.Sh. SÍLvBrR! D! Moru_:-Istoéj,ustamente o que o· 
. go~eroó .·quer. · · 

/3 o: sa: FlilVriÍa! DB ·MsLLO : _.;. Se ê isto• justamente o 
· qâé quer o·governo,·como diz o nobre seoádor,'p~la' pro-:
.vincia de Go-yaz, entllo, senhores, nós devemos querer 
juatàmeote o contrario. • • · · · · 

.;.:o;:s~:~s:I!Lviuu ti.1. Mor.u :.,.....:s:m, s~oÍi~r. 
' ··:O Sa. ''Fuiuiiia.l. DB MBi.Lo :_; ••• 'porque :essas tropas 
serllo uo' nosso paiz os' iiietruméotos do de~potismo, dessti 
despotismo_ que eu vejo ·nascer _.em todas. as cousa_s, em 

• todos _os actcili .do. ·governo,· porquanto (declaremol-o fran
cam'eote)- no·. paiz .uão-.oxiste huje goveróo, ... um governo 
baseado.: _sobre . os princípios de liberdade e de jootiça, 
porque;. explicando-me melbor, a execuçiio, qne o governo 

.. dá aos princípios ou disposições das leis, é inl~iramento 
arbitraria. · 

·' Peço ·licença ao senado ·para· ainda apresentar· a o pi 
,oiilo; de __ um. celebre escriptor ,antigo, que Lem. sido sempre 
considerado como .um dos .mais illostres pensadores, um 
doll:· mài.Cires. p_oliticos de, que se u r.an~ a ,ltalia j fali o de 

-~ llaehiavel. Dizia,.·elle. no. stu Prmc1pe . (lendo) : ,« 08 
~]lriilcipaes, Caudamentus que leem todos os E1tados. Pii_? as 
·boas leis e as boas .armas; não pó de ·haver boas le1~ onde 
não . ba boas armas, e oade ba .boas arm~l!, convém que 
haja~·boas leis. As armas cem _que um principe defe.nde os 

.·"seus · Estados, ·ou !il:o propnas, ou silo mercenanas, ou 
. ''ioxiliares. As mercenarias-e·auxiliares silo inuteis e peri
-~;:gosaa; e· se ·alguem fundar o Eolado sobre e lias, ·nunca 

, ·:{ficará · Íirme ou seguro, porque ellas são dtsunidas, ai!Íbi· 
·~':'éicisae, sem diPciplina, infieis, iodulenlts com os amigos, 

· :.• 'YÍS ·entre os inimigos; de s_orte qne na paz sois despojados 
.. , por ellas, como na guerra o sois pelos inimigos. A razllo 
: . .> destes factos· está em que ellas não teem outro amor, nem 
··.,~••:outro.;fundamento para se acamparem senão o .lucro, e 
. ·:·-~este nlio. é bastante para que morram por ti~ Os mercena
., •. ~:rios qlierem ser teus soldados, emquánto nllo fizerdes a 
.• : .·saerra ; ,mas togem ou desertam quando ella apparece. A 

)iii na da ltalia não procedeu de outra causa souito da de 
· · 'tuudar-se ella por espaço de muitos annos em armas merce

Darias. O príncipe prudente tem sempre ·fugido das armas 
marcenarias e recorrido ús. nacionaes, e antes quer perder 
com estas do que voncer com aquellas, julgando que ·niio 
é verdadeira victoria n que se consegue com armas estran
geiras~ » · 

Senhores, se por outro lado. consultarmo_s. à. historia dó · 
nosso paiz, veremos que oito-. temos . mQito de que ·nos 
lisonjearmos por. termos admillido estrangeiros para· .Cor~ 
mar corpos militares,· porque, se h~m 'me lembro; •. os es~ 
trang.eiros_ que figuraram em 1827 ou 1828 ·nas batalhais 
que tivemos com·a. Republica .Argentina; não deram grande 
prova de sua- coragem e de vontade de defender-nos~ ra
ziam um officio· merceoario e não eram dedicados, coü.o . 
costumam ser os. cidadãos, que jnlga111 servir ao seu ·-paiz. 

::: . - '' ' . ' . ' ·. . ' 

O.Sa~ MsNnss DE ALMEfD.I.: -·Apoiado. · -

O Sn': FwilEJPA DB 1\IELLO : ~ Parà.reforÇar estas_éou~ 
sideraçiles tenho iguàlmente de lem~rar, ao senado o· ·quê ' · 
fizeram aqui batalhões compostos. de irlandezes, e allemlles 
em 1829. Nesse anuo, sob fundamento de nlto· ~e lhes ter 
pago ainda o soldo, · ellos se insurgiram, col!lmetteram 
grandes attenlados, homicídios e.·rerlmentus de toda· a. qua:-, 
lida de;· e ·roi preciso, por assim dizer, que a cidade du-Rio 
de Janeiro se levaotas8e_ em peso pàr~ repellir e~scs· ou..:. 
sados estrangeiros. 

, Portanto, as: apprehen;i!es que apresento :o o nobre sena
dor pela proviucia da Dahia contra a admissiio de estran
geiros no exercito teem todo fundamento, merócem que 
nós pesemos nm. ponco. mais as condiciles. com quir elles
deveoi ser admlttidos, all111. de que nii:Õ nos tenbamoa -4e. 
arrepender. Eu appellaria neste ·ponto para . o digno ·Sr~ 
visconde:de Muritiba, para que ·eue com sua autoridade e .. 
experiencia apresente sobre o artigo do projecto alguma · 
idéa no sentido de ·qne acabo de f111lar. · · 

O Sa. ~aNDEs DE ALliBJbA : -:-Agora não ha .nem go
verno nem commissil:o para defender o· prcjecto. 

O l!!a. FIGUEIRA DE MELJ.o :-!ritos de passar á 2• parle 
do meu discurso, relativa á diotribuiçito· dos conligentes 
militares, que devem Jornecer ·as provincias do Imperio. 
para o exercito, p_eço licença para chamar a_ allenção d-1. 
nobre eommissllo de marinha o guerra acerca do' !eguinte • 
ponto. O ar!. 4. 0, depois de declarar qual o tooipo, ,que 
se permitto aos voluntarios ·para · se. apresentarem, diz. nó 
§ 2° do art. 4° : «Os designados que 1a fliiO e"adirem ao· 
cumprimento deste dever, 1ervirão por seis annos, findos· 

' 
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Ór· quaenerilo liceflciado•; com obrigaf40 de u·apre""· fazer aesle càao .o:mesmo,~qu~·ra~emol~em1·todoros-.oatrd .. , 
tarem paril ·o· serviçCI em · circ'umstancial de. guerra irr- em . que ba viola~ilo, ou ·:llllo éumprimeD1o,de :t.iirolameiato . 
têrt~a:ou e~;lerfla, 'dt,ilro por'frel armor rubseguenles." · · do governo .ou de· urna lei qualquer? ·Me jlarece~que•• 
: i{ost~ arÜgo não se. Calla de dever algum; 'qoe.';,-8• d~sig- disposição da lei f~a~c~ra. m.e~~~h~·~,el' ,~:~?pt~~a-~~~',~J',~a;·· . 

nàilos lenham . de cumprir, · e, ·portanto, me pàrece que a P~sio agora, .. senhores,: á:, ~eguo~a ,par.t~ d.o ,IDe .. irs
rlida_ç,çllo deito . § !là dõ art • .t • n.e.céssita ser melhor 'e&- cor&o, quà 11· demonstrar-veis que· â' diitriJi'aiçlc(doi;êoo
clarecida. . tingeotea, re:j'ueridos para o serviço' do' êiéréito; iJeye''aer 

No art .. ;S•. §- 9• é que .se ·diz.: '!O governo marcarà 01 feita, nilo. na proporçilo ,do numero doi que. :ee:· apararem 
praíos e-lagares em que 01 designador d~verão,: 10b pena ém . uma .provlocia oo parocb a,, mas· eim :aa:i~·,·prJt:. 
di' 1er1m capturados, apr816ntar-se, de .modo que. 18 porç~o da populaçil~ livro nacional,, como .~rop.?z- t!Ú'!!nía 
meús d~poir do, alist!lmen(9 ailnual os dito1 de1ignados emenda _q~e se_ acha ·aobr~ a ~ee.a ... ·· .· •. ~.',:· ' .. · "; .~::· • · 
IB'iJcJrem iloi depolilol de recrutai OU fiOI ·COrfJOI a que . Já disse' àqui.toi outrá Õccásilo1 que; sa:a4s'·fi~eriii~B l .:. 

.fo,rerrfdellinailo,:» Da comparaç4o _d~~ta disposiÇilo_.com a :~is'tribliíçlo do~:, co~t~ogé~ilte_a:_piii~:;.P~iiai~Ç~~;.;'~ó.~~~Ç~~j:.' : 
. do ,§:2~ do ar I. 4•;· é Corçoso.·deduZir que esto parag~apho pelos trabalhos. es!atrsllcos_ de U!Da com.mlas~o ,l!ll~lra.ll!l'.l!~' ·" 

devia le_r immediato Jogar depois do§ 9• do art. 3•, por- iildepeudeiite,da lei militar,~·oó1· t~ri!mcisjiJIJ'a·baá'e.·mál(o ~ 
que· dei cólitr·ario;ono:baverá ligaçao coo.veoiente entre os mais· segara· d~· qile .. l!a· o~.~zesseotós· o~,prop~lrÇ~t~~~·- ~ 
artigo~ e· paragraphos da lei a que me bel referido. No· apurados. E com ell'eilo, · admitlid& a base·dos"!lP:!i~á~.cil.i:' 
arl. '{0

1 a que pmence .O§ 2•, PilO 80 fallâ' de' ·o~nhtim como quer· o projecto, poder' muito bem ser, qliê'em{~J. :·: 
.. dever imposto ao ·recruto, voluotario, d.esig~ado ou ·eslrao· ou tal freguezia, que ,~m :tal oa,tal;prov~n~!&,;~tl:ap~~~llt 
geiro·e por coilsequencia o·§ .2• eslâ iuteiramente deslocado. muito. poucos indivíduos, a IIm de furtai-os ao recrutameirto.,; 

. ,. . · : • : . · ·. ' Quem ·observa vagameotii · ae cousas, póde:dize{qoa:.ôJ'i~,-
... T~mbem c.~amare! a -~ttençlo d~ sen~do .para o: que se sultado é o mesmo, porque em uma popolaçllo dâda, ·sfgàildo' 
d!sp<le..no art.,6•.do proJecto e~ drscussilo, estabeleeen~o 18 ·leid da naturera, ~evem apparec~r S!~alm~!J.t..e t~~toe:: 
drv~r.sas .multas, quando se der rn(~acçilo de. alg~mas drs., bomeos capazes.de servrr no exercilo, qnaola é ~eu& ,popú:-; 
p~s!çiJes lep~~Dtes. á boa. ·orgaorsaçlo rios aJrsla~eDtOS Jaçilo;' mas OS (actos que se 'd4o DO DOSIO pá'ii;: parectm fás:
mrlrtares; ~eue arlrgo se drz qu~ ."as rnultatnrão tmpo1- tillcar-'os meus temores, as minhas apprehenailea de que ae1im 
ta1 adm~nutralivamente pelo mt1111tro da guerr:~ na, Cdrte, oilo. a·coo!eca ·: . e• quando o lf.gislador .tem esses .temores · 

_e pelot pr~sidsnl~• _fias pr:ov!flciar, co"! recurso su1pen1ivo essas appreh~n!Ges, · 0 ·seu dever é iriÍmediá't~m~ot~ 'dar~· · 
para o mesmo mtnulro; ouvtdol prevaamente. 01 iir(sres- lhes· remedio, para que o abuso ·nll:o appareça; · ~"·.-··J·~·' · 

sa~;~: me pare c&: que esta narte do artigo 040 ,dev~ · pas- . Senhores, para josliftc~r a minb& proposiçil~, éÜ: ~~~: -
- ' b curei. recorrer a ·documeotos.llmciaet,. e .deiJes,;tirei .a. coo~.· 

· aar da maneira, .por que .ae acha esta elecida · ' · vicçilo de 'que vos tinha apresentado · umà emenda digna, 
Se, as multas silo impostas pelõ governo, parflce-me de vossa approvaçllo. · . • . _ . . 

·todavia que .. o, governonilo deve ter o·direito.de às exigir . . . . . . 
com ·forca · -sem recorrer â autoridade jadiciariá, e qae, · Em . Dm · mappa; que omcialmeote 'foi:. publicado ~pelo . 
dada a circ'omstancia ·de sé recorrer â auloridade.judieia~ ·sr. ministro da· guerra, visconde'do Rio Briaco,' no ·rela~. 
ria, esta deve ter o direito de allender.ás escusas, .ou· á. rio por elle apresentado ás .c&maraslegislatina~em~f87,f,.;;, 

· justillcabilidade. do individuo a quem se attribua o facto' se: demonstra qual à força, com que conconeu ,cáda .um&•.: ;- ·• 
criminoso, que'deu·logar a ser elle multado.- Se os·t .. ctos; ·das provincias do'Imperio.para a guerra do·[lararaar~~~·:;;.;_ ~. 
de qae trata o arl. 6•, constituem u.m crime. ou. silo falta ·Deste ~appa official. qu~ publi~arei ~~; fi~· .. do J~~ 
de exeeuçlo Je um. regulamento. do gover~o OU·,J~l. do discurso se·vll que-der~m como VOLIINTJ.JIIOS .DJ. PATRf.&,as'; 
Estado, é .· consequeocra que esses crdad4os seJam SUJertos pro . . ' d - · · ·· .. 

~J~:m:~te~u~~o~ui~~::m~~:· r~~p:::: :m::o '::~~~ vrocra:m:zonas. _., • • U7 , . :~ .. :''::§:: ..•. ··~ 

·f~!:i::~~~oni~3:!::~~~~~~~~::~::f::i~~:~~:::.::: :::~n~lo. . • . ~:::!: :. -. ··. · .:1~~:-.~.~ :'~~~~~~ 
se· faça esta excepciio. Se vós a fizerdes agora, sereis ·• Piaohy • 960 . · -~ -·,. 

~:%•?••:·~::,;:::;! 0 ,'::·~:'í:; 'l:'!'t'!p,:,i ~=·~;,,, do Nono. 
1 
·::: ,.;~J:f?Jf 

~Não ·se· diga quo és ta imposiçiio'de multas teita admi., Parahyba • • . •. ·.9Íl,. · -, :~, ;.~ 
nislralivamente~ e a soa· cobrança pela bomologaçilo do · Pern!lmbu~o j,·1.78 . :.;r:·'.\1.·.-.'·,'.:.:.L.·;.· ... ·.' 
tfribuoal judi.ciari~, é coov~nion.te par~J. que mais fucil~en!e Alagôas . • . . 1,01.1 , .• 
ormemos o nosso rxercrto,· porque em uma naçilo roter- ··. ·- .·.:,;~'•.,:~ · 

ramento guerreira, traqoejada ·nestes negocios, a disposiçilo Sergipe · • . 1,019 • '<::: -
contraria é a que se pratica. Na França, pelo art. 36· da Bahia , .• '7,76,·· .•; . -: 
lei de 21 de Março de 1832, se manda que nos casos de ., · ' ;·. 
inrraeção dos regulamentos militares se levem os criminosos Temos, pois; que as provineias do :Norte .. até ·BahÍ&~ 
nos lribunaes ordioarios. Por que razll:o nllo havemos, de concorreram com i1, 1 77 10luntarios da patria •. Temo•: 

."-' 

~o vol. :.1ü 
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além deseea os 'seguintes .algarismos, pelos qaael ae de:. populaçlio do Sul; Segundo o censo, que ulllmamente 'to i 
monstra qae essas mesmas provincial! coocorreraDI para a apresentado pela directoria geral. de . estatietica, âa onze 
suerra··: · .províncias do Norte teem '4,'761,000 babilanles, as nove do 

· ·· ·· · · · · Sul i,78:6;000 e.a COrte !74,97!; por consequencia,.sendo 
i. Gaard~s nicionaea d~sigoados, 16,640. a populaç~o ·do Norte igual á população do Sul, vê-:.ae 

Recrutas, .nlontarloa e súbstitutos, 9 680. entretanto que oNorte deu para, o. exercito contlngeotea· 
.. Libertfií, 1,0111. · ' muito maiores do que o Sul, isto é; 50 o/• mais do que dera 
... 0 qa8 tudo somm1 48,U8 soldados de todas as deoo- o Sol. Portanto,· é necessario que u adopte. uma lei de· 

miliaçiJ8I. ·.. '! . ijl:uald!Íde, em virtude da qual tanto contribua o_Norte como 

· Eat•• numeras sllo todos .extrahidoa do. mappa official; 
a dift'ere.nça, que se nota entre,este mappa officinl e aqueJle. 
cjue ~·pre~ento, consiste. em que o ·mappa omcial declarou o 
contiagente'de cada próviacia, numeraado-as segundo· as 
l.ett~aí. ~o llv.babeto, e ·eu as. numerei segundo· soa. poeiçno 
re.ographica, priacipiando do Norte para o Sol, e devidi o 
IIDperi~ em .duas ngilles, Norte e Sul, ·para melhor escla-
recimeDto. · 

o Sul na proporçlo .de sua popiílaçllo conhecida. o. ·que · 
não ror isto será grande· injustiça para o Norte do lmperio •. ·, 

' . . . . :- .,_ ...... ,... 

Agora, se nós qoizermos conhecer qual. a proporçilo que 
ba entre os que entraram para o .. exercito do Paragoay_ e:. 
a. populaçlio. de ,cadà província, acharemos. o seguinte :· <' 

Amazonas .••••••• 
Pará •••••.• ; •••• 

dou um _soldado por 

·" 
. 711habitanteac. 
~8 " .'\. 

·---~' . ,. . 
Mu continuemos : no :sol,· porém, o 

·,·Eaplrilo~Saoto. • • • • deu c~mo volootarios 
Rio de Janeiro. • • • • ., 

·.s. Paulo ••• · .... : ., ., 
. ·sãnta Catbarina.,. » " 
· Paraôl ••• :'; •• ·• ; • " .. 
Rio· (Fraude do s~r: » " 
Goyaz •••.••••••• " » 

Matto Groaso •••••. ... » 

Hioas . Geraes ••••.• • " 

sit 
3,691i 
2,271 

969 
480 
460 

• 1,4.17 
894 

formando o total de...... ·10,427 

Quanto· a guardas nacionaes designados, libertos, re
cruta! e)nbstitotos qo l o Sol deu para a guerra, vil -se 
do ,mappa official, que montaram· -

Os.goardas nacionaes designados a til, 707; 
m~voluotarioe, recrutas e sobstito1os a· 1,393; 
.Od Jibertoa a 756 ; 

1formando o total de S t; 288 praças. 
Or.a, se .nós qniiermos eaber a proporclio em qne se 

acham as praças, da.das .Pel~s p~ovincias dÔ Norte, e ~elas 
do Sol, em relaçlio ao numero total de umas e outras, 
nremos que o Norte deu ISG •;. dos voluntario~, o Sul 
apenas 27 •;. e a Côrte 17 •; •. Nilo conto a Côrte no 
Sul, porque alia constitue um muoiciplo oeutre, é muni
cípio que ee fntorpile entre o Nortf} e o Sul, o que é por
tante de todos os brasileiros. 

· Fazendo iguaes exam'es acerca doe guardas de1ignados, 
o Norte deu 16,640 ou ü3 •; •. o Suldeu 12,707 ou U •;., 
a Côrte do· Rio de Janeiro·dtu 1,851 ou G •; •• Quandu so 
trata de vulontarios, recrutas ·e substitutos,. o Norte deu 
9,680, o Sol 7,393, a Côrte 1,186, ieto é, o Norte deu 
53 .;•, o Sul deu apenas 40,5 o/•, a Córte 6,11 •; •. 

Parece-me que aqui dá-se grande desigualdade na coo
tribuiçlio de sangue com que o Norte e o Sul concorrem 
para a defesa do Imperlo ; os namoros só bastam para 
provai ·O se quizermos comparar a popula~il:o do Norte e a 

Maranblio •••••••• 
Piaoby •.• : ••••••• 
Ceará •• , •••••••• 
Rio Grande do Norte. 
Parabyba •••••• , • 

Peroambuc~ ••••. • • 
Alagôas ••• ; ••••• 

· Sergipe • .•••••••• 
Dahia: •••• ; ••••• 
Espírito Santo •••• · 
Rio de 1aneiro ••.• 
S. Paulo ••••••••• 
Sa ola C a tbarina. • • _ 

·Paraná •••••••••• 
Rio Grande do Sol. 
Goyaz· ••••••••.• 
M1ttto Grosso ••••• 
Minas Geraes ••••• 

» 

• 
11 

11 

" 
» 

» 

» 

)) 

... 
)) 

" 
» 

» 

• 
• 
" 
" 

7'7. »" 

'7'1 " 
128. » 

.17'1 » 

138 » 

116 " . 131 ' ... 
10i' » 

102. • 
86 , .. 

101 • 
118 • 
lO i • 

09 " 
102 . » 

809 » 

18 li. 

58& ~. 

D~stes f11ctos indubitavelmente couhece-ae. que entre a·· 
província do Minas Geraes. e as outras províncias, dâ-se 
uma enorme.difl'arençn,. quanto ao numero de individuas, 
com qae concorreram para. a guerra do Paragoay, e· tal · 
q'ue, se a província de Minas com 2, t 73,879 habitante! 
deu apenas 4,070 'cidadllos, isto é, um para SSi, o peso 
do serviço foi para ella quatro, cinco ou s.eis vezes menor 
do qae para as outras província~, do que, por ·exemplo, 
para o pobre Amazonas, Pará, Maraobilo, Piaàhy, Bahia, 
Espírito s~nto e PAraná, que termo médio deram· um. 
para 7r>; do que para o Ceará, Rio Grande do Norte, 
Parabyba, ·Pernambuco, AlagO as e Sergipe, que deram 
termo médio um para 11 3 habitantes. Esta injustiça e 
desigualdade deve acabar por todas as maneiras que o 
legislador julgar conveniente, e tal é o fim da minhl 
emenda. 

·O Sn. SrLl'lllRA D.l. MoTTA:- Sem duvida. 
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· -OSa. Noftll Go!I~&LVIs:--E'~muilo joalo. 
'·-' ' ~:· ''.:'''·· ;,j. . ' • . ' ,, 

.. :.o,sa~ FloDIIU'DB'IfELto:_;Se acaso n!Ó 8e admilllr â 
base quit· apr~sento, entllo o resullado será' que as Potras 
provinclas'hilo ·de sopbislicar sua apuraçilo afim de- ver ·se 
podem;- por-assim dizer, igualar á província de Minas nos 
mesmos onus, a que ella se· sujeita. 

•:r .... ·, 

'O s~: SILV~I_.R! ·n.\ llloTu:-E sophismando'tuao, a lei: 
ll:ca boa; DitO ha, soldados. - . - _ . --

-i-':' O Sa.~·F,oVEJU DB liiELLo:-.\ disposi~iio que propuz é 
a· mesma para todas as províncias; 'é uma lei de igualdad.e 
e portauto nilo póde deixar de ser admitliila na fórma da 
coaslitoiçilo, porque na fórma da conslituicão a llii deve ser 
igna! para lodos. • . · 

Eu, senhores; exprimindo-me por está niaoeira não tenllo 
neDhum desejo de olYender a província de Mina~, de negar 
seu patriotismo, de negar-lhe tua devotação p~los ioleres
see do·· Estado, mas somente apres•ntarum Cacto, que estava 
na conscieocia publica, demostral-o com a eloqueocia dos 
algarifmos,. e pédir que ·o senado em vi6ta deli e tome a~ 
proridencias, que em sua sabedoria julgar conveniente. 

A 'emenda, quà lhe apreeentei, parece-me digna de sua 
approllllção, mas se o _senado achu cousa melhor adopte,
comtanto que não fiquem umas províncias sobrecarrtgadas 

- com o imjlosto . de sangue, .entretanto que a provinci!l- de 
Minas _por uma pratica de muitos aooos tilrn eBcapado a 
eue imposto, e não ha motivo nenhum para quo ella soja 
privilegiada, ou isenta do dever de satisfazei-o. 

Senhores, não allribuo, como já disse, á província dê 
; Minas Geràes egoísmo e falta de patriotismo,: mas n!o 
posso dei:nr de admittir que aa autoridades, incumbidas 
do recrutamento, alio cumprem seu .dever~ visto que esta 
foi uma das razil_es, com- que o digno senador pila pro 
linci!'o .delllinas ~eraea o Sr. barlo.de Cama~gos-procarou 
desculpar a falta de cooperaçlo para o exercito, em que 
tem incorrido a provincja de Minas em todos os tempos~ 

Mas donde prov'm essa falta nos executores das .leis? E' 
sem duvida porque elles teem theorias falsas, que o ~stado 
deve combater.- Na província da Minas, u. autoridades·'8ll
tendem . que -faltando · o cidadilo ao serviço. das armas não 
falia ao ,seu dever, .está -no seu direito: mas est~r·tbeoria 

-Mas pei-guoto.ea 'agora, porque o proprle· ;prealdelle'la. 
compre a lei chamando· a• :·autoridade• a,•taserem:'Ma
dever ? Ha aqui alguma cousa·: ou é porque o presidente 
nÍio tem acção, nem Corça paraJazer.':ehtgauaa.-latori-· 
dade aos ultimos conllos da província de llfinu, oti porque 
elle logo que rhega á; provracia. se- embe.be .~~i)boorial· 
·falsa~. que oella .. possam)ubeistir, de:aorle que qaa•h4,. 
pó de dizer. que a pr~viacia de'. Minas Geraea,; que,alaàaa 
dizem ser.a Cbina do Brasil, communica.A.saa pri!'leira 
autoridade, mesmo iodo esta;de lóra, . os meamoa, C98111J11el 
e· as mesmas tboorias que ella . tem, .e a aC!IIO da,,au&ori~ 
dad!' fica éofraquecida. Parece· meemo; que a.inllaeaci~;da· 
gente de Min~8 é tal, é tão coo&agiosa, até oo,parlauie41&9~· 
quando ·aa· obaerva, que, ,tendo-se·_ procurado ,porye1_ei.: 
fazer uma melhor diviello.: das províncias: doJmperio,:.,~~: 
vendo-se nesse intuito_ creado ·a provin_cia; do _Am~zon~~' 
Cl!m 60,000 habitantes, e a proviocia do Parani-J!l!llll~ 
80,001) habitantes, e desejaodo:-8e ultimamente crear;,a~ti!~S' 
viocia do Rio de S.· Francisco com-. !00;000- hablla.nce~•: 
nunca roi possível crear na, província de lliuas oat~a: 
província, embora se conheça que e lia tem m_aia :-·do 
2,000,000 de habitantes, e"'que nllo pôde iilr aellàrprompl&. 
e tfficaz a acção de sna primeira autoridade. . . ·- , •' • · · ' · 

Se se creara~ províncias de 60,000 e de ~O,OÔO IÍalii~ 
tanleP, e queNe crear outra de !00,000. it.b'raogeodo tiU'.;; 
ritorios tirados das provinciari de Pernáoibuco e Baliià~ 
porque ·alio· se ba do dividir a provinciâ de 'Mióiis Geraiis 
em outras prolincias, de· modo que fique por assim dizer 
igualada em pPpolaçilo ás outras ? Esi~ !actuem duvi~a 
provém da grande acção ou influencia, que·teém os~Sts~ 
de~lados e senadores da província ·de lfiJJae G~raeil, 
porque - sem o seu • _consentimento nlo é' possivel'di.vidir · 
aquella terra sagrada. • · • · · · · · · · 

o Sa, 'D1u DB Çnvu_!!o :-E porque. nioi~tua~af,~~ 
províncias_ pequenas ás grudes ? , , · · · 

. ' 

O ,Sa •.. F;oosJRA. DB 'M•~oi.o :'-E'-·1&1 :a- ia4aencia 'dóa 
Srs. deputados' e senadoru -mineiros, qu~, leado·se quêrid• -
qoe a a_on província do Rio de S. Fraocleco abraageaH ama . 
parte. da proviccia· de Minas,· que lhe ficava· mail prox!ma_, 
os- Srs. deputados 8 senadores· deeaa proviucia oppa1eram;.. 
se a isso, e o usullado :foi st>párar..-ee ·do- projeclõ o ter;;. 
ritorio· que pertencia - á · prciviacia de Minas:· •Creem-'u "' 
províncias que qoizerem, comtauto que a de llinaa fique : 
iotacla ... » -. . .. < <1 

O Sa. Dus DB- Cuutuo :- Quem. sastea&ou eea.-· 
tbeoria ? . . · .· · · : · < 

esemelhante á do contrabandista que entende que roubar ao 
Estado os direitos, a flUe elle tinha jus sobre os objectos 
que se .exportam ou importam, não é proceder contra a: lei, 
mas sim ter um lucro licilo •. Se ae autoridades leem essà 
tbeoria, o presidente. da província devia ser o primeiro a 
castigai-as. · · , · · · . 

0-SR. BABÃO DI CAMAROOS :-Eu DilO dbse isso. 

O ~a. F10uiua~ DB Msti.o :-E appelemo~ para-: ai 
baleadas gr8gae, todoa os que ·queremos edabelecer no;llll
pei-io. uma divisA o de provioci~ mais racioaal .do, •n•c• :~q41 
.aclurilmeote tomos. . · , . , . .. , . : 

O Sa. FIGUEIRA DB MBLLO :..;.:,Se o nobre seondor.tivesse · 
tomado a palavra para impugnar a minha emenda, ·como 
se esperava, talvez que por outro modo me exprimisse ; 

, mas como não o Cez, vejo-me obrigado a dizer aquillo que 
percrhi do seu. pequeno discurso sobre a questão do adia-
mento do projecto. 

Portaato, senhores, ba uma Corça occul~a que obsta • .'. 

O Sa. llfBIIDBS DB AI.IIBIDA :-Bem clara. 

O Sa. FJGUBJR! DG Mstto :-••• que a· provrncra de·. · 
Mio as dê soldados para .o 6xercilo , aa proporçilo das 

---
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menores .proviociu.,.do _Imperio, e qunt~ja.~ividida como· posso ~xplicar riuoaVtlmente senão .Pela· indill'ereuça~das 
convem. Senhore,, 11 precaso qoe cesse. e~sa desJgoaldade.·. ·• autoridades suball~ro .s e dos presidentes, porque eu nllo 

., admitto a explieaçao .le alguns., ,que •. pretend~m q~e .na 
O 8ft, Dus os CuvAl:no: -Para todas as provlncias. proviacia de .Minas, em .vez de nascerem proporcional-

• •· mente tantos indivíduos do sexo masculino como do temi-
.. O SR. FJGUEIUDEII'Bi.Lo :-A lei do recrutamento é nino (ti esta a lei da Divina Providencia), nascem pofum. 

· uma lei de igualdade, porque tende a cbama~ ao servico homem 3 ou 4 mulheres, pois somente neste caso se pód· 
dàs armas todos os cidadllos, que estilo no caso tle pres- justificar o factc. de nilo dar a província 'de .Minas exactae 
tal-o: é ama lei inimiga. de todo o arbítrio, porque nllo mente o numero de bra~os que .deve em vista de sua. grau de 
con!eiltil · qoe se· peguem 'arbitrariamente os. cidadãos o ~e popolaello. Não ·sei ·se. esta eil:plicacllo poderia. ser ad· 
lhes·ponha a farda b costas, quando_ elles nlio teem as ha- mittida' por alguem ; eu a repillo co'mpletameoté; julgo 
bilitaçiJea convenientes, e tornando-se por esta maneira o· que- na província de .Minas nascem tantos indivíduos do 
exercito ·uma vingança ioteirameàte io~igna; portanto, o sexo masculino, ·como do sexo feminino, porq1,1e·tl este.· 
senado deve admillir essa lei de ignalda1e, a provineia do o Cacto qail se observa em todos os paiz·es •• ·. 
Minas deve concorrer para o exercito da mesma maneira 
que as outras ; oilo deve querer um-privilegio para si pou
pando braços, que deviam concorrer para· o serviço mili

O SR. DIAS DB CARVALno:-Jsso ó novo; 
0

. 

tar, :e ~eixaodo dê fraternisar com todos os brasilfiros no o Sa. FtaUBlu 08 MEu. o :-E' tei geral, e por isso é 
sacrlflcto que elle! fazem em bem do Estado. . que se diz .que a monogamia é lei divina. 

· Quaudo, Sr~ presidente, vejo que a província da Bahia· Se a província de~ Minas. tendo tanto .patriolism.o, não 
com 1,200,000 habitantes, porqne esta é exactamente a tendo egoísmo, não dá.soldados, é por. uma· de tres eausas; 
sua populaçito, segando o ultimo censo ; quando vejo·qae a 00 ·os mineiros teem' uma tbeoria falsa acerca do sentimento 
Babia com.1,200,000 d~u para o exercito 15,296 soldados, do dever, que os chama' ás armas; ou elles teem ,o senti
:~ilo · posso deixar de encher-me de àilmiraça:o para com mento do dever, mas nlio concorrem· para 0 serviço militar 
ella, e de saudar essa nobre terra. (Apoiados.) Elia mos- do. Estado, porque as.autoridades deixam de cumprir seu 
troo-se em :todos os te'mpos a mais 'devotada á causa dever, e ellas na:o õ .cumprem porque teem ·a theoria dos 
nacional; o eangoe do' patriotismo, que lhe corri;. oas contrabandista, á que ha pouco me referi, ou· flinalmente 

. veja,, quando Sll.!leotou a- iodependencia proclamada em porque em .Minas nascem por um homem quatro mulheres, 
18!!!!, e. erop11nhoa as armas nos campos de Pirajá e do e então oito é justo, que as mulberes:venbam. pPgar em 
Ca~rlto, parece que animava o seu coraçlio, quando, vendo armas. · · 
oO'endido o lmperio pelo despota do Paraguay, corria com 
lia armàa' em punho pará defender soa dignidade e a sua 
honra nea campos do Paraguay. (t\poiadcir.) · 
,,. ·Essa província ainda conserva o mesmo patriotismo, 
por. que celebra a memoria da iodep~odeocia da palria 
por grandiosas e pacificas restas. e por isso parece-me qno 

·o' brado . que; ella deu· em 1865 para .. defender a· patria 
serviu de incentiro a todas. as proviucias, porque a seu· 
exetnplo . todas correram ás .armas com grande esforço, e 
~erai!I.D!Uitos.soldados. Ora, eu sinto dizel-o 1 a prGvincia 
de,lllinas Geraes. nesta.parte foi tanto ou quanto indill'e
rento, porque em vez de dar os i,070 soldados que de 9 , 
conforme os · documentos oficiaes. • • • . . 

O Sa. BUlo Cu1uaos :..,... Deu 6,232. 

. O Sa. FlGUBJR! DEliiBLLO. :.:__, •• devia pela stia popu..:
Iaçao de !!,200,000 habitantes dar 20,000, pelo mt~nos,·e 
por conseqnencia deu a ll• parte daquillo que llíe pertencia 
dar. · ~ 

Porqae é que-o Ceará com 700,000 habitanteii>isto ó,, 
a terça parte dos habitantes de .. .Minas, deu .5;1H8 sol
liado~, e a província de · Minas; que devia dar 17,000, se 
estivessd em proporção com o Ceará, nllo deu seoa:o.i,070.? 
Não é por falta de patriotismo; não ti por :Mta de zelo. de 
suas autoridades, nilo é por oenbum11 :-'tbeoria·. falsa, .• que .. 
lenham os mineiros ·acerca dos seus· deveres;. militares 
como se pretende ; logo, a conseqoencia a 'tirar seria .que 
eu .Minas dá-so nos nascimentos do sons babitanltls uma~ 
grande de'sproporçlio entre os sexos. l8so, porém, é in"d-
missivel. · ' · ·· · · : 

Senhores,' .não: tenho nenhuma 'animosidade contra a 
província do .Minas Geraes·, quando assigóalo o facto de 
oito coutorrer ella: para o serviço ·militar do lmperio, na 
mesma proporção das outras.; _pelo contrario, sei· qne •seus 
habitantes são trabalhadores, moralisaílos, dignos d'e toda 
estima (opoi~adoa), slio homens de bem em g~ral, mas eu 
peço que me expliquem a ·razão· por que .Minas se furta 
ae 8erviço do exercito, ou então ·que se·admitta a expli

.. Diz o nobre senador· que a província de Minas deu caç!lo ullima de que lá nascem tres mulh~res; por um 
'6,232 soldados, mas nlio é o que se acha no documento homem, o que nlio posso admiitjr. 
official, que S. Ex. rnconlrnrá no relatorio do ~ministro· . p · · .. · · ; ... ·· d. u· d 
da gD.rra de 187". p t t lt d d 1 d · ermJttam-me os representantes e mtoas no, se.na o, 

. "' , or ao o, a en en o a es e ocu- d' .. á ·' · · · lh d' • 
mento Parece me que r 11 · t'O d . que. cu me mJa agor11 sua, .provJDcJa, e. es 1ga. 

, - a o com Jus 1 ca o motJVo, e ·~r· ·h· d 1 t · ·d 'd t t h 
portanto, a provincia de Minas, lendo 2,200,000 hn- ". •nas,s. e o eu orpor, esce. e uns mon ao ~~~ •• c vem 
bilantes, em vtz de dar coroo deu 4, 070 soldados devia hgar:te com as tua~ companhma,s em. defesa do Estado ; 
dar Se tiVeSSe empUnhad a 11r I !l embrJagA-Ie da g'(OrJa1 que IOdaS ... CJiaS toem de haVer dO• 
das' outras províncias, n~o 8me~0:8

8 
;: ~~~~oal:~~~~ços: fendido o Estado, ·a mniorgloJia que póde ter um cidlldiio 

mas nllo os deu. Como explicar este Cacto 'f Eu nlto o Tenho dito. (Muilo bam, 1nuilo bam.j 
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Sessão em :25 de Julho 

, O Sr•. :barão de "amar~ro•; -Eu nllo 
pre_tendia, Sr. presidente, voltar A : trib.uoa para (aliar 
eobre ~ emenrla do nobre se:~ador pelo ·cearA ; mas vejo~ 
me obr1gado a Cazel-o pelo que S. Ex acaba do ·eounciar 
relativamente A província de Minas. •J 

. Quando se 'tratou do addinmento do projecto entendi 
d1zer alguma cousa em opposicão A idéa. contida nessa 
emenda e a sua justificação ; V."Ex., porém, chamou-me 
a attenção para as di~posiçiios do regimento o não deixou. 
que eu désse algum desenvolvimento ao que tinha a dizer. 
Tambem pouco mais era do qne as palavras que produzi 
com relação ao objecto. Prevaleço-me, portanto, agorií 
da occasião para comple,tar meu pensamento. 

O. nobre senador pelo Ceará, que acaba de sentar-se 
quando apresen~oo uma emenda, _juslificoo-.a em expres: 
Eiles que eram evidentemente o11'ens1vas aos brios da pro

. O nobre senador parece nllo co.!lfillr oa declslio .cÍaa. 
JUotas que tee111 de proceder ao alistamento dos 'indivíduos 
nas cir.cumstancias de serem sorteados para os contingentes·· 
do exercito. · · · · · · • 

O nobre senador prefere antes que este serviço seja f~fto 
com relação ao, censo da popol&çllo, isto é, negando con
fiança ás juntas que em soa maioria slio compoetas do 
elemento popular. 

O Sa. Du.s· DB Cuv.uuo :-Que toem ro~ponsabiiUade 
por es!e alistamento. · 

~ Sa. DAIIÃO DB CAMAIIGOS :-AJiopta do preferencia um 
me1o, todo clle derivado da inftuencia official. . 

./ 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA : - Na sua maior parte a 
junta é composta do elemento popular. 

vincia. de Minas. 
o Sa. Dus DE Cuvuuo:- Hoje esteve mais iro . . . ' o Sa. BABÃO DB CA~ARGOS!-0 nobre senador e~tende 

DICo • que ellas nlio cumpmãa o seu dever, sem- reftet1r que 
O Sa. BAilio DE CurAMOS:- Todo o senado eompre-· um servi~o de!ta ordem n_ão póde deixar de ser fisca

hendeu que a medida proposta pelo nobre senador era um bisado pela. opinião publica; que, se_ ha objec;lo, a respeito 
correctivo ás suppostas ·faltas da província de Minas na do qual os partidos políticos tenham o· dever imperioso 
prestação de contingentes para o exr·rcito. Eu tomando de comparecer para fiecalisar os actos daquelles ·que estão 
em considera~llo as observaçlles do oobro senado'r, qualifi- encarrega~os de desempenhar um tão import&nte serviço, 
queia medida proposta como acto do suspeita 0 de odio é.semduv1da este que tende á suhmetter ao-pesado ser·· 
para com a província ae Minas. . VIÇO das armas os filhos mais queridos de suas po.voações. 

Q nobre senador procurou em algcns apartes destruir 0 Portanto me ~arece que ~eohum perigo ba em confiar se
J!!eu modo de apreciar a sua em~nda; bojo, poróm vem melhante serv1ço a essas Juntas. Mas so não fosse bas
confirmar todo quanto havia dito, e de um modo 'a não taote a fiscalisnção dos parti•Jos, dos proprios interessados, 
deix~r ~uvida ~e que a _sua emenda só tende a punir a daquelles que, vend~ seus filhos já ~listados, e .outrós já. 
prov1nc1a. de Mmas dessas faltas, que . o nobre senador ex~eptuado~, ~radar1am o reclaman~:~m _pela . 1g.Daldade, 
julga que ella tem intencionalmente commetlido, não pres- ah1 ~stilo as d1sposiç~es do mesmo projecto que sujeitam 
tando contingentes correspondentes á sua grande popa- os mPmbras de~sas JUntas a pe~liàas multas e outras , 
laçllo, que parece que é o que es_tá ferindo as. vistas _do p_enas pelo.s abu.•os qae coll>mettenm. ·ga portanto corre
nobre eenador. Pois bem, Sr. presidente,. eu vou dizer t1vo~ de diversas ordens e·valor, ao mesmo tempo que o 
algu~a cou:a mais, além do que ·já disse, e. que alio setv~ço do censo corre todo por ·conta: de i~d.ividuo~ DO• · 
deseJo rep~llr, _para_ provar que o nobre senador- procede meados pelo governo, os qnaes nlio estilo SUJeitos a nen
colll d. emasiad_!l preven~ilo, quando se enuncia por esse bum~ sancção pena~ pelos seus abusos, podenrlo por cou
wo~o a respeito·da província de Minas. s~gu1nte. elevar a crfra da população livre, e assim auto-

A. emenda que o nobre senador apresentou já 0 tinha nsar a decreteção de contingente maior do que deva dr.r 
sido em !• discussão por outro nobre senador. As commis- a província, ferindo-se por esse modo o principio de 
sões reunidas, que a tomaram em consideraçlto, não a acei- igualdade. 
'' · ·,m, Dilo sei sobre q11e fondame11to ; e como essas com- E', portanto, uma medid& ante-libe~al a que .na emenda 

•ões silo compostas do membros dos mais illustrados é propoz o nobre senador. - · · · 
1resumir. que razões muito valiosas os determinassem' a Sr. presidHnte. admittido qrie · a dii.triboicllo dos 
tsar a adopção de semelhante emenda, que tambem não ~ontiogentt~s se faça em r6lação ao censo, pó de hnver 
·~ceu o auentimentõ do senado ; e eu seria temerario 1njusti~as relativas em muitas circomstnncias. Províncias 
rocarasse agora expender extensamente as razões ten- ha para as quaes a corrente da immigraçllo tende a au
_es a mostrar a inconveniencia de semelhanie emenda. gmentar-se consideravelmente. Sabe o senad.o que os co
.via voa fazer algumas aprecia~iies unicamente par~ lonos são cidadãos braeiloiros, desde que re~idem no paiz 
•Irar a convic~llo em que e!lou de que essa emenda durante certo tempo entretanto, que, por outro lado, Õão 
"8 do conter uma medida nrcessaria, contém, pelo con~ estão· sujeitos ao ~erviço do exercito, -e destA 01odo nll.o 
1J, um pensamento hostil á província de Minas, sem augmentam a base donde se tem do tirar os contingentes 
);ir ao pri~cipio de igua!dade, como é de justi~a 0 0 do exercito. 

~ ll senador 111culca querer. · O Sa. F1GUBIR! DE MELLO: -Isto -está prevenido _na 
Eu ~isso que _a ~monda .era uma prova d.e desconfiança, .emenda. 

•m od1o á prov1nc1a de Mmas. 
Que é uma prova de descollfiança, parece-me estar de-

?onstrado.pelo seu proprio .autor que nesse sentido acaba . O Sn. FIGUEIRA DE MBLLO :-Na proporçiio livre no.-
.e e~nuoc1ar-se com a ma1or fra11queza, e por ieso nll.o Clonai. 
;rec1so faz.~l-o. Vou portanto encarai-a debaixo de outro I . O Sn. DARio DE CurAMos : - Niio resolvê nada ; na-
onto de Vl5ta, c1onaos ~üo tambem .atjuelles que se naturalisam. 

O Sn. DARÃo DR CAMuaos : - Não esta. 
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O Sa. ·F,OUIIDA D_!r Mnto : -Estilo portanto sujeitos 
aos '01eemos onus. . . 

O ia. B.uilo llE Cuu.11oos : ;_Os colonos alto e'xce
ptaailos, e entretanto biio de ser alistados como pacio11aes, 
visto como fazem-se brasileiros, por conseguinte a emenda 
nada resolve. · · 

O SII • .Fio~s•u-as MsLLO : -Sendo nacionaes, slto. · 
·o Sa: BAiliO DB C.UUIGOS :~Sõ 08 filhos dos coJo

DOS1 nascidos no paiz. Mas, diase o nobre. senador que a 
província de Minas, por e1emplo, que até aqui nllo tem 
prestado os contingentes na proporçilo da sua populaça:o, 
ha'de abusar, isto é, as juntas blto de abusar, dimiouiódo 
Od alistamentos, para que nilo. possa dar o numero corres
pondente da desigoadõs, a qual procedendo assim oito pra
ticarA um acto· condemnavel, e apenas procederA como .os 
contrabandiatae' que entendem nilo ser crime de(raudàr a 

. fazenda publica. Sapponbo que o nobre senador nlto re-
fiectiÍl na aua proposiçll.o. · · 

,.o · Sa. Dus DB Cuvuuo :-Apoiado. 
O Sa. FUIUBill! as ·lfsLLO :- Rellecti. 
O Sa. uaÃo Di CAliiUioos (wguafltlo a voz) : -Pare

ce-me·· que a província de Minas alio tem dado exemplos 
de procedimento igual ao que o nobre senador 'aCaba ·de 
attribuidbe. · · 

O Sa. FrousiRA DE MELLO :....;.Dd contrabandista Qllo; 
nem eu disse is to. -

(J Sa. uaio ni CÁJIUBGOS :--:-Nlto' (o i na província de 
Minas oáde se inventaram as actu falsas, nem ba exemplo 
de ae, ter praticado alli um eó desses actos, nunca houve 
_uma elei~ll.o da qual fosse apresentada- uma acta falsa. 
Protesto, pois,- contra a insinaaçílo odiosa e o11'ensiva do 
nobre senador. 

Disse ainda o nobre senador que a província de Minas, 
nlto obstante ter uma população de I, 170,000 individuos, 
tem sempre se opposto á sua dhi•lio. _ 

o Sa. ZACARiAs :-Quanto á divisão, estimo qoe ella 
ae opponha; mas do que se trata as ora é da proporcllo 
tjuaolo ao foroecimente de recrutas.· ' 
• O Sa. liuio as CAliiAIIGos :-Qual é a diviallo A que a 
provincia se tem . negado 'l E' a de' tirar-se um retalho 
della para ir constituir o eltmento de vida de outra pro-

O 811. ZAcAnus : .-.Nesta qaestllo, repito, sou ·o deelmo 
primeiro : faça-ee embora no lerritorlo iDipeiro ·dou pro• 
. YiDcias ou Ires, mas o que é precito é que dêem recrutas 
·na proporçllo da popolaçao, e nesta parle oito ettamos de 
· accordo. E' esta a questão. 

· O Sn. uuio as C•xuaoli :-Qu11l é 'l 
O Sn. ZACUIAB :-E' que a proviacia de Mi~as tem 

dado menor Damero de recrutas, tendo aliát.'maior po~ 
pulaçll.o do que outras. 

O Sa. uuilo.os CAliiA.ROos :-.:.Eu j\ disse em outra oe-
casUlo que era exacto, e qual a causa. · · · , · 

o Sa. ZACAai!s: -Eotllo éslilmos de . accordo, e digo' ' 
lambem que· o defeito é da· lei actual.- · · · · 
. o Sa. Bl.li.O DB Cuu.aoos 1-Tenh~ concluido.r 

' ' . '· . . 

O Sa. VJSCONPB oo R to BR1~Co (praridante do· COftlllho):~, 
-'-Muito bem. · ' 

o Sa.' PIIBSIDIINTB: _:Se nllo ~a mais quem queira. a 
palavra, voa· põr a votos. · 

·o SR. ZACARIAS (pe~4 .ordem) :-'-Sr.. presideate;: o
Sr. mini!tro da marinha cedeu da palavra na discassllo do 
adiamento parafl!llarsobre !' materia; V; Ex. eabe-ma Clixer. 
1e S. Ex; está preseDte 'l • · · . · 

o Sa. PRBSIDBNTB : - o DObre . miDistró· Dilo estlf DO rt•' 
cinto. No entanto fica adiada a discas~lto pela hora.. · 

\ . . . . ~· 

SEGUNDA. PARTE DA ORDEM DO ,DIA. .. 
_ LICEI'ifll , 

Prosegaiu a t• discusslto da proposição da camará ,doa' 
Srs. deputados n. 70 do ~orrenle an~o, conc~_deildo.U~iuíç~· .. 
ao bacharel José AntoniO de AraUJO FilgaeJr&s. . ' ' i 

O Sr. Dia• de ~arvalbo :~Sr. presidente, . 
nlo soa do numero daquelles que cena aram o tempo .gaato 

vincia. ' · - · 

na discnssl(o de materiaa menos importante& do que .. ' 
aquélla, cuja discussão se _acaba de- interromper; entendo, 
que todas as vezes que se pro cu r daar as r!lsiJes por· que -: . 
ama proposiçlto deve fer. aceUa ou rejeitada, todas iii _ 
vezes que se falia com verdade Da ques_tilo sabmettida a· .. · 
debate, nil:o se perde inutilmente o tempo~ 'E se. ·agora :nie.' . 
levanto para tomar parte na discussllo da materia da, que . : 
vamos occupar~nos, o senado me relevárã o consamo'de>c
alguos momento·a, fazendo justiça ao_ meu Qlodo,de_ pr~;-
eeder. · , . . . ,, .. . , 

Se eu uite (ora membro da c~mmissllo, de peosiJes,e;~ 
ordenados, de certo· ollo oceaparia a attençllo do senado;'. 
mas de_vo, · como .membro dessa commisslto, expor . aq : 
senado a razio dos meus·· actos .• Portanto, permitta-me 
elle que eu procure justificar a coodacta da commieilto;. 

O 811. ZACAIIJ.U :'..::..Nesta questão,· estamos de ac
co.rdo. 

O Sn. B!BÃO..DB CAliiUGOS :-Neste ponto ~óde o n.o
llre senador ticar certo de que sempre que VIerem pro
jectos desta ordem para retalhar a província de Mioas 

. afim de compor outras, cuja a'atonomia ollo lhe pertença, 
os representantes da proviocia de Minas bllo de se oppor 
com toda a energia. · . 

O S11. ZACARIAS : - E eu com elled. Nesse caso soa o 
decimo primeiro. 

O Sn. o lRÃO DR Curuoos : - A ter-se de fazer ama 
divisiio nll provJoCIII de· Minas, faça-se ella dentro da 
mesma provincia o com autonomia des prop,rios mi
neiros. 

Depois .de ter ouvido as ponderosas reftexiJes de dGu~ 
nobres senadores, um a quem consagro a maior amisade . 
e respeito, e outro que me é igualmeDie merecedor de todas 
as attençiJes, eu de certo nlto fallaria. _ . , · 

Senhores, tomando parte neste debate, estou muito 
longe de procurar contrariar a decisão ultima do senado 
na questão de licenças. Se o seoa~o entende qae deve p6r 
nm paradeiro a esses actos que nos te1m vindo da. outra 
camara, está no seu direito; nlio pretendo contrariai-o; 
mas somente direi qae convem guardar ne~ta. mato ria toda 
a justiça e imparcialidade. 
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Nós. aqui somos todos ebam!l.dos ·para .a decialio. de _q~al- ·o fosse, nil:o' se podia attribuír ·ao actual · mi11.ístro a•aua 
quer negocio, por maid iosigoilicaute .que seja. Nilo Imtte- nomeação, .que supp,onbo ser anterior. . . · ,.i 
mos, senhores, aquillo que observamos, em alguns dos . __ ··A.. eo';Dmissão quando tratou deeto as!umpta _es!abeleceu 
nossos .tribunaes de jus liça, nos quaes vumos uma mesma a segu1ote regra:. o a'nno passado ,ta das as licenças que.. · 
~~:ueetão resolvida pró e contra, s~gun~o a turma de desem- r oram concedidas .a empregados publicos, ,o Coram .com· o:' 
bargadores, que é chamada para resolvei-a ; de maneira ordeoa;do so!Dente; a primeira vez que nos ájuntámos para 
que em algumas questlles os brasileiros não podem saber tra lar deste assumpto, pois, o senado sabe qae e1i" não C ui 
q11al -deve ser a soa norma dAJ eonducta, porque às decisõ.es desde o principio membro da commissilo de pensões e ·.ór
dos tribnnaes conteem ·o pró Cl o cuntra.Citarei um exemplo denados·; mas sim nomeado pelo .Sr. presiden_te :para snb-_ 
que me (oi referido por um nobre membro desta casa. etituir o Sr. víscon~e de Nilbcroby, dopois qúe elle obteve 

. Era elle juiz municipal em uma das proviuciae, e tendo d~ c~sa licen~~ para ir !i ·Europa; na primeira conleren~. 
de decidir uma causa de Callencia, entendeu que a fallen· c1a, d1go, que t1ve com .os meus collegas, eu lbes declarei 
ela. devia ser decretada, e assim julgou. O tribunal da que estava àisposto a n:Io contrariar as Jicencas vindas 
relà.ciló reformou a· seoleoea e deciJiu que o juiz monici- da outra camara, _comtant9 que se respeitasee .ô principio, 
pal Íta:o tinha obrado convenientemente. . estabelecido. o anno passado, .porque eu, tendo sido mem· 

Ootra qoesUlo Coi inte'litada nas mesmas circumslancias. bro da mesa, á qud esto.va ajl'ecto o exame desses negó-
0 .magistrado decidio: cr Respeitando . a decísil:odo.tríbu- cios, não podia boje ter·uma opiliiã.o diversa .daqoella qne 
nal, comquanto a minha opiniil.o tivesse sido diversa, ba via sustentado CO!l)o membro da mesa ; e por conse• 
julgo a qttestil.o no sentido em que foi decidida.» O pro- q?e.nci~ que eu subscreveria a quaesquer licenças que 
cesso foi por appellacão ó. mesma re!açllo, e esta decidiu q11e VIessem da outra camara, um~. :vez que ~e limi~ssem as. 
o magistrado tiuha ·obrado inconvenientemente I Por isso· conccseões ao ordenado somente: 
digo eU: que desfjo que o. senado nestas questões Dilo imite Nilo entrei no examé 'de cada um >dos actos, nem roi 
este acto, isto é,que proceda com a maior justiça e impar- neste parecer o relator da .eommissllo, mas, . desde que 
cialidade a respeito de todas as licenças~ se tfjeita uma, esta vamos .concordes na regra. geral,· neilburria;davida.tive 

' rejeite .todas as outras que estiverem erii , identidade de _em subscrevei-o. .. .. 
circomstaocias. Nilo nos acoiiteea, senbore~, a ess.e respeito Apreciando. agora o negocio em si, eu me admiro de que 
o ouismo ,que já aqui DOS teii. acohtecido a rfspoito' de ga~t~mos tempo em questionar sobre uma Jicen~a; a qual 
dispensas a estudantes; concedendo dezenas dessas dispensas duvido até que sejll aceita pela pessoa a lavor de ttnem é: 
e rejeitando outras em identicas circomstaneias. Desejo, concedida. Trata -se, senhores, de conceder Jicencà. por· 
pois, que se estabeleçam regras ínvanaveis e que o senado espaço de um anuo a um juiz substituto na· Cõrté. Este 
nilo se:acaste jamais dellas.- juiz tem ~ ordenado de 600~ e a gratificaçilo de t :1001, 

_Se11 senhores, que as reflexões do moo nobre coffega e segundo VIM orçamento. Ora, desde que se Jbe concede; 
amigo; senador pela província de ~H nas ·Geraes, que faiiQD apenas o ordena4o, a questllo. limita-se a GOOil, e· destes 
nesta. questa:o, itil:o se referiram á commissão, mas princi- mesmos 6~0~ o que 6 que se concede? . · 
pahnente · ao governo;· porém, se as soas observaçõ~s O em~regado tem pela nossa Jegidaçllo em vigor direito 
podem ferir o governo, não deixam _do. affo~ctar a commis- a obter hceoça ·por 6 mezes com o seu ordenado por inteiro, 
elo, porque se ~óde presumir que ella nilo prestou a est~ sendo .por motivo de molestia, 11ioda para retirar-se do 
negocio a atteneio devida. lmper1o ; o governo póde prorogar-lbe esta Jicenca 

, ·- · .. · . • d . por outros 6 mezes com meio ordenado. Silo por consê-
.· Ooobre.s_enador notou qoe se tratava e um rung•s- 'quencia 300~000 dos G primei . • triO.illOOO d 

tr&dil .. nomeado ha pouco tempo; l111lou-nos da nomoaçiio. eutros 6 A 
06 

ortanto s ros mezes e . . os 
de invalidos, e pareceo-me deduzir daqui argumentos contra 1. · • q P · 6 reduz este favor? Re_duz-se 

. . ,. D . • . b .1. 1 t _ a HíO~OOO I . 
a propos1ç .. o. e certo, os JUIZes ·su UI u os eew poucos Dllvido qlle 0 empregad d . · 
annos de flXercicio, por isso que Coram nomeados depois . . 0 .e q~em s~ trata ac~ne • esta 
d · , · ·d 1 · d 3 d D b d 1841 · !11 1 hceoça, desde que nilo obtenha os vencimentos na sua lOte
a re.orma a e1 e · e ezem ro e . • as es e ~>rida de como p'ropõe a 're I ã P t t I"' ~ 

magistrado nll.o comfr.ou à servir como bUbstiluto ; conta "' . .' . . so oç o. or an o a qaes .. o " 
'á · d · • · d 10 d. mallo l1m1tada. . . 
J '·sego o o estou Informado, mats e annos e ser- Nós temos como eu d.. e . I , I " t . 't • • • • · • • 1 · , tas , eg1o a-ç .. o. a es e respe1 o. , 
VIÇO • serviu co~o JUiz.muoiCipa .' • • Ale~ de orçamento de 2' de Outubro de 1832 dispoz o 

O S11. SILVBIIIA nA 1\lo'ru:- Em 1\lagé. ~egumte n_o art. 93 :_ . . ~ 
" As hcenças dos . empregados c1vis para fór11 do 

hnp~rio serão concedidas sem n,ncimento algam da fazenda 
pubhca ; e sendo para dentro do Imperio com a metade 
do seu ordenado; se, porém, fór por motiv.o de molestia, 
lhe será concedida até seis mezes, com o ordeoado . por 

O SR. Dtu DR CARVALHo :-•• ~ em: ·Uagé e não sei 
se tàmbem·em algum outro munidpio. 

Ignoro se · esse magistra fo tem obtido outras licen2as 
além daqnella que ora solicita ; mas, quando tenha obtido, 
eu entendi que a commissllo nlio podia só por esse molivo 
~oppol-o invalido, nem propor a rrjeiçlio desta licença, 
vinda da outra eamara, s~m ter razito snfilciente. Conbe~o 
o magistrado de que se trata, faço justiça ao seu earactcr, 
á sua ind~pendencia e á sua illustraçilo, e nil.o creio que 
elle viesse solicitar das camaras um Cavo r lilo peqoeno, se 
realmente nD.o estivesse em condições de precisar da li
cença ; mas nem por isso o considero invalido; e quando 

inteiro, mesmo para lórà do Imperio.» 1 • 

No regulamento n. Uü9 de 22 de Abril de 1868, 
.rrls. 11.1 a 19, estão lambem definidas todas disposiciles 
relutivas a li_cençns no. mir1isterio da justiça, e nenhÚma 
d6llas _contr~rla o preceito legbl, · 

Ass1m,p01s,· a concessão, como está limitada pela emenda 
da commissiio é ·insignificante, e reduz-se a um favor de 
1 i!O$. Por occasiito desta discussilo, Colhearam~se os an-
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naes do senado 'e npresenton-se aqui uma serie de lieen2as , Como já· teobo · occnpailo por muito, tempo a atten21lo 
concedidas pelo poder legislativo em annos anteriores c o.~ ·da cása, resumirei o que tinbá a dizer. , ' . ' · . · 
todos os :vencimento3. Nito poss.o contestar o facto, porque Tratarei agora de outra ticenca que, sopposto.nilo · es-
elle consta dos annae1, mas o· que qnizara é que 11e atten- teja em. discussão, acha-se ioclnida' no parecer, e .foi tra· '~ 
dos se á uma circumstancia. zida ao debate pelo nobre senador por Goyaz. , 

Quando a attribui2ão de examioilr as pensões e licenças Antes que o nobre senador tivesse feito as observações, 
foi conferida á. mosa, como commissiio de pensões e orde- que lho ouvimos, eu havia dito ao nobre presidente do 
nados, o negocio mudou de face. Em 1870, segundo minha senado que pela minha parte havia de ofi:erer.erumaemenda · 
lembranca, foi que comecou a fu:~ccion:~r a mesa como a esse parecer, porque elle não podia passar como estava 
éommissÍio de pensões e· ordenados. Pelo exame rapido redigido nesta parte. Comqnaoto eu tivesse assignado o pa.;. 
que fiz na oc:asiilo em que .se tratou deste nssumpto, vi recer, e offerecido a mesma emenda que âs outras nilo 
que nesse anno houve quatro licenças, que foram· conce- podia sustenta-la. · 
di das com to.dos os vencimentoR ; não se fez então dia- A cnmnra dos· Srs. ãeputados conseden a · licença> pe
tinccão do vencimentos o ordenados; No anuo seguinte, di da por um ano o pelo empregado a que se referiu o, no~ 
em ·1871, encontrei seis nas mesmas comlições; .mas-já bre senador, com todos os seus vencimentos, mas reduziu 
se vê qne .entre quatro licenças em nm anuo e sois no se- o praso ila licenca a seis mezes. A commisdo do senado 
guintc e a multidão dellas que depois appareceu, ha algo- offereceu em~nda· para que a licenca fosse somente couro 
ma ditrereoca. No anno de 1872 não houve acto algum ordenado. Tal emenda não pó,de ·passar; porque para 
legielativo êoncodendo licença, porque muito pouco tempo concessão de licenças por seis mezes com o ordenado 
trabalharam· as camaras, por causa da dissolução quo tom o govQroo autorisação·ria·lei de 1832 c no regula
h~.>nve ·em 22 de ![aio. No anuo seguinte, como os nobres meoto em vigor. Por conseqaencia, a resolução deve ~ahir 
senadores observaram,, a mesa, notando o inconveniente de desde q·ue nãoseadmitta a clausulada se cooc·edera licença 
se concederem tantas licenças quantas eram pediJas, eu- com todos os vencimentos. · . 
tendo o que cortaria o mal reduzindo-as unicamente aos Faço estas observações em resposta ao nobre seoa~or, 
ordenados. visto como S. Ex. fallando sobre a mataria notou que a 

Portanto, me parece que a commissão de pensões e or- enfermidade, a -surdez, não era muito grave. Podia· ser 
danados, incumbida á mesa, tem alguma razão para apre- esse o motivo para nã:o se conceder a licença, mas a razil:o 
sentar-se como economica, porq:ne procurou cortar a principal que t~nho para dizer que deve ser" rejeitada 
despeza ·que so .fazia com as .licenças, reduzindo os venci- pelo senado, se concordar com a commissão, é que ella se 
mentoa qne teriam de perceber os empregados, se porven- toro&ria inutil como demonstrei, adoptado o principia de. · 
tora ellas tives2em passado como tinham· vindo da o·utra só se concederem licencas com ordenado. . . 
caniara, ·e a· com missão actual seguindo a regra quer Tendo exposto 'as ra"zões que aetnaram sobre 'a com-
mostrar-se não menos ·ecooomica. missão para preceder, como precedeu, éoncluo . repetindo 

O nobre senador pela minha província fez algumas o que outras vezes tenho dito, obre o senado como enteil-
consideracües de muito. alcance, e eu o acompanho na der em sua sabedoria· ·· 
parte em" que S. Ex. chamou a a !tenção do nobre presi- Findo o debate, ficou encerrada, por não havér nnmer'! , 
dente do conselho para a conveniencia de nas duas cama- snfllciente de Srs. senadores para votar-se. · ... ·" ·.: ·· 
ras não, se apresentar constantemente a mesma relutancia, s~guiu-~e a 2• .discussão da proposição ~a mesma':~ê~i; 
concedendo uma liceocas com todos os veocimeatos . e mara n. 29, do mesmo anno, .concedendo hcenÇILao·~'de~.-,, 
outra emendando-as e concedendo só ordenado. embargador Manoel de Cerqueirà Pinto. · 

O anuo passado~ os nobres senadms hi!o de rocor- O Sr. visconde de .t.baeté: ;_A prop~~iÇlÍo . 
dar-so de qce foram mal vistas na camarfl. dos Srs. depu- que se discuto autorisa o governo para conce~er ao dosem
lados as emendas otrorccidas pelo senad~ a proposições ,bo.rgador da relação do llaraohão Manoél de Cerqueira 
que do lá. vieram. Foi sobre esse ponto que o meu ·nobre Pinto mais um anno de licença com os respectivos venci- . 
colloga chamou a attençiio· do governo parll evitar ã coo- mcntos para tratar de sua sande onde lhe convier. 
tinnaçilo dessa divergencia, otr~recendo 0 senado emendas Quem lêr esta proposição póde snppór á primeira vista ' 
repetidas a proposições da outra cnmara que; embora que este desembargador tove sómeote uma primeira licença 
fossem por Ellla a·~eitas, podiam ter 0 inconveniente do por um anno e que esta proposição concede-lhe outra 
excitar o amor proprio de. alguns membros da camara, r 
por entenderem que· taes emendas nem sempre orão jus- acença por mais um anno e que elle virá portante a gosar 
tificadas, como al!áa entendia o senndo. de licença por dons annos. · . , • 

Eu aqui disse o anno pas·sado m~itas vezes que quando Nrio é assim. Se consultar-se o registro do senado; ha 
offorociamos emendas a proposições da outra camara era de ver-se que em 1870 este mesmo desembargador roque
porque estavamos coov~ncidos do sua necessidade. Ainda reu uma licença com todos os seus vencimentos por espaço 
hoje sustento qu!l assim devemos proceder, e é nesse sen- de nm nnno,para ir a Europa. · 
tido que algnmàs emendas temos jú. ollereciJo á. projectos A respectiva proposiçrio da, camara dos Srs •. deputados 
suj.,itos ao nosso exa.me, porque julgamos que só pelo roi romettida então á. commissão de fazenda do senado, 
simples des~jo do conservar a boa harmonia entre os dous porque a mesa ainda não exercia as fnoccõos de commissão 
rnmos do corpo lrgislativo, não d2vemos ~acrificar prioci- de pensões o ordenados. • 
pios verdadeiros que cumpre respeitar em todas as occa- A commissilo de fazenda foi favoravel a essa licenca, e 
siões. assim o senado votou por olla. • 
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Essa licença. requerida e obtida~':em·18'70 devia exten- justiça,· que tem de exec.atar.a ler de 18'70, .CJUe deu ao 
der-se a 187!. . · · · · · gonruo a íacaldade que alto ... tinha, e . que nlo e~lá de, 

Nlo se sabe como este desembargador se conservou na accOrdo nem com as idéas do nobre senador p_ela prciviaêiá 
Europa desde 1870 ató 1873, se íoi com licençu, dadas da Goyaz, n.em com as minhas idéas,. ieto é, deu .ao 
pelo governo ou por algum outro. modo. governo a (acuidade de-aposentar por iniciativa propria 

Em 1871 alto apparece documento .algum no senado desembargadores em certos e determinados casos •. :_ . 
dou de se. possa concluir que elle requeresse outra !1cen2a Essa lei de 187.1 é letra morta, como outras muitas. 
á assembléa geral. Em t 87! igualmente. · O governo pede as leis que. julga indispensaveia para 

A camara dos . Sra. deputados íoi disolvida em 22 de qualquer objecto de serviço, as . cama.ras concedem as ta
Maio desse anuo, sem que até essa data apparecease 'cuidadas por.elle pedidas, mas para que? Para executai-as.?
alguma proposição relativa a Iiceaca alguma concedida a Nlto, senhores,·nlto sei para que as quer. Para amedrontar, 
este magistado. . · • · para usar dellas, ou uilo usar a seu•arbitrio·; jsto oito .é 
· Em 1873 ó que pela segunda vez elle obteve da camara permittido. . 

dos Sr!. deputados p_roro~aça:o da primeira licença por Diz essa lei de 1871, de que V;'Ex. deve ter conheci· 
mais um anuo com todos os vencimentos. · · - manto : . 

Vindo esta proposiç!lo ao senado · roi aqui approvada « Os juizes de direito , os desembargadores .. e . os 
·com uma emenda, reduzindo os vencimentos unicamente ao ministros do supremo tribunal de justiça, que se acharem 
ordenado. · . pbysica ou moralmente impossibilitados, serlio aposea

Portauto, temos doas licenças, já. concedidas, uma tados a. seu pedido, (era o que acontecia dantes) ou. p~r 
.-obtida em 1870 e.outra em 1873 ; a primeira com todos iniciativa do governo,. com o ordenado por.inteiro, ae coa-

os vencimentos, e a segunda s6 com o ordenado. tarem 30 annos de serviço efl'ectivo,· ou com o ordenàdo· 
Esta é, pois, a terceira licença que este desembargador proporcional, se tiverem mais de- tO annos. .. 

jholicitou e obteve da camara dos Srs. deputados, e hoje § 11. Somente depois de intimado o magistrado 11ara 
depende da approvaçilo do senado. requerer a apoaentaçll:o, e ciio o fazendo terá ella logar 
· . A commisslto de pensões e ordenados entende que se por iniciativa do governo, precedendo consulta de secção 
deve conceder. a licença unicamente .com o ordenado, e 'de justiça do conselho de Estado ••• 
não com todos os vencimentos. . o Sn. SILVBill.l liA. Morn : - Oh 1 

Ae&im, já o senado vê que ê um caso especial, não é 
prorogaçn:o _de uma ~rimeira licença, mas ~e duas já con
cedidas, ê prorogat1va de duas p_rorogat1vas, segundo a 
phrase applicada em· outra occasi!o ao orçamento pelo. 
nobre senador pela Bahia. · 

Occorre mais que_ se ignora o destino deste desembar
. gador ·e . sua residencia, de!de que termin~u a primeira 
licença concedida em 1870 até que obteve a segunda em 
1873. . 
. O Sa. NoNBs GoN~A.LVES :-Pe~o a palavra. 

O Sa. VISCO!'IDB DE ÂBAETÉ :- Parece-me que a com
misea:o não -.teve informações a este respeito; nem ·dos do
cumentos que estilo juntos a esta proposiçito consta cousa 
alguma. Entretanto o governo deve saber onde esse des
embargador esteve. 

Continuou elle sem licença na Europa? Nito é provava!. 
O goveroolconcedeu-Ihe novas licenças nesse intervallo de 
tempo? Quem o pode dizer, ·n:to estando aqui o Sr. mi
nistro da justiça, é· o Sr. ·presil!eute do conselho ; e, se o 

· nilo póde dizer, pelos. menos ba de convir em que será 
nécessario que se peçam informações ao governo. 

O caso é que existe um desembargador que .ha ( annos 
está com licença, desde 1870 a 1871, e quer nma licença 
por mais tempo, isto é, por mais um anuo, vindo a ficar 

. !õra do serviço por cinco annos, e, nlto contente com isto, 
quer, alto s6 o seu-ordenado, mas lambem a gratificaçito, 
segundo foi deferido pela éamara doa Sra. deputados. Ora 
ieto. póde tolerar-se? Eu pergunto ao nobre presidente do 
conselho. · . 

E tambem lhe pergunto, pela 2• ou 3• vez, como· ó que 
que o Sr. ministro da justiça, tendo um assento na camara 
dos Srs. deputado~, deixa passar todas estas proposições, 
elle ministro da justiça, que tem obrigação de zelar os 
interesses da administração da justiça, elle ministro da 

- 0 Sa. VISCONDK DE ABlETÉ;-. , • e procedendo.:sa 
previamente aos exames e diligencias ••• 

O Sa; ·SILVEIRA. nÃ. MoTTA:-Iospecçil_o de. saúde ••• 
O Sa. vrscoNDB 111 ÂBUTÉ:....:;, •• ·necessarios com au

diencia do .mesmo magistrado por si ou por um curador 
no caso de impouibilidade. » 

O Sa. SILVEm.l D! MoTu:-Demais a mais... Or
denança militar applicada a um magistrado • 

O Sa. VISCONDE DE AB.lB'l'É: -Eu disse que ·ila:o "VO• 
taria por esta disposiçilo, porque me parece que ella ofl'ende 
mais ou menos a 'independencia dos _magj8trados; ·.IDas 
passou,· e é lei do· estado. . . · · 

. Eu entendo que se podia provê r por o_utro mei_o á neces
sidade de aposentar alga~ magistrado impossibilíta~o de 
continuar a servir. Se o senado me permitte, rererirei um 
caso passado na relaçito da côrte, a que eu tive_ a· honra 
de presidir por. algum tempo, · .nilo por ·meriicimento 
proprio. • • _ · · 

O Sa. FraoEIR_A. DE MBLLO : ::- Nita apoiado. 
O Sa. viscoNDE DE AuBT& : - • • • mas unicamente 

pelo direito de antiguidade. Sinto que Dilo estejam aqui 
presentes Ós Sra. Braga, barito _de Pirapama e Chichorro, 
que entilo eram membros da relaÇão· da Côrte, creiô que 
em t8U. Esse trib~nal compunha·~e entlto de magistra
dos como os Srs. marquez de Paraná, marquez de Sapu
caby, visconde de Maranguape, ~isconde de Uruguay, Eu
sebio do Queiroz e outros, de que já citei os nomes. 
Qoasi todos clles, á excepçito do Sr. Chicharro, eram 
adversarias meus em politica, e, apesar disto, eu recebi 
aompre de todos esses dignos magistrados as maiores 
provas-de estiO' a e consideraçito. . . 

Succedeu que havia na relaçito um. desembargador im-
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pôaa'ihilit.do d~· áervir, o S~: ·Brito· Llma, .. que,lotrriâ~ de nlo;se conceder;lice_J!Ç&:a~gllma-nem ·com .. ordênado, q~ento 
uma eapeéie dir amolleciDaento' ·cerebral ; ···nllo ·lavrava· os mais com outros venciméntoe, e em aeguidologsr; que';d.
aec~rdilol cómo''· lá': Unham· vencido, e praticav.JL outros ve-se chamar a allençll:o .do Sr. 'ministro da just!ça para 
aetoa·de_que téldos'tinham conhecimento, .e que nll:o po- considerar, sa·porventuriL eaae magísiÍ'ado ,póde ciont~~u~r 
diam permíttir 'que ~lle conlinua11se como membro daquelle a servir ou se está incur_so na disposi~ito ·da lei de, 1'8'11 
tdbunai,""Representei mais de uma vez a· esse respeito e que eu citei, para o governo inCormar-se,'ouvir:o magia- , . 
o·''governO-IJitO deu providtilcia, tinha negocioa. máis .im- trado e aposentai-o, se entender qaa e\le. ea&á;. c.o~o. me 
P~l1~ntea·;· ·-mas· ea qil~ era o respousavel de tudo COIJ!G parece, pbisicamente impossibilitado de servir. ·· _: · '~·:·. -.· 
P.r~stdente da relaçito, entendi que aquillo nllo podia -coo-: Se acuo o Sr. president~ dó conselho puder,)':l(úe··nllcl 
t~nuar; e entito tendo previamente conversado com o Sr. é pron.vel, dar desde já alguma inCormaçao-a·~.êate,r'~a
IDa~que~· de Paraná· e, com um ou outro desembargador peito, eu estimarei m~ito; maa, se ulto puder dàl-:às; ea
ma·ts, disse-lhes que eu pretendia propor ao governo olli- pero oito eó que o Sr. ministro da justiça às possa dar a'o 
cialmente, oito como presidente só do tribunal, mas com senado, como principalment~ qu~ S. Ex. preste mais attea
toda relaçito_ a necessidade de ser aposentado aqnelle des- ção aos assumptos relativos ao seu Diinisterio que .se· dis
_embargador. Fiz com etieito a proposta e parece-me que cutem na camara dos deputados, oRde elle tem assento, 
ella pauou ulianiiuemeote; · . · . nlo· só para· dar esclarecimentos sempre que Corem neces" · 

,.. .. ,_.· 

r Recordo-me de que· me Condoi, para sustentar essa dou-' sarins para. o acerto das decisões, como para opp6r~i!!l a 
:tr.ina;· ·•m um antigo· assento •da casa de sopplicaçito de proposiçiies desta natnreza. · .· .. 
Lisboa, onde se tinha dado 'facto igual ou semelhante.· Estou certo de que, se o Sr. ·ministro da j na liça iafor
.. A relação cc.nveio comigo unanimemeoter fez. se ao ·go-. massa a camara do que· eu acabo de informar· aó' sen11do; 
verno a representação nesse sentido, e seguiu-se a aposen- a camara dos Srs. deputados oito enviaria para ·a'qui·uóià . 
tação do. magistrado. Assim o acto do governo Coi solici- tal proposiçito; · · · ·· 
.l~d~ p~lo pode_r judiciario ou pQr uma parte do poder judi- o Sa. ·p161181u. DB_ MBLLO: -Sem davida. , 
ctar1o, pelo tr1bunal que requer com toda a justiça a apo-
·a~ntaç~o de um de seus memb_ros, impossibilitadó de ser- O .Sa. VISCoNDE DB~~BAITÊ :-Nll:o. era possível· qae 
v~r. Ntnguem censuro11 0 acto, de que oito sei s'e algaem mandasse u_ma prop01iÇão deatas. 'Eia aqui o que· télilíô, de 
a toda se recorda, . mas que deva eonstar dos registro a da dizer sobre a proposiçito de que. se trata. . · · · ; · . : ·. · 
relaclo. • _ · , Nos pareceres da · mesa de 1 873; ha um relatorio em 
'·. Piirtanto. concordo. com. 0' iJJÍJstre senador pela prÓvin- que se expoem. exlensamente todas as cii'cumstancias·qae · 
cta de Goyaz, em que essa ·raculdáde de que ficou anlori- acabo de referir ao senado, mas eu nito desejo tomar-lhe o 
sad?' o govern? pela_ -lei de 1871, nito se compadece tempo, ·e pór is~o direi que é o: parecer n. 500 de H ·de 

. JJ?Dlto; com a .Independencia do poder jndiciario ; mas é Abril de 1873, dado quando este . mágistrado obtne da 
dtspos•_çlo _legal, . e eu entendo qlle ieve ser cumprida ; camara _ dos depntados a segund~ licença, a quaU ag~ra 
essa d1spos•ção alto está na lei para 0 ·sr. ministro da· jus·- prorogada por mais um auno. . • . - ' ·:·. ···:·''~ 

__liça n_ito a cnmprir· ·· · . . Conclno declarando que a mlDha opiniito ·é que ·esta 
proposiçll.o deve ser rejeitada e que a16m· disto o St:. mini.,:. 

O 811. F1ousnu. IÍB Mscto :-Assim . como estão muitas tro ·da j nstiça de;ve tomar em muila. consideraç&o 'és te 
·,outras. objecto para proceder como -a lei prescreve. · - . ~ 

.. o.sa. VI&CONDi na Àa.lBTE' :-Ora seja-me licito per- ··-o Sa. FIGUBIIU na MBLLo.:-Apoiado. 
g-Untar, se um desembargador que ha, quatro ao nos oito 
p6de.ir á r~laÇilo por incommodos qne l!oft're, como consta 
de alguns documentos qne examinei, consistentes em nm 

.· enCraqae.ciniento !era!,. e cegueirá on catarata incipiente, 
. do que nito tem ob_tido melhoras ao menos sensíveis para 
·poder :voltar ao tr1bunal da rela~ito ha quatro ao nos; se 

· este. magistrado nll:ó. está no caso de·exigir da parte do go
verno_ que se informe se ·eJie deve ou oito ser aposentado. 

O Sa. Mslloss ·na ALUBlDA :-Deve ser aposentado até 
· com todo o ordenado. . · . · 
.. .. .0 Sll. VISCONIIB IIB !BAET&,' :-Se elJe. ~ito está nesse 

· caso,- tambem oito está de certo no de estar residindo onde 
,.lhe parecer durante muitos annos, faltando ao servico 'pu-

blico'. , . • 
· . Portanto,' parece-me· que tenho demonstrado em pri

meiro Jogar, que ·a proposição de qne se trata e;tá em um 
caso excepcional, perfeitamente excepcional. 

O Sa. FJGUKIU DI MBLLo _:-Apoiado. 
. O Sn. VIICollnB 1111: ABABTÉ: - Não está no ·caso de 
neohama lias outras em que· se tem concedido licenca a 
émpra;-ados pliblieos com o seu ordenado, está no casô de·· 

. . . ' ' . ... . ··~· . . o Mr· Nane• Gonçalwe• :-:.E' ama··breve 
explicacito qu vou . dar ao nobre senador pela provJIÍcia · · 
de M1náR acerca da resolução que ao· discute. . ~ · · 

S. Ex·., deixando-se . guiar somente pela leitura_.'cfcis 
papeis que teve entre· mãos, euppGe q11e o desembar'gado.r 
de que ae trata, ba ctnco anuas acha·.se f6ra do t~Xereicio 
do seu cargo, e no goso de licenças conLinuadail na'Europa. 
E' um engano em que S. Ex •. se acbl!o~· · . ·. · 

Eu qne estou perCeit!'mente informado acerca ,do qae 
se deu sobre es~e funccionario,. j nlgo ser do met(dever 
dar algumas informações ao senado para que po&u; deli- .. 
berar a respeito deste assumpto, com pleno conhecimento 
de causa. · . . -

O Sr. desein~arg11dor Manoel de .Cerqueirà Pinto so:
licitou e obteve da assembléa geral ama licenca em 1870, 
em consequeneia cdo seu grava estadJ) de saÚde.· Mal nl.o 
se ntilisou dlllla immediatamente, eontianou ·no exercício 
do seu emP.rego, de presidente do tribunal do commercio 
do Maranhil:o até o mez de Maio de 1872. Nilssa época 
partiu entlto para a Europa gravemente doente, e assim j 

tem estado até agora. . . . 
Portanto, o qne pareceu extranl!.o a S. Ex.,: isto( é, a · 
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, pa,·.·:a~o .. ~x1a&e 1 a, . verda~e-:;;e~~ q~~-~~e:e~til do~at,!;a~r ':':::"f·~ki!lu~r,.},~e~~.ii~~~P~l~<':P~O;Y!ncla. ~e M1oaa, :a .. quem 
. ·Eu1opà,deacle.·187t,; e' Cio 'gr·anioellte que: teaho apre- )estou . reapondeo'do,·' sabe\que';: ·segúndo~o~:.ea~ylo!!,do .. pa~- · 
'·Jieaallea;·il(qüe·àae poeia elle·aprovoitar 'esta licença. lament.o inglez,, em 'uma· das.camaras nno~se 'dirigem,cen
··>> Tulgulli~me)ó~rlgado a dar estas explicRç!ies ao senado suras á. outra, nem tambam alli é perlliittido C~llar contra 

. .;..:pára·:quii,.posia.délíberar como entender de justiça. .uma lei em vigor, quando oito é para motivar'algom _pro.-

·_·, Ô>sk~ 'ri•eonde do Blo ·u .. anco (presi- ~~~o~a~a~ !:!~!u~a.':a~=~~gue. Isto é ta.mbem doe regi-
/ ~~~íí)lÕ~ ·.c~OtÍS_~lho) ·:-,Creio 'que o nobrà. senador pela pro- · · · - · :· · 

viucia"<dà·:Minas 'Geraes deve estar satisfeito com a ilifor-. O Sa. SILVEIRA l>Á nioTU:-Isto.é muita rolha .. ;' ···''' . 
maça:o qú~~~acaba de prestar-nos o nobre senador pela O Sa. VISCONDE no R1o BRA~·co (presidente do cÓnslllh~): 

,pr'ovio'cià 'do·'Ma'ranllil:o. · . · . ·,, -0 uobre:senador, que é muito versado no!estylos .:do 
· '' · · parlamenso ioglez, sabe quo a prudencia e o respeito ·CJue 

0. $à .. VISCOll'l>E DB AnnTÉ. :-Em parte estou, porque devemos á lei recomníendam essas. boas praticas; o;• pois, 
sa:o estás in!ermações qlie eu havia pedido ao governo. eu peço a S. Ex. que'faga valor sua. autoridade para res-

0· Sa. v•s'coriDE n.o Rio n~~NCO (presidente .·d.o conse- ta arar Ião· bons precedentes entro nós. Todos· os dias
lho).:,...;..~ste magislrado niio está em logllr nitD' conhecido, está-se aqui clamando contra as le_is em vigor. . 
nem a cinco annos com licenca. · i O Sa. VISCONDE DE AnAETÉ:...:....Ea n~o _clamei. , 

O· SR, Z.l~ARIAs : -Está. ·ha .quatro annos em Lisboa; O Sll. SILVEIRA DÁ MoTTA: :-E é preCiso clamar, por:-
.:'·0 Sn: VISCONDE 00 Rio DuNco (preliden.te du conse- que este é o nesso·officio como legisladores. 
lho) : - Ficou: já averiguado, pelas ju(ormações do nobre O Sa. VISCO~DE na Rw Bn&NCo lp.residente'do conselho): 
aenador pelo Maranhão, que olle usou da primeira· licen~a - Duhi veiu o qne aconl~ceu com a lei d!l'3 do Dezembro. 
em 1872. . . . . . . -~ . . . . o ·sfl, Su;VEJIIA DA. Morh :- v. Ex~ tambem ·. clam~u . 
/os~. NÍ!NES GONI:!LVES:- .Á!!-oiado.. contra ella. 

·. ·o· SR. mcoNDE Do.R1o lluNi:o ÚwesiÍlente do cons~lho): - O Sa. VISCONDE no· RIO BnA~Co (presidente do conselho): 
-.Tamliem está ·reconhécido que o seu estado de sande - Da loi de 3 de Dezembro lambem se dizia ·que era· um 
era. ·grave, e tã:o grava que o nobre senador pelo Maranbil:o instrumento de oppressa:o .•. 
. aupp_õe. que talvez esta licença; se lho Côr concêdida, oito o O 811. S1LVBJR! DA MorrA:-. v. Ex. · mfjsmo 'o disse. 
encontre -vivo. 

.. o si:. NuNES. GONG!LVI!S :'-lo felizmente assim receio. 
o)~.: V!;CONDB ·D;· lho Dn.i.NCO (pr~lidente do conselho): 

-Nã_o sei; pois, se o Sr. visconde de Abaetô tem ainda a 
nec~s~i~aAe de que o gov:erno informe sobre taos circam-
staocias. · · · · 
·.. :o·s~. ~~~CONDE DE. ABAETÉ ; -:' Não, senhor, bastam
•llle··as ··informáções que me de!l o nobre senador pelo Ma
'ranhão. ' . · · · · · ' ·: · . · · 

:: o"sa. ·ns~ONDE DO RIO BRANCO (presidente do címseÚw): 
-Seria caso .de aposentapão em ·conformidade da lei de 20 

. de Setembro de 1871? Creio que não; e nito·é. o nobre 
senador por Minas Gcraes, que se manifesta contra· a dÓn~ 
triua. desta lei, 9:oe a julga perigosa, e qoizera antes que, 
a· aposentação fosse iniciada pelo prDprio tribunal a que 
pertencem os magistrados, · não·· é· S. ·Ex. quem deve pre~ 
tende_r. que o Sr.- ministro · da justiç&, Jogo que soube que 
esse magistrado· se achava enfermo, e carecia de uma 
licença; o sujeitasse a .exame ·o instauras!e o processo que 
·deve preceder a aposentação dos magistrados, nos termos 
da lei de Setembro de 1871. · .· · 
· Niio tratarei agora de derender esta lei:· lembro só ao 
ill~st~e visconde de Abaetti, quê é lidol • • . · • 

O .Sa .. PRGRIDBNTB: - Peço licença ao Sr. presidente 
.. do conselho pa~a observar que o regimento prohihe diri-· 
gir-se nominalmente a um senador. 

O Sa. ZACARIAS : - Cahio no telegramma. 
O Sa. MENDES DB ALMEID! : - Cahio na rédo de amor. 
O Sa. SlLVXlll.t DA .1\~orr.i. : - Use do circumloquio .. 

. , 

0 Sa. VISCONDE DO Rro BRANCO (presidente dÓ.conselho): 
- Quando se publicou a lei de· S de Dezembro, rn não 
era n_ascido para a poJitica. · 
· (Ha um aparte). ~. 

Estava Córa da vida política. 
O Sa ZAcuus :-Mas para o mundo já. estavà taludo. 

(Riso.) "' · · · '· . · 
0 Sa. VISONDE DO RIO BIUNCD (presidente. do. conselho): 

-A''. vista 'das circumstanci&"s em que se acha· o magis.
trado de quem f&lla a proposi~ito . da outra camara, me 
l'are.ce que· o facto não foi bem escolhido' pelo ·nobre 
senador para censurar o Sr. ministro da jostica ... 

o SR .. FIGUEI~A DE MELLO :-Com 'toda a' ra.ziio. ::' .. 

O Sa. VISCONDE no R to DnA.Nco (presidente do c~ns~lho): 
-:--0 Sr. ministro da justiça não· devia oppor~se a uin pe
dido de licença em tAes circnmstancias ; pelo menos,· nil:o· 
se pode dizer que nesta conce~stlo de licença-haja tal 
desvio dos bons principios, hnj a abuso da tal natu
reza, que !JãO se possa explicar o silencio do ministro 
da justi~a, occupado como sã:o todos os ministro~ do 
esfado, especialmente durante os trab~lhos legislatiVIls. 
Só aquelles que não querem ser justos, ou' que não teem 
experiencia da vida ministerial, .podem pr,etender qoo 011 
minietros oito só intervenham em todos os de~a.tes impor
tantes, mas· ató que· acompanhem as discussões destes 
peljuenos projectes, que de. ordinario passam na primeira 
parle da ordem do dia ou cm algum· resto de sessilo •. 

O Sa. BAn~os R.lRRETo :.-Na. camara do~ deputados 
passam sempro em uma só discussão • 
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.:'plet!l' 'torn'ár~a~ô~(t~tií'íiiais~·pàte'iit , . riãii'1nlo·l~Ç'Il'ef )'"::a··~ -'d' ~:··~ t '''•(I~. '!$1 -,<.(( • • " - <;o'~~~~-) 'i~~~' rr~,·-;.t,·· it.1~r.~~t· . ' 
"· : ,-·•. ··:· ·.d .. · 1 d 't · ll llt' . tia. da;,pr,opoetçllo,., i·~I!-•:'~~~-E•~t.- .. -!1!'-!!~ •. !~:r . . c~mo e~·~s. teel!l passa o e DI o as as SI uaç es po ICas. eppoaitoreli das l , ld 'd ·s de m· edicio~ ·:;----~-: ,,.;., ·~.,;,,-,.,.,, 
~ .... ~~.: ......... ,: .._ .. , , _a~u ~.c : ... :~- .. r.~.-.~~--~~L:~.·I."~""f'. 

_,, .• o'Si!:· SILVRtaA DA Mo Tu : -Sim, senhor;' isto é ver- ia dita da proposta fixando~ a ;roie~::ií&vah~ta .-ô~_an~o --. 
. -dado.~6i· > ,. . · -· ·· '· - financeiro de 1871$ a -1876. · ~- •.- :·::."-,: . íJ:·;· ,; :< 

·. :,0 .Sa. v•scoNcE no 'á1o BR~Nco' (presidente do ;onseli1~): 2á parte á 1 hora o~ ante•-~sa:·di~~íiô5dirfj;;~:., ·,·· 
:-_Ora,· como Dilo posso admittir que os ministeriós an.· sição sobre 0 rll~rutamcnto. . . · · ,~ ~:Ff~~:,f~)f(;~~~·:_':, .... 

. ~ ~eriotes nhó Cossem zelosos· da administraciio da justica,: Levantou-se a sessa:o ás 3 ·horas e 1), Ílitnoloa;.,;;f>:r-.~:~(. .. :·~.<:+ ._, . ;,:~~t~~:?:~~u~~~~t=~ J~;sc;:r r::eo~ n~~~/o!!!~o~~!~- ·. . . . . . . . , --"7 . . ~~:~:~~:>t:;~p·j;·:·:;(':: i 
,MJDa.s Geraes· é agora:· demasiadamente exigente. Mas nii.o ACTA EM' 27 pE .JULHO DE,1~7i'~-- },<, ,;;_~:' ·, 
lhe lov;o a ·mal a exigencia, porque entendo que de'ste' 
rigor,· pó do vir o .meio ·termo, · e:n que esteja. a verdade, 
que dova.ser .a norma etrectiva do procedimento, assim -do 

PRJIISIDBNCU. DO 21.. VISCONDE n:· .JAOU.liT; <· 
A's'-tt-horas da ma~liit Cez"àe úha~~d;,·-~,~~~~r~Ü,:(~e governo, coino das cámaras. ' . . . -

· Que h a terideocia, que devo ser tolhida, não. h a duvida· 
alguma,· reconheço· com o nobre. senador; mas seja ju~to · 
e não diga qu~ depende dos ministros pOr tim dique -insu
peravel ·a e_ssa torrente. E' preciso qae cada. _um· de nós, 
membr,os do sen;.do,. e que 'lambem· cada um dos Srs. de
putados concorra para esse dique e ponlui peito á torrente 
(apoiados) • ~ ·; . · . ·· ·. . . 

presentes 29 ·Srs. senadores; a saber:' 'Visconde 'diél'ti.
guary, ·· Alineid• -e· AlbnquerqÕP,- ·Barros 'Barreto;_ ·'J)ias 
de Carvalho.: 'hnrito· de Mamanguape,:Diniz, Ucdbôa·_Cá.·· 
válcanti, Nunes Goncalv6i:l; Fernandes· Br11ga,. harlló .. de 
Cotegipo, b~rlio. da· Laguna, barão de Yaroim, Ciiiz 
Mácbado, barão di'Camargos,- Jaguaryhe, d11que·dé Ca
xiaa, Leitão ila Cunha, Teixeira Jooior1 Antão, Godoy, 
Cunha. Fig11eiredo~ Jóhim, marqoez de Sapucaliy; visconde 
de Ahaeté; viscondll de Caravellas, ·visconde de·Camara·gibe, 
vidconde de Uóritiha, . visconde ,do Rio Branco,. e-.'Ribeiro 

o Sa. ÚcAJIIAS :...:.:Cada um carregue a soa pedra para 
fazer .a parede... · · ' 

. o sa: VISCONDE D~. RIO BRANCO (presidente do ·conselli~): 
..;.:.. • ,:, porque é· impossivel que os ministros possam tudo 
e . ra~am' todo. 

OSa. S1LVEII\A ni MoTTA : -l'tlas esta é a verdade. 

· 0 Sn. VISCONDE DO Rio BRANCO (preridente do conselho):' 
:- Esta. doutrina. 'niío é verdadeira, .nito é da _verdadeira 
escola. · 

·O 811. SILVEIRA DA. MoTT! :~·E'. 

.'. ,O.Sa. viscoNDE no.~Io Bu~co, (~resident~ do_c~nseihoj:: 
---: l'or!llllto, Sr. presidente, eu concl.uo d~clarando . qu~ 
. he1. d~. '(~tar. neste. negocio como o nobre . senador. pela 
provincia do Mar!inbão,, que se mostrou tiio bem. infor
mado das ci~comstancias dess_e magistrado. ; 

·O. . .Sr. zacari~·· pronunciou" nm discurso. que 
.ser~ publipado no .App•ndice. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 

O. 811. PaESIDENTE de~ para ordem do dia 27 : 
-· t_&parte aelt hpra.-Votaçllo· sobre a proposição cuja 
dhcussil.o ficou encerrada. · · . · 

2a. disi:uu1l:o dei projecto dÓ ·senado D de"· 28Ú soiÍré 
a presidencia do jory. . . . · · . . . 

_· _ a a discussão . das proposiçllos da camara . dos Sra •. de-
putados de 187~ sobre pensOes concedidas: . · 
· · N. 2S a D. Maria Francisca Goncialvtis; · 

- N. 26 a D. Rita Araria Mu~ia: de Soq;_a e outr~s. 
N. 668 a Raymundo du Souza Nooato _o .óutios. 

· N. 60~, autorisando nm11. subvctiçiio á companhia de 
na vegáçii.o a vapor Calharincnse. · · · 

d L 
. \ :~·. 

li uz. . . ' . ' ~ - . . .. ; ' <··:~. . . 
. Deixaram ·_de comptirecer com causa particip~d.\'o..: OB: 

Srs. Zacarias, Vieira. da Silva, . .Meodtls de 'Almeidá,,:Si-, 
oimbú, Chicllorro; hatllo de Antonina, bal"li:o de Pir~P,aina, . 
conde de Baepenlly;'< Firmino, Octaviano', Joíiq~e~r~,~Na:.. · 

·buce, Pompeu, ·visconde· de Bom R6tiro, ·viseondo<de'Ni
theroby e Silveira Lobo.· · · · .--. 11 -'· ~-: •. .-;./';' • · 

·: Deixáram d~ comparecer ·sem -e~usa pa._rt~~ipâdo:'~~·-
-Srs. barão do RIO: Grande; Souza Qae1roz; Paula.~~!ess~a, 
Paes de Mendon~, ·Figueira .de. Mello, Paraaaglii';~;'Fer
nandes da. Cunha,. Sáraiva, Silveirà da :Jiotta, .. aiarqaez.,de 
S. Vicente, visconde de Inhomerim, viscoade'dtL:Sooo -,,, 
Frao.co e visconde de Soassuna, · ·. _.>;-;,, ::r,;;t'~ 

Nio ho~ve expe~ie_nt~. : .. --<~;~~:>P 
O Sa. 2• -SECRETAIIIÓ 'l~u os segniole4 - · · ~~;:t~..;:, 

• ~ .. : · .~.. .! • ~. ·.· ·••· ::;.~:~'.~.tr~ 

· P4BBCEBB8 D.l COIII!IISSlO DB. ll!lirlUCI:lO l'UBLJÇA::., .. ;;;: 
' O • • ~ ' r • • I • : • '# O :'•,' :'·,, O 

Mátri'aUia de 11lludante1 ·- · ' ', :~.1 • ' •• ,, 
··A commissllo do instrncfli.O publica ~xaminou;a·:~~op~.;. 

siçil:o da camara dos Srs. deputados aotorisando o 'ioieriiO 
pa_ra mandar admitlir Chr_istcivllo .Baptista Fraitco&exame 
das Dlliterias do 2°i 3°1 {o e 5° . ali nos 'da. escola C8Diràl. 

Na fórma d& informacllo da· e!cola; Dilo p'ódi,-'o ·afamno 
consegúir a gra~a qne implora: po·r ser~' contraria acil esta
tutos . que regem 011 trabalhos da mesma eacola ; e, por
tanto, conformando.-se a: éom'm'issii.o com o que ·exp!Je a di
rectoria. em oflicío do 8 de- Maio do _anno.-pasaadoi ~ do 

·' 'PAI.I.CIIill 
• ,,, •, • .·: 1.1 • ~. ' ~ ; . 

Quo a proposiçao ·nn:o seja à pprovada. : ' · '- ''.,! -
Sala das sessoes, 27 de Julho de tH·H. ""':"' Cunhia Fi

guoirod_9.-Viiconde àG Camaragibe.-Jobim. 



~. , 

·; 

, . 
! 

~· 

:~· co."nmisello de inst~ucçil~ publiea.>ê~P~~~~~d~;~~-")ÍroL :nà~í~":cgue:.as juÍiill~!le, e·ó&:~d~; a c_o~mieell~ de ine;r~cçlto . 
pou9ilo da c11mara dos_ Sn. dep·utados, ·autorl&IUido o ·pubhca que.o estudante Jollo·llve& de ·Montes nlto deve 
iOVerÍio a mandar admiltir a exame ·das ma terias do 1 o ser admittido a exame ·das ma terias' do 1° anuo_ da facul
anno ·da faculdáde.de direito do Reéire, depoiS' de appro- de mediciba do Rio de Janeiro, visto nllÔ 'ter prestado 
vado·em geometria, o estodante Felix Joaquim.Dutra Ca- exame de philosopbia; e por-isso_ó de ., ... 
valc~nti, nio_.' encontrou documento algum que possa jus- · · P!BKCBa · · -
tificar a .diBpeilsa. das regras dos oetatutos' da faculdade; 
• por iaso' de . . Que ·a proposiçlto da outra csmara na:o deve_ ser ·appro-

1' ARK.CKII v ada. _ . . _ . 
-Que ·a prop~aiçllo nn:o deve merecer a appro:vÃ~lio do Sala das commieslies, em i7 de.Jolho_de 1_87 1 . .:...;;/obim. 

aenado. _ :;_ CunhtJ Figueiredo.- Vil conde de CtJmaragibe. . -
·Sala das sesslies,-27 de Julho de 1874.-Cu.nha Figuei· A. commissllo de instruc~ao publica examinou a propo-

redo.'7'" Viscond• de Cariíaragibe.-Jobim. si cito da camara dos Srs. deputados, que autorisa ·o gG:ver-
. A. commi~slo de instrucção publica examinou dev:Ja~ nó- a mandar admittir a exame das· matarias do .1°: anno 

mente a proposifão da camara dos Sra. deput!ldoa, que au· da faculdade de !lledicina. do Rio de Janeiro o eàtudante 
torisa o governo a mandar admillir 0 estudante do Frederico de Albuquerque Góes; depois de approvado em 
4.•: ano o_ da escola pol:rtecbnica Luiz Teixeira Bittencourt a geometria. i · -
novo exame das materias pertencentes á ta e i" cadeiras ~E reconhecendo que nlto ha l'az:to plausivelpara fazer~ 
do 3° anuo, e nas quaes teve approvaçãó simples_. &e ~xcepçio na• regras aos estatutos da faculdade e eín 
. Sende Iouvanl o pretender 0 peticionario obter uma preaença da ultima doliberaçllo do senado ; 11-de· · · -· 
approvaça:o plena · no exame du ma terias, em que foi'a PAREpn 
app!_ovado simplesmente, todavia parece que não convirá Qae a proposiçllo nllo deve ser approvada. • -
abm o precedente, qae sa for _moi repetido póde trazer no Sala das &esslies, 17 de 1ulbo de t87i.-:-Jobim.-
foturo alguma perturbação na ordem doa trabalhos Ctmha Figueredo.-Visco11a6 àe c. amaragibe. · 

· das faculdades. No entretanto é a com missão de 
PAJIBCJia 

Que a proposiçllo seja submettida á discussll() para que 
o senado resolva o que julgar melbór em sua sabedoria. 

Sala das sesalies, 27 de Julho· de 1871.-Ctmhll Fi
gueiredo. -Vi& conde ele Camaragibe.-Jo!Jiin.. · • 
. ~- comíiiisslio de instrucçllo publica, ~xaminando a pro~ 

· ~O&JÇil:o da camara dos Srs. deputado&, mandando admit
~Jr a. exame das matarias do~t o anuo da faculdade de di
reito de S. Paulo. o estudante ouvinte Ricardo Irineo de 

. Sou~a, depois de approvado em rethorica, não encontrou 
JDOIJVO algum extraordinario, que justifique a dispensa 
. das regra. doa estatutos das Cacaldadea, e por isso é de 

PAIIBCI.ll 

·-Que. a ,proposiçllo nlto deve ser appro'Yada • 
Sala das seeslies, em 27 de" Jólho da 1874.- Cunha 

Fi§ueireào.- Vitconà.i ds Camaragibe.-Jobim. . 
O estudante . Jollo Augusto de Albuquerque Maranhilo 

. obteve da. camara dos Srs. deputados a proposiçlo junta, 
quo aotoru~ o governo a mandai-o admittir a exame va~o 
das :materJas do 2° anno da faculdade de direito do Re~ 
cire, - - , . 

Mas a cemmissão nlto davidando, e antes applaudindo 
a coragem do alumno, nlto se julga com direito de opinar 
cont~a as regras dos estatutos da faculdade, que nlto 

·&dmltllm exame val:'o ; e portanto é de 

P4!1KCBII 

· Que a propo1iç1to entre na ordem dos trabalhos para 
que o 1enado resolva como en'tender em eua sabedoria. 

_ ~ala das senlle•, 27 de Julho de 1874.-Cunha Fi.-
~u_llredo • .;_ Vilconàe de \Camaragibe.-lobb. · 

- Nilo convindo &brlr e~cepçcles âl regras .dos estatutos 
das faculdades do lmpeno, sem algum motivo exlraordi-

A. commisslto ·de instrocçllo publica, nil:o encontrando 
documento algum flUe prove o, motivo extraordinario, ·que 
justifique a dispensa das,regras dos estatutos da ra.cul-:
dade de medicina do Rio de Janeiro, a favor do. ~atii· 
dante. Luiz Ferreira Garcia, que pretende ser admitlidó à 
exame das materias do t• anuo, 6 de - · 

l'AIBCER 

Qae a proposição dà camara dos Srs. deputados, · que 
autorisa o gonrno a conceder-lhe tàl- graça, · nllo seja 
approvada. · · · ·· ' 

Sala Ílas aeaslies, i7 de_ Julho de .187 i. - .Cu.niÜJ· Fi• 
gueiredo.-Viconde ds Camaragibe.-Jobim. 

A. commiselto de inslrucçilo publica, examinando a pro• 
poaiçli.o da camara doe_ Srs. deputados, qne autorisa o 
governo a mandar admittir a txame das materiae do 
&• anno da. faculdade de direito de S. Paulo ·o estudante 
Evaristo Gonçalves Marinho, depois de . appro.Yado . o as 
ma terias do 3° anno, nllo encontrou documento algum que 
prove os motivos extraordinarios, que aconselham ·al~uma · 
dispensa daa regras dos estatatos di\ faculdade ; e por 
isao é de ·· 

PJ.IIKCII:& 

Que a proposi2ãÕ seja desapprovada pelo senado. 
Sala d~s commisaliea, em 27 de Jnlho de 18'71.-Jóbim. 

- Cunha Figueiredo.- Viaconde de Camaragibe. 
Ficaram sobre a mesa. para serem· tomados em consi-' 

deraçllo com à• propoaiçGes a que se refe!el!l. 
O Sa. Pl\KSIDENTK declarou que nil:o pudia haver eesslto 

por falta de numero sofficiente de Srs. senadores. 
Declarou mail que a ordem do dia para 28 era a 

mesma jfL designada. 
Em seguida convidou os Srs. senadorel! para se occu

parem com trabalhos de commiasoes. 
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~-·-·,-~-~··:· .......... _··-"'1'·:· ' ' _·. __ .... -.._v.:.~ ... -:.,· .. 

·, ·~:j&a• •e••iio... . . _. . ·ser coliliderado no 1° ano o medico,)ara ser admiUido a 
· .. · · · . • . . .. <.. · . · . .· . .. "":}li: rb, 'i:- ~, .. "';"'~~ ~" · ·fazer' aétô}:Ciépol• ~de~· apprnado no referido .jitpmtodo. 

EILt8, J)~:.JULHO DE;A8':'1· ::,_,. ,: . • -·Em:,pretàn-ça,:da.•tirme ioteaçló em que te aeba·o. -
• , o •• ' · .;~.. •. -·-... . . . senado de nlo conclller·diapenaa daa re1rae doe eatatutoa 

PBIBJDBNCJA, no ••~ VISCONDE DB_' uouABY das eacolas, eenilo em casos mui extraordioarlo•{- em .. qae 
summarlo.- Exi>BDJI~TB .. -Pareceres da com- alei interYenba culpa alguma da:parte-. do{âlamnif; · 6 a 

missilo de instrucçlo ·publica.-Discureo ·e projecto de . comiDisslo de PAIIBCBR -. < ._}_·_~{_.t:~_~' .· 
, lei. _·do Sr. barlo de Cotegipe.-Licença.-Preaideocia . 

do'jary:-Discareo do Sr. Leillo da Canha.-Reqae- Ó.ae seja indereridá a petiçllci janta. .. ':-' ,·• ·: · ' 
rimento verbal do Sr. Figueira de Mello.-Pensiles.- · Sala das sessões, 28 de Julho ·de 18'7&~.:... Cutí714 Ft-

·''Observaçilee • emenda do Sr. Dias da Carvalho.,;_An· gueir~do.~Yi•cend• ds-Camaragibe.-Jóbim•. -· · · - · 
Uguidade doa oppoeitores das faculdades de medicina. A commiuilo de inatracçllo pablica,éxamioaodo á propo~. 
-Gráo de bacharel. em mathematicas.-Força naval. siçllo da camara dos Sr1. deputados; autoriía,)ído o: governo. 
-Discurso. do Sr. barlo de Cotegipe.-Recrutamento. a mandar admittir a n:ame d11 mattrlas do. 3• anno da 
-Discurso do Sr. Meodeã de Almeida. escola de marinha o alamno Joio Aari11to Delllm Peréira, . 

• .Í'e ú horái da .Ínanhli:, ·fez-se a chamada_ 1 acha· depois de approvado em physica, · mataria do to anno ·da 
_ràm ia . presentes 30 Srs. se!ladores, a · saber :. via- mesma escola, entendeu_ nilo haver motivo_ algum-ponderoso, 
conde de Jagaary, Almeida.. e Albuquerque, Barros- Bar- que loese allegado e provado, ·para se dispensar naa··regras 
reto, 'Dias. de Carva.lho, barll:o ·de Mamangaape, mar do• estatutos da faculdade, e por isso 6 de · 
quez de Sapucahy, barlo de Cama~gos, barlo da Laguna, PUBCBR 
Jobim, Fernandes Bra,a, Jaga&ribe, barllo de Cotegipe, Que a proposiçll:o_ seja disc!ltida, mas nlo approuda. 
barão do Ric. Grande, visconde de Abaeté, Jaoqueira, duque 
de.· Caxias, Diniz, Cunha Figueiredo, Cruz Machado, vis- · Sala das eeeailes, 27 da Jalh_o de_187 (,;_Cun71al'iguri· 
conde de !nhomirim,· Silveirà Lobo, visconde do Bom Re- redo.- Jobim • ....;. Yúcond• Camaragibs. ' · · ' 
tiro, Godoy, Zacarias, visconde de Caranllas, visconde ~e A proposiÇII:o. junta da camarà dos Srà. deput~dos, a!l: 
Camaragibe, Leitllo da Cunha, Anlll:o, Nanes Gonçalves e torisando o roveroo para mandar admittir á matricída no 
visconde de Haritiba. , t• ao o o da escola de marinha o estudante ouvinte do _li,-, : 
. ,, Compareceram depois os Sra. Meadas de Almeida, Tei- .ternato Adolpho Joaquim Penna, independente do exame. · 
xeira .. Janior, barão de 'Pirapamma, Ribeiro da Luz, barllo de historia, q~e deverá prestar antas dõ acto daí. matarias 
de lllaroim, Sioimbú, .Vieira da. Silva, visconde de Souza do mesmo anno, . nilo se acha corroborada com documen_.
FraJilco, Paraoaguá, Paes de Mend~nça, Figúeira de lllello, tos qua jastiqaem. o motivo ~:i:traardinario que possa .a a"'- · • 
viscende do .Rio Bnnco, Uch_õa, Cavalcaoti e Silveira da torisar o desvio das regras dos e1tatatos da mesma escola; 
Mottã. -·. - . e, portanto, 6- a commissll:o da ioetracç!o pulilica· de 

. Deixaram .de comparecer co.m causa participada os Srs. · · • ·: :.: · 
Chicharro, barão de Antooina, conde de. Baependy, Fir- P.li\BCIIII · · ' 

. ·mioo, _F. Octaviano, Saraiva, Nàbuco, Pompeu e- visconde Que a dila- proposi,.ll'o, .·entrando em discus•lo,-.l~"ia 
de Nitherohy. / . r- • 
·· · D ·· · .. · t• • d s desapprovada; . . _·. . . . . . :: __ . 
. , ' eJxaram ae comparecer sem causa par ICJpa a os rs. . Sala das sessões, 27 de Julho de 187-1 • .;... Cunha Pi
Souza Queiroz; Paula· Pessôa; Fernandes da Cunha, mar-

. quez de .S. Vicente 8 . visconde .. de Saassuna.. gusiredo. - lobim. - Visconde d' Camaragibe. _ · · _ .... 
- ·O· Sa. PBBSJDBNTB abria a sessão. Leram-se as actas A coinmiBsllo de -ina.tracçlo publica,. nllo encontráliil~~1' 

.. de ·til e' 27. do corrente, e, Dilo havendo. quem sobra ellas dado- algum para conhecer o motivo . por que : a . C~11Jara 
fi __ z_esse ob_ s_ erv __ a_ c.õ.es, ror. am dadas por approvadas. dos Srs. deputado• autor.isa, na proposiÇiio · junta;·; o·; gq- · 

verno a mandar admittir a exame do to anoo da facaJ-· 
.... ·o Sa. ~~ SBCRBT.~I\10 deu conta do seguinte dade de medicina do Rio de JaDeiro o estadante•do carão . 

EXPEDIENTE pharmaceutico Rubem Julio Tavares, acha-se inbiliida de 
pa~er_ dar opinill:o favoravel ao alamno ; e pc:-tente 6 de · 

· Requerimento do Dr. Antonio Henriques Leal, solici· 
tando ama loteria para a conclusão do monumento do poeta P.I.IIICBR 
Antonio Gonçalves Dias.-A' commissllo de fazenda. · Que a proposiçlo entre· em diticussll:o. p~rll. ser desap..;. 

Q. Sá. to SECBBT!~ui _leu os ·se&uintes provada, se o senado usim a determinar. 1 .. 

Sala das sessões, 28 de Julho de 1871;-cunAa Pí-
PAIIBCBaBs DA COJIIMJSSÃ.O. DE IN5TRUC~i.o· P'll'BLJC.l gueiredo.-ViiCOIIdB de Gamaragibe.-Jobim: . 

Matricula d' estudantsr · Nilo deparando a commissllo de instraccllo publica com . 
. ·-A commiss&:o de iostrucçlio publica examinou Ó requeri~ documento algum que justifique o molivÔ .por _qae.poesa 
menlo que. ao sen~do dirigia o estudante JrioeuLimaV'erde, ser dispensado 'das regras dos estatntos das.raculdadea de 
alle~ando que, tendo· todos os exames preparatorios exigi- medicina ilo lmperio o 6Stadaote ouvinte A1l'onso Heni-iqae 
dos pela lei para matricular-se no curso medico, fóra infe- de Oliveira· Duarte, é visto que não será regular maodal-o 
liz no exame de algehra, havendo sido ·reprovado ; mas admittir a exame das. matarias do 10 anoo do curso phar-

. IJUe, ,desejando· aproveitar o tempo, requeria a graça de maceutico da faculdade de medicina do Rio de Janeiro, 

/, 
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Sessão ent ~8 de JU:lho':· . . . . 

segoná~~:o,p~r.m}tte .a proposi~lio da,camarll dos. Sr~~ .de_po_-
tados ; e.· portanto 6 de · · 

PAIIBCKII .r 

Q,uif. sej(discutida, nias nito approva·da.: . . , 
. Sala'daueuões, !8 de Julho de 1871.-Cunha F1guei~ 
redo:_:. Vi1conde de Camaragibe.-;-Jobim. 

A pretençito do estuda~te Jos'é Te~eira.!Iacbada, d4 
ser_. ad!Dit\ido a. lazer bXam.e das matems ·do 1• anuo da 
facúldadê ·de diréito de S, ~auJo, depois de approvado ~m 
arithmetica e geomP.ttta, opplle-sc o~e só ás regras dos 

·estatutos; da faculdade; como áo pensamento máoifestado 
pelo senado Íla presente sessltD i e portanto é a commisslto 
de iostruecilo publica de · , 

o,. .. • , L I . -

• · • )~ -, · "" 11 ~~·:v(l~· , .. · 

~m que o senado tem. cónce'illdo' dieJieJJaa-dilll regras dos.::· 
~statulos da escola, é de ., ...... ~:.:•:. ,:;::-. ·/ ., <•· · 

· P!JIBCBR 

· Que a ~roposiç1l:o não· sej & . n pprovada. ·: . ·. 
Sala das commissões,.!7 de Ju!ho de.18H;..,...Jobim;.-.·o.· 

Cunha Figueiredo.- Viscónde de.Camaragibe •· .. · .:.·· : 
Ficaram sobre a mesa para serem tomados ·em corisl- ·· · 

deraç~o com as proposi~ões a que se. r'e~crem: .. ·;' · '·;: · 
.' O·. Sn. PnssrnEN~B z :-Sogue.:se .a :aprescnta~ll.o dos .Pró.:. 
Jectos de lei, indicações e requerimentos. . , , :, : : .. ; .' .. 

·O Sn. nA.nÃo DE CoTEGtPll: :__:.Pego a palavra. . . :: 
o Sn. 1'1\BSIDENTB':-Tem a palavra o nobre' senador·~ .·--: ·. '.· . ·, ' ...... 

. PA.IIECBR . O Sr. barão de Cotegl.pe :-Sr. presidente~ · 
· · · ha poucos dias o meu· amigo, digno senador pela provin.:•: 

· Que. a pr,oposiçlio jun~a da camara. dos .Srs. deputados eia do Amazonas, · aprosentou . um requerimento pedindo ' 
nilo seja approvada. .. . . · informações ao governo a respeito d'a estrada· de ferro' ·· 

Sala. du ~essões, 27 de J'ulbo de 1874.-/obim.- do Madeira e Mamoré; Eete pedido parecia ter por fim'' 
Cuflha. Pigüsiredo.-Visconde ds Camaragibe.. · d~pertar a attenç1l:o da governo para. aquell~ estrada ••. 
· Á ·· commissilo de instrucclto publica, el:nininando ·a pro- O Sn. LBtTÃO nA CUNDA.:~ Apoi~do. · · · 

Poaic.l!.o. da ea.mara ·.dos Sra. deputados, que. auto.risa o 
d d O SR. BARÃO DE CoTEGIPE:- ••• e induzir o mesmo coverilo para mandar· admittir a ·exame· as materras. o . . 

·1· anno da faculdade de medicina da Bahi:>. o estudante governo. a propô r os meios qtie julgàsse. convenientes para · 
Ttberio Rodrigues de Araujo, depois de approvado: cm a soa realisacão. · · · · ... · · · ·,, ··· · 
algéb'ra; oito · deparou com documento algum que prove Nito · far&i ã ·historia da 'projeetàda estrada do Uadeira·: ~ 
algum. moti'l'o ~xtraordinario,, que possa justificar a dis~ ~· M~mo~é- Por oecasião de occupar a pasta dos negoci~s.' ·, 
pensa das rtogras dos estatutos da t11culdade ;· e· portanto estrangeiros, no minis'terio de 1 G de Julho, tive de examj:;.· •. 
é de nar as propostas da. Bolivia e as co.ncessões feitas. ã com:::.•: . 

PUECRR panhi~- para· a constrocÇ1l:o: desta estrada; é fi'qtiei coovencid:~~~ · 
· da grande utilidade qne ·ena traria não'· só ã llolivia;'' : 

· :'Que a proposici.o não eej& approvada. ·· . · . como tambt.m ao Brasil • Seria aque\la a mel~or via Jia·r~; -. 
tlala das scssõês, 27 de Julho de .187 4.;-Cunha Fi- a exporta~ito da maior parte dos pro duetos da Reptiblicí( 

gueiredo.-Jobim.-Visconde de Camaragibe. Boliviana e para a importação dos que honvesse ·de ré.:.. 
A commissll.o de instrucçrto publica examinou a proposi- ceber em retorno. · · 

rll.o da ·cl!nara ·doa Srs. deputados, qao antorisa o governo . Â~nda, senhores, nutr_o a mesma c~nvic!)~O. _ . , ··~;; •. 
. á mandar admittir .a exame dRs maiorias do t• anno da. D1ga-se o guese qutzer; nem a vra do Pacrfico, nem ,;c: · 

fa\cu\dade-do medicina da Babia o estud!\nte de phnrmacia a que se dirige a Cnrumhá podem disputarapróferencia';í ':;'~:. · 
.Manoel Francisé:o .da · Costa Junior, depois de approvado estrada de ferro do Madeira a M:imoré. · Entretanto. a.:;:':: 
em historia. • companhia que se organisou - em ·Lond~es ·lutou com~: ·: 

.No entretanto 1ê-se do requerimento do mesmo esludanto grandes difficuldad!ls, chegando. ao. ponto de quasi n~_o; 
que elle pede dispensa do hi5toria e pbilosopbia para ma- poder ~ontiooar com as obras, em coitseqnencia de coo-. : 
tricular-ae no 1° anuo medico. dietas entre ella e o empreiteiro com quem ·as contrata'rã~-

E'; poi!, viato que segundo a ultima ·da liberação do se- O estado em que ee acha não é, porém, lito desanimador: .' 
nado acerca da dispensa das regras dos estatutos da fMul-, que não possa a emprez& ir por diante, vi~to qae exiote 
dade, nlto se póde conceder a graça pedida i sendo a em ser quantia não menor do :t 1)80.000 debtioadas ã . , 
commisslto de con·strucçiio daqoella e~trada, tendo sido já despendidas 

PABE..CBR nelJa 30,000 ;!!,, . ' . · '' 

Qne a proposiçlio sej& dasapprovada. . . O Sr. ministro da ngricullura, em seu relato rio aprcsen-
Sala das se~sõea. 21i de Julho de 1874:_Jo71im.-Cunha lado ao corpo legislativo na presente sess1l:o, pronuncia-se 

Figueiredo.-Visconde de Camaragibe. · em sentido favoravel ã protecção que nos deve merecer. 
aquella estrada. Ni'io lerei todo o artigo qne vom á 

·-li; COD:tmis~lio de instrur.ção "pnblica considerou na pro:-; pag. 110 · do• mesmo relatorio, mas apenas· alguns trechos 
posiçlto da camara dos Srs. deputados, que autoris11. o go- muito resumidos. S .. Ex. por exemplo, depois do expor o 
vemo a mandar .adoiittir .a exame das materins do to anno est!ldo da empi·eza, diz 0 .seguiote: «Não eàcilpará de ~ertC). 
da faculdade de medicina da Babia o estudante ouvinte li· vossa atlencüo 0 muito 'que esta cstl'ada deve nprovoi-
Francisco de Paula Bittencourt, depois de npprovado em tar ao ImperiÕ.u · · 
geometria. · _ Mais adiante : (lendo) ~Embora mais que no Brasil ' 

O alumno nlto dá a razão de força maior, que o ltou tntllressc á Bolívia o est,,bolecimentó dns communicncões · 
vesse impedido do prestar em tempo o exame que lhe projectadas pelo Amazonas, por ondo teriío sabida. os ricos. · 
falta e como nito se ac!1e el\e comprebendido nos casos ; prodactos da parte Oriental daque\111 Repnblica, não ó, 
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·comtudo::·lle~~;:)!ii.·~ ~~~lt';trã ·o·,: lmperio, e at6 meam.o·; • -·PRIMEIRA PARTE. DÁ :ORDEM. DO' DI!,· : · :, : 
para o res&o'ilit'commer~lo do mundo, -que de prererene1a · ·' -:· · ' · .. ·· · · · ··''::'t·LJ,;c:·:.·tr.-.: · 
i l.inha .do Paiiiftco· ôs transportes da Rsp.nblica ae elld~&uem , LICBN.!i.l 
pela r:oliâ Oriental,· que 6 a mais rica e populosa porçle · _ Votou-se e~ I• discasallo, . sáha' á em~nda dá c:CimiiÍIU.: 
do territorio boliviano. -Para tornar saliente esta impor- alo, e roi approvada a proposiçllo da 'eámà.ra' ilcii:S~a;d"epm:-: 
tancia/ basta ponderar· que 0 ·preço dos transportes de tados o. 70 do corrente. aooo, coocedeoclo. · Jieliiç(·• &.o .. 
mercadorias· das coatas ·do' Pacifico a La Paz rerula bacharel José Antooio de Araujo Filgueirat; · · ·.~ . · ".· 
sempre.por ,lO O~ a tonel!lda, quaodo pelo oceano Allaotico Posta a Totoa_ a emenda, Colappronda e adoplada ·a 
podia' descer a 80~000.» · proposiçlo com a e!~Jelida para pa.ssar i. 3• cliiC~IIo. ___ til 

A' vista do que, conclue o Sr., miniatro : . , .. 
« Silo iocontestanis a11 vantagens que o IIJiperio p6de Paasrnr!ftcu. DO. IUBY . . . · ' 

alcançar com essa nova linha de communicaç!les ; e como Entrou em 2• discas11o • .prejectó D do -~~rrent. - . 
o auxilio, que em ultimo caso se poderá. exigir do Estado anuo, relativo i pmideacia do jury. . 
para a. coastrucçlo da estrada,. oito excederá a uma ga- . .. ·.: · 
ranlia de'. juro de 7 °/0 para .o capital addicional de . O •r. Lei,4o. da C~DIIa •-~r. presr~eate, 
I, {00,000, .. parece-me conveniente que habiliteia o go- · a ~dopçlo deste proJecto pelo~ senado aera um grande 
vern0 .para conceder á..empreza.a g!lrantia, comtanto que ~riD_IJ!Ph_o para aque~l~s que aq~J ae.opp~zer~~-á roforma 
só o ,faça depois de empregada na mesma estrada, e sob JD.d1c1aua do ex-m1o1st!o da JUS~Iça, o·· Sr. :naconde .!de 
sua· ftscalisaçlo a reserva de ~ lSSO,OOO, quue acham N1therohy. Será. am tr1umpho, dJ~~, ~orque. ·o··aeoado·:sc! ·- . 
em deposito. . · · recordará.- de que um doa pontos ma1s ·comllatrdos de•· sem .. · 

. . . . . lhante rerorma foi;justamente ·o da pmidencia · do' jiuy' 
. o· Sa; 'LBITÃO DA CuiiB.I. : -E é uto justaaente o que por cleaembagadores •. Entlo.eu, e outroa, collegaa, qlie.noa: 

.diz a compauhia na sua r.epresentaçito. · · o~pozemos a· eua excantrica idja, fomos · deaaUendidoa. 
. O' 81. uaio. DB CoTIGIPB ·: -A companhia-avalia· as pelo ·illustrado autor di reforma, e.por aquellet· que, .. yo-. 
obras,· ·até a súa concliJslo, em um Diilhlo de .libras ater- &ando entlo em maioria aea&a casa, concorreram para IJIII 

a vin_emos.lei do paiz; · · . ·. . · . . : ·,. · 
linas: tem já empregad_ae !- 30,000, 8 em ser_ ou depo- Felizmente, senhore8, antea que o .honrado sena·dor pelá·. 
'eito. _ -~ '580,000 ; ped~ortanto uma garaoha sobre as província da Bahià, autor do projecto em discallloí:o apre:;·, 
~,. ~00;000 pará le .. •~t..~ esse capital, e poder assim coa- d 

6 
. d . • . 

cl.uir .. a e~trada. O ~ll;i'filíàistro com. . toda a razio impiSe sentasse 00 sena 0• e que 0 .s tlveasemoa ' e emJttlr'Opl•. · ·: 
· , · · niio acerca delle, [o mos antecipados e justifiéadoa pelo .. 

como ccnidiçllo que este credito biO seja gar~atid.o. ~enilo Sr. ministro dãjusliça actual. . . . •.. ·· .... 
d~)itl_is de-empre·gadas a~,:f. 58,0,000\ que AJuda. elustem ,·Quem tiver lido com attençlo· o relatorio ele·< S. E,;., .. :ha _ 
em :ser: . . . · . · ·. - - . -d~ forçosamente concluir ·que,. salvàa a_s. é_ ounli.ieociu 

, E~~Íleste sentido que·eu apresento um proJecto com os · d l'd · d -d · · · 'ai s · · 
meu_· i_··. illuatres amigos senad. ores ·pela_ província do_ ADia- e as reservas proprla& a .110 1 arle. a e mlnJslerJ ·'o 1';'.~1• 

d 1 nistro da justiça alli se pronuncia alJerta e claramente. con• · 
zólias' e 'Pernàmbuéo· e peco ao Sr. ministro escu pa por tra os pontos càpitaes deseii. reformá~. Assim S. Ei. moltrã 
téri adiantado ãquillo que esperava que elle fizesse, afim até á evidencia, baseado- em factos diarios,.q· ae.o paiz_ :ftcoa. : ' 

· ~.clê .ser hábilitado com os meios neceasarios. Como es,amos com a· suá. ·policiã completamente detarmada, ou anttl::lém 
::no· terceiro mez de sesslo e at6 hoje não appareceu· 0 policia, com a reforma, · que tanto aqui bilparatmqi~-: ;7? ~ _ 
·projecto,·· eà,· entendendo q11e a obra é de. grande utili- · Pauando a outros pontos da mesma reformai·o Sr. :mi--

- ,,- dad~l:piua ~8 doils Estados da .BC!Iivia_e do Brasil... . nistro da· justica. proliUDCia-se niuito claralnénte coaíra:.i;~ 
oósa. c.u~su1çio Do SJNJMDú: ":""" ~poiado. elles, e notadamêate contra o que Cai·óbjécto 'do projec~ · 

" · · em discusslo. · . · ' ; ·.' ·. · ·' _..,;;., : 
-. ·();,,.8~. ·D~~Io··~• CoTBO;~B; "'- • .-. e ;eri muito vau- Além das razões, que ci honrado Sr. ministro dajaali~' : 
tajosa · á.s províncias do Pará.. e do Amazonas, ouso mnndar adduz o o ~eu relàtorio · para pedir a revoraçlo d11"ar&igõ1 ., 

á. mesa· o .seguinte projecto, e peço ": favor delle. a pro- que commetleu a presidencia de jury a· deáémbargadoreii' ·· ... 
teccllo do governo. (Vulto b~m.) O proJecto é este (lendo:) os factos teem demonstrado· que' semelhante dlspoaiçlo dà ··.· 

- •. ; · · · · a ova lei, ao passo que se tornoa quâaiimpratic&veli per-: 
PROJICTO DB LBI turbou a . marcha da administraça:o da justiça nas taes 

comar,caa especiaes, levantando cooflictos · · deaagradanis 
entre desembar«adores- e juizes de· direito a ponto .de ~&6 
sujeitar a processo um daquelles maristrados aqa.~ mesmo · 
na Côrte por or~em do goverao. . : - . . . 

A. aasembl6ã eeral legiala~va resobe : 
A.rt. t. • O goYerno fica antorisado a garaatir os 

juros de 7 "/o ~obre o capitl!,l addicional de :t 400,000 
-á companhia da estrada ,de Cerro·· do Madeira·e Mamoré, 
depois de emprecada na mesma .estrada a reserva de 
:t 580,000, que 1e acha em deposito. 

A.rt. _!.• Ficam rovoga~as 'as diaposiçiSes. em contrario. 
Paço_do:aeoado, !8 de Julho de 18'2i.-Jarão ds 

Cotegips.-Leitão da Cunllm.-Cunha Figueiredo. 

·. Ficou aobre a _Diesa ·.para aer aubmettido ao 
mento opportunamente. 

A.l6m ·das razões, dizia eu, exhibidas ao relatorio -da . 
ja.aliça, . nós poderíamos apreseatar outras para lmpurnar ' 
a disposição da reforma, .de que ma- estou occapalido. E_n;. 
tretanto, tendo 'sido o projecto 11m discuiallo aceito, pelo , 
que temos observado, quasf unanimemente pelo senado, 
at6 mesmo pelos que aq11i votaram pelo artigo que o pro
jecto re!oga, seria impertinencia de minba parte prolourir 

apoia- o debate de um· projecto, -~e nlo' tom por ora soll'rido . 
, impagn&çito e que uaturalmente a nlo aoffrer~ Eu• llmi:. · 
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tar-me-hJa, por: conseqaenela; Sr .. presidente, .a '\'o lar sym- • aa euas emendas era· o mais improprio. ~ue _c~n~e~~~ se. 
Jtolicamente. por ·eue, se .all:o tivesse de dar uma brevíssima· pó de. 

·resposta ao honrado senador pela pro-víncia d_o Cearà, que .
0

. · . F··,auEIIIA. · b" M 
1 

·~ ·· .·. ><., 
'\'eio, permitia-me S. Ex. dizer, demorar a passa1em do Sa. .,. ZLLO.:-Pe o eontrar1o; mu1 o 

.projecto com· as 8111eodas que estio sobre a 'mesa, e contra proprlo. · · ·· : 
as quaea me pronuncio e '\'Otaiei em .occ11sillo. opportuoa. . 0 Sa. LBITÃo DA. CvNDA. :-Diz 

0 
honrado membro· que 

· · Quando orou o honrado senador pela província do ., á b d d d 
C_eará, .. q:ae nllo está presente, tratando de jastillcar.as . é muito proprio. Neste caso,· .,, Ex. ter a· ou a e. e 

1 8 d dizer-me por qoe razllo, se entendia que este projecto, que 
I. ~e emendas e sendo enlil:o impugnado pe o r;presi ente aliás tin~a sido apresentado antes, do seu, er~ o.logar 

.conselho, eu tive occasilto de, dis.cutindo o adiamento proprio para, por meio de emendas a~elle, revog.armos.C) 
que enlllo S. Ex. apresentara, dizer de passagem que nll:o re,imento daa relaç!les; por que razilo mandou,a Jriosa·u.m 

_ couco_rdava com S. Ex., quanto a extrema oppósiç!to que · . 1 d -1 'l Na:· -
f&idà ao· regulamento expedido . ultimamente para as re- proJecto eepecla ' renran o esse re;-u amento o com-

I E . 1 prehenilo. · · - ', . 
JaçGes do mpe~iP. sta proposlçlto levantou ce euma, a . O senado ha de . recordar-se,. ao meoós' esc honrados. 
meu vêr, lnCandada, d& parte :de alguns dos · hoo~~&dos ·· d ·u d d 
membros dil.opposic.llo conservadora. ao -actu&l gabinete, sanadores qae ouviram o discurso e 1 ostra o sena or 

Ss pefll. província do Ceará hilo de lembr&Nii .de· .qua . 
como se ea fosse obrigado & alto atast&r-me de • EEx. s. Ex. dirigiu-me exclusivamente 0 seu discurso, pro~ 
em ponto alram de doutrina. I h d · 
. Sr. presidente, ou aco. mpanhando qualquer gabinete, ou vocou-me mais de ama vez para que e_respon esse, pai:& 

que justillcaue os pontos do regulamento das refaç!I!!B 
fazendo·lhe.opposipio,reservo-meliberdade ampla para pro- combatidos por S. Ex. Tendo eu tido a satisCaç!to de· ouvir 
ceder de c:cinCormidade com aqulllo que me dictar a minha attentamente ao honrado senador, .cumpria-me fazer 0 que 
coosciencia. Se ser governista, oa oppoeicionista·,· é acom- fiz'-pedir a palavra para satisCazer aos desejos .d_e s. _Ex. 
panbar o governo, qualquer qae elle seja, em tudo e por d d" 
tudo, renunciando o direito de apreciar seus actos; ou ra- Sinto, porém bastante, Sr.· presidente, ter e a Jar 
zer-lhe. ·opposi~llo extrema. sem reconhecer em nenhum· o,cumprim.ento desse_dever. O .senado comprehlinde, re
desaea. actos conveniencia do servic.o publico, declaro a pito, que do que se trata é de revogar .o artigo da.reCorma 

que commetteu aos desembargadores a · preeidencia' dó 
V. Ex. e ao senado que nunca na minha vida politica hei jary ; trata se simples e exclusivamente de revogar, e 
de. ser governiat& nem opposicionista 1. Nunca, s~nhores; · · d · 1 ~ d · · · " · · · · ll · l"t" 1 d · .. quanto antes, uma dispoSIÇão prejnc iç1a .. a mlntstraç .. o 
me cera a. pnx o po 1 1ca a pon o e oa apo1ar um go- da justiça. Como é, pois,.qae ~!~?J:os de-emmaranhar-
Terno qualquer em tudo e portado cegamente; ou fazer-lhe mo-nos. n& discussão do rerulamento das relaç~es 'l. Com 
opposiçilo extrema a ponl~ de desconhecer aquelles de seus que fim ? . . . . ·. . .. 

_a_w,s-qn61>1LP&recem conformes a11a interesses da socie- Em primeiro logar, 0 nobre senador deve a!telider a que 
dada, para como taes apreciai-os. · · · :a ma teria do projecto em discuasilo é geralmente. aceita, 
: PorCa.nto, desde que eu, lendo o regulamento expedido applaudida ~nesmo, ao qae parece, pelo senado, e que a 

ultimamente para a relaçilo dos districtos, e vendo que revogaçilo do regnlall;lenlo das relaç!les é materiá ~que 
elle : enppria · lima · necessidade; mórmente ·tendo o poder nrá muito controvertida, pelo menos. Eu, por exemplo, __ 
legislativo craailo mais sete relaç!les ao· lmperio, e sendo já declarei ao senado, • repito, que hei de defender em 
por isso ·absolutamente impraticavel o regulamento de grande parte esse regulamento, e do mea conceito serilo 
·t_898, porque mciliTo nllo o hei_· de confessar e defender '1 outros senadores, e defendei-o-hei, Sr. presidente, come~ 

.. Em. oceaeillo cipportuua, senhores, eu do me furtarei .çan~o. por !llos~rar . que o projecto do honrad11 senador·' 
ao dever de e:xhibir ao · !ena do quaes os· fundamentos de até lnconslJiuctooal. 
Diioha _opinilto; hei de discutir com os honrados membros o Sa. M111085 tB AuunnA :-Isto 6 forte. 
e mostr&r, at4 onde poderem chegar os meus· recursos 
intellectul\ea,- que os honrados membros nãn teem rázão . O Sa. LEITlo DA. Cu!'!l.l :-Pina mim ó liquido que am 
em se opporem, co.ino se oppoem, ao regulamento de que regulamento do poder executivo, expedido exclusivamente 
íe trata, ao menóa ·com a exageraçilo com que 0 tem em virtude do preceito c'onstituciooal, que'commettea·essa 
feito 0 n. obre senador pelo Cearâ. poder a attribuiçil:n de expedir regulamentos' para á boà 

. execu~!to das leis, não póde ser revagado, pelo modo por 
·Entretanto, é intuitiva a inconveniencia, a inopportuni- que quer 0 honrado senador que seja o dàs relaç~es. 

dade de dilcnlirmos boje a revogaç!to desse rfgolamento. · . · . 
· o projecto em discussllo trata siinples e exclusivamente O Sa. F1ouErR!· DE MEL LO:- Prove esta proposiçito •. 

de rengar o &rtiso. da reforma judiciaria, qae commeltea O Sa. LBtTio DA. Cu11aA. :- Opportunamente, em occa~ 
aos 'cleaembargadores a pre1idencia do jury. Como é, pois, si i! o competente, Cal·o-hei. O ~honrado senador quer cha
que o honrado senador pela província do Ceará, esque- mar-me agora para uma dhcusslto que eujá declarei 
ceado-se at6 de \que ha na mesa do senado um projecto inopportuna ; não posso acompanhar a _S. Ex., sinto eitre~ 
de S. Ex., revosando o novo regulamento das ·relaçaes, mamente nilo dever hoje discutir o regulamento das rela~ 

·· organisa emendas ao mesmo sentido e vem inopportuna- ~!lee que niÍo ·estã, que nr;;c pó de estar em discuss~o, mesmo 
mente encaixai-as no projecto em discuaslto? Nilo com- porque . S. Ex.. nito qni:c que estivesse, porquanto! desde 
P,rehendo. A;l6m do,inconveniente de embaraçar a adop~ito que o honrado senador apresentou um projecto· revogando 
de um proJecto reclamado instantemente pelas conve- especialmente esse regulamento,· é intuitivo qí!B reservou 
niencias do serviço da administraçllo da justiça, S. Ex., para a respectiva discussilo a apreciação. e analyse de 
que agora chega, me permitta dizar-lhe que o lOII'IIr para todos os argumentos que se apresentarem, .quer pr_õ, quer 
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. contr& ci riigul&merito. Como qúer, pois, o honrodo senador~- _.O: l!iJr. zaearla• 1-Nio, .pedr a. p&lávr&:para 
obri11ar-me a disculir .hoje o regulamento das relaçl!es, euetetitar o projecto, porque olle nlo tom sido combatido~ . 
quando o·q~e>eatá e o que _conv~m qu_e esteja· excluaivaM o Sa. NliNBS Go~aÚ.VBS :-:Apoiado-. . - ' 
mente em d•scusell:o é a prestdeneta do Jnry T • · - - - .I - -· 

· .O Sa. Z!cuu.s :-Ainda o -nobre saaador pelo Ama;;. 
';0-·Sit.-,.frouBtU. DB MELLO :-Tambem estilo ém disM zonas; que acabou de orar, nada. diSiie con~aJ,_projeclo: 
eussiio·:as emendas_ apresentadas. - sm &i. · 

' O Sa<Lst~lo D.l Cutur.l ::-Portanto, Sr. presidente, O Sa. LSITio u Cullo.\:-Declarei, pelo contrario; que 
. pronunci_ánilo.:.me, ·comó :me· pronunció, a favor do proM· adoptava o projecto.. _ · 
jecto,·_teiiho de vott~r,_bem·á·ineti pesar, contra'as emendas o Sá. Z&CARI_AS :-A sua duvida·- a reapost& d_ àae_ men~ ' 1 

do honrado senador; - - - -- ' - - - - - - - - - das; Pedindo, portanto, a palnra, tenho por fhn uilicamon_-:-
:· · O Sa. ·F;oiiÍia~ ·na M,SLLO :...:.Mas, ao -menc toque d~ ·te rogar ao nobre aotor das eme.Jidaa- a g~aça tle iettral~e, 
leve em qualquer doa pontos reCatados. para que a discussiio do projecto nilo ·seja _perturbada~ . 
-;o Sa.- LBITici. DA CUNU4 :-S. Ex. terá a bondade de Todos;estilo de accordoquanto·a este ponto: opp'osicioniiÍtat, . 
aci'editái'Mme. :. nilo deixo de ter 00 devido apre~o a proM liberaea, conservadores, todos estilo accordea. Agora íjQaríto.~ 
vocaçilo·.:que- me fez ·para.·- discutir--os pontos das suas á. opportunidade das emendae e ·sua procedencia, flcar& · · 
emendas ;' ~ai -de fazei-o· em, occasill:o opportuna, e' esta para outra occa,sill:o. - · ~' ... 
occasiilo será sem duvida quando. entrar em discussll:o o I o Sa. LEITÃO DA CtrND! :-Apoiado. 
proprio · projecto d_o ·honrado senador. Ent:to nós dis~ . 0 Sa. ·zAcA~u.s :-Espero que 0 . nobr~ _senador pelo 
cutiremos • o regalamento das. relações,· e eu mostrarei a Ceará, reconhecendo a razilo do· mau pedido, ha de adhei'ir · s; Ex: que·' DilO- tem razll:o na exagerada opposi9lO que & elle;- . ' - - . .' -, . 
lhe faz,' até porque ·, • • Nada mais tenho a dizer. _ . 
' o;$a. FIGUBiRA DB M:ELLO :-Aponte desde já algum o Sa. FIOUE;B, JJS MsLr.O. :- Pe~o' .a pàlavra •. 

pootó em- que a minha argumeotaça:o oilo tem fundamento; 
-: .. O.Sa._LEtTio u .. CÚNIIA. _:-••• vario_ 8 pontos p_or. S. Ex; O·Sit. PRBSIDBNTE:~O- nobre senador'já lallou neata 

discusslio as vezes que· permitia o regimentó. _ · · 
impugnados.· • - · o Sa. FrotiBI~.l ns"lrlst.Í.o:~ Nilo, senbôr, .. falle(ama · o· Sá-.- FtouBIBA lis · MBLLO : -Ao menos .um. . . • - · - - · -

'··o si:'Líilrio ·~A, Curur.í: ::.:..: · • flz~ram parte' do·-regu.:. ve~s~~. •Dwr-DB ,CA:vuoo:-Fallou' a p;Ímeir~ vei:_pr:-;, 
lamento .. ~· · · - pondó o adiamento, 'e fallou a segunda., Bl)bre a 111ate.ria. -

.O 'Sa. -FJotrsta.l !lB- MELLO :-lato • palavrlio. Siio as notas que eu tenho. . . . - . ·: .• ; .. ,.., :: · 
· ·· O Sa. LBtTio DA CuNn =~· .. á requisiclto d~ S.- Ex. ·O ··sa. FrotrEIIIA: DE. Mstto :-- Bem; lilio . insistirei; · 
·-' _., - · · • · - ·- • ·. · · Callarei'pela ordem, afim de ·declarar -ao senado_ .que:· 

-O. Sa. F1ouBiBA · DB Muí.o :- Não, senhor; nun~a ; eu estava no meu completo di~eito . apresentando emen-: 
nilo ha nenhum, nlio pó de· -apontal-:o. da à &'Um- projecto que di~iâ re~peito · á_ reforma .dé .Jegia:.; -~ 
.. ' -~ Sa •. ÚUTlo D.l CtrNUA :.; Hei de most_rar então, laçitu-j~icillria-.- A~resénlando essas emendSJ, o&ci foi 
,Sr. presidente; que, por exemplo, nilo era possível conti~ m~u flm protelar & ~1scusslto de. -uma reaolu~lto reaiD(ente _ 
nuar a sinecura. chamada...:_presidencia das . rela~IJes- ; . u_til, como reconhe~1 em t~dos os meus dt~c11rso~; mas : 
hei da perguntar ao no~re senador_ como podiam continuar Blm melhorar :as leu que aetuah;n~ote t~e~. 81~0 · ,!!ol~da~ . 
as Ct~ltas ao tribunal, contra as quaes s. Ex. com. tanta ou desconhecidas pelo .Sr. m1o~st~o da JDS!Iça._f!ea.e~-: -
razlto·leclamou. S. Ex. terá eotlto a bondade de dizer~me vo-me, entretanto, para, em occaa1il~ opp_~rl~na, r.espo~~er 
c_omo _se _podia conceber que, creadas mais setúe(a~ões nÓ caba(lbente 80 n.obre _senado~ peJa pr~v~nCia do Amazt 
Jmperio, podessem essas relações reger-se pelo regula~ nas! o· qual,.embora tiVesse s1d~ por ~1m emprazado __ para·, 
mento de . .1833. Mas, .senhores, repito,_ tudo isto bfl de ser a dtscussilo, nilo ~pre~eotou n& ~ccasJilo, em que ~~~ou a 
para .Iogar competente. _ palavra sobre a matena, uma s6 ldéa relutando ~s mtnh~s 

ob1ervaçiies. Portanto, emprazando-me e emprazando ·c; 
nobre· seõador para a nova discuss&:o, que :deve ter lógar -
qu·ando se discutir o meu projecto declarando sem· eft'eito 

O S• .. FrouiiÍaA. DB Mstto : -·Basta que refute um só 
,ponto: ' · 

. Õ .sâ. Lal'rio' DA _ CtrND.l : ...:... Já disse que niio posso 
a'companbar·_ o honr~do senador; m&e repetirei' qae oiló o 
Cacó já, nlto porque niio me julgue habilitado -para dizer 
iJn'oiediatamento alguma cousà .em re(átaçilo' aos argu~ 
mentos de S. Ex., mas porque JUlgo inopporluno fàzel~o 
nesta occasiiio. . - . 
· . Por .. ora limitoMine a declarar ao senado ,que, votando 
peló_ ,'projecto que. oslá om diseussllo, do 'nlustrado senador 
. pela. provin~ia da Bahia, hei de_ votar contra aa emendas, 
que o vieram embaraçar do honrado senado_r pela provincia 
do Ceará. · · · 

o regulamento das rela~iies, pe~o agora -ao senado que :me 
permitia retirar as minhas emendas,_ nilo porque as·julgue 
deslocadas, mas sim .para apre~sa:r a- adopçlto· do ·pro- · 
jecto, em que parece que todos· c11ncordam, e ao mesmo 
tempó como uma demonstraçlio de acquiesceneia •ao pedido _ 
do- Sr. senador Zacarias e da· muita ·deferencia que ·ello 
merece~me; · 

Consultado'· ·o· -senado, consentiu na: retirad& .das 
emendas . 

Continuou a discassã~ do projecto. · -• 
Posto a votos, foi approvado com a emenda da com• .· 

missão para passar á 3• diséu~s:lo. . . . L·. 

-, 
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;,(). Sa. Nuna GOIIfUUS requereu .verbalmente a dia
pene& do íntersticio, e o senado con_sentiu. 

mesmo que diz o decreto, e •erviu-se. doa .mesmos 
termos.. · · . · ., . . : ·. · . .. ,. 

Aqui estã o parecer a. 6 deste anuo, assignado pelos 
PBNslJis membros da commisslo, liDe diz -assim (lendo):: · . 

-. Sepia-se em S• discuuãó e foi approvada para ser di~ « A commissil:o de ·peasiles e ordenados, 'tendo exami-
rigida · á . sancçlo imperial a proposiçll:o da camara dos nado as cópias dos decretos de '31 de Janeiro de 18 74 
Sra. daputados, n. !5 do corrente anuo, concedendo uma· que concedem pensões, é de·· parecer. que se adopte o 
peasil:o ·a D •. Maria Francisca Gonçalves. .. . _ seguinte projecto : · .. · · . . ._ 

Socuiu:-se a 8" disrussil:o da proposição da mesma ca;,. Art. 1.! Ficam approvadas as pensões concedidas, etc., 
mara" a. 26, .do corrente anuo, concedendo ptnsiles a e a de 811 measaes, repartidamente, .a D. J~s~pha Mi-
D. Rita Muaiz de Souza e outras; . · · chaela Ri~aad e D.llfaria Emilia Rigaud, viuva e filha, etc., · 

a qual peasa:o, junta ã pensão de 18iJ que obteve.do meio 
O Sr. Dias de Carvalho : -Sr. presi- soldo, prefaz a do soldo que percebia o. mesmo t • cirur

deate, comquanto eSta resoluçil:o já tivesse passado em gião quando Calleceu. .o · . · .. • -:. · · 

2• díscusslo, como veio da outra camara, e a commiss-ll:o Foi, pois, esta a proyosiçlio que a, camara :dos Sra. de-
de· pensões ·e ordenados n!o tivesse feito observação ai- potacioa approvou. . . . . · 
guma a . respeito, todavia eu soÍl obrigado a o1l'erecer Ignoro, porque não tive tempo de ~xamiaar donde :pro· 
uma emenda.por parte da mesma commissão. veio o engano; mas entendo que, nilo havendo a camara 

Na:o é, senhores,. o desejo de óft'erecer constantemente dos Srs. deputados feito alteração ·alguma no decreto, 
·. emendas ás proposições da outra camara que .nos obrigv que concedeu a pensll:o, é claro que a· app.rovou:tal qual 

algumas vezes a aàsim proceder. Demos· esse parecer por fora concedida; e, se o senado não tem intcnçilea de eme.11,. 
que aos 'convencemos da justiça com que foram attendidas dai-a, como creio, a emenda que a commissilo oirerece de
as agraciadas ; mas escapou~nos o engano que houve na ve ser approvada. .E' ella assim concebid~!- ::-•Em logar 
redacçlto da parte relaliva ã segunda agraciada.! emendas das palavras-comprehendendo-se nesta ultlma .. pensão o· 
portanto, que a commi~silo efferece a esta proposição all:õ meio soldo que percebe a r_eferida viuva'?""digi~sa .: 
póde .deixar de ser ace1ta.pelo senado. Eu larei a parte sem prejuízo do meio eoldo que percebe a reCenda viuva.» 
dá proposição á que ella se refere (lendo) Estes slto. os termos de que ordinariamente se t6em servido 

. cc .A.rL 1.0 São approvadas as seguintes pensões .••• - as resolucões sobre esta ma teria. . · · . . . 
• ~ ; e de 82$ repartidameate a D. Josepha Michaela. Ri- O eenádo tem ouvido a explicaçllo que eu dei por parte 
gaud e D. Maria Emília Alves Rigaud; vi uva e filha etc.~ • da commissão, e é lambem e.m nome. della que eu otrer~ço 
comprehendendo· se nesta ullima penslto o meio soldo que esta emenda á ·sua ileliberaclto. . . . · 
~ercebe a referida vi uva. » . · Foi lida, apoiada e posta· em discussil:o coojul!êtamente 

··_ã-rel!!.!~çll:o,· portanto, que ve10 da outra camara diz o .a se&uinte • 
contrario dõ ·decreto da concessilo. O decreto da coacessilo . . . . · . . - . 
exprime-iii destem'Oa~ (_lendo) : . « Hei por bem. conceder- Emendá· d propo1iplfo da c~mara dos Sra: depu!~dos, que 
lhe _repartidameate a pensliO-~_e_8iiJ mensaes, a qual,)_::~. ..1e~UI?J.O_P.~ a pensao conced1da a D. Mana Emll!a. Alver 
~quantia de 18~ 9ue, obteve d~:mei_o aoldo,.prefaz')l!endo !Já declare~_outras. . _. .. . .. 
aoldo que perceb1a o mesmo cuur)Iit01 q'".n~~ ''""~"u; · hm ·1ogar das palavras::·:-c.ompr.~b~nden4o_-:-se· .nesta ult1· 
dependendo, porém, esta mercê da approvação da assem- ma penslto o meio soldo que percebe a referida viuva-di
llh!a G~ral. • . . . · ra-se : sem prej uizo do meio soldo que percebe a .referida 

Nos mmos deste deçreto estã subentendido qua a. in- viuva.-Diar de Carvalho.-'-Leitào da Cunha.- Vieira lia 
teoçllo.~o.goverao_Coi conceder a esta viuva a filhas uma Süva. • . · 
q'aantia equivalente ao soldo que tinha. seu finado marido Posta a TOlos a proposicão com a emenda, foi appro-
e pae. Este negocio foi examinado na camara dos Sra. de- vada e remettida á eommiisa:o de redacçiio. 
pulados, e a commisslio propo~ a resoluçlto no sentí.dc .em Seguiu-se em s• discussão, e foi approvada para ser di-
que. esti . ceaeehido o decreto ; foi por cooseque~:~cia um ririda á saac~lto imperial a proposi~ilo da mesma calDara · 
equivoco . de redacçll:o , porquo, determinando-se nesta 11, 68, concedendo pensões a Raymuado de Souza Nonato é 
que .fica compreheadido o meio soldo na pensão, terá esta outros .. 
de ser reduzida na quantia de t8iJ, quando o decreto diz 
que se junte o meio soldo que as agraciadas ja percebem 
para prefazer a quantia equivalente ao soldo· do finado 
official, que era de 100&000. Parece-me,. portanto, qua 
estã beia claramente exposta a questão. Se se approvar a 
propoei~lto da camara dos. Sr. deputadas, prejudica-se .a 
parte na quantia de 18,'), porque se manda que os 8i.,'l 
comprebendam o meio soldo qae ella já .percebe, quando 
a eoncessllo do governo foi para. que o meio soldo se· jun~ 
tasse á pensão, e foi isto mesmo que deliberou a camara 
dos Sra. deputados, como passo a demoast1 u. A. commis· 
silo de pensões e ordenados da referida camara, quando exa
minou. este negocio e apresentou o seu parecer ao pro
jecto de resoluçil:o á outra cama~a, dis!o. exactamente o 

SUBVEN~i.O Á COIIIP.lNUU. C!TD.I.RINEICSB 

Seguiu-se em 3• discussã:o o foi igualmente approvada -
para ser dirigida ã sancça:o imperial, a proposiça:o da 
mesma camara n. 602, autorisaado uma subvenç!to á 
companhia de navegação a vapor. Catbarinease .. 

GRÁO DE 11ACIÚ.IIEL EM IIATIIElll.lTICAS 

Entrou em 3• discussllo e foi approvado o projecto do 
senado, relativo no gr~o de bacharel aos ·alomnos da 
escola polylechnica, e remettido ~ commisslto de redac~ilo. 

ANTIGUIDADE DOS OPPOSITORES DAS PACULD.liES ' . 
Dll IIIBDJCINA 

Se;uiu-11e em aa discussil:o eom a emenda approvada 

.I 

r 
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em;l•,.e.Coi approvada com ella-;e · remettida ··(I; comlliis- para qua.o corpo legislativo conheça como t irqut nta, 
silo "de redacça:o, a propoeiçll:o da camara doe Sra. ·. depu· · e veja 111 o systema· é: ou nlo o mais connnitote.. .. ', 
•tados n •. 16 do corrente anoo sobre a antiguidade ·dos Feita esta observação geral, notarei agora que. se con-
oppoaitorea das Caculdildss de medicina. · ' · . serve ainda o corpo de imperiaes marinheiros de Matto 

~<•!IÇA. N!V!L Gros&o. Este corpo, .11e corpo .se póde chamar, creado com 

' 
·Entrou .em 2á discús'o'"~t~ pr~J·ecto. de lei fixando a duas companhias, teve por fim guarnecer oe navios daque)la 

~ divisão naval, qu~~oodo, estando oós privados da oavegaçlo 
força naval para o aouo financeiro de 1876 a • 1876, dos rios Paraná 8 Parag'\tay, nlo 'podiamos:aupprir.com·a 
no art. 1.o · - .. · marinhagem necessaria a tripolaçlo 4os navios, que ahi 
. · 0- Íir. barão de Vo,eppe :_;_,Sr. presi- estacionavam; mas .boje que com a maior (acili~ade. pó
dente,. como que impellidõ pelo babido venho dizer algumas de-se enviar a marinhagem e os navios necessarios além doi 
palavras oa 'discússlo das •forças de mar. Talvez que o grande que· convém ter -a IIi permanentemente, para .que (azer-ee · 
interesse .qae . me intpira a sorte da ·nossa armada, faça despeza com _o estado ·maior e menor. daqueUe_ corpo. e 
parecer-ma isso um denr superior áquelle que me cabe conservai-o aem a necessidaae, que dictou sua creaç~o.: 
co'mo. representante da nação. · e por.ventura contra a disciplina, para ter alli apenas· o· · 

Nio me proponho aloogar·me em consideràcões sobre a diminuto numero ·de 7 i praças? '- · - . , 
admioistraçllo· da: marinha; pr6tendo a penai tocar em ConYiria, portanto, na minha opinião. acabar cQm · o 
alguria pontos, m'ais para dar occasiilo ao illustre miaistro chamado corpo de imperiaes marinheiros de. Matto Grosso; · 
.para explicar-nos . as suas idéas~e assegurar~nos dos seus Se acaso essas 71 pracas de· que ·elle ·actuahneote se 
projectos do que com o intuito de formular qualquer cen.:. compõe fazem falta, o que irão creio, porque, completo· o 
aura; que mui longe está do meu pensamento. numero dos imperiaes marinheiros na Côrte, teremo11 mli11 

·Começarei por uma observação geral a respeito . do '!98 praças, numero superior a todo o cor pu de HaUil 
modo da. fixaçlo das nossas -forças navaes. Já em outros Grosso, poder-sa-bia augmentar ·mais uma compatlhia no 
tempos fiz notar a diferença dos ~ystemas que. se·· podiam Córta da e assim. preencher-se o serfiço. · . ·.: · ·· 
adoptar na fixação destas Corças, considerando-as ou em Mas a . nossa gro .. .:e difficuldade, Sr. presidenté, ·alo 
relag!to aos navios que devem ser armados, ou ás praças está aqui; .está no supprimanto do pessoal necaãsario para. 
que devem ser embarcadas. Quer por nm, quer por outro· .guarniçllo dos navios da armada~.O relatorio .do illuetra 
systema, chega-se ao mesmo resu·ltado. ·. · · . ministro dil. n.arinha, sob eate ponto de vista, entristeceu-

.. o. methodo, àdoptado entre nós, de marcar-se. o numero me, porque vejo que, em yez de se augmentarem os rêelÍr"- .. 
de praças e na:o o dos navios, nlo me parece de . certo o soe para cuarnec~r os nossos navios, esses recursos vlo•~e 
mais apropriado ; mas, attentas as nossas circnmstancias, rareando, va:o~e tornando meóoa valios!2_s. As ilossás e11pe• 
e o unico admissivel na actualidade, porque a nossa es- ranças neste ramo d.o serviço · marítimo fnnd&--~:~~!::õS.:. 
quadra está composta da tal maneira. que o corpo· legis- j)BCialmente na creà.çll:o • ll& ... m.!!.auteoçilo das ~8mJ1ãnhias 
lativo não poderia, mesmo ·sob. informações do ministro, de: aprendim· -m.a.ti:.:AIIifós. P,ofum cafculó mui raioavel 
declarar quaes os navios que deveriam ser ármados. · das baixas annuaea, ~ne tetm os corpos ~e· .lllàrinhà,: ~~':' 

'Portanto, aceito o modo por·que se flx11m as !orcas nes- tando completas as CO>npa,!lbias de aprendizes mar1Dh81f.08, 
ta propostà, notando. todavia que aquelles que.não· o exa- por meio d~llas podiam ser preeücbidaa essas ·baiXas; 
mioambem·,.podsrão acreditar. que na. realidade fi%amos entretanto, em logar·de'se au,mentar o uiime.ro das praças 
ap_eoas o numero-de 3,000 praças.para ciri:umstancias or- das &~lmpanbias de aprendizes marinheiros,. njo c_om dor. 
dinarias o 6,000 para· circumstaocias extraordinarias, que elle vae diminuindo de dia em dia. No anuo· de 1870 
qua11do a ·realidade, Sr. presidente. é que fixamos para Linhamos, conforme se reconhece do relatorio ~o ' nobre· 
circumstan~ias ordinarias.quasi 6,000 oupoucomenos,sen- ministro, 12 éompanbias de apreadizes, qu• ·continham 
do· que para circumstancias extraordinarias, em •ez de 1,261 praças,· faltando para o . esta~o c~mpletô tp~ai~ ·.ó 
6,000 praças,. poderá o ministro elevai-as a 9,9ô0 ou a duplo, p~is que deviam ellae conter 2,i00praças. . ··' · 
tO,()OO·._ , . . . . A ddéa de que as companhias de apreodize11· marinhei-
.. Se . considerarmos que o corpo de imperiaes mari- roa eram o mellior 'viveiro pará li guârníçll:o "da'J!OB&k 

nbeiros .deve compór-se de 3, t 9 il praçàs, o batalhilo naval esquadra, tinha ganlio tanto terreno que entendeu-se que, 
de 1,4110, o corpo do imperiaes marinheiros de Matto estendendo-se a creaçlio· ás diversas províncias lflie. ainda 
Grosso .de -20i. praças, . e que .a marinhagem -actualmente as não possuíam, obteríamos com mais facilidade o ,pes
compiie"se de .289 pra~aa, podendo elevar-se a '!mnumero soai necessario para essas companhias, e crearam-se' ·maia· 
ind~finido (note-se bem), reconheceremos que presente-:- quatro companhias. Temos actualmente 16 e oa]tii de · 
me11te. a fixação das forças é de cinco ,mil e lautas praças. fixaç!to de forças autorisa-se o governo p~ra creàr-sa 
Ora, como.nã:o está fixado o numero da m~rinhagem, que mais uma. Mas essas 16 companhias, nno·contando a:. do 
póde ser obtida por meio do recrutamentO" ou pelo engaja.-' Piauhy, que ainda Dilo está organisada, as 15 compan~ias 
meato, e por consequencia este.numero é indefinido, o mi- teem apenas 95l,praças. De sorle que do anno de 1870 
nistro da marinha,· completando os corpos e procurando para cá, augmentando-se o numero dali companhias,· filei-" 
obter-por,engajamento ou recrutamento· praças de mari- litando-se,,por conseqnencia, o engajamento ou obtençllo 
nbagem,poderá eleva·r a Corça a um numero muito superior ·de aprendizes marinheiros,_ em vez de augmentar o numero 
áqueile qué na realidade eetá marcado. destes,_tem dimitinido. Neste andar ein breve este.mesmo 

Este metbo·do me parece vicioso. E' o adoptado pelo recurso ba de falia r· nos. 
nobre ministro, ou o segui lambem, todos os ministros da ·ora, poderão estas companhias aind" dar para supprir 
marinha.. o eoguiram; mas ..faço estas observações· apenas: as baixas no pessoal da armada 237 praças, que deram 110 
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anno panado ? .As baixas, segando o relatorio do nobre 
ministro, andam : por conclusito de serviço em 261, por 
isencito 12, inspecçito de sande 33, sentença S, ao todo 
309 ·; hito de augmentar em consequencia da diminniçito 
do tempo de serviço e nito poderito ser snppridas pelos 
menores. 

Donde me parece, Sr~ presi.dente, que a creaçito deseae 
novas companhias DitO teem tidó principalmente por fim a 
obtencito de ma.ior numero de menores, mas porque cada 
um de nó!l entende que faz· um bom presente á ena pro
víncia, exigindo a creaçito de uma dellas, como se isto 
podesse trazer-lho ama grande vantagem. 

Se na realidade os orpha:os, que por ahi andam aban
donados, se os meninos qne vagu·eam sem a menor edu· 
cacito Cossem arrolados nessas companhias, · não só seria 
da·vantagem para as provinéias, como principalmente para 

· o Estado, · para a marinha. Maa 6 o contrario o que 
V. Ex. v6; entretanto ainda nesta lei se diz : " O governo 
fica autorisado para crear desde já na cidade de Maceió 
uma: companhia de aprendizes menores, semelhanto ás que 
existem . ein outras províncias marítimas. " Eis mais um 

. empreeo p~ra algum official de marinha e fazends, aluguel 
de ··mais. 'Unia casa, sem utilidade real para a marinha. 

E demais, se. o relato rio do nobre ministro diz que ainda 
oito existe. na província das AlagO as esta instituição, por-. 
que as inCorma~ões que recebeu do ~espectivo presidente o 
induziram a deixar de tisar nesta parte da au_torbação 
legislativa que lbe fora concedida, o que se segue 8 que 
o artigo additivo torna-se inutil. 
, Eu quereria que se fizessem os maiores esforços par.a 
com)!letar as companhias de aprendizes: mas sei que gran
des·~~:.~~«dllõ -se oppoem ao augménto dessas compa
nhias. 'o qtfe notó é o seg'liif~A : Onde o commandante da 
co.mpanhia .é mais activo, tv,~88~~~-Jiê;;nt;rssse-~ela insti
tuição, ellas aogmentam ; ma. · iiJ r'o o commandante 6 
menos cuidadoso e olha para a · · antea como um meio 
de vida do que como uma inslituiç, capaz de regenerar a 
marinha em relação ao seu pessoal, as companhias vão em 

• decadencia. V. Ex., lançando as vistas pára o mappa, que 
vem no relatorio do nobre ministro, espanta-se de vôr, por 

. exemplo, que a província do Pará tenha apenas 52 meno
res na sua companhia, quando. se sabe que é uma das 
províncias onde. maior numero de menores se póde obter, 
onde já n\scem, por assim dizer, marinheiros • 

O. Sa. LEITÃO D.l. CuNn.l. .-Apoiado. 

as -cousas, é !&zel-as mal. Porém o que deaejo, Sr. presi
denta, 6 que haja um systema, que este_ systema s~ja 
seguido, que não venha um ministro estabelec(lr uma cousa · 
e venha logo outro revogai-a ; emfim que haja uma meta 
Oxa, a que se procure ches-ar. , 

Alguns querem que o aquartr.~~!)nto dos menores seja 
a bordo, niio convindo que haja.aquartelamento em terra. 
E' quasUto que parece de hygieoe e oito compete a mim · 
decidir ; cuido, porém, que aquatteUar menores, na idada 
em qne elle8 entram para a companhia, ·a bordo perma
nentemente, não í conveniente (apoiados) nem á disci
plina, nem á moral, .nem á sande dos mesmos me11ores. 
Com os quarteia em terra, em que elles fa~am exercícios 
pbysicos, que mantenham e desenvolvam sua" forças, e 
uma embarcaçito em que aprendam aqueUas man~bras 
proprias e acostumem-se á vida do mar, com viagens que. 
f11çam nas costas das províncias em que estil:o as compa
nhias, tirar-se-ha um resultado vantajosisshno. Nito 'se 
pó de prescindir de um :L pequena embarc~çrto, em que esses 
menores facam pequenas viagens ao lon'o das costas e 
desembarquem nos ·pontos mais povo11dos ; mostrem 
como são tratados e vivem satisfeitos. 

Isto anima a população.; ~s paes, vendo como ~!to· bem 
pensados os menores, darlio facilmente seus filhos, e .os~ 
proprios meninos terão vontade de entrar para a compa7, .. 
nhla. -

Mas conservar a bordo meninos cacheticos, quasi pre
sos, sem exercício, sem bons dormitorios, é. pessimo sys-
tema. . 

O nobre ministro tem perto de si um exemplo muito' 
frisante. A companhia de aprendizes que temos aqui no 
Riu de Janeiro esteve por muito tempo aquarteladà em 
Villegaignon. E' escusado que eu diga qnaiis · foram os . 
re~ultados de semelhante aquartelamento, junto . até .co.m 
o corpo de imperiaes marinheiros que alli está. Creió que 
o nosso illustre collega, o Sr. barlto da Laguna, for qn.em·. 
promoveu a sabida dos menores daquelle Jogar: Colloéa-:-. 
ram-nos na Boa-Viagem; tem-se. feito muitas de~pezas, 
com esse aquartelamento e niio obstante n"ada se tem,, 
lucrado; . . , 

O ministerio da marinha tem comprado na hahia do Riii 
de Janeiro algumas illÍas pua convalescença. de doentes e 
outros .misteres. Parece-me que alguma·dellas podería ser 
aproveitada com mais vantagem para aquartelamen\o dos 
menores,_· mesmo porque, sendo um ponto.maritimo, pode
ria Cacilitar os exercícios em escalares ou embarcações 
destinadas para esse fim. · 

Eu lembro esta medida ao nobre ministro. 

O Sll. B.l.aÃo DE CoTEGJPE :-0 mesmo âcontece com 
Amazonas. Rio Grande do Sul, · 38 menoras, quando o 
Ceará tem 63, o .Maranhão 65, Paranaguá. U, etc. 

Aqui ha o que quer que seja, má administraçll.o das 
companhias, f11.lta de zelo nos seus· commandantes ou 
desidia dos j nizes do orphiios ; mas, quando o governo 
quer, tudo se consegue entre nós. O ponto está em 
mostrar qu~ quer devéras ; mostrando que é ·por 111era 
formalidade; pouco so consegue. Estando pe~suadido de que 
este ponto ó do grande vantagem á marinlla, o nobre 
ministro, fazendo questão, verá que, se as companhias 
niio se completarem, ha:o de ficar muito proximas do seu 
estado completo. 

Os nossos corpos de marinha, incompletos · como ·. se 
acham, não podeudo ser snppridos pela companhia de· 
menores, ha necessidade de recorrer-ao ao recrutamento 
e engaJamentos e para obtençiio do que se chama propriae· 

Occupando·se deste assumpto, suscita o relatorio questão 
quanto ao aqulirtelamento das companhias. Eu sei que nem 
tudo se póde Jazer om um dia. ; querer que se precipilem 

mente marinhage~; . . 
Ha queixas, o já tem passado como ax1oma que niio 

temos pessoal recrutavel para as necessidades da marinha. 
Tanto assim so julga que no, projecto do recrutamento; a 
marinha na realidade fica despojada do direito de formar 
a sua forca pelos meios até hoje empregados, indepen
dentomenÍe do ministerio da guerra, sendo este JODÍnisterio 
quem manda fazer o alistamento e sorteio e depois entrega 
ao minísterio da marinha ••• 
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O S11. z~r..I.RJAs:- Que fica am posiç!to muit.o sabal· fatoro melhor,· que-necessariamente ·ha ~e. vir, .1e persis-:-

1 terna·:· ..,._ . · ' tirmos, como espero em Deus .que persJstJr~mes. 
e Sit •. ;v.u~io Dll! COTE:IHPI! :--••• os que ft)rcm Dftces- o Sn. LEITÃO DA'.CUNDA. :..:.. HaTemos de ser amá p"'7 

n:.;iv.e ao soniço da armada. tencia marítima, _quer queiram, quer nlto queiram •. 

O Sn. l'.ut.óNAGu.í. :-Eile não aceita ialo. . o Sa. Bulo DE CorBGIPS:- Veja-se o_ que. diz o 
1 O Se. 'liAP.!o DE Co:rSGIPR :-· E' vardade qu,; houn illuslre miuistro no seu relalorio. Sir.vo-me dos dados 

ama emenda declarativ:~referindo para ensa iim oB ill- officiaes, embora incompletos, porque, emllm, slto os me
dividaos qua Jlzessem'J!I~'dOS dislrictos l!SYlCa O llaviae:l. Jhoros que DÓS temos e OS mail proximos. á verdade. 

O Sa. P~lu.NÀ.~·Bk~".<' D~~.:~·sol'!e 1g;~ f.•;sm 09 distric:os I O illaslre ministro apresa~ ta. a rel~ç~o . do 'pessoal do 
~· na•raes 6 fiaviae~(t'ÍÍjéitos iiÔ minihti\do d•t f!:Ierra.. · trafico dos portos de 11 provincias mar1t1mas, faltando ~e~e, 
\ '"Í. / · . · · · .; · '·.' '"" '.c ' :;. · . _ que silo Amazonas, P1auhy, Ceará, Parabyba, EapiTliO 

' · . O :Sa,.Llnrio ,»A.;.;Ftm.U.t. :-l'ul'<i: l!!.lO mQndarem. os S:tnlo, Paraná e Malto Grosso; Nas 11 províncias de qàe 
1'1· lDIUillrQS ,,·.para A ~t'Jllba il OS iJilrl!eU&!>S para O OXeTCIIO.! ha. noticia, sabe-se que O numero (e niio ha de.estar ei:a- , 
I I, o. ;.s.a·.:ZM. 't, ... l.~.:~·:.:..:..nei::emos es~~ queslãi'i, que. é in- '! gem~o, mas pel~ contrario_ di!Dinaido) dós hom·e.as. d .. e m~r 

, . ·.candesceol~~ ):~;:.,.... ;r.~cr:ptos nos ddrerentes d1str1ctos 6 de 17,9.1i7. Duite: lia 
} ·~. .. . .. .' A:.Sn··.ii~ft'xo·.~E Con:am: :-Eu dissé em uma outra ~>•aace numero de escravos. Não; ~s escravos .. s~~ente 

· -.. -'~~-:.,.., '"íl,i!cn~~iio·q~é !l· .. :~o!íre mini_gtro da meriuha devia );l:Ji;nar I ;ão _;;MS; resta~, ~or consequenc;, .12,9i_9mdmélao~ 
· pelaindllpecdenCia da ma.nnblnJ moào do form;;r as StliH~·~sc~J.ptos nas .capllaDias ~os. portos. altam a.lnd.a .. as.p~o 

·G'u.ii'rnicões · vmc1~s a qne Já me refer1, e, suppondoqae ellas.nito dar!_o 
• · . . . . • I menor de 6 ou 7,000 pess~a.s, porque ent~e ... ellu ~s~:, o 

. O Sn_. ZA~.lniAs .-Apol:l.tlo, 6 uma .ransn.c~ão, .qtHl I Amazona~, que é todo mariiimo, o Ceará, .que tem gran,de . 
não se pótlo ,azer. e:;:tenslío de costas, o Espírito Santo,- -o Pariuiá e. etc, - -
.:. . C . · ·• ten1os por ~oilsequencia, segundo dados officiaes, .110,000· · 

.. O Sa. DARio DE. OTEGIPB .-;-Em to dr. " parte a ma- " • 1; • 'ptos na·s cap1·tan1·as dos. portos· .. · h.- · d · · d t · · , · ..,omen .... vre~, 1oscr1 . • . . .. 
r1.n a nanca e1xou a- ~argo e ou ~o mlnis,e:w 0 ser- Pcrgt1n!o eu : de·quanlos homens precisa anuaalmente ·a· 
VIÇO de formar as «uarmçGes aecessana~ aos nav1os. 1 m&rinha para preencher as baixas anoaaes ·1 · Eii ·sappo..; _. 

'O S~. ZACA.~IAS :.....;. E' um serviço especial. ! nbo ,:rae nt:o precisará de mais de 500 ·praças. Calcal.o 
· .' O. SR. ualo DB CouaiPB : ...;..... O que tem acontecido, e esse o um oro, p~rqtie sito !í,OOO as pr9:ças q~e nós ~o'de: 
o que pó de acontecer entre nós é que, oito sendo satllcien- mos ter ~o bat:..lhão naval, corpo d~ 1mper1aes .marinhei-

! tes. . • · ros, mar10hagem; iliC. . • . _ 
!!, · Coutando r-a ;;: f, certo numero de pracas sah1das · •las 

.. 0. Sa. ZAcAaus : -Isto é o~lra cousa. companhias h~ ; ~;dizes marinl\eiros ; (po_demos esperar 
. i ·o Sa. iualo· DB CoTEGIPE : - .•• os meios da marinha, quo essas comp-~ !" ! tenham algum cresc1meato, mas as 
I isto' é, oito podendo ella obter ó numero necessario de tomemos no seu \"CC jldo- actual) e supponílo que sejam 

~ 
b'ómens · dedie.ados á vida do mar para forn:iar as gaarlli- 209, vem a restar 1J)O homens a pedir á iascrip~ão uia- · 
çiies dos oaviõs, o ·exercito as suppra ·com um certo coa- rilima. . · · · · · 

I tingeate de soldados de terra. E' esse UI!! dos males. de qaé Parece-me que em SO;OOO. inapriptos pedir-J~ 300, oito 
i se queixa a :màrinha franceza. Deixar, porém, a cargo de é exigir grandes sacrillcios á popalaçilo, nem enfráqaecer· 

outro· ministerio·o sapprimento de recrutas para a niariuha uma industria, que devemos acoroçoar. Não procéde o ar· 
éo·que- nllo julgo conveniente e o que reputo am grande gumeilto.de que precisámos-animar. a industria .marilioia ., 

1 mal. e que seria p_ara. ella um grande mal retirar aunualmeote 
~ Mas ser! verdade que nós não tínhamos, como se disse, um certo numero de iadividuos, quando se considerar que 
~~. esse pàssoal recratavel para a marinha '1 Cre_io que não. esses iodividuos podem ter um nnmero. menor ele annos 

.. (>.' Sn. z ... cuus :-Apoiado. de servico. Ea não qaizera por exemplo que élles servissem 

L_ 

· · · tantos annos quantos· estito obrigados a ·SBr,ii:' os que ·VitO 
:0 Sa. ualo DE CoTEGIPB :-Querer-se julgar .da uma para os corpos de imperiaes mariahoiros ou.do batalhllo 

iastiluicito, porque ella oito produziu immediatamenle todos naval ; quizera que servissem am numero de annos muito 
os fructos necessarios, 6 oito comprehender o alcance dessa limitado, dous ou Ires, e depois. passassem á reserva· da 
ioslitaicão; , marinha para serem chamados em tempo de. guerra . ou 

A. crêaçiio das capitanias dos portos leva por principal no caso de uma. necessidade urgente~ • 
fim a inscripçito •marítima. 
, (!)ra, o que é a inscripçito marítima? E' a relaçlto de ~ Sa. PÀRANAGUÁ ::_Apoiado. 

todos_ os homens da vida do mar, desses homens que ·O Sa. nulo DI CoTBGIPB :-Por esta fórma teremos 
devem corupOr os contingentes aecessarios' para guarnecer homens, senã.o completamente marinheiros, já dedicados 
os 11avios da. armada.· Esse péasoal 6 tanto mais impor- áquella vida, já conhecendo as aguas do mar salgado; e 
tante quanto maia extensa é a aavegaçito :, e porque não teriamo1 feito as!im a educaçito do8ses iadividaos, que 
temos ainda ama navegação de ·longo curso, segue-se poderiam ser depois empregados na nossa nàvegaçito 
qao a institaiçito deva cahir, -fazendo-se lodo o recruta- mercante. 
monto por intermedio do exercito, deixando-se de continuar Nlls nitG temos navegaçil:o, dizem. Mas, senhores, pode
a ioscripçlio? Porque presentemente nllo tiramos deli a· mos tel-a o já a temos, posto que em pequena escala. O 
grande. proveito, não devemos deixar do aguardar um mal os lá em se querer entregar lado a estrangeiros ; é 
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·mi• ter entregaNÍe aJaqma cousaaoa nacionaes, fazer.alguns 
esforaos, conceder-lhea alguma protecçloaioba, facilitàr 
alíaâa meio1, qqe ullo e1tou encarregado de indicar, mas 

11istro, porque, se o. culpasse, culparia a,JIIi~. ém primeir~ 
logar,-que támbem por alli já paaaei. . _ .. ·: • · ;:. ' 

Mas· pênso -que era j~ tempo. de adopiarmos e; seguirmos 
Ukol syslema do restauração da e1quadra· e nllo· ;vivermos 
diarianoanto a nriar. Assim nllo haverâ.·progress.o. A _guerra 
do Parag'uay já nos obrigou a esforços ex.traordinados ~ 
a obtermos am material· matitimo . sómente destinado e 
apropriado· âquella guerra. , · · · · 
· . Mas: todos que estuJ.aram -algu~a cousa de. marinha; 
previram que, acabada a guerra; llnbamo.s .necessidade de 
renovar o nosso material por· tornar-se illlllil .quasi todo o 
que neJla· tinha servido. Nn:o só p~rque hoje as êiirums.tan
cias mudaram, como tambein pela prog-reBilto que te_em 
tido as construcçll~s e os meios de át.aque', ll,.'defesa; póde
se dizer que o nosso material é. qua.si \imprestll1'el. ·Od 
vapcres revestidos de chapas de .i 1/2 pollehda.s de es'peu.-

Cujo •mpregO..DilO é Ími'OBSiVel. . 
Temos navegaçlló costeira de vapores; lemos nalegaçllo 

de gral}de · cabotagem á vela, que pó de prosperar, se lhe 
dermJIS·~ (e felizmente fejo no regulamento do ministerio 
da fazenda que ee vae dando )'alguma vantagem sobre o 
estrangeiro. · · 
· -Per· consequencia, nllo acho que haja grande diffieul

dade .em ·obter-se a gente o e cessaria para a guarniçllo 
de .. nossos navios dentro do uin certo limite. Em circum-

. ICanciaa extraordinariai!, .o caso é diverso ; será preciso 
. : recorrer. ao1 enS"ajam'entos estrangeiros e a rec~utamento 

:' :mais forte. · Mas eu trato das circamstancias ordinarias ; 
Dea1 aos livre que as extraordinarias se tivessem repetiu do 
·diariamente. : 

Tambem me parece que do relatorio se deduz que o 
nobre ministro nllo é muito sympatbico á classe chamada 
de marinhagem, que,. como se sabe, não faz parle dos 
cerpos -d~ noarin~a, .m]U presta grandes serviços nas 
manobras· e aerviço de bordo. . .' 

·E a, Sr. presideate, neste ·ponto nllo lenho certos pre
juízos; A:cbó qüe se p6de perfeit&mente, com grande van
tagem para o seniço publico, obter marinhagem estran:. 
·geira · por meio de· eogajamenlf!s. Noto ·que todas as 
esquadra!! do mundo, principalmeqte a americana, são 
ruarnecidatf· em parte · por estrangeiros. Desde que a 
·officialidade e a base da guarnição seja nacional, não ha 
nenhum ·perigo ; . pelo contrario ha vantagem em admitti
rem-se estrangeiros na marinha, pQ.rquo, ·se na realidade· 

·Dilo convém tirar âs industrias aleis do paiz braços parà 
·o serviço dos navio1 de. guerra, não siio · elles distrahidos, 
desde que se vae buscar o estrangeiro. · 

Entendia, :pois, que devíamos procurar obter um certo 
numuro de marinheiros · estrangeiros bons, embora se 
P&S'aSIIe bem. 

.· o .Sil. RIDEII\0 llÂ Ltrz (mínilfro. da marinha) :- E' 
dilllcil. · 

o Sa. BARÃO DB CoTIOIPE :-Na:o digo. que seja racil 
conseruir isto, mal nllo ha impossibilidade. Temos' uma 
classe de estrangeiros que se po_deria oh~er c:_om mais 
faéilidade e que eu· preferiria a qualquer ontra, os porlu
ruezes. · Nllo eó porque teem os nossos habitas, faliam a 
nossa lingaa, como porque, qaando se juntam a brasileiros, 
slto tllo· brasileiro1 como nós, como demonslraram•na 
guerra. ·d.o Paraguay, na qual mostraram enlbusiasmo igoal 
ao da naçilo brasileira. Por isto os prefito a qualquer 
outro povo. · . 

Silo estai as oliservações que de hontem para boje 
re1olvi-me a fazer sobre o pess()&l da· armada. Agora direi 
alguma cou1a a respeito do material. . _ . . 

No noappa 15, anoexo ao rêlatorio, o senado verá uma 
grande lista de nomes dos navi.:~s da nossa esquadra, que~ 
sommadoa, dito um total de 61 vasos. Na realidade, para 
as nossas circumstancias, nada ha. mais lisongeiro á pri
'noeira vista i mas dissecllndo~se esse mappa, examinando-se 
a qualidade dos navios que compoem o nossa armada, 
chegamos ao triste resnltado de reconhecer que nil.o temos 
marinha. · · 

· Seja dito antes de tudo que eu não cnlp9 ao nobre ini-

súra. já. nllo servém p_ara defesa, em vista ~~-~o!._a_ arti:- _ • . 
lhan_a com que podem ser armados,- mesmo os nav1óã""éftr _ _,... ---, 
madeira. ; e assino um navio encouraçado co.. clílipas '; 
dessa espessura não p6de bater_-se com outro de madeira1 
armado com peças de forte c_aliltre~ . . · . · 

Nlo somos só nós, elo os estrangeiros, que já teem. 
notado o estado da nossa esquadra encoaraçada.: O s.-pro.:.· 
prios argentinos, que receberam duas canhoneiràs de ferro 
de 8/.l de pollegada, armadas de canhões .de calibre 100, 
dizemqoe estes podem perfurar qualquer .navio dos qlle 
navegam por aquellas paragens. E' claro que referem-se a 
'nós outros,_e qnerem fazer sentir que os. nossos· encotira
çados poderiio ser combatidos pelas suas canhoneiras; O 
que !_Ião dirito quando receberem os encouraçados, que ' 
esperam 'f . . 

Os navios de guerra são destinados .. a garailtir a. seS"a
rança do Estado, a sua di (;!lidado, . interesses e indepen;
dencia ; ·portanto, 6 preciso que estejam. em'.· condí~lles de 
receber o ataque ou de aggredir ·opportunamente e com .a 
maior probabilidade possível de bom exito. Felizmente o 
.governo tem entrado lio caminho de reformar ·ou de . 
restaurar a nossa marinhá, encommendando; como di,se .. o ' 
Sr. ministro, tres encouraçados na Europa, os _quaes devem 
estar' conclnídos no decurso do corrente anuo. Faco voto e 
para que continue esta restauracllo ou reforma na marinha; 
mas quizera- que, passada a neêessidade que parece ter 
provocado a coostrucçiio -dêsseil navios, se adoptasse um. 
aystema e que fosse seguido. · . . · . . · ~ · " 

Quanto aos navios de madeir'a •• ~ • .6 uma irrislto. 
· Ainda O~:nra aqui no quadro (apolltando · para um 

mappa) um h iate, Rio de Coflta1; um pat&cho, Iguassú ; . 
um brigue, ltamaracd, que só senirllo para as pequenas 
viagens de instracçllo dos aprendizes menores. · . . 

Conservar semelhantes .. navios no quadro da armàdà 
não sei mesmo se é coororme á· disciplina, porque é melhor 
que um official, .em vez de estar· commandando meia. duzia 
de 111arinheiros, drva em um navio maior, onda possa 
instruir-se convenientemente. ·_ 
· Este híate Rio de Colltas ·foi cteio que.construido na· 
Bahia, ba !O ou 80 annos, e lá. foi ·para o· Pará, onde o·a 
navios de melhores madeiras nil:o'duram um anno, expost~s 
âquelle clima ardente e JIOS bichos, que pullnlam no rio •. 

O Sa. RtntnRo DA Luz (mi!lirtro da marinha) : _;.pois 
ainda presta alcum serviço. · . · · · · ·• · 

O Sa. ll.lliÃO DE CoTEOIPB :-Algum ? Lembro-me que, 
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quÍi'ndo esiive.na pasta :da marÍ~ha,· este hiate ou o Cayrú 
ach·ava-se ha doas aon08'fnndeado no:Muanbito. Mas, pa
recendo:;.me que ess"s distrrctos nnaes tinham sido creados 
para · serem percorridos, navegando · os· navios para in
strucc!o dos olflciaes u policia das costas, determinei que 
o commandante" da. estacito fizesse· sabir esse .biate para 
ir ao· Ceará ; nessa viágem desarvorou e quasi ·que 
sossobra. A:rribando ao Maraobito, ·Jeitos os precisos re
paros, -dirigiu-se novamente ao Ceará, onde cbegou•em 
tempo• de .eleicões, pelo que disse-Be aqui no. senado·que 
{lo ·hnia uiándado esee 1biate. conquistai ae elei~i!es no 
Ceará.. · 

O Sa. ualo. DE· CoTI!OJPB :..;....E' da lista.· · " · .. , .. 
.. o Sa. SrLVBiii.Í. D.l' Moru·~--Bem,· ahi' estio._tres.: ···; 

o Sa. uaxo DB Co~JioiPs :. ~ 'Grii~hrdgh, qriatro··; 
Henrique Marti111, ·cincó. • • · ·· .' · · . ·· · 

o 811. SrLvaru D! Moru:...:..Mo silo boiob~rcieiru. · · 
O. Sa~ uaio DB CoTBGIPB .: -Silcsira; sei•; .Cachqtlra,· 

sete ; Apa, oito." ' · • · .. · · 
o s •. BUIÃO DA. L!GUJ.U :.,-Isto slo navio• peqúeiaéie. 

• . '. 1 

O Sa. ualo DB.CoTBIIJPB: ~Mas estilo aqui,,aa,liila 
do~ navios-de guerra, e,ea estou mostra11.do qual6 Cl ,ma.;. 
terra"l que lemos. ·. · · · - · · · "·'· · ··. '' · ;,.,:~· 

o.sa. Srr;VBIRÀ DA !loru: -Àioda pó~e.servir .para . . .. : :. .· .. , ... ,, ... ·' . ''"' •. -:" 
ama: :cousa. semelhante. . . O Sa. Srr;u1a.t. Do\. Moru· : - Cachoeira fuma Jàuch& · 

.'o· Sa. Biilio D.B CoTBGIPB: - ·u.1 lambem o patacho 
lg,úâ,s'rí., ·que foi .!Dercante ·e comprado para servir na 
guerra do Paráguay; 

a vápo:~. ·. ·, . ,-. . . . , .. ,. ;.·,.., ·' ... ·• ~-.;" .::• 
. o 811. BUlo DB CoTBOJPJC :-N4ó 6 lancha, mas:elpere 

que ainda temos outros ;, Braconot. . . • ·. :· ·.• · 
jJ Sa. SJLVICIII.\ Di MoTT.l :""-E' um tr.arisporte:: '. 

O Sa: DARio DA -LAGUNA: -Foi ·comprado antes. O Sa. Bulo u LAGUIU. :-E'· paquete. ' ·' · ·! . 

. O Sa ... uAalo DE CoTEGIPB:- Bom; mas foi armado ·o Sa~ Bulo ;B CoTBGI~ÍI :-:J,!:u estou .·c~ntaudo. q~~e's 
depJIÍS em guerra. são os vapores de. roda~. Vaslimon, , Lcopcildàf\11!1 :Wer~ecToi, 

o sà. R;BBIRO DA Luz (miniltro da marinha):- Estâ Bonifacio,. Yilconde ds.Inh&uma, Ma~cilioJ~i~, t~~<B. 
em hom.estado; veio agora do Rio da Prat~. Jaguarãonão,.é .de rodas? Dezeseis ... ,;Entllo jâ .teinoa · _ 

· . t 6 na:vios _de rodas. Agora, Parasn•B,. Reei{ I, Yidal·_:d11 
O Sn. B.~ai.o DE CoTEGIPE: :-EJtá · !DIIito· bom para' Nefrsirol, Lamego, Tramandahy, Fernand11 Vidra, Ta:.. 

. com{mnhi~. de menores. . quary, Chuy, · On~e de 'Junho, Corumbà, ~ntonio João. 
· ·O Sa. RIBEIRO DA Lriz (ministro da.márinhft) :-Veio Ao lodo 27, incluidos seis _transportes. _ . 

_do Paraguay para este fim. . O Sa. SrLVBJR.t. . DA.' Morri: -Isto silo transportes· e 
O 811. uni o DB CoTBGIP.B :-Nus na.vio3 de madeira· peq11enas canhoneiras. · 

que ·possuímos, ba quatro qnasi completamente fóra .do , :o Sil. urllo DB CoTÉGIPB: _;_Vejamos · quan!os 'p01.: 
serviço · óu que, não podam prettar tal qual o desejamos suimos do systema · mixto. · ·· · · . • . ' · . 
para .a marinb:l de gnerra. A maior parte de nossos vapores :remos a ~Trojano, que agora estâ'em experienéia; é 6 
de· mãdeira são · de rodas. Ora, bem se vê· qne um navio uma boa corvelei; temos a . Vital de Ollvrirll, . que ·nlo 6 
de rodas li lei se póJe ·chamar propriàmente navio de guerra. um boin navio de guárrá. · · . . · . · · · · ·" • 
· O Sa. SILVEIR! DA .MorTA:. -A maior parte não é. de o SR. SrLVBJRA 04 MoTTA. :- Não _6, .nlo. ·' " '• , .. .-
ro~ · . ~ 

O SR. DARio DB CoTEGIPB :- Temos a Níthero~Ju, que 
não se presta a ser senil o um navio . para instrace&o dos· · O·Sa. u!Rlo· DE: CoTBGIPB :- E', sim senhor. .. 

····O Sil> SILvsiu D!, Mo.Tu :-Não 6. . 

· . O Sa. Rrusi~o DA f..uz (ministro da marinkil) : - A 
maior parie niio é. · . · 

o. Sa .. uuxó DE CorsarPE: :.!:...Eutlio o .relatorio não diz 
a verdade; eu vou le.r. · 
, O SR. Z~cA.Rus :-E' bom. 

nossos olliciaes e aspjrant~à .de marinha.. . . · •.. · 
o Sa. RIBEIRO D! Lóz (mi~ilt'ro d_â mllrlnho) :-Temos 

ainda mnitos outros, a·.Magt!, Ivahy, Ypiranga, Aragu11y.· 
O . SR. Bulo ÍlB CoTBGJPE: :......;Sifl!, temos. outra~ ê~~ 

nhoneiras, ao todo 1 t navios. mixtos, mas alguns mriito 
·antigos. Eu me recordo da Magt!; não estna em boní estado. 

. . . . ~. \ 

·os~: BAIIÃO DB ·coTBOlPB: -A fragata Amazonas de o Sa. BARÃO D! L!Oll!U':-Agora está renovada. 
que ó? . · O SR •. BABÃo DB CoTEOIP.B : - Esti de ·costa_do novo.· 
· O SR. RnÍEIRO D.l- Luz (ministro da marinha) : -~sta . O Sn. RIBEIRO da .Luz (ministro da marinha) :~E' hoje 

é d~- rodas. . , . ·um dos mel~ores naVIOS da armada. . · : . . . · 

O Sn. S1tVRIRl DA MoTr.t.: -Poucos m:t.is h a 'de achar. O Sa. uulo ·DB CoTBGJPE:-Porta~to,· estamos sem.es-
0 Sn a.l.nÃo Dll CorE ai PR : "'- A canhoneira Felippe quadra. Exceptuo os encolira~dos, que eStão ~endo coas-

Camarão de que é? truidos. O ponto a que eu quero· chegar 6 pedir ·ao nobre 
o sà. RIBEIRO DA Luz (ministro da marlnlia) :-E' de ministro quo realise as suas idéas de mandar é:obalruir na-

rodas.- vi os mixtos de madeira de grand& for~a. • • . 

. O Ss. u.~nA.o 011 CorEGIPs.-Bem, doas;. ollo contando· O ~a. RIDE: IRo D! Luz (ministro da marinha):·- E" 
Henrique Dias. oma grande neces~idade, conco.rdo com .V. Ex. . ' 

O Sn. SILVEIRA nA ~loTTA :-Este ó pequeno: O SR. BARÃO DB CoTEGIPB :-••. navios que tenham 
~o vol. .: 39 
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uma marcha, que nllo possa ser excedido por outros, de delles, '_que se, sentia aqui no~ Rio de Jane!ro. ;Ora; ·s~: ;nllo 
artilharia de Corte· calibre e grande alcance, para que pos- houvesse a escola dos arsenaes, a que me1o recorrenamoa 
aam. atacar ou Cogir quando quizer. Emquanto niio tivermos . para supprir essa falta ? · 

O Sa .. RIBEIRO DA -Luz (minittro da mari111&a) :~Ainda 
agora mandei contraíar operarias na Bahia. . .. 

naTios assim, nilo poderemos dar a necessaria instrucção 
á 11ossa marinha. S.· ·Ex. já aqui emittiu estas idéas e 
Dovamente as enunciou no seu relatorio, e eu Caço estas 
observações para que essas idéas sejam realisadlls e nilo 
fiquem somente em plano, pois me parece que o nobre 
ministro 6 timorato em pedir certas despezas, no que nil:o 
tem razil:o. 

O Sa. BARÃo DE CoTEGIPE : ~ Ainda agora diz o ·nobre 
ministro em um aparte que acaba de dar,·· qoe mandou 
contratar operarios na Bahia. ls(o me desperta um& idéà. 

o Sa. SILVEIRA DA MoTTA : - Co!ltratà operarioé . e 
·~· ·~' O Sa. RIBEIRO nA Luz (mini1fro da marinha): -E' demi&te o Sr. Trajano, ·um nome de quo o pai( .devia e 

porque já tenho feito despezas muito grandes. deve gloriar-se ! (Apoiados) •. , . , . ·. .: · ·· 
O Sa. BAIIÃO DE CoTEGtPE : - O senado _nllo negará a · O Sa. R1ainao DA Luz (ministro da .marinha} :. ::-

S. Ex._ os meios necessarios para pôr a marinha no devido Foi elle quem pediu demiss!o; o go;vernó 'nito podia ôbri:.. 
·pé: nito lh'os negará, fique certo. gal-o a continuar. · · · · · ·. ·. 

O Sa. LBlTio DA Cu~uA.: -Apoiado. O Sa •. SILVBIRA DA. Moiu (comfor~a)·; -.Nito"iii1~ 
O Sa. B.liiA.Ô ~-DE CoTBOtPB : -S. Ex. mandou assen- devia dar ! . 

tar a quilha de uma corveta ; espero que este n'avià seja O Sa. B.I.RÃ.O DE CoorsaiPE : -·Bem; . disse· o. nobre 
o 'principio d&. execução · do systema regenerador da ma- ministro qae mandou contratar operaríeis na Bahia·~ Isto 

· i:inha ;~mas o que é preciso, e co~ urgencia, 6 não con- desperta-me uma observação e acarreta ama queixa, que 
fiar somente aos ~nossos arsenaes a construcçii:o de. um ou tenho de fazer ao nobre ministro. · 

~ doti!t 'navios no· sentido ·que eo .indico, e que S. Ex.- A queixa em primeiro lugar • 
. tambem indicou no seu relatorio. Já que o nobre ministro A queixa é que se não tenha dado' maior desenvolvi-
_ tinha tomado a resolnçllo de, por meio de creditos extraor~ mento ao arsenãl · da Babia. Se durante. a guerra ·do 

· dinarios, mandar construir um grande encouraçado, e .dous Paraguay naquella província encontrou~se um recurso' pre
monitores, podia ter mandado construir mais uma· ou duás cioso para ·os trabalhos do· arsenal de marinha da Côrte, 

··corvetas. de madeira. Alguns .poderiam ~char grande a se dâlli foram lambem dirigidos operarios até: para ':Per
despeza de ~,000:000~ com este objecto, mas emfim es- nambnco, se alli presentemente, em tempo ordiliario;: o 
tava feita, e o nobre ministro ficava com a gloria de ter nobre ministro manda contrat11r operarios para.· o arsenal 
conseguido um dos maioresdcsiderafum da nossa marinha; da Córte, porque nllo ha de mandar continuar-as con
S. Ex. ·foitimorato; mas en estou prompto a conceder o strucções navaes·naquella provincia, .. qne já. foi a primeira 
credito ne'cessario para este fim. Qu,ando · reommendo, ·neste ramo. di) industria ? , , 

_.que estes navios sejam feitos com urgencia na Europa o Sa. ÍlJBEni'o DA Luz (minisiro da marinha}:--cMandei 
n!o quero · dizer qoe se deva. preferir a construcção feita lá construir doas navios. . . .. .·· 
lá á do paiz ; ao contrario' prefiro que se construa no· 
paiz, ainda ·que ~aia mais caro. o Sa. :SÂRÃO DE CoTEGJPB:-Ha dous annos que se man-

o Sa. Buaos BA.RRBTO :- Apoiado. daram construir alli duas can}loneiras, qu~ !oram para lá 
os planos... ha dous annos não, creio que Jio meujiiiDpo 

. O Sa. B.I.IIÃO 'DE CoTEGtPE ·: -Quando. houver urgencia, mandei levan!ar esses planos. · · · . c_,:·.· 
bem ; em outras circumstancias, nil:o ; porq.ue, embora · . o Sa. RtBEIRO DA. Luz (minidro da mariniiQ}: ;,.;.,.:.N!o, 
sáia mais caro entre nós, vem-nos da h i algumas compen-. d · 1 • sações e vantagens : em primeiro togar a construccão é senhor; ma o el u IJmamente.. . : : .. . 
melhor (â,oiildos), nisso não ha .a menor duvida ;, ati ma- O Sn. B.l.liÃo DE ·coTBGJPB:~Mas, quando 'eu estavà no 
deiras. ail:o de.melhor qoalidade e, como não é negocio ~inisterio da marinha, querendo pGr em pràtica·o' ·que 
para lucrar,. a execuçito é melhor; em segundo. togar agora digo aqui no senado, maódei levantar eis planos 'de 
preparavamos artistas, e operarios, que servirão riil:o eó duas canboneiras,que deviam se~ construídas na Bahia, onde 
ao Estado, como ãs industrids particulares, a que muitos ba um constrnctor naval, que só se emprega em .. construir 
se dedicam depois 'de sabirem dos nossos arsenaes. · escaleres I Esses planos se demoraram, larguei o minis-

. Os nossos arsenaes, se forem considerados somente pelo terio e nll:o soube. mais disso. . . · · . · 
lado. do que produzem, talvez ·s~ dév~ssem fechar·; mas, Agora o nobre ministro diz no seu relatorio que.rnatidou 
constderados pelo lado da necessidade de defesa, pelo social assentar alli as quilhas . de duas canhoneiras, e qiui as 
e mesmo pelo moral, reconheceremos que tem sido uma madeiras já estii:o sendo preparadas. Pois bem; dê-se,-todo 
Conte de progresso: dalli·teem sabido art.istas e muito imp()·r- o desenvohimonto ãquelle, arsenal, mande .. S .. Ex. fazer 
tantos; e os melhores que exi!tem nas nossas fabricas nelle essas conatrncç~es e outras ·para que está habilitado, 
particulares teem feito a sua aprendizagem nos arsenaes. continue a ter alli um viveiro de operarios, mas Dilo· tire 
Mesmo durante a· guerra do Paraguay os nobres ministros todos olles, porque, não mandando construir e continuando 
de entito hil:o de se lembrar de que da Bahia veio nm a tirar os operarios, dentro do. pouco tempo estaremos sem 
numero tal de operarios, • • os indispensa veis meios para as nossas necessida.dee i n-

O SR •. n.uA.o nA L!GUNA :.-Duzentos. ternas ou provincines. Ora, concentrar !tido,· ·como 'querem 
alguns, no arsenal da'Córte, ó um erro e erro; qull'ha' de 

O Sa. BAilio DE CoTEGIJ>R : - , , • quo suppriu a falta trazer talvez funestas consequencias. 

, ...... 
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--~- ·~--· .. -.. ~. ·. ::.-
Nós te1JI08 uma grande extensii.o de costas como nin • 

giiem:Jgnora; _,.a· deCes!l déssas costas sendo maritima 
deve:.· ser Ceita . de: preferenci~ pela nossa esquadrá; mas, 
se esta nii.o tem meios de armar-se, não tem á. mito arse • 
naes_ on~e possã reparar qualquer a varia que sofrra, é o 
mesmo que:oadll'i é o mesmo que estar em paizes estran
geiros ou em mares innavegaveis. Ora, dad11 um' com
bate .. n~s:ccoatas de Pernambuco, da Bahia, de Sergipe, etc., 
como; ~a de uma esqua~ra ou 'qualquer navio vir á CGrte, 
c~j o p_orto pó~.e, até acha~-sebloqueado ~ ·_ 

o Sa. RIBEIRO DA. Luz (ministro IIII- marinhil) :-Eu 
tenho dado. . . . 

O Sa. Z~mü.s :-Ef!sa é que é a riiz: _(Ri1o.) . · · · 
O Sa. ualo DB CorEGIPB :-Essa· é que é a raui? 

·Pois bem i voltemos ao que eu ia ponderando.· Eu lallai& 
das construcções: e a proposilo dellas é que. veio este 
episodio doa arsenaes. . . , . .. . 

Espero,· portanto; .que o nobre m1n1stro tenha. um. poUC!» 
mais de animo para fazer essas deapezas, que sii.o neces- . -

Que aqui na C6rte.haja o principal arsenal de marinha, 
. 'dot~~o . de tod~s os recursos, bem ; aqui se póde Jazer 

ma1s despeza.,. . · · . 
·co. Sa •. SJLVEII! DA MnrA :- Nii.o deve ·haver' nada 

seníto na' Córte ;•, • · 

sarias e essenciaes i e um pouco menos para nlo. fazer,aa. . .. 
que. o nii.o são : uma cousa compensa a outra. Se o nobre .~-:-~-;-: __ . ._ 
ministro. Cor forte em cortar por despezas que silo prea- ~·-.:~::_:::)~t;ç 
cindi veis, achará racursos importantissimos para as in- ''''·- ·. -,::.::;-~:.;.>. 
dispensneis. · · · · · • ' 

:6 Sa. Íi.&.~Xci DE êoTEGIPE :-••• porém' deve-sã man
t~r (.dar ~esen':olvi!Jlento ao~ arseuae_s das · províncias e 
até collocal-os em logares ma1s · apropmdos para que e::to 
succeda que possam·ser incendiados de um momelito para_ 

;.outro- por ·qualquer uaviosinho que entre no porto, como, 
, por exemplo, acontece em relacii.o ao arsenal da Bahia. 

O SB. SiLVEIRA DA Mo~u:- Que dê maia alguma 
mportancia ás províncias; ·E' verdade que Minas nllo pre-

cisa ter diques. (Ri1o.) . . . · . _ 
O SR. ANrio : -Para lá só qaeremo~ estradás de 

Cerro. (Apoiador.) · · · · · · · · · · 

Convém que seja mudado este ársenal, porque, conforme 
sabe melhor do que eu o. nosso honrado collega,, senador 
por Santa Catharina, póde ser, mesmo de- fóra da barra; 

-incendiado de um _momento para outro ; e então que meios 
teremos. de reparacii.o de navios ou de defesa ? Entretanto 

-a província ofrereêe Jogares . muito apropriados.para um 
.. arsenal; que seja facilmente defensavel e onde. se possam 
.fazer. todas as obras . Jieceasarias para reparacão e coo
strucçii.o. de navios. Citarei, por exemplo, as ilhas' chamada& 
·do,.Bom. Jesus, que o honrado aenad'!.r, o Sr. Paranaguá, 
conhece •. · . . . 

· · ',. O · Sà. PARANAGUÁ : - Pois nii.o. 
O _SR. DARio DE CorEGIPE :- E' alli o Jogar que me 

parece o m.is apropriado para se estabelecer o arsenal. 
O Sn. PA~ANAGUA' :- Entre Bom Jesus e Sa~to Au-

:tonio. · · 

. _ O SR. BAJiA.o DE CorE~IPE :- Com uma despeza mi
·nima póde·se fazer· tqir'Íiique •.• 

.,- .-,0_ SR;_p .. uiANAGÚA.' =~ Está feito pela natureza. . 
... o SR: BUÃO DE CoTBGIPE :...:.. ••• ou ·está feito pela 
'natureza,. conf~rme dizem to~as as autoridades competen-

. · tes que atli vllo, e creio que o .Sr. visconde de Tamandaré 
-apreseuto11 um plano :neste sentido. · · 
. . , 'p Sa'; p ABAiuau.i. : -~pÓiado. 
. ·-·o· ·SR; BJ.Rlo DE CoTEGIPB ::-Estii.o. se despendendo 
"inutilmente no Maranhii.o tantos contos de réis em um 
dique, que talvez bilo _possa sér levado a efroito, quando 

· ·temos" àlli ·um dique natural. · · 
'. · O arsenal da Babia póde ser facilmente mudado. porque 

. · DilO' tem grande capital empregado- em edificios.' 0 'local 
e~ que este a!senal está· asse~ ta do póde- servir para t~a
plches, · depos1tos, ar.mazens etc., porque -está perto .da 

· alfandega, sendo. vendido. Estou persuadido de que o go
. verno acharia quem lhe desse· à importància em que fosse 

.. avaliada a· construcçlio de um outro arsenal. · 
. ': O :sa'. SJLviÍ:ru DA MoTTA :-Quall Não querem dar 

" n~nhuoi_a importancia ás prov!ncias ; dilo só aqui á COrte. 

o Sa. aABio DB CorsaJPB :-Fanando. em consirúeeõas 
navaes, n!L qualidade doa vasos de: guerra, que devem' ser 
adoptados; quer encouraçadoa, quer de madeira, 'em'maito 
a pello o armamento : ter navios bons mal armados é 
peior do que ter máos -navios bem a~mados •. 

·. O SB. RIBBIBO DA Luz (m,inirlro da·. mai-,itihli) :- Sem 
duvida. · · · · · · . . : · : 

o . Sa. BABÃO . DB· CorEGIPB :- o relatofio o~cupá '_ai. 
.gumas paginas com a exposiÇão de difl'erentea aystemas· de 
artilharia, mas o-que uii.o vejo é qu~l o _systemá que o. 
governo prefere. , . · -

o SB: RIBEIRO DA Luz (ministro da mciri~tha): ;;_E• o 
que já estava adoptado. - . . . · . 

O SB. SiLvEIRA. DA. Mór1:A. :-~ ullima corveta; a Tra~' 
i ano, tem artilharia de todos os systemaS. · · · · · · · ·' 

o s~. RIBEIRO DA Luz (minirtro da t~~~~ritthi) _;-N~o 
senhor i de um só systema, Withworth.. . . · · 

O Sa. SiLVEIRA DA' Moru :'-com carretás cada 'uma 
do seu systeina. · · ·· : · · · · 

o SB. RIDBIBO_. D.l. Luz' (ministro. da ; mal_'inh4) :~-aa 
as carretas nad&.teem com as peças. . _ · 

o SB. Bulo Dli: CorEGIPB:~! Trájano· está a~mada 
com artilharia do systema Witbwortb, m~s com difrerentes 
systemas do mesmo Witliworth: tem dilas peças de càrre- · · 
gar pela boca e outra de carregar pela culatra". Já·. que se 
falia nisto, pedirei U)lla inrorinaçii.o. " _ . . 

Dizem que a arLilharia Witbwortb, ultimamente-en,iada 
e com que roi· armada a corveta· TraiaM; isto· é; artilharia, 
na phra~e do· nobre ministro da guerra, rdro lárga,· -de 
carregar peJa· culatra, não ·foi éxperimentada nem na In-
glaterra, nem aqui. · · · 

O Sn •.. R1BBIRO nA. Luz (mini,sÚo da marinha) : - Foi 
experimentada aqui, na Armaçiio. Assegnro a V. E:i:. que 
a não· mandava p6r a bordo sem ser. experim~ntada. . 

O Sa. DARio DB Cor11mP_B: :-'-Mas o·que se' segue 6 
que a primeira parte fica em pé; isto é, que nll:o foi expe
rimentada na Europa. 

-I 
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O Sa. Rtasrao oA Luz (m{~&idro da mari"ha)::-De U 
· me avisaram disso. · 
. ~o Sa •. anxo DK CoTB.GJPJ:..;;.Pàrece me inéoriveiliente, 
qiie alguém se· atrevesse &·comprar artilbariá sem experi
mental-li'; acho que é um pouco de liberdade, nilo-só fazer 
uma despeza,. q~e 'poderia s_er perdidâ, como sujeitár aos 
p_erigos da experieocia as embarcações ou aquelles que 
devessem experimentar taes peças... . · 
.. ·No .. seu relatorio diz o nobre· ministro qne, de preferen~ 
cia, os nossos navios- 'teem sido· armados c'om.peças,de 

·. Withworth, mas que.' S. Ex. ainda ·não. se decidiu por 
aqàella · artilharia, que . deve ser a base do nosso arma~ 

· mento a bordo. Parece-me necessario que sej11. adoptado. 
·um .. só systema,, mas eu. desejaria ·que o governo não _se 
adiantasse muito no systema Wi.thworth, porque aio da n_il.o 
está competentemente veriftcado que ,seja. este o melhor 
systema de artilharia naval. · · 

O unico. E~tado (a não ser algum mata modernamente), 
que tem adoptado a artilharia Withworth, tem. sido o 
Brasil;· a ·Inglaterra e aulras naçlies nllo a' qoizeram adop
tar• E ,quando vejo nação como ·a Inglaterra, ,qu(lodos·os 
dias está fazendo oxperiencia! sobre 'os mPlhore~ systemas 

·· de:uma arma, que constitue a soa: principal defesa, não 
adoptar essa ar.&ilbaria; receio muito .de que não seja A 
melhor, ·de , que . nós nllo nos njamos na necessidade de 
ioutilisar' as"graildes _despeus que temos feito' e sermos 
. obrigados a fazer novas. ) 
·. ·o Sa. FIGUBJII! DB Msi.Lo:....:.E' uma apprehe(lsão muito 

. •·· 
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pàrecer na folbl\ ·omcial onde o li; nllo pude obtel-o para 
boje, pensei achai-o no 'relãtorio; mal! na 'Occa·siliocem· que 
o· nobre ministro apresentou o seu relatorio; estava sendo 
publicado na· 'fôlba official; é; creio, a razão por que não 
vem no' rela.torio. 

Mas _esse parecer, pordóem-me os dignos ~ffieiaes· (fallo . 
nllo como profissicnal), nllo me conv'euceu de modq nenhum. 
• A .parte mainxten~a delle · consistiu em 'Princípios ge~ 
raes, reOexõJs philosophicas, historia e outros asssumptos 
que achei muito bonitos, é verdade, mas tio". erat Me locus. 

Fique certo o nobre ministro de que· niu1cà.se ha de 
decidir cousa alguma sem. que·· se estabeleça; a expe-. 
riencia •. E' preciso ter uma escola de tir11,· um.poly,go.no, da 
marrnhli, onde se facam exerclcios e.experiencias. ,Sem 
isto não andaremos para diante; estaremos peml'ro.de· 
peadentes dá' opinião. de agentes, dâ vontade boa on má 
de. cada uin delles, ele. · 

O Sa. Z!c.1n1u: -'Apoiado ; cojilmiss.ões aqui, com
niissõss acolá..-

0 Sa. LBJTÃO . D! Cir11B! : - O ministerio da guerra 
tem feitõ mais experieuéias: . . · · 
. o Sa. SJLVÍ!:IB! D.\ MoTT.\: - Se ~ nobre miuisiro 'da 

·marinha· consultasse a sua bibliotbeca, aconlliceria com· 
muitos pareceres dessas commiuõas o mesmo qu·e. se. deu 
cõm a lllrusale~. 

o Sa. s.\.Iixo bB CoTEGJPB: ...:...E!; .poi~, necessario qué 
o nobre mini!tro estabeleca a sua escola, o. seu polygono 
para fazer-se experiencias" e decidiNe pelo. systema que 

. praticamente ró r reconbeeido o melhor. . 
O Sa. au1Io. DB ~OTBGIPll =·-:- H~je, senhores, a des- ·E porque lambem não bavêmos de ter nossa~fundição . 

justa • .' · · · 

.Pe~~ c~m a art~lhana é extraordJnarJa: quanto custa cada de artilharia ? Porque· havemos de estar sempre depen-
peça de 300? . .. · dendo do estrangeiro p~ra todas as cousas ? .Com os .. 

O Sa RJIII:tllo u Luz (miniatro da marinha} : ..;.....- princípios modernos !lo direilo'da's gentes; apeõas tivermos 
· Ctiâta muito caro. · · ·· . · .. · · · uma guerra, · nii.o pode·remos tirar· nenhum· recurso dos 

· 0 S.. · · C · · · · Q · · ·. outros paízes,bavemos -de ficar· r·edozidos:aos oossos;pro· 
. ·,. . a.- aulo DB OTBGJPB : - uanto custa cada tiro? . prios meios. Porque, P'·is, n!l:o ha~emos ao n:ienos .ter a 
Segundo oitço dizer, càda tiro da artilharia 'que·'·tem de base da defesa na creacão da fondic!l:o da ·artilharia-1 .. --
montar .esse novo· encciil.raçado, nos costa 800$000 I Podiam-se unir ·08 dÓus ministeriÓÍI da guerra e marl.~ha_ 

.O-Sá. ZAC!RJ.\9 ;....;. O' senhore'sl que-tranca I (Riso). para esse fim. Seria até niui~Õ ecoõomico; porque a ~!isea 
o Sa. uaio DI COTBGJPB :-Na realidade- não ba artilhariá antiga poderia ser transformada; 8 assi.~~P-~o~ 

· méthor meio ·da· esgotar o thesouro· do ·que dous navios veuados.. valores que estilo perdidos.· . :;A~:.:t_ . 
destes a darem tiros I Bâsta uiD combate· para ficar o 0.-Sa. FJGUJ!:IB! DB MBLLO :-Muito bem.·: .. ··'.{~.~:.: ..... ' · 
lhesciuro quebrado. (Riso l ·. ·· · ' · · O Sa. ualo .DB CoTBIÚPB:- Em certos -'ca~'ô~j:~~í.f~ 
~ :O. Sa,. Z~êuuu :~E-~. tro~ca qoebr.ada lambem I · sepJua~io do ministerio . di\ guerra. e .. da.JIÍa~i~b)~fii.!n.i~o 
. 9 :811. auio .DB CoTBGIPB :-No Paraguay linham·os convemente; mas erR outros, nilo, como por.exemplo;:nesso 
artilharia Whhworth de 1110 e outros calibres, cujas .da fundição da artilharia, é:negocio commum .. ·A marinha 
balas alastraram o ae~mpamento de Lopez. . Creio . que mandará fundir confcrme o seu, syetema ; li ·a. guerra, coo-
cada tiro anJ~va em 30.1; .ftz a conta naquelle. tempo, forme o seu. .. ,, : · .. 

·se bem me lembro andava por isso, de 20 .a 30$000. · O Sa. Ju~QUBJR! (mi"istro da uuerraJ:--Eu .acho' coo-_ 
· O' 811• 'JilRio Di LAGU!fA :-H a de diversos·preç~s; · · ve~iente. · · · · 

Q Sa. ZACARJU:-Tiros que nilo visavam· a capella de O Sa. RIBBiao · D! Luz .(mi"istro da mari"ha) :.-Em · 
· Nossa'Seohora poupavam esse· ponto objectivo. . · muitos paizes da Europa, como.a higlaterra, ha. uma ruo- . 

. O S~.' ·uulo DB :~oTBoirB:-Eali parte do parecer de diçilo para o exercito e pa.ra marinha. . 
. uma ,commissllo a quem .o nobre ministro incumbiu de O Sa. BUIÃO DB CoTEGIPB :-Não acontece assim com 

•·; estudar o syàtema de artilharia na Ioglaterra, commissllo o laboratorici pyrólhchnico, que aliás podia ser commum ; 
compo~tà de omciaes muito competentos, penso e'[l, porque mas em fim· dou razio á ·separação. Mas ·no que oito duu 

. aliás Dilo· seriam incumbidos desse estudo; alguns delles razito é que se raça tanta despeza e se· contmue a fazer 
conhe~o mais de porto; outros n!i.o. Foi publicado esse nnquollo lnboratorio, quo poderá ser quoim1do com ·aJgu-

.. 
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. ' 
mâs bombas de qnalqaer embarc~çilo que O .tomar por alvo i 0 nobre ministro lembra li creaçil~: de collegiol D~Ta8Sj .. 
·comeeamos a· executar certos melhoramentos em ponto pe-· tem· acanhamento. • • . ·. . . . .. : . . -. . .· . 
queoô, porque oil:o a~reditn.mos o? ruta_ro.; • temos al~ur:n 0 Sá. 8~ 88111~ DA ··Luz ·(· ,;.inis_lro. da ~tÍrinh~) ::...;. NA_ o 
tanto,do .caracter iodigeoa, que só v1sa o_presl!'ote, preformao , 
planta( a bananeira, porque lhe colhe O frncto·om pOUCOS tenho diDh!Jiro .. · . .· · .-•. . ' .. · :: 
-mezes. O.Sn. u.i_I:o · DB CoTKGIPB:- • ~. dli ,PÍ'~por'à)ua 

creacilo. Já chegamos ao ponto _de ncí relatorio_· dizer-se. 
"' . ó Sn: ZAÚRIAS :-Cortando .o pé! que 'no tempo em . que e~tudava-se 'meu~~ bavi~·m~lhor_es . 

-·.;. 

.; 

. . ~6 Sa. n~nio DB CoTEGlPS: -Tenhamos mais fé; o _officiaes 1" • - c. . 
quase fizer boje _alio será perdido... • o Sn.- RrBBIRO !>.~ Luz (ministro da marinhQFi.Nio 

_ disso i3to. . · ·~-: - /• 
·'· · O 'Sn. S1tvznü n11\loTTA :...:..E mesmo· boje os nego~· - o Sa. uni o DB CoTBorPE: _-Tr~duzido, ó 0 qu.e 'quer : :":. :O:j 
'cios esuio ficando s~rios, ·chegou a Dotida de q.ne. foi d' · · · · · · • · · 
· fuzilado pêlo:· .governo argentino o capitilo-tenente -Prze- lzer. • · · · · · · · ~ .. · 
. wod~áky:. · - .O Sa. ll•BBIIIO DÃ Luz (minirtro da -marin1ia):.:. Nlo; 
.. o Sa. ZACABÍAS :-Isto constou· agóra.- ' .· senhor. ' . . . . . .. :_.. •· ' . 

· · ·· O Sn. DARÃO' DR CoTEGIPB :-Veiainós. Eis-~q_ ui .Ú.~e · ·o.-SJI. JuNQUBII\A (ministro da guerra) :-Nito se sabe diz o•relatorio na _png. ~S : . · · . ·. :. · 
1 

· · ,. . .. ; 
de nada. · · cc Anteriormente á creaclto do externato,_ muito Dia1s 
. o Sa. ~ACAI\IAS :_;Mas condoa .. aqui ; quem trouxe con.sideraveis eram as. tÜrmas de. alumno_~ que àe ,ma-

esta noticia é pessoa competente.. triculavam no to anno da.éscola. O. mal do ·externato ~.em 
· . , .. - sido, poia: a dureza dos exames.· :. . . ,: _ ~ · .,_:>: 
O Sa. Jul~tiúiu8A (minidro.da.'guerra) :...:.:.E' bom ave- Assim 'temos marinheiros,- assim temosartiflce•; deye..;- _ 

· riguar. _ remos tor maebinistas .. Tinhamos assim officiaes de.- ma-
, · ·rioha; por.ém ·o ellJternalo veiu·pertu.r.bar o'system_q;~egJS_..; 
. -o SR. SI~UIRA o.l MJTTA !-,.N[o . é telegramma. do 'larmenle uguido. porque a'nttJ~ com f!l8~llor~s- res~_lta_~~~ .0. . 
·Jornal do• ·cõmmercio.· alumno,de ·quem se ellJigia ligeiras conliecimentl!lcPtJT.~:•er-

_ , 0; ~~.:nul~ DB. éoTBGIPB :~Eu. disse que)ari~ pou- admittido,_encontrava asylo e p.rotecçi,lo,: . . . 
cas observações. Fui levad9 a dizermaisdo'que '~es!J- .O 's8 • R1nrmio DA Luz (ministro da.· marinha) :~.W 
java po.~o interesse que realmente o assumpto, me inspira. quanto-ao numero •. 
Vou coodnir com uma observacão sobre a escol& .dos 

· marin6eiros .. ~ E~ ... serviço a quuá:,deve ligar grande im· O Sn. unio ~~~ CoTBGIPBi...,...E,iá visto que, 'quando·os ~ 
portaocia;'' mas ·qae •nii~ tem tjdo, dese~volvimento. .. . estudos eram ligeiros, ia. o . negocio melhor; hC!je' qúe o"s · 

· '· 'A escola:doiLmaí-Inbeiros .é, a. meu ver, ees~ncial p'ara. estudos são mai~ Corte·s, vae peior. __ . · ... ·.· . _ .'.·. _· .. 
· obtermos officiaos.;ma.rinheiros, _e bons. marioheiros;·elles .Jlo. · 

instruem· alli na mlnobra,. o a artilharia, em_.tod_os .os ra-: • O Sn. Z.\CARIAS :-A .soffi~ieucia. está na. razil:o inversa: 
mos~oeeessarios. ao· serviÇo que devem -desempenhar i ma"s; .dos estudos.. . - ::., ,' 
·n~o ·tem. ido por. dia ate. ,, O ·sa: n.lii9 l>B CoTBSJPB : ~Ha'ain'iJa'àni ontro'it~pico · 

· ;: ,O~~~~: q1'uzrilo .IIA._Luz (mfnistrô da mar.iiiha)_ :,...,;.Ainda em· que se diz que os officiaes de-marinh_sabiain;_excel-
existe. · · ·lentes c_o'll os. preparatorios daquell.e temp·o ; e_ é. 'po'r. isso 

-.. · ·· que s~rmei .. que. o .r~latoriO~ par~ci_~.· S~ste~t~r::que<qu~nto .. 
O Sn. unio liE:CÓTEGrPB :~Em quó ponto ni!o ·sei; o menos. se estudava tanto melbor era.o resultailo.' ',~·-:~:, . 

. relatorio oad_a diz •• ~ · · Na· rea:Jidade o pessoal que prepara·a e'scola'de.ína:iillha, 
não .está. em éorrespoudeocia .·com .• as neeessidà'deli .d_a .. 

. " o·sn. ~Rrusr~o o.~ Luz (miniilro da· marinha) ·:-Está arma'lla·. Mas, senhores, não devemos prererir•a quantidade 
. -na ilha ~oVillegaignoo a es~olade arLH~a~ia. ·. á qualidade i antes esses poucos bont:do que:.maior nu.;, 
. · .. o .Sn. ouio nB CoTKoiPE :-Eu fali o dá escola de ma.: mero, que vá sàcriOcar a sorte das guarniçiles;:.sacrillcar 
rinlieiros que estava n. bordo de um navio. o navio,, e,_ . muitas VPZÍ!S. pela sua ,imp~ricia,_ o.,P.r.~prio . 

_Estado, porque_o official de:marinha a b(!rdo de nm)iavi(! 
.. , 'o• Sa. :_RI~EIRo ·DA Luz· (ministro da marinha) :·-Tem póde,_comprometter, mais .que o diplomata, a paz (a digili-
estado a bordo- do Itamaracá. · · · da de do .. s~11 paiz. . ,. . . .· · . ., . ..·.. ... .. . .. 

. Por, conseguinte éree~so úm internato; a despeza, não 
.. · 0 .Sn.·; IÍAIIÃO. Di: _CoTIÍ:GII'E : -Bem; desejo que tenha ba de ser· improductiva, nem· superior. ás previsiles .do 

tido ·'muito desenvolvimento o • qae ·contioue,--porqae da nobre. ministro, porque ·o professorado está .cirganisado; 
iins~ruccão da marinhogein vem grande vantagem.: Quanto só o 1ue falta é.a despeza com a casa, _o material. e sos
nos · olliciaes, peço · a S. Ex. que tenha muito em vista tento annual. ·se sustentamos companhias de aprendizes 
aquillo que. o seu relato rio· di~ em rorerencia "no 4° annó marinheiros em qua!ii todas as províncias, se sustentamos. 

. 'd" escola de mariuha, que justamente é. o que se lis-a com nos arsenaes aprendiles artific~s,· ,aqui: 200 o.u · 300/'íiâ'-
. :a. pratica da navegação;, e finalmente quanto ao ext~·roato Bahia; PGrnambucucó, etc., porque não havemos ·de-sua

noto com tris!eu que· S. Ex,:ponsa que do v o ser exlincto; tontllr 11. meia . duzià ·de mo~os ~obreis!~~~. yenbaq~ ;. da a 

... 
·,-
. ' 

·< •. 

/ . 

.·, ., 



. - ~ 

i~ 

; ' 

310 .· 
.... ::~ .. ~ . ..::~ 

. ~ ,. "' ·sessão .. em .. 30' .. de.·.Julho · 

O Sa. PBII:SIDBNTB deu a. ordem do dia. pe.r~ 30: .. _ 
, . • ~ . r ·, •. · :· • • -:.;. ..:. I(• • :, 

províncias ? Se .o- Estado só ·pó de possuir as cousas 
cr.e'ando-as, ·porque nllo as ha de crear? 
, ; Cóilclui~ei, Sr. presidente, 11.edindo ao nobre ministro 
qu~. se lembre· do que já lhe/ pedi em particular, o 
augmeuto do numero dos aprendizes artífices dà Bahia .. 
A .. eomJlanbia era de 80. menores ; por occasillo da guerra 
reduziu-se. por economia a 40 ; boje, por bondade do 

. nobre .. ministro, existem mais to·ou 12; eleve S. Ex. essa 
companhia .a.o se·u . estado ClliDpleto. Lembre-se que nllj 
ha.-pobreza, qae a~t bll. lambem orphllos, ha necessidade 
de que aprendam os oOicios. Não. .consinta perverterem-se 

· 1 a parte, até 1 hora.- 3• disCQ18KO .. d~ .projeet~ ·. do . 
senado D do corrente anno, · · sobre· a presidencia. d11 jury, 
cooi a emenda da com missão; . ' . ; '•' ;.• ::: 

2• discussão das proposições da camara deis Srs. d~pu~· 
tados do corrente anno, sobre pensões conceditlas ;.:,·.·,,,_,ii · 

·N. tOij a João Fecnandes de.Sampaio Junior •. ·:•.::•:,:: 

. n~ ociosidade cidadllos1 .ue serão U.teis á. SOCiedade. 
Ficou adiada a. disc_11.ssão pela hora. 

SEGUNDA PARTE' DA ORDEM DO DIA . . - . . .. 

RECIItJTAIIIBNTO 

Proseguiu a sa discuss'a:o da proposição · d& camar& dos 
. Srs;, deputados. (_n. 207 de 1869) relativa á. obrigação do 
serv1co no exerctlo o armada • . ~ •· .. ' . " . . . ' 

'···~:O.J!ilr. HendeiJ de Almeida' pronunciou 
·um discurso, que será publicado no Appendice; · · 

O Sa. · PII&SIDBNTB pediu permissão ao orador para inter..:. 
r~mpe!-o, afim de· serem.lidos os. seguintes oOicios, ·que 
~cab!Lvam .de ser recebidos : . . · 

. : 1.• D'o' minislerio' do lmperio, datado de hoje, partici
pando, em resposta ao do senado de 25. do corrente, que em 
razão: do. ·desgosto· por que. acaba de· passar a íamilia im
per-ial não haverá cortejo amanhã.~ Ficou o sen&do intei-

. rado. -
2.• .Do.mesmo ministerio e da mesma data, ·communi-: 

cândo '·que ·hoj'e, pelas 2 1f2 hóras da uíaarugada, Sua 
Altez!L a serenis.sima princeza a Sra. D. Isabêl deu á luz, a 

-termo,: ·um&_pi'inceza; que íoi extrahida morta. depois da 
craneotomia.. ·. · · · 

_-. 

·. O Sa ·PRESIDBI'ITB disse : 
• O senado r.ecebe com muito pei:ar a noticia deste 

má.o successo e· dirige ao Todo Poderoso os mais since
ros e ardentes votos -pela conser"Vação ·da sande de Sua 
Alteza a prince~& imperial; assim propo$o que, em res
posta á communtcação que acaba de ser lida, o 'enado 
envie uma deputaçlto á aogast& ·presença de Soa Mages,. 

. ·ta de o Imperador para exprimir taes sentimentos ·B taes 
votos., 
· Nio havendo 'quem fizesse observações, procode-~e ao 
. sorteio da deputação, e foram sorteados para a dita depu
. taçito os Srs. marquez de ,S •. Vicente, Fernandes da Cunha, 
visconde de Souza Franco, Braga, Silveira d& M'olla, Jobim, 
.P~r~na~uá, yisconde de .camaragib'e, marquez de· Sapucahy, 
. Dtnlz, F1gue1ra de Mello, VIsconde de Ab&elé, Jaguaribe e 
barão de 1\laroim. 

· O Sa. l'RESID.BNTB disse que ia officiar~se ao gõverno, 
afim de sabor-se o dia, a hora e Jogar em que Soa 1Mages
tade o Imperador digna-se de receber a dila deputaçllo• 

Proseguiu o orador. 
fiçOil ã~iada adiscqssltqel& hor~, 

N. 106 a Sebastião Gomes da Silva.:>: :-::-' : .... ~, 
N. 107 a Sevoriana Farr~ira do Nascimento. e -outrqs.. 
N. 117 'a ·Telemaco Mariath. d& Silva. Soutõ é 'outros. 
N. 118 ·ao capita:o Jnsto Dias de Siqoeira. e o.utros . 
N. 120 a D. Carlota Freire de C&rvalho Bittencourt e 

outras. / , 
2" dita da proposta de Corça naval .para. 1875 a 1876. 

I . . . •.~ 

. 2" parte á 1 horfJ ou ants~ • .:.._ ·sa · disc~s~ã(i'da:P!O;-
posição sobre o recrutamento. .- ' · :· .. :. :·:: :. 

Levantou-se a sessão a.s 3 horas• de. te.rde; .. , : · ·• 

EM 30 DE JULHO DE 1874 

PàBsiDENCU DO sa; VISCONDE DB ·l.i.GÚARY 

filummarlo.-ExPEDIBI'ITB.-P~receres' d&,comml~
sllo' de instroc~llo poblica.-Redacções;,-OaDBlll: Do DU • 
-Presidencia do jury.-Pensões.-Força· naVi\I.~Dis
curso do Sr. Ribeiro da Luz.-Emenda do Sr.··Zaeariu. 

- .,...;:.Recrutamento.-Discursos dos Srs .. Dias .dé Carva.lho 
· e Junqueira. · ·. , · .. 

A's tt horas de. manhã íez-ae a ch&mad~ ~' &cliaraDi• 
se presentes 31 Srs. senadores, a ·saber: visconde )fe}a
guary,· Almeida e Albuquerque, B~rros B'arreto, Dias .. de 
Carvalho, barão de Mamanguap.!!, ~arão. da Lagon~~fo~.r:-:
quez de Sapucaby, bara:o do Marotm, barão de cQtegipe,_ 

'Chichorrô, visconde .de . Camaragibe, Godoy, .. muqi'e~·.ae 
S. Vicenle;,doque de Caxias, Dini~, visco~ de .dé Carav,éllàs, 
Paranaguâ, Ribeiro d& Luz; .Uchóa Cavalcanti, Feriíâ!ldes 
Braga, Cunha· Figueiredo, Jaguaribe, $ilveira L~ho,·'barão 
de Carmargos, bariio do Rio. Grande, viscoitde de Mllriliba, 
lisconde da Abaeté, Nunes Gon~alves, Figuei~a _de:Mello1 
Paes de Mendonça e visconde de Rio Brancó. .. . · ~ · :~ ' 

Compareceram depois. os Srs .. · Antão, ·Fern&ndes ·.::da· 
Cunka; Cruz Machado, Junqueira, Zaca.rias, Meodes;.de 
!lm&ida, visconde de Souza Franco, visconde c de lnhomi
rim, . Sioimbú, Leita:o da Cunha, Vieira dá Silva, bar lo 
de Pirapama, Saraiva, Teixeira Junior e S.iheira.. da,Motta • 
~ Deixaram de comparecer. com cause. ·~articipada _.:os 
Srs. barão de Antonina, conde. de Baependy, Firmino;·· F, 
Octaviano,· Nabuco, Pompeu, e visconde de Nitherohy. · 

D~ixaram .. de . comparecer .ae~ 'causa :p&rltciplida .•. os 
Srs. ·Souza Queiroz, Paul& Peaáóa,. Jobim e·· visconde ,.de 
Suassuna. 

O Sa. PRBSIDBI'ITB abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, nil:o havendo 
quem sobre e lia· fize'sso observações, deu-se por approvada. 

I 
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· . O 811. 1° 8BCRIT.\IIro deu conta do seguinte 
'::; , :0: ' .. _:- . . . EXPEDIENTE 
t ·~ ..... ~ ... ' ' '- . . • •. • ' ' . • ' -. ~ • _., ' ' . 

· Sete ómcios de !9 do corrente, -do 1°··aecretario da 
' eam!'r& d!)S Srs •. deputados, remetteudo as seguintes pro-
posições : · · 
AUGUSTOS· '· B. DIGI'IISSJIÍIOS EMENDAS IIBIT.lS B APPIIOV.I.· 

Sas. 11BPili9BNTAI'IT88 DA. .. , DU P~U. CAMAU DOS ÍIB-
. :;l'iA'IlÃO; ' . ·· ·· · : PUTA DOS A PROPOSTA ·DO 
o·~· ·· ,• . PODBR BIBCtJTIVO. QUI IIIU 
''u; ..,- · AI PORÇA.S DB:.TBRIA PARA 

'- ·- · -o Al'INO IIINAI'ICBIRO DB 
ÜI7H a 1876. 

.. ·.:, ....... . 

" ...... ·.·• ·.:. 

.. 
.-.:' 

. •·S E' . aulo~isàdo' 'o'' go~ 
terno para créir 'unia· com~ 
panhia · de ·apreniliiea lll.ili-. 
tares em ·cada proiiacia oilde 
DilO há arsenal de ; gú"erra; 

· teud'l por fim ·preparar" sol· : . · 
dados e inferiores para :'.1' ;. 

· arma. de ·fnlaritarla.~· Nilo 'se,. · 
crearii.o, por6m, rriaii ' de 

. duas· companhias ''em· ·cada. 
anuo.'· · .. · · , -"':.'·'' 

Art. S.ó Ficam revoga- Art~ 3,o (E' . o a( prà:O _ 
das as disposiçil~ll em· coo• poeta). . . · c- ·; •. · . · 
trario. . ; . 

-Paço da camara : doa de-

, -

·, · .. Em cumprimento· do pre-
. êeito constitaeíorial e de or.;. . 

Palacio do · Rio de 1a
neiró,em 8 delllaiode_1874 . 
-Jo4o José de Oliveira Jun
queirà. . · 

putados,· em 19 de 1ulho ·de.. . , ·, 
1874.- ·MaMel Frai&ciico ' . _ · dém de Saa Magestade o 

· Imperador, veuho I!Preseu
tar-vos. a uguinte 

PROPOSTA 

Art. .t. o As forças de 
terra para o .anuo financeiro 

·de 1875. a 1876 coristariio: 
·• : § 1.0 · Dôs officiaos das 
-dill'trentee. claues do quadro • 
.do exercito. 
::/ §"I.• De 16,000 praças 
de pret em circums!ancias 
ordinarias e ae 31,000-em 

~éirêúoistaríclãs·· exti'aórdina~ 
rias;· Estas 'forças· sera:o 

"completa dás 'por ·aJisiamento. 
. vôlantario~ ou pelo recruta-

. . Dieilto, Dos termos daa dis- · 
'posiçilell vigenteír. · . . · · '· 
.. • '!lia'' inaufficieírci& destes 

. Jri~iosi)s :.·forÇas extraordi
•. ~ari~a··:p!)derilo ser · preeri:. 
. 'éhidas por . corpos destaca
' dô'ri 'dâ ·gúarda nacional. -
. § 3. o Das cómpanhias de.;. 

,':deposito:·e ·de aprendizes.,ar
':~tilbeiros;· nilo·excedendo de, 
·· 1';000 praças. ·· · · 
,,, > Art· ·.i. o Os voluntarios e 
· ·recrutados·· poderiio· eximir'" 

. ,,;se .. do, serviço militar ~por 
~nbstitaicii.o · de indivíduos 

• qlle tenham . a id_ oneidade 
precisa para o mesmo. ser

. ': -.iéo,' ou mediania a quau.. : tia · de ( 1 : O'OOtl, comtarito, 
porém, que o façam dentro 
dos seis primeiros mezes de 
praça. · 

·· Acreseen'te-ee · no togar· 
competente : 

A assembléa geral de
. creta : 

.. - Cor,rea, presidente:: __ .Dr. 
Joaquim lo&6 ~e Ca~pol da 

. Coita. de Mede,ror e Al6u
. qüerque, 1°.-secretario~ ~ 

M arlinho de · Freitar Vieira 
ds Mello, ·to ilecretário. ~ 

A' comniissii.o de marJnha e gaerr&.. • ' . 
Art. t.• (E' o da pro~.. .. b . . 

1
. -.

1
. 

posta). · A- assem léa gera reso fe.: 
.. Art. t:o A pensllo.de'(OO rs. diarios•eoacédida,:pcir 

decreto 'de 6 de Agosto 'd~ 1'873, ·aô'soldll'ilo,-•ddido·ao 
asylo de invalidos da patria; · Agostinho ~ Bazaai; · deve ' 

'entender-àe como concedida ao·soldado·.do U•·corpo pro-
fi. o rio de cavallaria da· guarda nacional· dá· protincia.; de. 
S; ·Pedro do ·Rio Grande do. Sul,-addido ao dito;&eylo, 

.· Agostinho - Baaaaldo, · conforme se declara no .'decretoi:de 
21 de Fev.ereiro de 1871. . ·' . . . , 

Art; ·1. o ·Esta ·.pensii.o- será paga da: data. do .citado 
decreto de 6 de Agosto.. . . · . . . . .· .. · · . . ... 

Art. 3. o Ficam. refogadas as, dispo~içiles eoi. c~ulrÍirlp • 
Paco da calhara doa deputados, em 19 de Julho de.1.874. 

. -Ma"noel Francisco Corr,a, · preliidente.-Iir;··: Jo~giiitll 
Joté d8 Campos da Corta ds · Medeiror e ·Albuguerqus, -
1° secre.tario.-Martinho de Freilar· Vieira tlsllello; to . 

. secretario. . · ·. · · · .. - ;: 
· · . A assembléa geral resolve : - . ,,. , .. , ... :: · 

\, :.,. 

.. , . \ 
. .;, 

'·. . -.;,. 

Art. 1·.0 E' approvada· ·a penalo de .. 400' rs.:diari~s, 
concedida por decreto de. 13 de· Março:· de ·1S7(,. ao"Íol-. _ 
dado refor~ado. do. exercrto .Candido· rouson, o quaJ,,em 

· conseqaencra de ferrmento recebido em combato no·· Para- · . , .·'
guay ,, ficou impossibilitado de obter meios de snbsisteu-. . 

Art. 2.0 .( Substitutivo.· 
Oa recrutados poderiio exi
mir;se do ·se nico militar·: 
em tempo de pãz, · substi
tuindo ~se por indivíduos que 
tenham a idoneidade precisa. 
pára o mesmo serviço, ou 
mediante ·a quantia de 
1:000$; e em tempo de 
guerra, sómente pelo pri
meiro dos indicados meios •. 

cia •. Esta pensiio. será paga da data .dei citado· decreto; ·· · 
. Art. 1.0 A.pe.nsilo de 21.~ _mens.aes, que P!IÍ' . decreto 
de 10 de Fe.vererro de 1867 se concedeu. a D. Marià·'1os6 •· 
Willonghby dO'S Santos, via!a do t.eoenle . do'to"corpo de 
c.açad~res .. a cavallo lllel~hiades Lo~reuço doa Santos, e 
que fo1 a pprovada pelo decreto u; 13 9 7 · de 17 de . J alho 
do mesmo anno; fica pertencendo em parte8,'igaae8; e sem 
prejuízo .do meio soldo que competir,·ás ineuores Guiríesa 
e Maria, filhas· legitimas .daqaella pensionaria, hoje folie- . 
cida, conio, ·ae declara'. no decreto de 13 .de Marco· de · · -
:187 4. ·A referida ·pensiio · será. paga da data do citado:~": 

.·.·· 
..... : .·.",1"! 

A snbstiluiçilo .dll'Verá ser 
, feita ddntro. dos. primeiros 
seis mezes de praça. 

decreto de 20 de Fevereiro. . ~· 
Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Paço da camara dos deputados em !9 de· Julbo. do 
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t87{;.:.::0Manoel Franci1co Corrda, presld~nle.-Dr. · Joa
quim Jo16 da Campo• da Colla de Medeiroi B Albuquer• 
qUI!, t•-seéretano.-MarlillhO de Freita& Vieira de Mello . 
i•. secretario. · . 
· · A:· assP.mbléa. geral resolve : 

Art. 1.• E' approvada a pensão de 60$ mensaes, con· 
.cedida por decreto de 17 de Janeiro de 1874, a D. Clelia 
Pires V.alenca Guimarães,, viuv.1 do capitão. em commissilo 
Izidoro Cardoso é! e Oliveira GuimaJ ães, fallocido em con-
sequimcia de ferimento recebido em combate. ' ... · 

Art. !. 0 Esta pensão será paga da data do citado de-
creto.·· .. .. . , . . · 

D. Maria Angusta Carneiro da Cunha- Aranha, ,I},. Rita,:de 
Cassia Carneiro da Cunha 'Aranha e'D; · Anna Carolina 
Carneiro da Cunha. Aranha,_ irmãs do 2• tenente do ·fxer•.· 
cito Antonio, Olympi.o ,Carneiro da Cunha Aranha, Jalle-
cido em consequensia de ferimento recebido em combate no 
Paraguay. · · ·". : ~- :.;~ 

Art. 2.• E' igualmente approvadll a pensão de •120~ 
mensaes, concedida repartidamente, por decreto de!10.de 
Junho de 1'874, âs menores ·Marianna Ricardina Pinto -de 
'Araujo Corrôa, Jacintba Pinto de Araujo Corrêa.·e Anto- _ 
· nia Pinto. 'de Araujo 'Corrê&, filhas' do fallecido marechal· 
. de·-campo graduado Ja'cintbo Pinto de Araujo Corrêa; · 

· Art. S.•· Estas pen~ões serão pagas da data dos :citados 
decretos. · · · · · . · · •. · 

. Art. 3.• A pensl\o de 30$ mensaes,_ que por dec~eto de 
22 de 1\laio de 1872 se concedeu a D. Elisa Amalia_ da 
Silva Nery, viuva do capitão do exercito e major ém _com· 
missão Joaquim . 'Nery da Fonseca, e que foi approvada 

/· Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em. contrario. 
· ~aço da camnra dos deputados em 29 de Jàlbo de 187:1'< .. 

.. 

?pelo, decreto n. 2264 d!l 24 de Maio de 1873, fica elevada 
. a. !ii$, a.qual,. junta .ao -meio solrlo que a mesma viuva 

percebe, ·perfaz ·a,. importancia de 8(fi), igual ao soldo da 
pa;tente de ;-major, que tinha s~u marido quando falleceu, 
couforme·deelara o,decreto de 17 de Janeiro de 1874. · 

_;_Manoel Frat1cilco. Corr~a, .presidente.:.-l)f~· Joaqui~· 
José de Campos da Costa de Medeiros· e Albuquerque; 1-!i- .;._ 
secretario.~Martinho _de Freitas Vieira de Mello, 2• se~r . . · · ,·.·:>,;,.;· 
cretario. .. · · · ; ·.. ·.< ::·<~lf 

A' cummissão de pensões e ordena·dos. 
Art. 4.~ .Fieam .. revogadas as dispos.ições em contrario._ 
Paco da camara dos deputados, em 29 de Julho de 1874. 

_;,.Manoel Franciaco Corrêa, presidente.-Dr. Joaquim 
Josi 'de Campos da Costa de_ Medeiros e Albuquerque, 
1• secretário.-Martillho :d6 Freitas Vieira de .MeUo, 2• 
Eecretario. 

0 SR. 2° SECRETARIO lou OS Sfi:'DÍntes 
PARECERES DA CO!IUIISSÃÔ. _DE iNSTRUC~Ãtl PUBLICA 

·Matricula de estudante& 
A commissão de instrucção publ!ca examinou a propo

sição da cam~ra. dos depntados, autorisando· o governo a 
mandar admittir a exame das .matarias do 1•-.anno da 
facÜidade de medicina do Rio de Janeiro o estudanie 'Fi
delis de Azevedo Alm, depois de approvado em geometria. 

A assembléa geral resolve : 
Art. t•. A pensão de 39~ mensae~, ·que por decreto 

de 27 de· Abril de 1867 se concedeu a D. -Gailhermina 
Dutra da Fon~11ca, viuva do tenente do exército e capitão 
de.commissão Hyppolito Mendes da Fonseca, ·e quil foi appro
vada pelo decreto n. 14.66 de 18 de Set11mbro do mesmo 
annõ, fica .pertencendo, em partos iguaes, aos menores Joa
quim, Hyppolito e Julieta, filhos legítimos da cancessioriaria, 
hoje fallecida. · . 

Esta pensão. será paga. da d~ta do citado ·decreto de 27 
. de Abril, e subsistirá, quanto aos dous primeiros menores, 
até á sua maioridade, conforme se declara no decreto 'de 28 

' de F~vereiro de 1874: · . 
· ··Art: ·2• .. Ficam'revogadas as disposições em contrario. 
' Paço da camara dos deputados, em 29 de Julho de 1871. 
-Manoel Fra11cisco Corr2a, presidente.- Dr. Joaquim Jo1é 
do Càmpor da ':orta de Medeiros e Albu-querque, t• secre
tario,.;_ Martit~ho de Freitas Vieira de Mel/o, 2• secretario. 

A a~sembléa geral resolve: · · 
· _.Art. 1.• A pensil.o de liOO rs. diarios concedida por 
decreto de 23 de Fevereiro ds 1867 ao cabo de esquadra 

- do 1 • batalbilo de infantaria Roberto Acbmidit, deve en
tender-se como conrerida ao cabo d;, esquadra do mesmo 
batalhão Roberto Von Scbmadel, conforme se deélata no 
decreto de 3 Junho de 187-í E~ta pensilo será ~aga da 
data do decreto de 23 de Fevereiro d~ 1867. 

Art, 2.• Ficam ~:evogadas na dispo8içõss em C6ntrario. 
l'aço da camara. dos deputadas, ~m 29 de Jnlho de 1874. 

-Mat10e! Francüco Corrda, presidente . ...;..Dr, Joaquim 
José de Campos da Costa d-._ Medeiros e Albuquerque, 
1• secretario.-Martinho. de Freitas Vieira de JUello, 2• 
eecretario. 

·A nssembléa geral resolve : 
· Art. 1.• E' npprovadn a pemão de 36~ concedida re

partidamonte, por decreto do 1 O do Junho de t 87 j 1 a 

O alumno apresentoa d~cnmentos que pr!lvam haver 
prestado e sido approvado em todos es exam;s prepara,
torios á excepcilo do de geometria por .causa da molestia ; 
e prova tambem achar-se habilitado. pará pódel~o prestar· 
visto haver estudado esea disciplina. .. . . . . . -. 
. Todavia, estando o peticionaria róra .dos _casos em qlie. 

Õ senado admilte dispensa DllS;regràs,dos es.tatutos d~:fa~ 
cuida de, é a cômmis~llo de · · · ""· · 

PARECER . . 
Qne a proposição deve ser· desapprovada. . · . 
Sala .das sesfõesi 21i de Julho de 1874;-Gunlia. Fi-

guciredo.;_Jobim.- Visconde de Camaragibe. . 
A commiss.ão de instrucção pu'blica examinou· a prcr

posição da cam.ua dos· deputados,.autorisando o governo.
lL mandllr admittir a exaure das·materias do 2• ·anno, da 
raculdade de medicina da Dahia o estudante Vicente-Bor
ges de Vasconcellos Duarte, depois do a.pprovado nas ma· 
terias do 1•. anno , . . 

Sem haver o 11lumno alie gado e provado quo se acha· 
comprehendido em alguns ~os casos em que~ o senado, ha 
ponco, jnlgou conveniente dispensar naa regrai dos esta-
tutos da faculdade, ó a commissão de · 

PARECER 
Que a proposição oito deve ser approvada; · . 
Sala das scs1õ~s, 27 de Julho de 1874:.- Jobnn;.

Cunlla Figueiredo.- lisconde de ·Camaragibe. 
A commissão de · instrucçlto publica examinou a pro

posição da camara dos Srs. deputados, que autorisa o 
~:overno a mandar admiltir a exame das· ma terias. do 
1 • nono da r acuidade de direito do R9cire os. estudantes. · 

I • • 

-·. 

·-
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Pedro .Velho .do Rego Mello e FraDcisco Pere~rino Alvos. estndanto. Jo!Io Pedro .da :Veigà, depois de approyado._ iíoa 
·, Arocba,.considerando se ·validos os exames. preparatorios ·pl'eparatorios quelbe faltam.~ . ·,. .· -., ···-. . · •. 
. que· prestaram ba maJs de quatr~. annos. . · · . Nilo se achando o_ alumoo comprehendido .em: nallham 

.. ,Tendo oa alumoos provado c6m documentos bavere·m dos. casos em que o senado entende que se póde: coacede1 . 
com eaeito sido approvados em ·todoli· os exames prepara-· dispensa das regras dos estatal~ da faculdade, é a.- com- . 
torios, inclusive os de que solicitam rev~lida~ões, estando, miss!Io de 
sem duvida,·oos ·lermos .do art.: 3° do projecto ultimamente 
ncolbid~ pel_o senado ; _é· tJ• commissão _de . ' · 

· P .UE CER 
.· ~ I . . 

, Q qe. a pro po!í,ção o atá no caso. de ser approvada •. · · 
S11la d!ls:commissães, 27 de Julho de 1874.-Cunlla 

Figueiredo .-Iobim.~ Visconde de Camaragibe. 
A commissa:o de instrócção ')lublica attende!l ·á,. propo

sição da camara dos· Srs. deputadas, autoriaàndo o go-· 
veno p&ra~mandnr. 'admitlir á matricola do 3• anno em 

_ qualiJUer das faculdades de IJICdicina do lmperio o ·esta" 
dil'nte · José Francisco Silva, depois de.· approvudo nos 
prep11ratorios quo lhe faliam, e nas materias dos annos 
anteriores. ' · 

Sendo · mui ·. avultada a dispensa que fora solicitada 
contra as reg'ras dos. estatutos das escolas, 'e. não so 
achando o alumno comprehendido em nenhum dos casos 

·indicados ultimamente poló senado a respeito de Ines dis-
p.~nsas ; é a commissão d'é _ ~. - · -. _ 

P!IBCIB . . ' · \ 

·Que a proposiçllo seja di~cat!da e ólo approvadá~ : :~ ) 
Saladas sessões, ~7 de Julho de 18H~-Joblm . .....;cu-

nha Figueiredo.~ Visconde de · Gamaragibe. _., ·. ' · :: · : 
Ficaram sobre a mesa para serem· tomadas em CODIJde

rnçl!o com as -proposições a que se referem. 
·Foram successivameote· lidas, Jfoslae em discuseilo .a 

approvadae as seguintes redacções:_· ,,. 

REDAC~ÃO ._; . ,, .· A' assembléa geral resolve : .,. . · · • ' 
Art. 1:•, Os alumnos · da escola· central denominada'-· 

bojo escola polytechnica, a quem olo·tiver sido·eonreridó' 
o grão de bacharel, poderito recebei-o, .ainda· que alo: 
tenham obtido, ou não possam obter approyação pleaa em. 
todas as materias do curso· da dita escola. central. :. ' 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. · 
Paço do senado, 28 ·de Julho de 1871.;...;.;Marquei 'de· 

Sapucahy . .,-Marquez de S; Vicente. , · -·: : 
. ' - . 

, . P.>RECER • . RED.t.Ccio 

- Qoe a proposiçlto nito devo· ser approvada:· . . · Emenda ~pprovada . pelo se~ado d pr~posifãÓ, da cdn:uz;.~' · 
s~Jà' das sos~õas, 27 de J!llho do 1874. ~ lobim:- ' dor. dedútados de li de Junho de)874; lobre.omodo. 

Cunl1a Figueiredo. - _Visconde de. Camaragibe. como u deve con.tar . o tempo de antiguidade· do1 oppo-
A. :com:missilo de:instrocçilo publica, examinando a pro" sitores dar {aculdadc1 de .?~~edicincz. ·. : .. " 

posiÇão da· camara dos Srs; deputados, qlie autorisa o -Ar!. 2o (additivÕ). Os oppositorés-·de que trata ·o-artigo' 
governo pàra mandar admiltir a exame das mnterias do' nnlecédonlo serão· providos nos 'Jogares de ·lentes ·eatbe•' 
l-0 nnno da faculdade de ·medicina da Bahia o alumoo .draticos por'anlignidade nas respectivas secçlJes. · · · 

·do· 1° ·anno 'de pl1armufa Pedro. da Cunha Carneiro de .. o art.- 2o da proposicão passa a ser·S•; · · . .. . · : . 
Albnquorquc, depoid ile approvado em algebra, e 'como não Paço do s~nado, 30 de Julho de 187&.- Margui6_ de' 
dejlariiú ·a· 'commissão com motivo alga·m. vaioso, que· acon- Sapucally.-7Marguet de s. Vi_cent1• · · •. 

selhe·-uma dispensa .. nas regras dos estatutos das osco- 1\BDAr.-ro. . , . . ··. _. 
las; é de · ~ _ 

Emenda Dpprooadiz pelo 1enado d' P,opo•.iEIO da cilmÍira_ PAIIECJÍR' 

Qaa a· proposição 'não llllja approvada; · ·, · 
Salil das ·commissões, 27. de Jalho de 1B14.-1obim.~ 

Cunha Figueiredo.- Visconde ac .'Camaragib~ 

.. do1 deputados.!le.18_tle Juraho~de 1874, gue.approva,IJI 
Jlens/íes concedidas à D .. Bila Maria; Morait d1 Souza e 
a D .. Jossplia Michaela:Bigaud e D. Maria Emilia:.A~I1es. 
B~w~. · · A proposição junta da camara dos Srs. deputados, 

nulorisando o .governo a mandar admit'tir a exame das No·-art. t•_··if& fin!: _ ._-. . . _ . . . 
materias do 3° ano o da faculdllda. de medicina do Rio de Em Jogar das palavras .- compreheodeado-se nesta ui-: 
Janeiro·: & ··estudante Joaquim Miguel Duque ]!:strada lima pensão o meio soldo que · percebe a rererida vhiva» 
Meyer,' depois . do npprovado em anatomia e physiologia ; diga-se : . «Sem prejuizo do. meio' soldo qúe percebe-& rele:.'; 

. A coinmissão de instrucção poblica, respeitando como rida viuva». - · · · 
deve o pensamento maoifastado pelo senado do não se Paço do senado, SO de 1ulbo da 1871..-~ar~uez d_~; 
c~oceder dispensa"tlas regras dos estat~tos das faculdades Sapucahy.-Marq•ez de S. VicenttJ. · 
senão. ,por motivos extraordinllrios, que não e e dão no 1 
caso prese~te, 6 de 

PARECER 

Que a prÓ posição não seja approvada. 
. Sala das sessõ~s, 27 de 1ulbo do 187i.-Jobim.

Cunha Figueiredo.- Visconde de Camaragibc. 
A commissilo de instrucção publica attondeu -á pro

. posição da camnra dos .Srs. deputados, nutorisando o go
verno a m~<ndar . admillir a examo 'd11s ma terias do 

· 1 o ano o da faculdade do . medicina do Rio de Janeiro o· 

2• YOl. 

. PRIMIÜR& PARTE DA ORDEM.DO. DIA 
.. PRESIDENCIA DO 1URT · . 

Entrou em 3• discussão com. a emelidà . da 'commiss!o, 
o roi approvado para ser reíneitido. á com.niissão .de redae- . 
ção, o projecto do senado .D, do corrente anno, relatito 
á presidencia do jury. ' 

PENSÕES 

Sogoira~-se snccessivamente . em 2m. discussão e fo~am 
approvadas para passar á S• as proposições da. camara 

-10 
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' 
dos .Sra. dep11tados, do corrente anno, approvando pens6os 
concedidas :. -

N. tO!i, a João Fernandes de Sampaio Junior. 
N. 106, a Sebasli!to Gomes da Silva. 
N. 107, a Telemaco Marialh da Silva Souto e outros. 
N. 118, ao capililo Justo Dias de Siqueira e outros. 
N. 120 a D. Carlota Freire de Carvalho Bittencourt e 

outros. · 
FOI\~.1. :NA. VAL 

determinar-se o numero de praças-que dilve· . ter a marl~ 
nhagem ; é até uma. necessidade desde que em circum~ 
stancias extraordinarias a~ permilte . que o ministerio · , ~a 
marinha po~sa ter embarcadas 6,000 . praça~ de pret. O 
corpo de imperiaes marinheiros, no estado c~mpleto, tem 
S, 19f> praças, o batalhão naval 1,!80 e o corpo de im~. 
periaes marinheiros. de M atto Gros.so !DO ; temos, pois, 
cerca de 5,000 praças. Autorisando a lei que se -eleve a 
Corçà, em circumstancias extraordinarias, a G,OOO praças, 
nãÕ se segue que o ministerio da marinha possa elevar o 

Proseguiu a ~· discussão do projecto. de lei, fixando nümero de praças do corpo de imperiaes marinheiros da 
a força naval para o anuo financeiro -de 1875 a 1876. Côrte e de Matto.Grosso, nem lambem do batalhão .naval, 
. O Sr. Ribeiro da Luz (ministro da mari- porque esses corpos tem cada_ um delles. o 11eu numero de 

nha) :-Respondo, Sr. presidente, com a .promptidão que praças dete~mina~o nas leis e .regula~entos respectivos •. 
. devo, ao honrado senador pela província da Bania, que Portanto, para dar-se esta elevaça:o do numero de pra
fallou sobre a proposta · em . discussito. S. Ex. tez moitas ças, de modo que os corpos organisados reunidos ao de · 
observações sobre diversos ramos do servico do ministerio marinhagem, porfaçam. o numero de 6,000 praças. einbar;. · 
dB marinha. Com algumas destas observaçhes, que !De pa- cadas, é necessario que o ministro tenha a liberdade de 
receram muito j.udiciosas, estou eu de perfeito accordo e alistar para a marinhagem um numero de praças tal que · 
agradeço a S. Ex. o modo attencioso e delicado com que reunidas ás dos corpos de marinheiros que possam embarcar 
se ref~riu a alguns actos por mim praticados e a opiniões se elevem a 6,000, Se, porventnra, se determinasse que. 9: 
e idêas por mim manifestadas no relatorio que apresentei marinhagem tivesse, por exemplo, . 500 praças, dadas cir
ás camaras. _ cumstancias extraordinarias, o ministro da marinha. oito 

~ O: procedimento do honrado senador peste discussão podia embaarcar 6,000 praças de pret, porque ·Dilojodia 
indica que S. Ex. teve por fim concorrer com as su.as elevar nem as do corpo de imperiaes· mari!lheiros da Côrte 
reconhecidas luzes· . e experiencia para melhorar ·Se o e de Matto Grosso, e nem· as do batalhão naval, .e 'da ma-

• serviço e não censurar o ministro da marinha. . rinhagem, as quaes, como se Tê, sommadas, ·nllci dilo 6,000 
O honrado sena.dor disse que a redacção da proposta das· praças, ainda comprebendendo as que devem ficar nos 

(orças de mar é dereituosa. Sr. presidente, até o exercício quarteia. . 
de 1853·a 131Si a redacçito das leis de forças de mar era Notou, porém, o honrl!do senador que p6de-se dar o 

· . muito dift'erente do que é boje. Até então decretaya o abuso de conservar o ministro da .marinha nos quarteis 
corpo legislativo o numero de praças, . quer embarcadas grande numero de praças d~s corpos organisados e. elevar 
quer. nilo, que o governo podia fer alistadas. E~ 1852, consideravelmente a marinhagem. · 

·porém, gerindo a pasta da marinha o honrado senador pela· Sr. presidente, este abuso me parece que nilo se poderá 
província da Bahia, o illustrado Sr. conselheiro Zacarias, dar : em primeiro Jogar; porque na l91a~ão dos navios se 
adoptou-se uma nova redacçllo, e desde aquelle exercício designa sempre o numero_ de praças dos diversos corpos 
toem as leis .de forças de 'mar a.utorisado o governo· a ler que devem ter ; em segundo, porque as conveliiencias do 
embarcadas 3,000 praças em circomstancias ordinarias, Serviço D~O podem permiltir que se deixem praças babiJf .. · 
e 6;000 em circumstanciaá extraordinarias, além dos cor- !adas nos corpos de marinha para ir contratar ou engajar 
pos de marinha .que, conforme os respectivos regulamen- marinhagem; em terceiro, finalmente, porque é muito'diffi
tos, devem ter o· numero de praças· nestes determinado ; cil· e onerosO' aos cofres publicos cóntratar marinhagem 
de modo que; até o exercício de 18113 a 1854, o numero para os nossos navios, e, quando, oito obstante, se'melhante 
de praças dos_ corpos da armada não podia exceder ao abuso se désse, o mintistro se exporia .a graves censuras. 
:marcado na lei da forças, quer embarcadas ou não ; hoje, Portanto, Sr. presidente, entendo que o facto de nilo se . 
porém, como observou o· honrado senador pela Babla, o determinar o numero maximo de praças de marilihagem, 

· minitro da marinha, sendo autorisado a ter 3,000 praças· é providencia indispensavol na lei de forças, )11lra que o mi
·e!Dbarcadas, pó de ter, incluindo as que. estiverem em terra, nistro da marinha tenha o necessario recurso, aflm"íle poder 
. u_m numero igual talvez a 5,000 · . elevar o num~ro de praças embarcadas em circumstaocias 

/l.s praças que embarcam nos navios da armada são extraordinarias, até o permittido na lei. ·· 
tiradas do. corpo de imperiaes marinheiros, do batalhão A redacção, portanto; qae. o nobre senador pela pro-
naval e da marinhagem. O corpo de imperiaes marinheiros vincia da Bahia achou defeituosa, não me parece que o . 
tem o &eu numero determinado nas ·leis e regulamentos seja e esta redacção tem sido, com mais ou menos d,ift'e
respectivos. O mesmo acontece com o batalhão naval. rança, a mesma, desde o exercício de 1853- a 1851 até 
Quanto á marinhagem, porém, n~o ha numero determi- o presente. 
nado em lei, e o honrado senador entendeu que era isto Entendeu o honrado senador que nã.o ha hoje conveniencia 
um ·grande defeito, um inconveniente, porqtie podia o mi- em conservar-se o corpo de imperiaes marinheiros dé'Matto 
nisterio da marinha conservar nos quarteis do corpo de Grosso. Sr. presidente, .este corpo .Coi creado ·em virtude 
imperiaes marinheiros e do batalblío naval um grande da lei de forças do anno de 1850. Teve·se em vi:ita, 
numero de praças e augmentar consideravelmente para croando este corpo, dar as praças necessarias para guar
o embarque o da marinhagem, e assim, em vez de S,OOO nicito dos navios da flotilba alli existente. Nés~a occasião 
praças, poderia ter, talvez, 6,000, oa mais. nio tínhamos, com effeito, a navegação, que.Ffesentemente 

Sr. presidente, ·oito C!ln&idero um defeito da lei o não Iom os para aquella .provincia, nem commnni~ações .tilo Cre-
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quentes como as de hoje, e por isso . a creaçlio do corpo doas, completou ella ·o numero de menore•, ,O, e itto fel 
foi determinada pela circamstancia de se achar aqnella nlto_ pequeno mal á de aprendizes mario~eiro•, porque. mui toa 
ficitilha muito distante da Côrte, e quasi que completamente dos menores· que dev!am ir para esta companhia preferi
isolada. Preseotemeotll oito se ·dão as mesmas circumstao- ram a de aprendizes artífices. 
cia(;· mas o nobre senado~ ha de perínitlir que eu não Ha províncias. pequenas em que o numero de menores 
concotde com S. Ex. sobre a suppressllo deste corpo, desde alistados é muito maior do que o de províncias de grande 
que nllo podemos dispensar na província .de Matto Grosso a população. Tenho para exemplo a província do Rio Grande 
fiotilha que alli temos. Presentemente se acha mudado o do Norte, onde, tendo sido -installada; ha muito pouco tempo 
arsenal de Cuyabá para· o Ladario, e precisamos ·ter alli a companhia de aprendizes menores, existem hoje &9 praças. 
uma forca que continue a fornecer pracas alio ~ó para Mas isto, como muito bem disse o nobre senador,. de
guarriiçllÓ dos nossos navios, como ainda pára .a guarda do pende em grande parte dos commandante•, e, eu direi,· 
arsi!llal ·e da fortaleza, que alli se mandou construir· com. especialmente dos presidentes de _província, porque, Q!lando 
o fim de defender aquelle estabelecimento. estes teimam verdadeiro interesae pelo incremento deasaa 

Se já ·temos ··a IIi este corpo, muito embora. com poucas companhias, e expedem ordens. ás -autoridades, ellaa re
p.ráças, mi!lhor é tratar de completai-o do que supprimil-o cabem sempre-muito maior numero de menores.. .· . : 
para ser substi,uido po~ praças ~5 desta. Côrte, que teriio Não tenho cessado, Sr .. presidente, de re~ommendar aoa 
pará servir naquella ,província longínqua ·à mesma re- presidentes_ de ·provincia, nllo só em circulare&, como em 

~ pugnancia.. que manifestam os officieas da armada e das cartas coefldenciaes, que prorurem por ·todos- os modos 
classes anliexaá. Além disto temos uma companhia de permittidos em lei ct~ter o maiorõumero possivel de.praças 
aprendizes marinheiros em·Mato Grosso, que fornece praças . para essas companh1as. .. - .•. 
áquelle corpo ; estllo já as cousás dispostas para a exis- Hoje as companhias de aprendizes marinheiros cona&i
tencia delle e melhor.é nada alterar-se· a. este. respeito •. tuem quasi o unico vivejro das práças do corpo _de·impe.;. 
. ·S. Ex; julga que a situaçil:o actual das companhias de riaes marinheiros, e, portanto, comprehende-;SQ o interesse 
aprendizes. marinheiros nlto é satisfatoria ; porque em com que o ministério~ da marinha deve recommendar .ás 
1870 'ti~amcts. ·12 colllpanhias, com 1,216 praças, e presidencias de província. que procurem-dar-lhes-o maior 
agora ex1stem 16 que só c_onta.m 91 G praças. desenvolvimento possível... . . - . : .. • 

Estes algarismos · alto exactos e constam· do meu rela- _ O honrado senador, lamentando o facto a que acabo de 
torio. . lné referir; do limitado numero de praças das . companhias, 

Sr. president8i.é para lamentar este facto; mas devo declarou que se esperava em cêrto. tempo que podessj!m 
ass~gnrar ao nobre senador que tenho expedido ordens no ellas fornecer os contingentes: necessàrioií para completar 
sentido de activar o alistamento de .menores para as com- o corpo de imperiaes marinheiros ; mas qne,. á. vista da 
panhias de aprendizes marinheiros. reducçiio do alistamento nas companhias, era· . de receiar 

Um facto se tem dado e a que eu attribuo em grande a necessidade de recorrer-se ao rec_rutamento em'não pe· 
parte· o ter-se ·diminui do o numero de apr~odizes mari..; que na escala para supprir. a deflcieu~ia do alistlUIIento ·de . 
nbeiro·a: sempre que é creada -ama companhia em ~qual- menores. · · . · · · . 
quer província, amue logo grande numero de {llenores para_ Sr.- presidente, ha um· racto que principalmente concor· 
"' alistarem ; mas, apenaa se· faz a primeira leva de me- reu para que se pertubasae o calculo feito em um dos 
nores, que teem cõmpletado a idade legal, para virem para relatorios ~o honr!ldo senador, de ,que as .coilipanhias·de 
o. corpo de· imperiaes marinheiros, começa a manifestar-se aprendizes· marinheiros dentro de· pouco tempo poderiàm 
·repugnancia nas familias em consentirem ·que seus filhos fornecer o numero ·de· praças necessariaa para o .corpo··dl 
ou parentes menores vlto se alistar nas companhias. inperiaes marinheiros. Este· facto; senhores, : tem sua 

Províncias temos que deviam dar um grande nu- origem na lei ·de t 7 de· Agosto de 1871. · :. · · · ·: · 
meros de menores; entretanto as respectivas . companhias . Por ella roi reduzido o• tempo de seniço das .praçaa do . 
nlto contem sequer a quarta parte dos que deveio .ter. A corpo de imperiaes marinheiros a 10 e 12 annos; quando 
província de Pará, por · exemplo, preconisada como uma até .entllo ora de ·!lO. . · · . · · 
que podia dar maior numero de aprendizes marinheiros, E~ta redueçllo produziu o resultado de. darem-se,-por 
tem apenas Iii, menores li I -As províncias do Espírito conclusão de tempo da· serviço, 119 baixas no anno de ·187!! 
Santo, do Paraná, de S. Paulo· e do Rio Grande do Stll e 262 no de 1873, da modo. que, em co·nsequencia de dessa 
lambem tem um·numero muito limitado ;. e· ou oito tenho lei, foram despedidos do serviço 321 praças desde o to de . 

. cessado de recommendar àos presidentes a maior activi- Julho de 1872 até o fim· de -Dezembro . proximo passado. 
dade_póssivel para que nllo só se Caca o alistamento de ·Ora, sendo o.estado completo do corpo de 3,191S praças 
menores, concedendo-se os.pi'emios permittidõs'pelo regu- e o effectivo_de 2;897, dá~se a diferença de i98. Esta dif
la'mento, como ainda· para que os juizes de orphlios enviem Cerença deveria desapparecer completamente,. dar-se-hia 
todos o.s_ menores orphltos desvalidos, afim do se alistarem mesmo um excesso de 23 praçasno exercício ' corrente,_ae 
nas companhias. porventura oito houvesse essa reducçlto do tempo de servtço 
- • ; de 20 annos a-10 e 12, e não tivessem obtido baixa -af 

O Sa. lliuNBS GoN~UVBS :-Por ah1 .é que vae bem. 321 'praças a que acabo de· me referir · · . · 
O Sn. RIDBIRO DA Luz (miniltro da · n~arinha) :-No · Nil:o_ direi que foi uma lei. Catai, como ac~bo de ouvir; 

Pará deu-se uma outra circumstancia, que muito. influiu mas o honrado senador ha de concordar com1go que nessa 
para reduzir-se o numero do menores: foi a recente redui:çlto do tempo de serviço deu-se nm salto muito 
croaçito da companhia de aprendizes artífices do arsenal. grande, e quo, se. todas essas · praças que obtiveram as 
A. penas crea~a esta companhia, dentro do um mez ou baixas em 1872 o cm 1873 ·estivessem ainda hoje per-
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tenceiado ao corpo, em V~! de termos o desfalque de · senador ch~mou minha. attençlto para o aquartelame~to dos· 
i98: pragas, como refiro no mea relato:río, teriamo·s o menores. No meu relatorio declaro que ainda. nllo .. está 
éxcesso de i3: . resolvido se esse aquartelamento deve 'ser em: terra .ou '.se 

Terá comprehendido o honrado senador que só daqui em um navio. O aquartelamento em terra ó rerommen
a algaiii tempo se poderllo eollocar de novo as cousas no dado como uma necessidade hygienica ; mas outros enten~. 
estado em que se. achavam. . . dem que o menor que se destina a ser marinheiro,· deve 

Sr.,pre~idente, em vista do. numero que hoje temos de ser creado e educado a hordo de um navio. 
comparibia,s de aprendizes marinheiros e das ordens que Sr. president~, temos companhias aquarteladas em 
tenho expedido, e hei de incassilntement~ expedir âs prosi- navios e outras em terra. t>ara aquartelar-se uma com.;. 
dencias de prolincia, ea conto que dentro de pouco tempo panhia em um~navio é preciso que este seja de grandes 
estas com'panhias possam alistar muito maior. numero de dimensões,. que offe"reça os· comm9dos .. lle.cessiuioa' ria:o.só 
menores do que actualmente, e que assim este desequil\- àos menores como ·ainda ao ·com mandante, .offieiacs e 
brio r~sultante da reducçil:o do .tempo de servi2o das praças praças que deve ter Cllda conip:tnhia. Ora, a a'cqui6iÇão. 
do 'Corpo de imperiaes mninheiros tenda a de~apparecer e desses navioa será muito despendiosa, ·e,·a não o:trerccorem 
venhamos a ficar no mesmo e~tado e na mesma situaéão. el!es essas accommodacões, melhor é que às menores· este
em que nos aehavamos antes da execuglto da lei de .21 jam aqÍlartelii.dOd cm "têrra. Em muitas províncias com 
de Agosto de 1871. . _ effeito elles estilo aquartelados em terra, em ca.sas-.ou per;.; 

Presentemente só ba uma província marítimas, n. das tencentes ao E~tndo, ou ai us-adas a particulares. . - . · . 
. Alal!ôa~,·na· qual niio está creada a companhia de apren- Na falta, pois, de·hons'e espacosos·navio~, cn me inclino 

dizes marinheiros, e n& proposta· em diecus~ão consig" á idéa do honrado senador de têr~m antes as companhias. 
nou-se autorisaelto para este fim.· O honrado senador en- quartel em terra e um pequeno navio para ·os compet.~ntos 
tendeu qúe erâ desne'cessario eJ~t& autorisilçãó, _porque exerci cios. Assim se conciliam. dons fins: a hygienÍl do 
do meu relatorio in(eriu que eu já a tinha. menor, que sem duvida ha de ser· melhor consultada em 
· Sr. presidente, eu tive pela lei de 1871 autorisação uma hahitaçlto em terra, o os exorcicios praticos. . 

para crear companhias de aprendizes- marinheiros em Nesse sentido tenho em geral procedido a respeito de 
todas as províncias .marítimas qlle ainda não as tivessem. diversas compnnhias, comprando pequenos navios, para 
Creei-as nas províncias do Rio Grande do Norte e ' de .servirem aos exercícios e manobras ·a que se devem 4e-· 
Piauby,· e .não na das Alagllas, porque o respectivo dicar·os aprendizes marinheiros. ' '- .. : 
presidente· informou-me quil, nlto achava çonveniente Fallando o nobre senador sobre e~ te vbjecto; referiu-se 
semelhante creação, visto como aquella província está ao quartel dos ·aprendizes marinheiros na Boa Viagem. 
entre Pernambuco e Sergipe, . e os menores podiam ir•se Realmente, tenho em vist~, Sr .. presidente, mudar daquella 
alistar ou· na companhia do Pernambuco, ou na i!e fortaltza os aprr.ndizcs marinheirl's que alli. se, acham 
Sergipe. · · · aquartelados e passal-o8 ou para a Armação ou .para a 

O Sa. P.á.Es ns MÉNDONr.A :-Nestas condicões estavam 
.as outras (apoiados) ; entretanto que as Alagôa.s· pó de dar 
muito maior numero de aprendizes do qne o Rio Grande 
do Norte, Parahyha etc. . 

'O Sa. RIBEIRO DA Luz (ministro da marinha) :-Por 
essa occasiiio me observou o presid11ute que lhe parecia 
pouco util e conveniente semelhante creação. Foi este o 
mótivo porque não creei a companhia; e sendo an.nua a lei 
de 21 ·de Agosto de 1871, de modo que deixou de vi
gorar no ulti.mo de Jauho. do 1 873,- niio dispõa hoje 
m~is o ministerio da marinha de semelhante autorisaçlio. 

Por este motivo na .ca.mara dos Srs. deputados reno" 
vou-se a autorisaçiio, á qaal não me oppuz, parque fui in
formado pelos deputados daquella província, especialmente 
pelo nobre senador,. o Sr. Pae~ de· !Uendonç~, de que abun
dam alli menores· que podem se·r &listádos na companhia 
de aprendizes marinheiros. Eu · entendo, Sr. presidende, 
que é mais facil obter-~e menores, p Lra uma companhia 
que tenha stiaséde na. cidade de Maceió, capitàl da provín
cia, do que para ser~m remetlidos ou com destino a Per
nambuco ou a Sergipe, visto como as famílias desses me
nores devem ter muita repugnancia na Nlirada delles para 
provincia exlranha. (Apoiados.) 

Aceitei, portanto,. esta nutorisaçiio. Se e/la ror adop
tada pela seno.do, bo1 de pol-a em execução. 

O Sa. PAES DR MEI'IDON~A.:-E'. nm neto de ju'sttça. 
O Sn. RrnBmo DA Luz (min.lltro.da marinha) :-0 nobre 

ilha do Govcrnador,··porqun, alétn do ter !lguella. fortaleu 
muito poucas accommodações, tem falta absoluta i! é ~sua, 
que é "preciso conduzir com muita- difficnldade e' sacrificio 
da terra firme pl\ra a ilha. . · .. · · ·. :. c·:;: :, 

Fali ou o nobre s~nador sobre o recrutamento, ~·Sr;. pre-. 
si dente; na marinha recrutam-se marinheiros por·excep"ção; 
o ministario da marinha tem o seu viveiro estabélocido n.as 
comp1uihias de aprendizes· marinheiros par~' deÜe tirár:as , 
praças necessRrias ~~o corpo de iwperiaos. D.e .. IilO:d~ que o· 
recrutam~nto em regra só deve servir para fornccer-n_os 
praça para o h a talhão naval. · . · . . 

Como referi ha pouco, se não tive5se havido Ião grande· 
redacção do tempo dd serviço .para as praças ao corpo· da 
imperiaes, nós neste exercício não precisaríamos do nm só 
recruta _para o reCarido corpo ; entretanto, dado o facto·11 ·· 
que alludi, Dilo podemos dispensar o recrutamento por· 
algum 1ompo, ainda .qus 'em pequena escala. , 

Mas, Sr: presidente, não é isto motivo para censura ao 
projecto do recrutamento qtto se acha em di~cuseãJ, ·Nesse 
projecto está consignada n idéa do que o ministerio da· 
guerra forneça ao dn marinha os recrutas necessarios para 
os .corpos de marinha. Uma emenda enviada á mesa pelos 
honrados senadores os Srs. dpque de Caxins, visconde do 
Muritiba e Jaguaribo, determina que os recrutas para a· 
marinha sejam tirados com prerorencia doa districtos mari
timos que serão marcados em regulnmelllo. Temos, por
tanto, que o mini'sterio da guorra deve fornecer no da 
marinha os recrutas tirados desses districto;, n!l.o ·só para 
servirem no batalhi.'io naval1 cQmo no corpo de imperincs .. 
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ma'rinheiros, · emqáanto as companhias 'de 11preo~izas não 
derem o numero de praças indispensavel para ·este. 
· Note-se que· o batalhão naval póde.ter praças ·que nllo 

. pertencám·'a districtos marítimos, porque o soldado naval 
embarca, ulto para fazer a. manobra do navio, màs unica-
mente para o· gaaro6ccr. · ' 

,_0 Ss. ·S!nA.IVA :.-Mas ó preciso que estej~ habituado 
ao mar. 

O Sn. Rrn~mo .nA ·Luz (ministro da ~arinha);-Toda
via, entendo preferivol o homcrn pertencente a.os districtos 
marítimos habitàada á vida do mar, par.a que, collocado a 
bordo;não _enjôo; c possa fazer o serviço que lhe ó destina
do. pelós regulamentos do bordo; . .' 
· .Ora, .dosde qtie ,o senado adoptar a emenda a que .me 
refira, rião. Vfjo inconveniente algum em qae o projecto em 
discussão passe tal qual se acha. O que re8ultará da h i ó 
que o minis~ario da marinha não expedirá o~:dem para se 
fãzer o .recrutamento, como faz presonte•t.ente, ha de so
llcita~.do da guerra que lhe forneça os recrutas que forem 
precisos. · , 

O Sn~ SARAIVA ; '- Pe~o a palavra.-

praçns que nooualmente tem de ·fornóco~'.o mioisteri{da 
guerra ao da marinha é tão·Jimita.do que: DilO vale a périá 
fazer le( ou disposição· especial. Se houver difficuldades; 
se houver 'inconveniente, póde-se remediar em. uma .lei 
_annua, eotahelecendo-sc .um novo m~io· do ~e;_?bter ·.prii2as . 
para os corpos da· ma~mha, convindo·. amda':<~.otar. _que 
qualquer difficuldade que hcja DG recrutameoto,_ será um 
novo estjrr.ulo· para se tratar de completar· as companhias· 
de aprendizes marinheiros e a~sim obtermos. o' numero_ d_ê • 
pra.cas necessarias. · · · . . . . : · 

Ê•tou . persuadido, Sr. presidente, de que sé ili!o fosse a 
g1·ande difficuldade· comlqoe latamo~ por muito tep~po' para;. 
ou por meio do recrut~men!o ou do engajameuto; ·obtermos' 
as urag~s sufficieotas para ó serviço da marinha,.· riito. 
possuiríamos, como hoje po~suimos, essa Ma insti.tlli2ão' 
de companhias de aprendizes mariobeiro~; que nos_ dlt_<Í 
praça~· com corta educa2ão p:ofi~sional, e gue.:à,o ._m_e,smo·.·. 
tempo tecm um fim philaotrop1co,como. é. o de preservar, da. 
ociosidade e do vicio os orphãus o meninos ae!vaJidos 
qtio h a nos nossos povoados. ~ . . . . . · ,' · ' 

Não ~ou infcoso, Sr. pre!ideote, ao eogfij aiàerito do:. pi·a~. 
ças estmgeiras para ~ · marinhagem, co~o observo~. o· 
nobre senador pela Bah1a. Em geral as praças de .mari- . 

. O Sn. BARÃO DE GoTEG!P& da um aparte.. nhag~rn imgnjadas q~o temos na armad~ pilrtenco'a~ á na,· 
· ciaoalidade portugueza e 'pre~tam muito ·bons. serviços.· . : 

O Sn. ZACAnus : - Basta o que tem. dito para ni!o se . Presentem·•oto o unmoro de praças da marinhagem é 
adoptar a idéa do projecto. de 28!1. E~· som duvida. um numero muito limitâdo';. mas. 

O Sa. ltiBEIIIO IÍtl. Luz (minist•o da marinha) :-Esta on observo qui', sempre que ~o mi(ji!terio da. ·marinh_a..tein 
é ·a idéa. do .projecta, e o fornecimento de recrutas . não :precisado augmentar ó numero de praças' dá mnrinhag~io, 
poderá ex.ceder agora de 200 a 300 · aonualmente, e c o o tem conseguido. 1\Ias em geral são empregadas nos :tranE:..: 
futuro de muito menor numero. H a de mesmo dispensar-se portes da armada, ·e rarissim:.s nos navios de guerra; 'VÍS(o 
completamentó recrutãs até· para o batalhão naval, quando como temos o corpo· de imperiaes marinheiros, que 'é o .q_u·a; ... 
as companhias de a!lrendizes alistarem, senão o numero quasi ~xclusivamente, guarnece todos os navios. Não h~ . 
total de meÍlor~s, metade dollcs pelo· monas, porque haverá muito tempo que_ .o mlnisterio .. da. marinha precisou. de 
então sobras do pessoal para ·o corpo. de imperiacs, ·que, pmcas para gnarneccr os _transportes e autorisou o,capitito. 
mediante lei, podNào ser aproveitados para o batalhão· do ·porto da Côrte para co~tratar marinb{lgém; para este, 
naval. Alóm disto, sa na pratica manifestar-se. qualcJuer fim. Em poucos dias elle con~eguiu coot~atai: 50 praçlls 
difficuldade no fornecimento de recrutas. pelo mini>terio pola maior parte estrangeira8, de modo. que, para os coa
da gucrra·aó d:1 marinha, poder-se-ha remediar naá·lois tratos sem tempo determinado, como pe.rmitte _o regula-. 
aoouas. essa difficuldade. · · mento,- ou por uma viagem,, ou para a· praga servi~ de-uni 

Nilo vejo, pois, inconveniente em que se adopta o _ ató tres nonos, ha alguma r~cilidade, deede qu_e es·sa,&· 
projocto com a emenda apresentada. pelos i!lustrcs se- praças vão embarcar em transportes, com,o .actualmente 
nadares; · . --acontece. . . . . , . . . 

O .honrado senador pela Dabia nos fe~ ver que na nossa O honrado senador fali ou no material da D"ssa .armada. 
inseri peão maritim11 encontrayámos um ·grande numero d~ · S; Ex. nos dieso : ccNão temos rn~rinha, o. inat'erial _da 
homens da vida ·do mar, cerca. de 50,000, ·.segundo· õs armada, em gera.!, se acha muito . estragado, .~ . algóos 
mappas avnexos ao· meu-rélatorio,. o quo d~ss11 'inscripgilo navios que tenicoíl. foram constru_idos·p:.ra .um fim. csp.ecial, 
marítima podi.\m sahir as praças- necessarias para a·gaar- isto ó, par<) a guerra do P<~rDguay.• . . . 
oicão dos nossos n_avios. Sr. presidente, concordo com o honrado senador, em, 
. 'Pondero ao honrado. senador que por uma emenda que ~ 'material d1.1 nossa armada n~o é sntisfatorio. Em 

apresentada, os individaos alistados nas embarcações mor- outro tempo possuímos uma csqu;tdra de_grandes navios; 
cantes, estnndo ·. cm e1l'ectivo serviço, . são isentos do sor- m:J.s a guerra qQe sustentámos .com ll RepubliCII Argentina, . 
leio em tempo de paz, o quo ~ó podemos con!ar·corn ella:> cm 1828,· e, depois, a CXMLliç~o feita ao-Paraguny,·em 
em tempo,de guerra. No projecto tamhem se o~tabelece t~mpo do prosit!ento Lopez pao, .fizemm com q_uc .o go
cxcopção em tempo do PI•Z crn favor dos pescadores de vcrno _ imporinl trat!I.SSe d;J_ ir .aban.donaodo os grandos 
profi~~[o do ·alto ·ma.r, costas o rios navegavers. . · navios. e mnndasse constrnir corvetas e canhoneiras do . 

A vista do oxpo!to; vd· o honr,ldo sen'ador· qun a ins- poq11eco callldo. A gCierra do." Paragaay, actuando com· 
cripçi!o maritimn se reduz coosidwiVelmente para que tod~ a prósl1io, nos obrigou ainda a fazer constrocções 
della possam Rahir as .prn-çns para o corpo de imporiaes o exclusivnmcntc-proprias para a.fim daquolla. guórra, Assim 
para o batalhão o~val. · · fiz~mos nó:l durante a guerra a ncquisição do mais de 20 

Sr. prcRidcut~, não vejo, repilo, inconvonic·nto cm que c navios, todos npropriados à navegaç1i.o dos .rios e aos 
projecto tdo re_cru!nmento passe tal qual. O núme~o de combates dentro delles. Portanto, Sr. presidentc1 a noss& 

... ~ ( 
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~ esquadra, hoje fórma um contrastá com a de ontro' tempo. pela força das machinas, e pelo poder da artilharia,. silo 
'femoli grande numero de nnios, porém, alguns uni c a- navios que podem entrar em combate de· um modo muito 

. mente proprios para a navegaçilo dentro de portos, bahias, iantajoso. · · · · ·-_ · · · 
ou rios, e para a navegaçll:o de longo curso disp_omos' de Ma.s, disse o honrado senador: a Republica Argeiilina 
muito poucos. · . já. recebeu doas navios de artilharia poderosa e · que po-

Já o anuo passado. eu 6z sentir noa meus relatorios a dem causar grande daoino aos éncouracados ~ue temos.
nec_eslida~e de fazermos a acqu.isiçilo de algooa navios de S. Ex_. referia-se á noticiá dada por um' jorni\l do Rio_ ds. 
maiores dJmenaões para a ilavegacilo de longo curso e para Prata. Segundo as informações que tenho, ·a Republica 
o exeréicio de oillciaes e goarnicâes. Entretanto o senado Argentina acaba de receber doas canhoneiras dê casco de 
àabe que, em consequeocia de râctos que se deram em fins ferro, dispondo cada uma dellas de dons rodisios do sys
do anuo de 187! e durante o anuo. passado, o governo tema Vava~seor da calib._re 100 e dé duas peÇas, de ca-
imperial viu-se força_do a· encommeodar oa Europa tres libra ·20. . · · . - . 
eocouraçados e dons transportes, e a fazer, com a ac.. Estes navios não se recommendaril, nem ·pela ·forca de 
qoisiçllo dess,s navios, uma despeza muito considerava!. suas macninas, nem pela. cciustrocçilo do ciuco, a· nêm 
As encommendas Ceitas para a Europa nilo podem andar lambem pela artilharia, porque em alguns dos no.ssos na
em menos de' 10,000:000~, e comprellende o honrado vios de madeira,· e nos encouracadoa, ·temos artilharia 
senador que eu não posso no corrente exercício fazer. muito mais poderosa. • .. 
acquisiçllo de navios de madeira ou de Cerro, para· substi- o Sn. BABÃO DA. LAGUNA. : -Apoiado. 
tnir· alguns ~rruioados da nossa esquadra, porque não 0 Sa.· R•n.Jao »_ ._ Luz (minirtro dca ·m,rinfla) : _A 
posso _despender. somma alguma aléiD da já despendida .. 
e ila que devo despender no exercício corrente. . · corveta Traja.no, por 'exemplo, se acha armad·a _com peças 
· Te)Dos, .realmente, Sr. presidente, alguus navios que de 150, a Sele de Setembro tem de. ser armada com·peça~ 
ilil:o poderão servir por mais de um anuo ou dous e que de SOO, muitos dos nossos encoàraçad(ls di$poem .. de arti- -
precisam ser substiloidos; mas não é possivel que 00 cor- lharia de 150, e quaildo vierem os que estilo em construc~ 
relite exercício eu possa fazer acquisicllo de outros na- ção na Europa, disporemos das peças de SOO e' 650. co·m · 
vi os pa_ra os· subetituir; · • · que serão armados, artilharia esta· sem duvida_ alguma 

O DC!br!l senador deve saber qae de 1872 para cá, moiti~simo mais poderosa do que aqoella com que. estilo 
tem-se tratado da constroc~ão de oito navios para a nossa armadas essas duas canhoneiras, e mesmo do que aqoella 
armada : doas CJU6 já se acbavam no estaleiro, a Sete de com que teem de ser a&ado os dons encoura~dos que 
Setembro e a TrajaAo, 8 {oram lancados ao mar; Ires eucou- se estilo construindo na Inglaterra · para a Republica Ar.:. 
raçados; que brevemente serão tâmbem lançados ao -mar gentioa. . • . 
na Europa;_ dons transportes, e. um rebocador. Ora, a con- E'· verdade que um jornal argentino declarou qàe. a ar
strucçil:o_destes na:vilis em _tli:o pequeno espa~o de tempo, tilheria das canhoneiras recebidas tinha a força neces~a!ia 
o~erou o ministerio da mariilha com uma grande despeza para perfurar a couraça ou o costado de todos os nav1os 
e mesmo n~ corrente exercício supponho eu precisai' ainda. que costumavam nav_l!g_ar por aquella~ ~gua_s. Mas ~o nobre , 
de um credito de !,000:000~ 00 mais,' para (!Oder occor~ senador ha de permJLLJr-me que altrJbu.a em grande parte ; 
rer ao pagamento das prestações até 0 fim do anno na Eu- "ss.a asserçito_ á. n_alural exageraçlo da Imprensa .daqo~lles:~--
ropa. Portanto, lê o nobre senador que é preciso adiar paJzes~ . ;·· 
para o exercício futuro a acquisiçilo de navios de madeira o Sn. S.i.RAJVA.:-E sobreludo·á ignoraocia das ·pessoâs· 
OJ;l ~e Cerro para a navegaçil_o de lon~o. curso.· _ , 08 escrevem... / 

E verdade que _eu mandei conatrnJr no ar sena 1 da Côrte q · · 
uma canhoneira e uma corveta, . sendo uma dellas propria O Sw. BARÃo NA LAGUN.t:-Fanfarronadas. 
par~ as viagens de lonfio curso; m_andei lambem .coo- O ·sa. Ro»RIOUDS u Luz (mil.(slro da marinh~a):::_ 
stro1r no arsenal de D!annha da. Bah1a duas canhoneJ~as, os encouraçàdos que possuímos presentemente, é verdade,. 
contando . com o mat~nal que temo~ nos nossos d~posJios, que não teem couraçada de mais _de· IS .pollPgadas _rias 
p_orq~e, se _fosse precJ~o agora comprar esse mater1al, vér- torres; mas tambem é certo que elles dispoem de arti
me-h~~- obr1gado a ad1ar ~emelhantes .con~trucções para o lharià muito mais poderosa que a _dessas canhoneiràs cujo -
exerciCJO fatoro. . casco é de espessura tal que um tiro de peça de calibre 2 

O Sa. SARAIVA. : - V. Ex:. tem material soillciente 'l hasta para perfurai-o. '· 

O Sa. RmEIIIO _DA Luz (minidro iía marinha) : -
Aq~i na Cór.te tenho de sobra para a construcçil:o dos dons 
nay1os, ass1m como temos algum já comprado na Bahia, 
CUJO arsenal poderá ser supprido pelo desta- Côrte no 
tocante a metaes •. 

Dos navios que mandei construir, dons já se acham nos 
estaleiros do arsenal desta Córto, e uma das canhoneiras 
que devem ser cnostruidas no da Bahia brevemente 
será. Lambem começada no arsenal daquella província, 
e_ coocluida ella, começar-so-ha a segunda. -

Ora, esses navios estilo nas condiçõea indicadas pelo 
no~rc s.enndor pela Dahia: s!to navios que se rocommoodqJil . 

Se_. presidente, reconheço com o honrado _senador que 
co~vém haver systema a re~pcito da composição ~a nossa 
esquadra : devemos deternnnar o numero dus nav•os en:
cooraçad!ls, o dos de madeira, o numero dós que devem 
ser do systema mixto e dos d J roda-s, assim como os de 
vela. Mas ob'sorvo a S. Ex. quo todos os actos do gover
no, que teem sido publicados para. determinar um syst&ma, 
nilo teem produzido resultado algum, porque as circum
stAncia9 que occorrem obrigam sempre o ·governo a 
apart&r-se do systcma estabelecido. 

O Sa. SAftAIVA :-Mas is1o ó uma de~graça. 

O Sn.· R1BRiliO nA LtJZ (ministro da marinl\a):.;,_Temoe 

\.. 
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presentemente em vigor o decreto de .18 _de Maio de 
:1868, que determinou o numero de navios encouraçados e 

.· de madeira, que a nossa mãrinha deve possuir. Mas, 'per
s~nto eu, jA ae deu execução a esse. decreto, n!o obstante 
exislinlle desde 1868 Y N!o se deu até hoje. Apenas· eu 
mandei ·razer um navio, o encouraçado lndependencla, que 
é, do. typo. daquelle qile está determinado nesse decreto, 
assim. como . doas monitores ; mas os nobres senâdores 
comprehendem qu.e fui obrigado antes pelas circumsti>!ICias 
que: occorreram. a tomar esta deliberação, do que mesmo 
por execuçlo do syatema estabelecido. · · 

Entretanto é uma necessidade palpitante da nossa mari;. 
nha a ~cquisiçllo de navios que se prestem és. viagens de 
longo curso e aos exercicios dos officiaea e guarnições. 
Para· este. fi~. está-sé . constrnindo, como· já disse,_ no arse
nal da C_Grte a corveta G~nabara, que se pre!ta bem 4quelle 
fim, ·e .lambem para uma guerra ainda que de natureza' 
especial como no Rio da Prata. · · 

·O Sa. Suun· :-Uma cousa prejudica a outra• 
·. o' sa: RnJBII\0 DA Luz (millistro dà manllhà) : - Nilo 
prejudica.. . _ . 

.EJ!tr~tanto,Jogo gue estejam satisfeitas todaa as encom
me.ndas Ceitas na Europa, entendo que se devem sólicitar 
credito&. do corpo legislativo para a compra de seis navios 
de· madeiJ a ou de casco de Cerro, porque é de urgente 
necesaidade esta acquisiçilo, nilo ·só para . as v!agens de 
longo curso,' como para substitúir alguns navios que devem 
ser condemnados dentro de um ou doas annos. · 

. · O nobre senador ·estranhou que ·ainda figurem· no qua
dro do material da armada navios como o llamaracá, 

- lguauú e Rio d• Contai. Sr. presidente, póde-se dizer que 
estes navios silo os poucos representantes da antiga ge_ra

. çlo. de navi,os de vela 9ue ti.nhamos. 

· .. o Sa. SAB . .Uv.&::-Mande-os gÜardar, porém .nllo gaste 
dinheiro com elles. . . . . · 

. O Sa .. RIBEIRO D.l. Luz . (~inillro da ·mari11htJ ) :-Mas 
asseguro-ao nobre senador. quaõ Itamaracd, que "já em 
:181st o ministro da ·marinha dizia dever ser condemnado 
dentro de i annos,_ é até hoje um dos bons navios da_ ar
mada : fil-o panar _por grandes concertos,_ presta. ainda 
muito bons . serviços,· e p~de durar de 8 a tO· ao nos. · 
. O' lgua11ú acha:.:se ainda em muito bom estado,. tan_to 

' que desceu dei Paragi:aay e . está em viagem do-porto de 
Montévldéo para o de&ta .COrte. . · 

. O .Rio de Co11tá1 se· acha em más condições e terA bre-
vementê de ser condemnado. . . 

Taoibem brevemente tera:o de ser condemnadot o. tros 
navios, como sejam o Recife, a Paraenu e a Mearim, 
que pouco podem durar. · 

o . ."H; • 

,, ·~ ... 
. provenientes das mesmaÍI encommendaa sem um novo cre-. · 
ifito. Pára esse 'fim pedi DO ineu relatorio um crtdlto 'dé 
mais i,OOO:OOOI para a verba _; AriOII41i: Ora, já vê 
o nobre· senador que, tendo eu leito tilo avultada dasJiza 
com a compra· dessea navios, nilo .podia onerar o. the-
souro com mais esse encargo no exercicio vigente. 

Na:o é possível, Sr. presidente, tazer.:.ae tudo. ao -mesmo 
.tempo~ _ _- · · · .. · · 

Em óous annos e meio laço a acqôisiçilo 'de oito na:Viol 
para a armada, tres dos quaes muito dispendiosós ; tive de 
pagar a despeza· do fabrico .de outros, por contratos já 
feitos pelo meu antecessor e pelos que fiz igualmenle, tive c 

de pagar- a. encommenda da machina da corveta Trojano, 
e encommendei outra para o Silvado. Só as daspezai feitas 
na Europa importam em cerca _de tO,OOO:OOO&, afóra' a,· 
compra de artilharia para substituir. a antiga de muitos 
dos nossos navios. Ora, já vê o nobre senador gue,. em ••. .- . 
presença dessa despeza, é preciso qne sejam. adiados certos 
mel~oramentoa, que n!o · ailo tilo. urgentes como . aquelleli A 
que tenho me releridó. · · . ·. · · . . .· 

Assim, Sr. prosidenie, nio ·estranhe o nobre senador, 
que eu, ainda reconhecendo. como grande neêesaldade à 
compra de navios para navegaçlo de longo curso,_illo o.s 
tenha eaeommendado, e nem lambem solicitado do corp·o ·. 
legislativo credito para eise e outros melhoramento~ i por
que o theaouro nlo póde dispor doá meios necessarios para 
fazer ao mesmo. tempo tantas despezas com ser~~elhantés 
melhoram~ntos. E' necossario que se laçam una e que, 
concluídos estes, se trate entllo de fazer os outros. · 

·Disse o honrado senador qué os vapores de madeira. da 
armada alto quasi ·todos· de · rodas e poucos do &ystema 
oiixto. Sr. presidente, os vapores da armad11 silo em geral 
do systema mixto, isto_ é, os grandes_'vapores, com excepçilo 
do Amazonar, Reci{1 e ParaefiiB i h~ al~runs 'Yapores ·de 
rodar na armada que silo ·avisos. ou pequério~ navioa.coà
struidos para a navegação dos portos, bahias -e rios·;_· e o 
nobre senador. sabe que es_te systema é. o ·maia proprio 
para taes na vi os, por causa do pequeno calado que devém 
ter. · · 

Os transportes lambem silo lodos de rodas, mesmo 
aquelles que encommeadei ultimament_e na Europa, :pela 
razão já dada de deverem ter· pequeao ealádo e servir 
para navegar em ril!s e bahiaa de pouco (~Jndo. · 

Q.Sn: IIARÃO DA LAGU!Iol :...,.Apoiado. · 
O Sa •. RIBBIRO DA Luz · (miniltro da m11ri11ha) ·: - Os 

nossos arsenaes, Sr. presidente, como disse o honrado 
senador, não produzem annualmente multas con'strlicçilet, 
porque alguns deJies _ se OCCUpam DOS concertos ; mas 
observo. a S. Ex. que, se .. nilo tivessemoa os- arsanaes, 
haviaDlO' de fazer annlialménte com ~~ concertos dos 
nossos navios e as pequenas construcçiles uma despaza. 
muito superior âquella ·que fazemos com· o material e · 

· Disse o. nobre senador que, tendo eu aberto credito_ 
para. a construcçilo' dos encouraça~os, podia ter então 
aberto um maior e mandado construir dons navios de ma-
deira. · · · . 

Sr. presidente, eu. bêm d_!!sejara ter assim procedido; 
mas observo' ao honrado senador que no exerci cio de 1812 
a 1873 rui obrigado ·a despender cerca de 17,000:000$ 
isto é, mais 7;ooO:OOO/í do qtie a quantia votada na lei 
do orç_amento ; no exerci cio de :1876 a 18 7 i somma. igual 
a ossa com ·as. eocommendas feitas na Europa ; e no 
corrente n!o posij) occorrer ao pagamento das prestações 

pessoal doa mesmos arsenaes. . · . . · 
O senado deve a~ber que os antigos- natioa de Tela, 

comquanto olrerecessem muitos inconvenientes para a nave- · 
~raçllo, todavia nilo eram sujeitos a tantos concertos, como 
silo os vapore·a. Raro é o vapor, ainda que novo, que, sa
hindo para uma· viagem de meia duzia de dias, ao voltar 
ao porto de ood~ partiu nilo tenha um pequeno cqncerto ·a 
razer. . . . • • 

O Sn. NuNES GoNglLVBB :-Isto 6 verdade. 
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O Sn. RIBEIRO DA Luz (mini:tro da marinha :- J;>e por paiz nonbum. Sr. presidente, não ha syslema algum 
modo que posRuir;nm .paiz v·aporeS· q'uer dizer· que deVe de·artilharia em geral adoptado por- mais· ae- u·m·.''paiz.• 
montar Jogo'uma ollicina de Clachinas para os muitos e A. Inglaterra tem o seu sy!tcrn11 de Woolwi~lr; a. :Prü~sfa 
frequentes reparos que eUea incessantemente exigem. o de· Krnpp; a Franga . ta.mbem tom· o seu· sys~cmn ·;·~·as-. 
; Orà, o mca antecessor, o Sr •. Duarte do Azevedo, do- ii til ~o mo os Estados Unidos, a Rú~sia o a Succla •.. J\bs os 

pois quo a esquadra começou a rocolher-so do Purnguay, profiseionae5 entendem que a.s peças de artilharia adopta:7 
mandou concertar em officinas particulares quatro. ou seis das na nossa arml\da, ao &ystema Witbworth, nit<r· s:to 
navios.; o resultado foi termos de despender com er.ses inftlriores ás de Woolwicb, adoptadaá·- pelo ·governo 
concerto~ uma.somma de cerca· de 1,000:000$. Flli umn ingloz. E' verdade qne silo mais .caras do que as peças 
necessidade, por que · ornm tantos cs- concertos de que do systema adoptado· na Ioglaterra; mas o nobre senador 
nosso. occn.sião careciam os navios· d~ armada, que im- sabe que, catando os nossos navios em quasi Rua tot~:.:.. 
possivel era fazer todos dentro de dons ou tres a unos. lidado armado~ do peças daquella · ~ystema; a ~ubolituiçmi 

·, Attcnda o nobre senador. a quo no anno ·passado o ar- nos ficaria por alto rrcço, sori11 muito dispendiosà. · ·. \ 
scnal da COr.te conclniu ·dons. navios, um que se acha'l'a,. O Sn. nA nÃo DE CoTEGIPE: "-Não se trata. da· substitilj::; 
l'i .. verdade1 ha seis· annos no estaldro mas muito atrn~ado, ção; o que eu digo ó que nil() se deve ~aier a des?aza se-Iii 
.e outro que tinha sido comt>çndD no anno antecedente. estarmos certes das vantagens. ··Não dc1_ prcf,lrellCia. a nem 

.Portanto, este arsenal c~z muito trabalho durante os deus hnm systoma. · · · · · · : · . 
·ul!imos annos. · · O Sn. R>BEIRO DA · Luz (ministro da marinha) :~Os 

Nos outros arsenaes não se tem 'emprehendido grandes profi,~ienacs entendem que o ~ystb!Jll!. Withwerth nlio 6 
. construcções, mas o nobre senador sabo que a· marii1ha inferior no de Woolw~h. E' verdade que este outro tem a 

possuo oma . quantidade mu.ito_ consideravel de pequenas ·seu ravor rima cirçQmstancia, qua é a .. dc-s~r. ad()ptado pelo 
embarcações pa.ra·as capitanias de portos do todas as pro- governo ~r.glez e ser mais barato. lUas aque!Ies .que e!Jle_~~ 

· vincia~,· pa.ra as companhias de apreudizo~ mt1rinhciros, e dcm que devemos por este motivo aban~onar. o .. syst~ll:).a 
além. disto deve ter embarcaç1íes mindas para. servirem em Withwortb r(; conhecem toM. via qga a artilharia .é. exc~l
todos os navios. e em t'Jdos os arscn:uJs. Se nno se con- lente e que tem .produzido muito bons. resultados.. . _ ·_ 
strnissem e concertassem nus arsanacs estas timoarcacões ·Or.1, nassás circumstt.ncia~, entendo eu não d~ver fazer 
miudas, penso que seria preciso dr.~pender annualmén'te innovaçilo alguma, e mantor aqnillo que existe, até que 
uma aomma. de cerca de 1,000:ll00$·para a acquisição o outras naçõos !nai~ adiantad.as façam as con:veni~ntes ox
co_nserv~çil.o dollas. . • . · pcrkncins, pa1·a então deliberarmos so. este systema deve 
· Entretanto devo declarar r.o nobre senndor que niTo sor substituído pelo quo oxi;fe actualmente na.Ioglaterra 

tenho pro corado .cenlrnlis:l.r na côrte as grand~s c~ustruc- ou por algum, outro que. no futuro. se ~e conheça melhor, 
çõos; ao contrario, · m~ndei fazer, com:J j,\ di~se, du<1S can- E por~fallar ni~so devo declarar ao honrado senador quã. 
honeiras no arsenal da Babia o trato de montar convenien- foi mal inrormado quando disse . que a peç:\ da corveta 
te~ehte~c>ar~enal do Pt~rá, plrd. que lambam nlli so fugam Trajano -do rotrocarga não <inha sido experimentada. :-.. · 
·constrocções. . . Esta corveta é erma~a c~in tres ptçu~ do150, sendo 

Co_mo verá o nobre senador do meu relatorio, · as obras uma dc!Ias, a do meia náo, de rctro-carga. Q;•ndo foi en.,. 
alli empréhendidas e.stil.() hoje muito adiantadas, e 'pretendo vinda· esta. peça da Enrop, .. \1 : offidal· ~ncarregado .da 
mandar-fazer outras que possam habilitar aqncl!e arsenal compra participou qoe olla não tinha sido, convanieJltemento 

. a ·dentro de cm nono ou dons emprehender constru~cõ~s experimentada, porque. as cxperienciaá Coitas em,SoiÜb 
do navios e concertos dos que lá existem. . • Port tinham-se limitado ·a 'verificar a resistencia do ajÍpa .. 
. Transferi o. arsenal ele Matto-Grosso de Cuayba para relho da culatra e que, _portanto, me prevenia disto para • 
o ·Ladario,. e boje so. r.cha cHe em condições de nilo Eó que eo ·aqui m::.ndasso fllzar ontras experieociu:;l\h!'dei 
fa:í:cr · cDnstrucções apropriadas às aguás daquolla .pro- fazer com eff~1to essas exp.erien'éias,, e asseguro no lio'nrado 
vin~ia e ás do Par:;gu~y, como.ainda do fabricar todos os se_riador que a peçá não foi'collocada a·bord~ sem qae li~ 
nav1os que pre.sc_~temonte co.nst.ttnem a .estação nav:.~l dil- vossG eido experimentada, sendo por. çll~~disparados.tS · 
CJI!P.Ila proviDI!rn. tiros, alguns com a cnrga. extraordmana de.. 1l:í lt~lo-

A re~peito do armamento, devo· dizer ao h~nrarlo sena- granimas de polvora. , : .• •. 
dor que · não ndoplei para a nossa armada systemâ novo Sr. presidente, ternos ainda muito que faz~ r .a tespoJto 
do artilharia •. O 1ystcma_ que encontrei adoptado ó o de de :t.tlilbaria. Uma das primeiras necessidades é· oestabe

. Wilhworth. Os noseos navios es.tão armados, nns com lo cimento do uma escola de tiro para effici11CS o guarniç!les 
peças de alrua lisa e outros de Wilhworih. As peças de dos nor.sos navios. Temos nma escola. pratica .cm que se 
Krupp são desconhecidas na nossa armada. T~mos pecas ensinam os imoeri;tes marinheiros, e que pouco ou nenhum 
Woólwicb, adoptadas pelo governo ioglàz .pára a sua ma- resultado tom prod~zido. Eu entendo, com o nobre senador, 
r.ir:ha, ma&, presontcmen~~ estão · collocadas nas nossa~ que 6 pro ciso qn3 nto· antes estàbiilecermos um polygorio 
fortalezas. Proveem essas peças do uma encommenda feita onde se faca o exetcicio de artilharia, ·e não ba. muito del 
pelo meu honrado antecasso~; eu entendi,' om vista da ãlgomas providencias para. ·11 compra de uin terreno em 
cpiniiio dos profissiouaas, que não devia m"ndar colloMI-as qoe possamos c,Labelecor a nossa escola do tiro. 
nos navios da armada, para evittlr que edes tivessem Quanto â fundi cito de artilharia., concordo com :o 
peças do systemas diíl'aren~as ; forno) ·portanto aafosladas nobre senador cm que dentro do pouco tempo dev~mos 
n.11s fortal_czas, tlond~ r~tiroi.ns do syote1ua ~i!Iiw~rt~, dos- tratar do a ter,'porquo não convo~ ~uo os,\llj::?lns .nn do
tmnndo·.:> aos nnv10s. da a1mada. pendcncia do estrangeiro para tl.CIJUI81Çi!O doart1lh:ma para 

Estll systema, disse o honrado !Onador, niio 6 ll!l<lptado nosso exercito o armada: . 

\.. 
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·E eotê~do tambem, como S •. Ex., que'basta.haver ama ·pelo directÔr'.da artilharia. Os tiros mais earoulo oli di 
eó fuodic~o para este fim. · projectis Ocos,. de.aço; cada am ·tiro desses: póde 111dar 

. . ,Não .oie. parece, porém, ainda chegada a occasillo de em cerca de iOOi,S, assim como ol1o. ·pó de .caetar mala da~ 
estabelécermos semelban\e fundição. O nobre senador 20;i o tiro.de uma peça de 70, nem mais de 80,1 o de 
deve saber que actualmente o material uecessario teria uma de 160. 
de nos. vir do estrangeiro, isto emquanto nll:o tivermo~ . Ouvi diz~r aqui no tempo da. guerra qae.cada tiro da 
concluído a estrada de. ferro qae deve. communicar ·.a fa- artilharia c11mprada pelo govoroo importava em IOO,i ; 
brica·. de Ipanema. com esta .COrte. Portanto, oito VPjo mas houve oiiSO grande exa&"eraçllo, porque meemo •OI tiros · 
vantagem em realisarmos já essa idéa. Não resta duvida com balas Gcas de aço, que silo os mais caros, nlo podiam 
que a artilharia aqui fundida com ferro vindo do estrao- importar em semelhante somma, quando as peças ·de tSO · 
geiro ba de no.s ficar muito. mais cara do que aqoella que eram as m11.iores· que tiobamos eoUlo. . 
mandarmos comprat: na Europa, visto como temos joroaes Falloa.finalmeote o nobre senador. no externato da ma
mais. caros, e a materia. prima h a de chegar aqui por. rinba e por essa occasiito . màoifestou sua ·opinilo &·este 
preco muito mais alto. respeito. Sr. pre$idente, o externato de marinha nlo • 
· · • ·· tem produzido resaltad" algum vantajoso,· e eu no méu 
: 'O Sa. nu I o DB CóTEGIPB :-A. questão é de segu- relatorio com toda o fra~queza declaro o que tem oécor-. 
rança~ . rido em relação a este assampto, pedindo ao corpo Jegis-

ó Sa; RIDBIRó DA' Luz (milli&lr.o da· marinha) !-"-A lativo iiatorisaçilo. para transformar em. internato aquelle 
,estabolecimeoto. . . . . . · · · 

questão é de segurança, disse 0 honrado senador·; mas em Existe para este fim nesta casa uni projecto que. o. ano~ 
uma guerra, estabelecido 0 bloqueio, e não podendo nós passado foi remetlido pela camara dos. Sra •. depiatlódoa,· e 
in1portar feao, a nossa foudição de artilhari(Po não · poderia nll:o tenho insistidô para que a respectiva .commisallo . dO 
traball!a~, porque ~cari~.sem materiab.prima. 'E' por isso s~a parecer pelo motivo que expaz de ter feito no exer:
q~e ea d1go que ~ occaslilo para esta, elecermos e~sa fuo- cicio passado gráode despeza com ·a compra· de oavioa, e. 
d1çã.o será determ1na_da pela co~clnsllo da estrad&.c.de ferro de ter ainda de· fazer no corrente com as ultimas preíta,; 

. que tem de commomcar· ~ fabnca de ~~~ne:ma ·c~~ esta .cões. · . · ·. . ; ~ ~- · •· 
COrte ; d~ lá ·nos ba d~ VIr então 0 matenal necessano p~r -• Disse o .nobre senador : . « Peça. o nobre mioistrci:credfto 
preço ma1to menor d,~ que nquelle por que nos pód~ VJr que ea darei immediatameote o meu voto.» Sr. presiilêlí&e; 
da Europa. . . . . . .a: questão Dilo é de pedir Credito. A questão 6 .de sabér se 
· Por ·essa· o~cas1ão o nobre. ~ena~ o r obs~rvoa que 0 o thesouro se acba em condições taes qoe poasamos &ll• 
D()SSo laborator10, que presta mn,1to bons serVIÇos, ·se acha gmentar ainda a despeza no exercício vigente·. · • 
mal collocado. Entendo, com S. ·Ex.,. que oito só o labo- · . · · . · .· . 
ratorio como o nosso arsenal da C6rte; 11 da Bahia e o O Sn. ZAC!RJA.S :-Isso é com o seu colleg' da.tazenda. 
de Per~amboco estão mal collocados, Como que houve que está boje muito ambulante, oito para em aDi Jogar. 
propcsito de escolher exactar.aeote os loga~es mais expostos , O Sn. RIBEIRO DA. Luz (miniltro marinha) :;....:, Bálta· 
para oelles edificarem-se esses estabelecimentos, de modo dizer ao nobro senador que no mioisterio da marinh 
qoe a necessidade da m~dança dos mesmos vae de dia em oestes doas oltimos e:i:ercicios · a despeza tl!m sido, em• 
dia mais se fazendo sent1r. · .cada am delles, de mai!.de 7,0QO:OOO,i alem da: votada ... · 

. Mas dá dgo.rsande qaest~o é saber pára onde devam · elle·s 0 Sa. ZAC!.RIA.S :-Gosto desta liagllagem. . · · 
ser mo a • , . " 
. :. Quanto .ao da Côrte desde muito tempo ba idéa de o Sn. RIBEIRO· DA Luz (ministró da marinl&a) Ó-!~ •.• e 

. mudai-o, mas aindá nilo se pOde determinar o log&r em tem~se ·aog~entado. consideravelmente .a despeza em éon
qae· elle deve ser collocado. A respeito do !la Babia devo seqoeocia' de aotorisaçoes do corpo· legislativo. O ·oollre 
dizer ao .honrado senador que tenho propostas do empre- senad.or s.1be qüe trlevaram~se 'õs vencimentos dos empre• 
zario das. dócas da capital para a compra dos edillcios ga!.lo's do tbesoaro, o soldo . dontllciaei. do. e~~r~il~· e 
e'do terreno do arsenal e mudao~ deste para Itap:~gipe. armada. . · · 
AiÕd.a . nãó d~lib~rei a esto respeito; entretanto, tome O Sn. Z!ÚRI!s : -O Sr. ministro .da fazen"da encarre· 
n11_ta ~o Jogar JDd1cado. pelo nobre ~ena der. gou a V. Ex. de. chorar~ · · ·. · · 

O Sa. PARÁNAGUA' :-Bom}esus e Santo .Antonio. O Sa. Rmemo DA. Luz (mi!lillro da marillha) : _; Ea 
O -Sn. RIBEIRO D.t. Luz (ministro da mari11ha): -Es- estou dando as ·razões por que, tendo indicado • no meü rela

qoo.cia-me, Sr. presidente, de am P.onto sobre o qual fali o a torio alguns melboramantos, ,não tenho insistido ·pelás'· oe· 
o IiDbre senador. cessarias aatorisaçoes. · ·· - · · · .· · 

· .. Disse S. Ex. que nós tínhamos encommendado para a Ou~ndo o anno passad~' solicitei· do !)orpo legislativo 
Europa artilharia. de ordem tal qoe cada· tiro cus.tava 800$. credito não só para estabelecimento do internato' como 
O nobre senador rei mal informado a este ·respeito. A, para pbaróes, e na c·amara temporaria Coram voiadaa·, essas 
artilharia de maior calibre que encommenitamos· é de GüO, ·autorbações, oito tinha eu feito na Earopa senll:o a encom-
do encóoraçado lndcpendencia; cada tiro commum dfssas meada •de tres navios.. • • · · · · · . · · 
peças nilo póde importar em mais do tli0$000. O Sn. ZAcARIAS: ~ A.pagoe ess_e pharol que se chama 

O Sn. DARÃO DB CoTRGIPE dá um ap.lrte. externato. 
O Sa. RIBEIRO D.\ Luz,(ministro da marinha):-Eo dou · O ,Sn. Rml!lno D! Lu~(ministro da marillha) :-••• 

ao nobre senador as informações qao mo foram ministradas a rio mais doas encournçados, porém, tro~xe o augmento 
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-de despe%a de 4,000:000~. A' vista disto enteoJI dever · Em segundo logar, tendo em viata .o regulamento dos 
demorar: por mais algum tempo os. melhoram~otos a qu~ arsenaes,não podia eu dar áemelhanta _licença. · .. , .... · 
me tenho referido. · · ~ O regulamento veda .expressamente. que·o. director da; 

Não é possível, Sr. presidente, emprebender ao mesmo construcção na vai e o de macbiuas,. assim co01o os raspe
tempo tantos melb.oramentos e reformas qne trazem . ctivos ajudantes, possam dar planos, dirigir trabalhos .ou ter. 
grande · augmento de despeza. Caminhemos rle v •gar 11, intervenÇão não official nos esta·belecimentos particulares· 
concluídos alguns, então trataremos de .encetar outros, oo.ser nellea interessados. . . . . · . , : · · · 
lerdo em vista as circumstan~ias ·financeiras do paiz. Ora, ·dar eu licença ao ajudante do director ·da con-

~truçn:o naval, o unico·que a estava .dirigindo no arsenal, 
'O SR. Su.un :..:...Para que cónservar um externato para ir a Europa inspeccionar a C9ostrocçio de .dous navios· 

que oito dá resultado algnm ? de propriedade particular, parece que era uma violaçllo.<do 
· O _SR. R1DBIRO n! Luz .(minidro da marinha) :- Nilo. regulamento. · · · · ' · · · · · 

. Por 'esses motivos neguei a licença pedida, não: obshote· 
lle póde ·dizer que 0 externato é int.eiramenle ioulil, mas considerar muito o. capitão tenente Trajano,-o estimar- e 

. sim que J!ltO · tem .produzido v&ota,gens, estamos 00 rtatu tel-o em conta, .como tenho o prazer· de declarar, de ám 
guo ·ou· em pai ores co11dições, como digo em me o relatorio. dos · mais babeis empregados .. do . arsenal de marinha· da 

Disse o nobre senador que de um trecho do meu rela- Córte, ou lnlvez o mais babil. (Apoiados.) .. -·· · 
- torlo se inferia que, tendo-se com a creação do externato 

augmeotado-·o numero de matarias preparatorias; isto pro- O SR. SILVEIRA D! MoTu :-Isso é sem. coote~táç~o. 
duziu resultado . negativo, isto é, os aspirantes preparados O Sa. RIBEIRO DA Luz (minirlro da marinha) :....:Depois. 
no ·externato mostram-se menos habilitados do que os qae disso olle pedia- me a soa demissn:o ; ·entendi qoe não podia 
se preparavam antes da ·.existencia do .mesmo, resultando obrigai-o ~.servir contra soa vontade e.dei-llie à. demissão •. 
dahi qoe quem estudava menos. preparatorios ficava com !las diril:o !IS_ nobres senadores : « Se oito podieill. dls~ 
elles .melhor preparado do _que quem tinha estudado mais. pensar os serviços desse empregado e por isso , negastes .a 

Sr. presidente, eu oito digo semelhante cousá no meu licença, como lhe. coo·cedestes demissão, ficáodo ·assim .. 
relatorio, o que digo é o seguinte : qoe o extemato foi privado dos mesmos serviços? , 1\las salvei um 'principio, 
creado, com o. fim de preparar maio; na~~ro de ~spirantes e é que. o empregado publico não póde aban'donar o ser
para a, escola de marinha, mas que JDfel1zmente hoha pro- vico ao Estado pelo particular. 
duzido resultado' negativo, isto é, em vez de augmeotar-se . • . . 
o nu.mero de aspirantes com a creação do' externato, di- O SR. ZACARIAS :- Mas quando o empregado é ~xce..: 
minuiu.:.se. Anteriormente o numero de preparatorios era pcional deve merecer J!lUita attençll.o ; V.~ Ex. perdeu·· o · 

. menor, e por con,seguinte havia mais facilidade para a melh~r empregado, e faz parte deste governo que dá li
matricula· no t• aooo do que agora: com o.augmeoto dos cenças com vencimentos a todo o mundo. 
P!:eparatorios. . . · -. . . . . O Sn. StLVEIR! nA MoTu :- .Q11 to estilo· passean~ 

.Portanto, o resultado a_ ~ue · aqu1 me re~~o d1z respe1to do lá ela Europa ? · ao s 
uo1camente ao numero, . mas oito ás hab1htações, como P . 
eotenaeu ó nobre senador~ O Sn. RIDE IRO DA Luz (mini:tro da marinhar :- Es· 

tão na Europa o· director da construcçlo naval, capitão 
O SR. SILVBIR! D! MoTT.l :- Não se esqueça do nego- tenente Levei, e o directar de machinas, mas devo. ponde-

cio do Trajano. rar ao nobre .seoadõr que.o constriJctor Trajano tinlla;se: 
O Sa. RlnBIRO D! Luz (miniltro da marin:T,a) :- Sim, compromettido com essa-companhia a ir já .tratar: id_a . 

senhor. Sr. presidente, ·supponbo ter respondido ás ob- con~truc~il:o dos seus navios. . . . . . · 
servações que o honrado :~e!lad~r pela Bahia dignou-se 0 SR. ZACARUS :- v. Ex. pensava que 0 homem ·.a
lazer. sobre iliversos ramos do serviço da marinha, e agora cava, e elle mostrou que não precisava do seu. dinheiro •. 
vou responder a uma pergunta do nobre senadur por 
Goyaz. S. Ex. extranho!l, censurou mesmo, que se desse O SR. RiBEIRO Dl Luz (míni8tro da madnha) : -Eu 
demissito a_o ajudante do director da constrncção naval da tive com elle todas as contemplações; que como ministro .. 
Côrte, o Sr. Traj11oo. . . · ' . podia ter; declarei-lhe mesmo que, se dem.orasse .seu pe:-

O Sn. SILVEIRA DA Mo_TT.A. :-. Lembrei isso p·orq·ue se dido por tr_es ou 'qu,etro níezes, dar-lhe-hia uma commis~ . 
são .oa Europa, visto como_ até o fim do corrente. anuo ., 

tratava de engajar artistas estrangeiros. devia estar nesta COste o capitão-tenente Levei. · 
. O S.a • .R1oEJRO DA Luz· (ministro da marinha):~ Devo O SR. SILVEIRA DA MoTTA:-Q1ntos officiaes tem·v. Ex. 
dizer ao nobre senador o que occorreo a esse re~pcito. na Europa, assistindo a construcções ? .- , 

O _coostructor Trajano pediu licença para ir a Euro pu • . 
inspeccionar e dirigir. a coostrucçio de dons ~avi os en- · O Sn .. RtnEIRO D.l. LÚz (ministro da marinha): -Tenb·o 
commeodados nos estaleiros de Ioglaterra por uma com- aqui a relação desses officiaes e posso dai-a .ao. nobre 
paohia de paquetes desta Côrte ; esta licença era por um senador. , · 
annci e eu entendi dever oegat,..a pelos seguint~s inolivos. O Sn: ZACARIAS :-0 Sr. Trajano n:to fez caso do di· 

t.• O director da censtrucç:to naval, capilllo-teoeote nbeiro do Estado, o fez muito bem. 
Levei, achava-se na Europa e eu tinha entre mltos n coo- o_ Sn. SARAIVA: -0 caso era especinlo 
strucçll:o de dons navios que iam pOr-se no estaleiro, as·. 
sim como o fabrico de muitos outros que se achavam em O SR; Rmllmo DA Luz (mini& Iro da marinha) :-Tenho 
m~o estado. . na E11ropa. , • · 
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· ;Ó SJi.; SILVEiRA 1ú. M'oTu :.,....Um que nlio é· eonslroclor 
está assistindo ·a ·duas construccões de encouracados, uma 
nâ 111glaterra, outra na França,' o Sr. Salgado. '• . · 

. ~ .. ' ~ : "' . ; . ' . 
· O .Sa. RIBEUIO DA. Luz(ininistro da marinha) :-Na E. a~ 
ropa estão empregados dou capitães de mar e guerra, 
dons capiUtes de fragatà, tres 1 •• telientes que, ·na forma 
do ·ngolameoto da escola applicám-se a diversas espe-

- cialidades de mar!nhà; ao ·todo ·Sete' otHciaes. Destes; o· 
capitão de • mar e guerra . Salgado preside á coinmisslio 
encarregada- das constroccões. dos. eócoura.cados, .. e· os· 
demais otHciaes desempenbâm outras 'co'mmissÕes que lhes 
foram confiadas. ~ 
· Portanto, tê o nobre senador ·que a demissito dada ao 
capitão-tenente Trajtino teve por causa os motivos qne · 
acabo.cde-.expór; elle a pediu, e eu entendi que nlto lh'a 
podia negar. ~ · · 

O Sa. ZA.c!auà :;_A exp~rieneia nllo se f!!Z ?- . . .· · .. 
0 Sa: RIBKIRO DA.~. Luz (mi~illro da maryn1!11) :~Nilo. 

estava ainda Ceita; o navio aeh&va.~se em viagem. . . 
o SR. S!LVBIRA. DA. MoTTA. :-Essa roi a a• expe- . 

rlaocia. · 
:Q Sa. RiBKIRO DA.. Luz (meni.ero d~' mari~hâ) :'~Nilo 

senhor; !oi a primeira: · · · · . · ' 
A experiooc1a feita aqoi no porto. foi. só com o fim de 

·conhecer a forca da machina. . . ·. · · 
Nomeei oma' éommisslto composta dos; o1Dciaes hârio 

de lvinheima, capitã:o. de mar e goerra· Silveira da il~tta,· 
capitã:o' de fr!lgata Nogueira, capitã:o-tenente Saldanha 
da Gama; o navio seguiu para o Rio .da 'Prata, ::com· •o· 
fim de experimentai' um grande · temporal e ~onhec;er-s.e.: 
das suas qualidades nautica.s e· "ao mesmo tempo da, sua 
marcha. 

-O Sa: SILVKIBA. DA. MoTTA.: _v. Ex. é que 0 fez pedir .Ora, tinhlt. apenas sabido o navio deste porto; quando · 
demissa:o. , · . · . - . o capita:o tenente Trajaoo pediu a. licença. · . 

Pareceu-me haver_precipitação no seu procedimento,.por- ·. 
. o· ~R. RIBBIRO !)A. Luz (ministro da ma.rinha): -Além . que nem ao menos estava experimentado o navio construido·' · 

disso· aUenda o honrado seaador a qU:o nas ciréurnstancias po~ elle e segundo 0 systema do sua invenção, .~· era .indis
em qucf nos acha vamos·, e eu acabo de ter a honra de pensavel que o· Sr.; Trajaoo aqui estivesse para quando, · 

' expõ.r âo· senado, semelhante liceoça,indicava da parto do' voltando a'commissão e tendo de dar soo parecor,.podesse 
governo oito. tomar nenhum interesse pelos lrablilhos que · informar :sobre qualquer· defeito ou incooveobote que.ella.·; 
se ·estavam fazendo ,no arsenal, porque, estando fóra o notasse. · · · ' · 
director da construcÇão·naval, a licença ·dada ao seu ajo- 0 Sa. ZAcA.nJ.u :-Esláléita a experiencia? ... ·. · (. · 
daole mostrava ou que os trabalhos não eram tão impor~ · .. · · · · · . 
tantes, ou que. os directores eram empregados qile se , ~OSa. RIBBIRO DA. Luz (miniStro da 'ma·rinha)':.:.._ Está· 
podiam" dispensar. . · . · Ceita a experioocia, mas ainda não me foi presente o parec~r .: 

O Sa. SILVEIRA Di MoVT! :-Não devia dar a demis~ão. da. commissjio. ·Eis o que occorreo sobre este objecto. . •. · 
· - · · · ' · · · O Sa. SILVEIRA. DA. Moru:-P.eçg . a palavra. ., 

o o Sa. RIBBIRO DA Luz (mini&t'I'O da marinha) :-Nãó, . . 
podia,, deixar de :dai-a, porque nenhum empregado póde O Sa. RIBBiao .DA. Luz (ministro da marinha):-:-JLiáii .. 
ser obrigado a servir contra a soa vontade: • · to-me; Sr. presidente, a estas· ob98rvações. · ·· :: .... • . 
, o Sa.·SILVEIRA.'.D! MoTu :-Podia fazer com que elle. Foi lido,·apoia.do e. ficou reservado para ser d!BCU~J~o 

. opporlunamente o seguinte artigo additivo; · ·· · · 
tivesse vontade. · ~ .. · · · Art. t.• o· governo fica aoterisado a.: 
·o ·Sn •. ZA.c.laJ4s :·-HoU:vo.·desaso·nã negativa da § t.• Estabelecor·aos invalides de marinha·p~_nslies 

li~&nça r não se ·nega licen!)a. a u·m erupregado q~e póde deduzidas de côotribaiclto exi~teote. . . . 
dJzer-a.deos. . · . · · . · . § 2.• Tr.ansCormar 'em internato )iormal o eite.ro~to 
' O Sa;_SJLVBIRA DA MoTTA:-Quanta~ oollidades'ganham da mari~.ha. . . · · ,r. . . - .. · :· .. . . · · · 

contos e contos de réisj'queria que aquelle homem se con- S. R.- ZacaM.ar :.de Go.es e Valconcs_llOI~:::-J. A Sa':" , · 
tentasse com 5:000~000. . . . raiva; ·,. 

O Sli RIB_BIRo DA. Luz ·.(miniat~o da marinha):~ Os Ficou adiada_a discussilo pela hora.~ 
aparte~s dos nobres senadore·s me obrigam a ·certas obser- SEGUNDA' PARTE DA ORDEM _DO· :DiA. · ; ' 

•• ,1 

vações qoe·eu nilo· desejava Cazer: Notem os nobres sena
dores que a respeito. do constrotor TrajaDO se davam as 
seguintes circ'omstaocias : 

O Sa. SILVBIRA DA illo;TA:.- Ahi vo~ a historia da 
ingratidãÓ. · 

_ • O Sa. RIBEIRO DA Luz (ministro da marinha):- .• ,. 
tioba ãprésentado o risco de um navio, de um systoma 
novo;' quo loi àdoplado; e maJidoti-se coostroir o navio que. 
tem o seu nome. Concloiu-se este navio e s~guiu vará o 
Rio dil· Prata, afim de fazer uma experienc1 .. ;1 Ora, pergunto 
eu, nestas ·condiciie~, quando nã:o estava experimentado o· 
navio, quando o 'governo aguardava o resultado da expe· 
riencia para conhecer dns vnntBgens c merecimento do 
systema inventado, devia conceder licença a este con
structor para retirar-se para. Europa? 

RBCRUTAIIIBNTO. 

Proseguio a 3• discussão da. proposição. (n.-207 'de 
t869) relativa á obrigàça:o do serviço no: exercito ea .. · 
armada.·. 

o sr. Ola• ·de Carvalhor-Na 2• diseusalo · 
da matéria de que ora nns occupamo.s, eu abstive-me· da 
tornar parle; acompanhei os meus cheles • na impognaçilo . 
qoe e11es fizeram. contra o proiecto em geral e votei de · 
accórdo com as idóas por elles emiltidas, 'nlto·liegoindo 
invariavelmente as suas opiniões, porqoe em matarias ·desta
ordem eu roservll sempre para mim a libe'rdade de apartar-· 
me do meus proprios amigos oaquelles pontos em que on- · 
tendo que elles não teom toda a ra~lto1 e nlio duvido 

~: - ' 

.. _:·:. 

.· 

-· 
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encoetar-me au meus . adversarios;qoando. mó parece que· 
suas idéu 1ilo mais aceitaveis. · 

tingentes de cada anno deve regular-se .por eaaa.•alista,; 
mênto, e oito pela base da população li'fre. Concordando 
com a· opinia:o das illastrada.s commiss~es, atrasto~me, 
como disse,· de alguns dos mens illostrados coJlegas ..... · .·. 

• · Não ·aendo as habilitações ·ueceuarias parà occupar-me. 
do a•sumpto em graode, eu limitarei as observacões que 

·1enbo a fazer somente a justificar o voto que tenhÔ de dar 
sobre alguos pontos que .estão ainda sújliitos ao debate. 

Tres .são, senhores,. esses pontos : a idade para o alis
&ament~, a isenção do serviço por dinheiro e a distribuição 

. Darei em poucas pahvras as razões ·que ,m~ levam a 
assim pensar. · · 

.dos. contingentes. • . · 
Quanto ã idade, hei de 'fOlar pela emenda do otibre 

senador pela proYincia do Maranbil:o, porqne entendo que 
ella consulla melhor os interesses da sociedade brasileira 
do que à emenda das ·I) Obres COmmissões ; e desde que se 
.trata de um onus que deve recahir sobre. todos'us cida-

.. dãos, tudo quanto concorrer parà' aliviar eS$6 ·onus s~ÍD. 
prejuizo do serviço publico ter:á ·meu voto. Assim, pois, 
descordando nosta parte da opinião das illnstradas com
missões, estou disposto a dar meu voto pela emenda que 
propõe que o alistamento seja feito aos '20 annos. Não 
me occuparei de repetir argumentos que já foram· produ· 
~id.o~ .na casa para sastentar essa opiaião ; quero só coo· 

. signar. nrbalmente o meu _voto. . 
· O ·2~ ponto; em que eu me afasto de alguns de meus 
llustre.s collegas e co-religionarios, é . na questão , d~t. 
iseação do serviço por dioheiro. Estou de accôrdo com a 
opinião. das nobres _commissões, de que é preciso. deinr 
essa valvul.a. . . 

O Sa. JuuARIBR :-Em tempo de paz, n~te--se bem. 

. O Sa. D1~s DB CuvU:uo : ...:... Sustento aquillo que 
.eetá no. proJecto; entendo qae é razoavel essa disposicão 
. e q~e ella nao favo~ece somente, como aqui se· tem âito: 
. a nqueza; é extensiva a todas as classes da sociedade e 
· póde aproveitar ainda. ~esmo aos menos abastados, por.:. 
·que estes poderão encontrar almas generosas que lhes 
·proporcionem os meios necessarios de evitar assim o ser
viço militar; e não estando eu convencido de que dessa 
medida já existente em nossas leis tenhaín provindo mãos 

. ·resultados, nilo concorrerei com men vo.to · para que da 
nova_ lei se tire esse meio de isenção, que os factos pro
nm ha:v~r aproveitado 'a muitos daqnelles que .nãÓ · en
contranam outro recurso contra perseguiçõ.~s injustas. 

Não ·baetll, senhores, permiltir-se a snbstitni~ão dos alis
tados por on1ros, que .não estejam nas condicões do ·alista
mento, ou qne não sejam designados na occasião, paTa sé 
~izer que fica salvo aos chamados para o 'serviço poderem 
tsentar-'se delle po~ tal meio, porque é muito mais diC
ficil as designado ·achar quem o substitua nas condic!íes 
de ser ·aceito, do que ao governo, que póde mais r;cil

·mente, . tendo os meios necessarios, achar quem se engaje 
recebendo o premio e vantagens que se lhes concedam. 
· Não considero, portanto a questão do mesmo mr.do 
que os meus nobres collegas, e pensando assim elles me 
-permillirlto que :eu lião de o meu voto para .que se eli. 
ne do projecto esta. que ·eu continuarei a considerar como 
uma.vahula para todos os alist11dos. 

Màis hhportante é sem duvida a questão relativa ao 
modo do sorteio e distribuição dos contingentes. 

Ne8ta parla, senhores, lambem concl!rdo com a opinião 
das illuslrad.1s commis;ões. O sorteio par a preencher as 

· .. ugas do exercito devo, segundo penso, ser feito na pro
porçllo do numero dos alistados, o a. distribuição dos con:. 

Na i• discussão, recordam-se os nobres senadores de 
que esta idéa tinha sido proposta por um dos meus honra
dos e illostrados collegas,.aenador pela.provincia,.da Babia 
e membro da~ com missões. Elia passou sem:o reparo. que 
na 3• discussão tem lido, quero.dizer, pa~sou sem odiosi· 
dade al,guma. O nobre senador que propoi essa emendá ao' 
projecto expoz os· seus fundamentos na discussllo e mostrou 
as vantagens do seu systema, de prefer~ncia da distribuição 
dos contingentes; na proporção· da p'opalação livre, ao da 
distqbuiçiio, conforme o numero dos· alistados.· Se, ·como 
devo suppor, forem observadas as regras cstabelécidas 
nesta cova. lei, purecerá indifrerente a. aceilàcão ·de um ou 
oatro ·.dos systemas, porqúe, se a popula~:tô livre de· um
povo fór maior do qae a de outros, el!a deverá dar tambcm 
maior numero de alistados. _ 

Disse eu qae parc.cerá á primeira v1sta indillerente adop7 
tar~se .ama cu outra regra ; mas porque. não a.dopto 1eu !" 
emenda do nobre sénador pelo ..Cear-á ? Além de que . o 
nobre senador tornou a sua emenda de algnma ·sorte '· 
odiosa, porqae, longo de limitar~se, como o. ~obr.e senador 
pela provincia da Bàbia, a apreselllar·uma proposição em 
tbese, que cada um poderia aceitar ou. rejeitar,. admillir 
oa não, o nobre senador trouxe o odioso para a discussão, 
dizendo que apresentava a sua emenda para corrigir os 
erros, ou defeitos, ou vi cios; que lhe aprouve attriboir em 
materia de recrutamento· aos habitantes .da província de 
])finas Geraes. Eu abstenho-me, :por ora, de tratar desta 
questão.· Quero limitar-mo a .encarar a ques!ão.·.:em 
geral: o sorteio, ou para melhor . dizer a distribuição 
dos contingentes pelas províncias;: se lo r leità na.. confor
midade do qae propoem as. nobres commissõ~s, .ofle~éce~nos 
a vantagem de um alist~mento pelo qual teem ré~;pousabili-. 
da de 'immediata os alistadore~. que oll'~rece recurso a to.dos 
aquelles qne se julgarem oll'eodidos pela inclus~1 ou _êx;clii-
sa:o do alistamento, e que tem por fiscaes todos :up~eUes que 
silo interessados no alistamento, e dá. ás. autoridades maios 
mais eflicazes ·para uma. regular qualificação. Entretanto o 
mesmo não se dá no recensea.melito geral da população. 
Qae me importa a mim que a rr~~uezia-A-dê't,OOO, em 
Jogar de 2, 500 habitantes? Pó de ser-me isto indifl'erente. 
Mas não me será indillerente. quando eu tiver interesse em 
sabor quaes e quantos são ·os que hão de prestar tal ~ tal 
serviço, a que serão sujeitos meus filhos, parentes, ·ou 
amigos. . . · ·.· · . 

Neste caso hei de procurar saber · se a ld foi llxach.• 
me_nte éumprida, e heide recl!!.mar contra a sua violação. 
O meRmo Carão todos os outros ; e não faltarão represen
tacries e queix~s para mostrar se as jonta.s encarregadas 
do· alistamento e de. r~visão abusaram das áurihuições 
que lhes foram conferidas, on se cumpriram a lei exacta
mente. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA :-V. Ex. confia, ainda em 
responsabilidade nesta terra ? ·•· 

O Sa. Dus DE CARVALno :-Devo confiar, e o nobre 
senador quo sustenta idéa contraria 6. minha aj ada-mo 
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co~a; o-·sea,ap_arte. Se eu -niio posso . depositar. confian~a segundo consta do relatorio de t 872, o seguinte resúltado : 
nos _trabalhos de uma 1unt~ que tem ~esponsabilida.de, qne populaçllo,livre 185,289 individaoa,~ populaçllo eacra1a 
tem- outros fhcaes que. nllo .tem_ o ceoso, muito menos 50,092. Somma total 2811,881. 
posso dar ·in_teiro credito aos trabalhos' dei senso gerá!. o nobre senador hil de recordar-sé talnz d!! que este ' 

se o trabalho 'nilo Coi 'dJvidamente apreciado,. que cen•nras 
' (y Sn. SitVEIR.I. Dt Mor.u : _;;,Isto é para ·o governo vebemenles lhe foram feitas; e creio que aqui mesmo- na 
alistaJ' a qnem,quizer. ,_ . . . casa, 0 nobre sen11dor ouviu observaçlles neste s_entido, e-
.. O Sn. Dus_DB CuvAtno:- Mas enlllo lambem o- go:- se e!}lito poderam parecer infundadas ou ·iPjustas, os 'que . 
verno pó de qualificar li. quem quizer, pó de incluir· e excluir enlilo arguiram o nobre senador podem allegar boje como- . 
a • quem lhe. parecer. · .. · prova cabal de ·sua razii.o o ultimo censo que .·acaba· de 
·o ·s8 ; SILVEIRA D.l. MorTA :-;E assim ba de acontecer. só r feito e qne se está apurando, e· de que nos dá. conta. o 

· relatorio deste.anqo. E ne&tEto que-é que se encontra rela..: 
. O S~. Dus mi:. CA.nvuuo: -Bem. Se assim ró r, qual 'tivamPnte ao mesmo município 'l que a populaçllo livre 6 
dos, dous systemas merece preferencia? de 226,033 individuos, e a escrava.4.8.-939, total27i,972, 
. · Diiia:en, _senhores, que à qualificacã~ dos que devem e ha, portanto, uma differença de 3_9,391 indivíduos no. 
ser -ch&mados para o servico mihtar'ofl'~·rece~nos ns ga- decurso de doas annos, de 1872 para_1874. Ora, ·se. no 
rantias de._ qne já.' fiz mençiiÓ; ._entretanto quo o censo ou município da Côrte o censo apresenta-nos .um resultado 
,alistamento_ de todos os cidadã.os não offereco as mesmas: desta ordem. • • ' • . . 
-garantias. 
• · -0 SR. :JAiJuuiBE: - E. para este alistamento nilo ha 
recurso. 
: O 'SR. F!GUE.IR.!. DS: MELto : - Mas ist~ é o qoe se dá 

. em l!ldas as P,rovinc!as, e por consequencia ha igualdade. 
· O Sn. PIIBSIDENTB-: -:-Pe~o atten~ão. 
O Sn; FIGUEJR.!.: DE Ms:Lto :-A inclusão ó divet,ia . da 

re~ponsabilidade · da omissão, porque esta responsabilidade 
fica- reduzida a nada. - · - . · 

,., -:·o SR. PltESIDENTB :...:...Peco ~ttencão. . . ' . . . . . . . 
·O· Sa.· Du.s DB CARVALHO :...:...Meus senhores, o qae eu 

-·.digo é que encontro neste projecto me(os mais efllcazes de 
evitar :os &basos dAS commissõe_s que Corem encarregadas 
de ·qualificar os que denm ser chamados ao serviço do 
exercito, e que não encontro as mesmas disp'osiçlles,. ou as. 
:mesmai garanti11s a respeito do censo geral da população. 
-E, se. os , nobres senadores me . permittem, sem querer 
oflender ao nobre senador autor da emenda, que tambem 
se opplle a esta- idéa das commissões, -eu lhe direi que, 

· .· consultando~se- os dados estatísticos recentes, nelles eocon~ 
'Iraremos ·razões para não dar prcforencia ao ceusó geral· 

• sobre e~te alistamento' espeeia I. . 

O Sa. SILVEIRA DA MotTA :-'-Não sei como.niio·deram 
mais. 

O Sn. Dus DB CAnvÀtno - ••• e se o Tecenseamelito 
feito em 1872 diffm do que se fe'z ·em i87i, na razio 
de quasi 4.0,000 almas, eu não poEso ler nesté -trabalho a 
mesma contianca que me _inspira aquciJe, outro, pelas ra

.zões que tenho· dadó .. Por consequencia entre um e _outro 
metbodo sigo o proposto pelas nobres commtss_ões. _ . · 

Creio que estas razões, se oito podem levar á conv1cç1to .. 
aos · animos dos nobres sc.nadores ,que me esr.utam, silo 
bastantes para resolver o n;aea voto. · 

Ainda accrescen~arei esta observação: A p·asslir o prin-_ 
cipio ·estabelecido pelos nobres senadores ·que · sasten-

• tam para os contingentes o censo geral; e 'oito · ·a ·qoalifi
càcão especial, dá.-se este grande inconveniente :··O censo 
gerai é de 1 O em 1 O annos, e. o.alistameJ!IO d'ós qu·e ·de
vem ser chamados ao servico. das armas é anoull.l. :por 
consequencia está alistamenio approxima-se 'muito· mais da 
verdade e dajostica do ·que .:o ·censo geral, ')lorqu·e · do 
outro modo ficarãÓ sujeitas as povoações qlie soffrerem 
por qualquer cansa· uma· diminui~:to; a concorrer_ com am 
oous·muito maior do que aquelle com ·que jostameóte de
viam concorrer, o que nãose dará desde que se· admiUir. o 

. : O g11verno,. desejoso de obter esclarecimentos acerca do 
. · 'estado · da populaçito, . e em observancia de lei, nomeou 
::- uma .commissilo,- .á. qual oncarregoü do trabalho da esta
.. -tisticà . do município noutro, e, tendo r acolhido as pessoas 

·· ',que julgou mais: aptas para d~sempenhar o serviço, no 
meou, o nobre senador autor da emenda para presidente 

metbodo proposto pelas nobros commissões, porcjiie;e'iltil.o a 
designaçii.o dos contingentes será. lei ta pela· apüraçlt~ de . 
cada anuo, com muito mais· justi~a e equidade,· dó·' que 
seria prdvalecendo o· systema contrario. · . 

O Sn. Sn VEIR.!. DA Motu :~Quem entr!l -~ lista dos 
t 8 annos fica nella até 30 ; 12 ao nos em Hsta. . dessa commissão. · 

· 9 S11. FIGUEIRA DB MEtLo :-Da anterior, oito _da actual. 
... O sà. DIAS_ DE CARYALDO :-Nllo digo da act~al, r~fi

ro-,me ú.. precedente cujos trabalhos foram apresentados 
.. ás cnmaras.no -relatQrÍo de ,1872, 'Ora, esse trabalho que 

o nobre senador dcsempsnbou · com todo o zelo e profi
,cioocia,•:como Colg_o de r~conheeer fazendo-lhe a devida 
justiça, que resallados 110s apresentou 'l Nii.o irei prócurar 
outros dados para reforçar os meus argumentos ; basta· 

, me este. A população do município da Côrte, que. deve 
ser a m~>.is geralmente reconhecida, porque ba aqui mais 

.... illustraç:to, meios mais efllcazcs do so poder verificar. ~ 
reconhecer· perfeitamente a_ mesma ~opula~ilo, doa-noB, 

O Sa. D1.1.s DE CAnVAtBo:-A. que&tito nllo é.ficar dez 
ou doze anoos 'Das listas, mas concorrer .com .maior ou 
menor numero de pra~as do que realmente lhe compete. 

A freguezia A, por exemplo, deve dar neste anno 1 O 
alista.dos para o serviço, ·porque tem, supponhamos· nó~, 
100 alistados ; roas se esta rre'guezia,cpor qualquer cir
comstancia, no anno sPsuinte, cm Jogar de 100 a!istado~, 
eó tiver liO, por eflcito de uma· epidemia, ou qualquer ou
tra causa, terll. de dar os mesmos 10,. porque !!.~regula a 
dhtribuiçli.o pelo censo precedente e decennal/e'_ oito pela 
qualificacito do anoo. Dahi resultará que,.st.ndo divenos 
os dados, · clles nllo podem coincidir, e ~n'iiio "11 fregnezia 

_ se reputar~ ter, pelo censo1 a mcs01a- pop\llll~lto_ qlle linha 
. ; ·~ 
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. no anno precedente, enlrotànto que pelo noyo.alistamento cepçlto já está feita· na lei; não·6.necessario·accrescen,al~a: 
ella não tem o mesmo no mero de alistados, e assim vem a. agora. · ... 
concorrer para o serviço do exercito com maior numero do · 0 Sa. Dus DK Cuvuuo: -Mas :o que estou 'dizelld(),· 

- que as outras, soJfrendo ·p~r isso.notavel dosproporclio. : 
Por conseguinte, é. incont~st.aval que a base d;s com- meus senhores, é que, r. designação dos contingentes· pelo' 

mis~ões é mu1to mai~ equitativa e inuito mais justa do que Ctlnso. geral prejudica mais ao cidadão brasileiro do que·a 
a base geral da popul&cão. , · . . designação d.:.s c.oritingentes pelos alistados; este é que é'o' 

.. . • · meu.argumento.. · · 
O Sa. MENDES DE_ A.L!lEIDA dá um· aparte. 0 . - Sn.-FwvEIRA DE MELLo : -Não ha tal ; não percebo 
O Sa. DIAS DE CAavuuo ·:-ll:stamos· de_ accordo, é' a a Corça delle. . 

- idóa que estou sns.tentando que nm alistamento é feito an- 0 Sa. DiAs DE CuvALDO .. -Bem; nem os· nobres senado~: 
nualmente e por commisssões diversas, e o outro é feito resine convencem a miai,ôem eu convenco aos nobres sena· 
da. dez em. dez annos por outros empregados que não teem dores; estou só dando as razões por que hei de votar· -
responsabilidade definida; entretanto que as primeiras teem. deste ou daquelle modo. Já disse que os colonos que se 

O Sa. MENDES DE ALMEIDA. :-Mas então nlio · pódé oaturali.sam fazem. parte da população livre do 'Impêriô; 
atacar a emenda do nobre senador pelo Ceará, · por con..sequencia augmentam ·a · P?Pulação,. augmelitam o· 

O 'SR. DI.AS DE CARVALUO :-Pó de· ser; es.tou explicando numero dos contingontes, entrela!llo que não se. tira delles 
a minha opinião, não procuro convencer a ninguem ; estou .a mesma quantidade de mataria alistavel, · que, se tira .da. 
dando ao senado e ao paiz as razões por que prefiro ·a população geral. · . · · · ' · · · ·· 
emenda das nobres commissões ·á do nobre senador; 0 Além disto, ha; como eu· disse, outra claàse de ci4adãos 
meu fim não é outro. . brasileiro~,que a lei declara. iogeouos ·e que entretanto não 

Restá-me ainda, senhores', umà observacão, e vem a podom ser qualificados como sujeitos ao serviço militar;. 
ser q:ue a população livr.e não está na mesma' razão :da po~ porque dependem de outras circumstaocias ,que nlto. estoll ; 

• pulaç1io qae Cllncorre para deli a se tirarem o a contingentes. agora para referir e que os nobres· senadores sabein ·melb~r 
Já o meu nobre collega pela província. de Minas-Geraes 0 do que eu. Eis ahi, portaiito, mais uin onus que;' se .não s.e ... 
Sr. barão de Camargos notou, e eu agora repito 0 seu dá nos primeiros anoos, póde~se dar d'aqui ~ alguns 
argumento, que não'Cazem parte dos que teem de cõncorrer anno~ porque esta é uma lei permanente. . · . . · · .· 

'.para o serviço do exercito os colonos, e os colonos fazem Como não tenho a pretençiio·nem de esclàrecer'o debate, 
parte da populaç~o livre do Imporia... . e ainda menos dti occupar por muito tempo a aUeu'ção ·do 
. O Sa. MENDKs DE ALMEIDA. :-Mas não é popnlac.ãu n!l- senado, passarei a· tomar .em consideração· algum·as obser-

1 vações do nobre senador ·pela província do Cear4 éDi Clona. . · . . 
.referencia á miuha. província. Co2~e!Dnou S. Ex. a ,pro-

O-SR. SILVEIRA DJ. MoTTA :-A emenda diz populac4o vi'ncia de !linae·Geraes por não haver ~cin·corriao p~ra ·o 
nacio.nal. · · · · • serviço do exercito com o numero de_ cidadãos· com· qúe 

o· Sa. DIAS .DE CA!\V.I.LDO :-_Não tem lá a palavra na- proporcionalmente concorrerão as outras províncias. ; · 
cional. ~ Eu não venho aqui, se11hores, contestar· u~ facto que 

cj s F M consta dos documentos officiaes, não venhó aqui dizer.:o 
« a. !GUElRA DE ELLO :-Tem. que não é verdade, •. · · .· ,}'·. . · 

O Sa. Dus .·ns CARVALHo :...:... E quando tenha, dã~~e ·R :o SR. FIGUEIRA DE 'Muto :;Nem erà~d'(esperar)l 
mesma cousa ; se o nobre senador dissesse da popnlacão · d · · . ., · · · 
nascidà no Brasil, ainda eu admittiria. . . • contrario o se,ll caracter. . . . . , .J'<~E,· .. ,:· . . 

UM Sn._ SENADOR:- Logo que seja óácional está SUJ:eito O SR.· Dus DE C.&anLuo :-.... nilo posso,vir ·aq~i 
ao onus. . . · · ' · . · declarar que a· provincia de Minas é i:.ue#êira~ q· ue os . 

seus habitantes ama!~~ a vida militar, ~~~-estilo promptcià · 
O Sa. Du:s DE. ·cuvALuo :-Mas a populaclio naciónal a concorrer para ella·, de preferencJa aos trabalhos da 

é toda aqmella ·que faz parte da nação. ' industria e da lavoura ; não, senhores, os Câctos me deiÍ~ 
o Sa. SILVEIRA DA MOTTA-:- Não. mentiriam. o que quero é cóllocar as questões no" seu 

verdadeiro ponto de vista. > ' . · . . 
O Sa. Dus DE CARV.I.Luo :-o~ colonos- fazem pari~ A tres causas attribuiu o. nobre senador a desproporciio 

da. ~aç~o porque gosam de todos os privilegias e estão que elle nota entre a população da província de Minas 
SUJeitos a todos. os onus (não apoiadog), menos 

0 
do re~ Geraes e o numero de cidadãos que ella ·dá.. para o 

crutamento. · servico do exercito.. · ·· · · 
Alé · d' h · · FoÍgo. _senhores, de vôr qme hoJ·e a liuguagciD' _6' dife-. m ~sso, sen_ ores, amda ha entre nós uma classe de 

ctdadiios livres, .que não póde fazer ·parte do alistamento; rente. Oatr'ora, ·quando nós diziamos que a·provincia de 
os nobres -sen~dores sabem perC~itamente lt quem me Minas Geraes linha um milhão de habitantes, era mos ouvidos 
refiro.· · coin um ar de mofa,suppunha-se que exagera vamos a popu-

la·ção de nossa província; entretanto ahi estilo agora os dados 
O Sa. IIA~Ão DE, Cu1A~oos : -Os colon~s naturalisados officiaes, que moatram que, longe de sermos exngero,dos 

q~e. se destmam ,t agfiCultnra estão. isentos do serviço quando elevavar.:~os a osso num~ro a população da .pro-
militar. ·vincia de Minas, e !la possue dous milhões· de habitantes.'. 

· Portanto, por este lado ó me lisonjeiro o reconhecimento 
O Sn. FwuBIRA DE MELLo :. - Esses nilo entram; a ex· que hojo cm presen~a doa racLos se Córma a respeito da 
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I · d M' · d d 11 t O. Sa. F1GiiliJRA DB M•Lr.o:-N4o ·aenb.or; ·até estimo populacão' da prov nela e 1nas; e es e que e a em, 
como mostram os dados officiaes, esta populaçil:o Uto D!J· muito. 
merosa desde que a 1e~ que ora se vae decretar a res- o s11 • Dr.u IÍB Cuvuuo.:-. , •• nlto com a illiuitraçil:o· 
peito:·il~. re.cr~t~mcnto manda· fazer o alistament~ de indi- com que. outros nobres senadores teem !aliado •• .' ... · · 
viduó por IndiVIduo, eu não posso crer que a:m10ha pro- Uu ·Sa. SBN!Doa:...-Com muilll illuslraçiio. (Apoiado1.) 
:vinc_ia deixe de dar para .o . serviço do exercito o numero ·o Sa. Dru DB .cuv_uno :~ •• • mas ao menos, com 
d~ alis_lados que lh,e ~compelir. - d · 

aquelle · sens.o conimum que Deu~ me eu • 
. .. 0 _Sn. _JAa·uAIUBE :-Apoiado. . . Vamos á !alta de patriotismo. Já em outra occasilo, 

O Sn·. Dus DB CARVALna : - Mas o nobre senador qnndo o nobre' sen-ador pela primeira vez ·lro~xe. esta 
altribuiu a Ires causas essa diminuíção de concurrencia questão de ·um modo que pito me· pareceu con':enumte, eu 
dá parle da pro.vincia de Minas. Geraes. A primei.ra causa· procurei responder-lhe; agora occupar-me-heJ. outra vez_. 
Coi a falta de patriotismo,.. • · . · deste assumpto. . · . · _ · • · : . 

Ántes que. o nobre senador t1vesse despertado. os br1~1 
o:'sa .. FJGUEIU DE MEÍ.Lo :-Foi- simplesmente. para de minha província, ella deu provaa·de que sahe.servJr 

· éxaminar. e nil:o para altribuir~lbe efectivamente. ao Estado todas as vezes que os seus. serviços· sil:? nec~~-
. · · · sarios. Se a provi!lcia d~ Minas nil:o. tem: para a v.Jda mdJ:- . 

O· Sn·. ·nus DE C&RVALno. :-Creio que a questão n1!o lar a inclinaeão que póde dar-se em outras .partes, nem 
precisa de exame. · · · · por isio lhe; ra~ta a coragem, o animo e a dedicação nas · 
. A. segunda causa foi a falta de cumprimento de deveres occasiões do per1go. . . . ~- . . · 

por p_arte dás respectivas autoridades; e .a !er~eira causa . Em 18U deram-se alguns movimentos. em proy~nc1as 
foi ·que· a producç~o humana niio segn1a alh as regras do Norte e então 0 governo 'teve de mandar vir torças. da 

'ordinarias. . · . . provinêi~ de Minas· Geraes. Nessa . epoca existia~ ali. um 
Qâantli á primeira p,arte eu direi depois alguma causa. regimento de c_avallar~a. ~em disciplinado e. numeroso, eua 
Quanto á segunda eu já lastimei em Qm aparte que o forca desceu: Os md1c1anos toram lambem chamados. · 

nobre senador não pó desse, pela posiçllo ,que ora occupa e para 0 ser'!iço, e alguma parte delles tambem veio relor- . 
pelo· impedimento da lei, ir .administrar aquella.provincia car 0 contingente mineiro.- · . .· . . . 
(com. ~-lei.-. actual, não !alio com,a no_va lei), _porque eu • Lembro-me com algum pezar de um. tacto que.nessa 
desejaria ve~o nobre senador com a vara mag1ca de sua occasião roi praticado na capital da província: milicia~o! 
e'nérgia.tocar )lqnellas autorjdades, que~elle suppõe todas que tinham sido chamados para a runcçil:o do Corpo~de 
omissas. n·o cumprimento dos seus deveres, desde o chefe Deus que vieram de Marianna e de outros p~utos para 
de'rí.olicia atã o uUimo _subdelegado delregaezia. · Oaro~Preto (oram depois da ·resta de Corput-Christi re.,. 

Senhores, no decurso· de tiO annos, que tantos ba desde c~lhidos· ao' quartel,. -de onde. ~arc~aram para o Rio d~ 
ojoramecto da constituição ,até hoje, a proyineia .de Mi- Janeiro. Este acto da admJolstraçlio, que nl{o Jouvare1, 
n·a:s tem sido presidida por uma serie quasi igual de pre- concorreu 111uito para tornar ailida .mais odiosa a v_ida. 
sidentes. naturaes de todas as províncias e. pertencentes a ·militar, porque ente~~e~-se que tinha si~o u~ act~ -~e 
todós oi!' credos politicos ; ha 30 anuo~, desde que temos tfllicão chamar os md1c1anos para uma procusil:o, e depo1a 
chefes de poiida especiaes; tení a, provicia lambem tido metiet-os dentro de um quartel para virem ·servir no exer· , 
chefes de policia de todos os credos e naturaes de _todas cito. Nessa occasilio a província deu ·os.contin,gentes exi
as .provincias. A1nda accres~e.nta-rei : de~d~ então quantos gidos pelo governo. . . . . .· . · . • .... ·•. • 
ministerios tem tido a adm1mstração suprema do .Estado·? Posteriormente, dons movimentos houve na provJDCia de 
Nilo dig9 que _tenha tido igual numero, loas tem ti~o sem Minas Geraes ·um no anno de 1833 e outro no de !llii;. 
duvida ·um· numero a~saz avultado. -Pois, eenhores, nem- eu-·Carei a ap;eciação como historiador. De ambas as vezes· 
ministros _de e~tado, nem presidentes. de província, · nem a tranquillid~de poblica·_loi ameaçada ~rave~ente. Na 
chefes. de policia, nem autoridades locaes puderam conse- primeira occasião estavam .. do lado.que se 1Dsorg1o ·contra· 
gui( ~ resalt!ldo _de um~cr~scido:oumero de recrutas para 0 governo Jfgal as for~as·existentes na capital da P!~vin~ 
o sévico do. exerc1to ? Aqn1 h a alguma causa. cin. estavam a torça de linha e a da guarda· . munlclppl, :.-
. Ei·ui causa ·não pó de ser a ul!ima que deu o nobr.e sena- qo:ro' dizer, a parte mais discipli~ada ~as for~s ~ que 
dor, ·porque creio que a populaçil:o da província de Minas havia na província e toda clla tomou . parte no moVImento 
não'está eiB · condiçGes diversas das da po'pulaçiio do resto sedicioso. o governo legal, expulso da capital da proyincia! .
do 'J!Bperio·, para-acreditarmos que alli se dá um phenomeno teve de inst .. Jar-se:na cidade dõ S.- Joi1•1 de EI"Re1 e.ah1 
tão exlraordinario como o de nascerem mulheres em pro- recebeu 0 concurso de .todos os mineiros para sulfocar 
porçiio muito. superior á dos homens. .. aquelle movimento que, ao . principio,· pareceu insirnifi • 

Ó Sn. FIGURIRA DE MsLLo:-Eu apeu"'as propuz a .these cante, mas que tomou depois· grande ·proporção. Qae. o 
· diga o sangue derramado em Jo:é . Corrdil. Esse. movi-· 

para' indagação. meato sedicioso traria graves per1gos nã-o só para a pro-
Os~. DrÀs DE C!BVALR0:-0 nobre senador 01l'dreceu vincia· como para o Imp,erio, se porventura não. fosse 

. razl!es para explicar esta falta; eu estou combatendo as promp'tamente sufocado, . pelas cirr.umsta~cias· critica~ em 
suas ràzões. Soe mineiro e devo interessar-me em todas as. que se achava entiio o Imperio, pela affimdr.de entre. elle 
quBslGes que dizem respeito Aquella província; nem o e os que nesta COrte appareciam de continuo,. e entre~an~o 
nobre sonador levo a mal que eu mo occupe deste_ assam- nlio foi um só soldado, que me lembre,· .de provmc1a 
t -al,.urna ·, os mineiros correram immediatamente, do todos po..... ., 
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os pontos,. em auxilio do governo leg&l, a dentro de do os cias. Façamol-o, mas Jaçamol-o .com igualdade;·com at~ 
tenção nos verdadeiros interesses publicos. (Apoiadot.) mozu a provinci~ e>tnva pacificada. . _ 

Em 18{2 os nobres senadoros sabem a que occorreu; 
· póde-so dizer •·que a província inleira se poz_ em armas. O Sa. FtaURIRA DE. JIIELLO :-Apoiado ; essas iliv'i-: 

sões occasionacs não servem •. O 'govPrno, que .da primeira vez nlto tiilha mandado inai3 
qoe um general e qontro oillcines, dà segunda apena3 
mandou. o nobre· duque de CBxias com a força do batalhão 
àe guardas nacionaes de Magé ; creio que pouca mai.< 
força ncompanhou.o nobre duqoo na soa excursão .á pro
víncia de Minas ; mos dentro de dous mezcs o nobre duque 
éonsPguiu, c~m os recursos da propria província, sutrocar 
e$se movimento. Não· esperaram entito os mineiros a pro-· 

O Sn. DIAS nE ·CAnVALno :......:O nobre senador meneio~ 
nou uma circumstaccia, e foi a da qne os senadores· mi-· 
néiros apresontaram-so aqai no senado em hostilidade 
manifesta ao projecto que veio d~ cam11.ra dos Sre. depu
tados crea·ndo a nova proviriciil de ·S. Francisco. Sem· 
duvida aqnelles que fallarnm e os que· tinham tengil:ô de 
fallar oppnnham-so á idéa. não 'da cro~ção da proviotia do 
Rio de S. Francisco, se sua necessidade !oS$0 demolls
trnda; mas oppnnhamos, o ainda nos havemos de oppOr 
a que se retalho· a província de Miou, qne se tire ull!a ·· 
pa'tte . della, que nito tein relações de commercio, nem· 
llomógeneidade de interesses com a outra a quo se pre· 
tendo incorporar para forma.r a nova provincia. Nlío . at
tribaa; portanto, o nobre senador a falta que elle ·_cens~ra 

· clamaçlto do nobre sao~dor; todos· clles, á /porfia, concor
reram afim de nux"iliar ao governo legr.l na repressão 
daquelle movimento. . · :., · 
·. Deveria agora dizer alguma cousa em· relação á guerra 
do Paragoay e ao concurso da minba província para essa 
guerra; mas, tendoji occupndo a nttenção de meus coJ. 

.. le~gas sobre este assumptÍI quando se tratou do adiamento, 
nil:o repetirei o que então disse, desde que nil:o me occor 
r6m·no.vos argumentos que accrescentar. 
· E.qaanto á guerra. argentina nada direi, porque está .na 

. m·emoria de todos que oeila. só tomaram parte· o e:rercJtl) 
de. linha e a briosa guar~a nacional do Rio' Grande 

. do Sol. · .. 
Aqui estão, pórtanto, (i!.Cto$ que provam que a província 

de Minas, sempre que o Estado tem carecido do concurso 
de seus filhos. ·o ha prestado com toda a diligencia, 
esforço e desinteresse.· 

Creio, pois, qne nesta parte o nobre senador fará mais 
justipa aos sentimentos dos meus comprovincianos,. re. 
conhece rido que elles não se furtam ao serviço das armas. 
Teem talvez demasiado amor ao torrão n11tal ; custa-lbcs 

.·a sahir d·o ninho s~n paterno ; mas quando ha riacessidddo 
elles apresentam se do mesmo modo: por que se apre
sentam os outros brasileiros. 
. ltesta~me agora somente fazer . urna consideraçlto. O 
n~bre senador no seu zelo pela província de Minas GAtaes 
attribuiu e!sa circumstancia, de que ha pouco faltei, r. 
uma e~pecie. de magnetismo da parte dos mine1ros qoe 
fascinam todas ·..,s autoridade$, couseg;uindo assim neutra
lisar todo's c s seus esforços, e accresc<Jntou ainda que tal Por R 

a fascinacão !los mineiros que, apezar de ~er a provincin 
Ião extensa,· de tilo numerosa população, nu oca tinha sid .. 

· · passivei -dividii-se. Já em aparte o meu. n·obre coll_e.ga por 
Minas respciud€·11 ·a 'esta · Gllservaçilo .do nobre sena dor, e 
pergubtou em que . occasiil:o jll se propoz uma divisão ra
zoava! da. provincia de ~Iions. Eu respondo quo oito me 
recordo disto. 

.•. O Sa. ZACAIIIAS :...:.Apoiado, nisto i:stamos .do acccirdo. 
.. O 811. Dus DE CAIIVALno: -Se porventüra essa divi-
sito razoavel apparecer, acredite o nobre senador que não 
·hllo de ser os mineiros .qae se, opponbam a· ella. O que nó~ 
entendemos, e com todo razão, é quo neste assumpto nllo 
!é deve proceder levianamente. l'llto basta dizer: n pro 
vincia A. é muito e:rten!a, dividamol-a; porque podemos 

· ·Ob~ervar qne·ll provincin D· é muito pequena, e dizer ·Cls-' 
tendamol-n. Mas qn:>.ndo se tr:J.ta· de estender ns provin-· 
cias,· ninguem qaer concorrer para isso, . ao passo qu~ 
muitos querem o sustentam a. divisão das ,grandes provin-

cj.e divisão da .província de Minas ao espirito dos mi11ei~os 
'de ntio querer dlvisil.o algama. Nao, oito somos oppostos 
á uma divisão justa, razoavel; . mas não queremos qne . 
seja só pnra a provincia de ~linas; é justo qu_e ·aeja:.:tam-
bem para todas. ' . 

O Sa. FtaUBIRA nE MEI.Lo :- Apoiàdo, heí de propor 
um projecto neste sentido, e hei' de consultar a. V. Ex.·: .. . . ' 

O Sa. DIAS DE C!RVALIIO :- Não, senhor; não · ést,ou 
de accord~ ·com o nobre senador; póde propor o .seu·pro
jecto como entender convoóieot~. ][as vamos á. qoestíto,· 
·quer ainda saber o nobre senador a razão, por que DC)S 
oppuzomcs a que da província de Minas se tirã~se a.p!\rte 
que se pretendia tirar para a nova província ? E' p~r_que 
entendíamos que as relac<res dos habitantes daqnella. 
parte d& província estavam todas encaminhada! para' o 
.Rio de Janeiro, qae não tinham aind11 . estabelecidoi ess~s 
rela~<res para aqoelles novos pontos ; que, sen_d()':nec.essa~ 

. ria~ essas rela~ões dos diversos pontos da 'pro~\~:~pi;~om~ a 
capital, nonbuma havil\ entre essa parte qne á~ipre;!lll.dia 
annexar á nova província, cuj'os babitant~s já,e~ta.vaiil re
lacionados _on com a capital d11. província· de .M~oàs no ·que 
respeita aos negocies ...administrativõs, .. ou co~ a: COrte 
pelo que respeita aos negocio~ commerciaes • .E quer s&ber 
o nobre senador por que razlto lambem ím:-ugna vamos 
e~s11 projecto ? Era · para evitar as rec!llmaçGes 
que costumam vir sempre, quando.se r~zern desa.nnexaçGes 
inconvenientes. Recordem-se os nobres senadores que tsem 
mais tempo de assento nas camara.s, qaal foi, durante 
muitos annos, a contenda entre o municipio de Canipos e 
a província do Espírito Santo, para ser aquelle município 
desannexado dessa província e reunido á do Rio. de Jancir?· 
N1!0 reconheceu afinal o poder legi~lativo que era necessarto 
satisfaz.er á este voto dos ·babitantPs do Campos'!' Sem 
lluvida o me~mo aconttceria. se nós tizossémos uma di
visão de parte da provincin ·de Minas que nlio podasse 
ligar-se·á nova província. Par.:~ evitar este iricooveriiente, 
é que nós, desde o principio, declarAmos que nli.o votnv,nmos 
por tal creaçilo. Ahi estilo. represcntaçl!es d11 maior parte 
d~sses município que provam-. com toda a evidencia que n 
divisão nilo tinha sido tracada conveoientemento. 

Agora vamos, senhores; particolarisnr. mais a qoostlto, 
mostrar que os representantes da provincia de Minas Ge-
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raes,·tquer' nesta:quf:ri na o~tr~:cam~ra,·nn:o silo OPP98lOS o Sa. Dus Dili 'C.t.av.uno:- A qaa ·respeito' 
· á croaçAõ···de. novas pr~vrn_c1as, am?a mesmo quando a O SII._BILVBru 01 MoTTA i -À 'respeito doa:contlo• • 
divisl:to toque no sau tem tono. Nn:o _uve tempo. de folhear genws; · · 
os· papeis· velhos, co.mo: se c~s~ama dlz?r!· para Ir procurar' O Sn. MliNoss. os ALllliiiD.\ :-v. Ex·. DOS d;sapootoa· 
0 pr~jecto de am m1ne1ro d1stmcto, CUJa morte eu deploro, 
porque_ rui s.e.u .particular ,amigo c de ~u.em nu~ca me es- co.m sua opposição. · · ·• ·. . , 
quecerei, porque talvez,~eva á sua perrc1a mc~!ca; o poder ·O Sa. Z.lcuu.s : -Agora cah-noa:dizer·no eitylo do· 
ainda hoje levantar a mwha voz nesta casa, d1zer que elle governo-ficamos com pena da perda de aeu voto. 
me -ergueu qaasi das . bordas ' da sepultar~,. em qu,e tod?s .. o Sa. DiAs DB CARVALJJO :-=.-Nilo tomarei maia' tempo 
julgavam,qlle eu cahiria, se não fosso a periCia e a energra ao. senado; p·orque'tenlío cumprido o 'dever 'que _·me i~~ . 
deso,e meu illaslrado patriçio. Esse ~is tinto mineiro ofi'dr.ec~u punh a posiçiio de senador pela" provincia de,1f[oaa_, . 
nà cainara ·dos deputados um projecto, creando a provlnC_!a G'eraes; ·· . . . 
do. Rio ·S •. Francisco ; logo, os mineiros não .silo oppostos Ó Sn •. FIGUBIR.l D" MsLLO. : ~ Agrade"o '_a ... . V •. Fi,·.·,'· . 
á creacilo dessa província. · · .. ~ 
. 'o s~. MENBBS DE, ÁLAIBID.l :-Sem territorio de Minas. consideração qoe deu ás minhas palavras •. ,- :o· . ' •..i . 

O Sn. SrLVEIU n.l MoTT!:....;..Agora, não são oppostos. O Sr. ifunq:~elra (minillro da·: gul;.,.d):~;, 
. O Sn. DI.\8 DE Cuv!LnO : --,..Este facto é antigo,.; esse Quasi que estava dispensado de !aliar, porque; o. nobre· 

projecto não é novo. Outro meu illustre amigo, cuja perda senador, que acaba de. occupar ·a attenç!o do senado, 
·o senado deplora, como eu deploro (o Sr. Theophilo Ot- sustentou as opiniões da honrada comiiJissllo; · -
toni), quando tomou a seo cargo a empreza.gigantesca da O Sa. MsNoss DB ALMBID.l:-Essa.n!o existe. .. • 
navega:ciio do Mucury, tinha em vistas nã·o tanto uma es- · : O Sn. J'UNQUEIR.l (minidro àti· gusrrah..;..;.O nobre · s.e· 
peculaçÍto mercantil, como principalmente crea~ ~ ~ucleo nador pela- província do Maranhllo, que fallou anle"hlintein· · · 
de uma nova· província que, indo buscar os mooiCip!os do sobre a m(l.toria, repetia, permitta~me ·s. · Ex. que lha . 
Norte de Minas Geraes e incorporando-os a uma parte do -:diga', os argumentos qae já em outra occaJillo apreilontara 
littoraf fizessem uma nova província. Eu lha ouvi algumas· 'á cousidera_çllo do senado.... · 
vezris , conversando cominigo a respeito deste seu pensa- . . - . 
·mimt~,. que quando lançara-. os fundamentos da cidade_ de O S:t. MENDES DB ÁLIIIBID!:~Apresenlei outros. . 
"Philadelphia,. pretendia levantar alli os alicerces da cap1tal O Sn. JuNQUBIR.l (minidro da guerra) : • •• a respelt~ 
. de' uma nova província. Aqui está, ·portanto, mais um re- da constitucionalidade do projecto. S. Ex. apenas citou
;.preséntaote :da ,nação por Minas Geraos q~e .tinha o peu- nos mais um artigo da constituição, porém em . har_monia 

_ :samento de fazei' a Jivi~ito da mesma provmc1a. com tudo quan!o já tinha dito sobre o assumpfo. · Entre-•. o Sn. CuimÀ. FIGilEIREDo;-Qui' foi 0 prime~ro 'l tanto,:'. como o .nobre senador pela proviocia do ··ceará· 
. . ·deseja miuba ·opinião sobre essas emendas, 'direi alguma 

o'sn: Du.s. DE CARVALDO;-o Sr. Mollo Franco, que cousa, bém que siicciotameni~"Jlara não tomar mais t~_mpci 
propoz a creaçilo da provincià de S. Francis~o.. . . ao senado, porque, Sr. presidente, me parece quà _os as
. Por ultimo, um. nobre deputado pela prov1nc1a de M10as sumptos importantes, devendo ser inoilo discutidos, chegam 

"Geracs . que hoje tem assento nesta ca~a !o i, .como. os no- comtudo a um ponto .em que nada mais se póde adiantar,. 
breuenadores sabem, o autor. do pr!lJecto da creaçtlo da ficando cada um com a sua opinillo e votando ·coóforme 
provioéia de S. Francisco, annexando uma parte da de lhe dieta a consciencia; · _; .. 
Minas e esse mesmo nobre deputado,. em um trabalho qoe · 
hoje dorre impresso, emittiu suas idéas a respeito d~ ~i~ 0 Sa •. Z!C.lRiu:...:...Agora ha mais 12 e~eDdal. . .· 
visão da província de Miuas Garaes. Não no~o. lazer JUIZO O Sn. JuNQUEIRA>(minislro .da guerra):...,...Sobre a ~o~-~ · 
algum acerca do sua opinião quanto a essa d1v1síio ; tr~go stitocionalida.dti. o nobre &enador pela provjocia do_.lfara-· 
eó os factos para mostrar_que os rep:e~eota~tes da prov1n- nh!lo trouxe-nos aote-hontem a disposi~llo -do § :tO. do 
cia dé Minas não são oppostos ás diVIsões JUStas e.razoa- art. 179, na i• parte· .em que diz: ·« O que flea disposto 

, veis que s~ propuzerem. acerca da -prisão antes de culpa formada nllo. eom~rehende · 
os ordenaocas militares estabelecidas como neceesariu á : 

· O Sn. F1GUE1R.l os AIELLO : - O Sr. D. Lobo lambem discipli11a e· recrutameuto do exercito, . nem os cãsoa qae 
· propoz a creaçilo da província de Sapúcaby. não silo puramente crimiDaes etc. » Quiz o nobre senador 

. .:0·· 8· n. D.rAs ll.; CARV.ltno : ...;... Nilo tenho memoria de tirar daqui arg~meuto para concluir que deviam .. hanr 
~ duas ordenan~as ou' duas leia' para reger esse serviço. no 

todJs os p·rojectos ·que se. tem apresentado a esse respeito, exercito e na marinha; e entllo dizia-Doa que o projecto 6 
lembro~ me somente desse;,. · • defeituo~o, porque nelle estilo· estabelécidas as fórmu. da 

Parece.;.ma, pois, ~or provàdo que 0 0 ?bre senador não· apurar-se o pessoal necessario tanto para. o exercito como 
foi feliz ·na accosaciio que·a esge respeito fez aos repre- para a· armada• , · .. 
sentanies ila provincfa de Minas Geraea. 1\las parece-me que o nobre senador está em _equivoco, 

So'nhcires tenho dado as razões por que pretendo votar porque a' expressão- ordenança militar- 6 o termo pro
por alguma~ das idêàs contidas nas emend~s sujeitas ao prio de que usa a constiluiçiio e de que usavam u leis,que 
debate e contra ou.tras . . haviam no tempo colonial para estabelecer 8188 especie do . 
. . o Sn. nfENDGS DE AJ..MBID! : -Nós conta vamos com o legislação, comprehendendo todos os assumptoe. )(esmo 

voto do v. Ex. depois da constil!liçlo lemo a ~eis ~ue ree-ulam a promo~lol 

~· vol,, ~2 
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leis qae regalam o éoldo e qae nlo allo propriamente cha
madas ordenanças, mas qae nem por isso d~ixam de ser leis 
muito· eonstitocionaes e executadas por todos até boje. 

O plural da palavra ordenança' quer dizer que é um co
digo no qual estilo reunidos todos os. elementos que devem 
reger a ma teria, e por isso mesm~, se se tratasse só do exer
cito, a constituiçilo apenas diria- ordenanç~ militar.· 

O Sn. MJÍNDBS DB A.LIIIEJDA.:-Consulte V •. Ex. o art. 11'10 • 

o'Sa. 1uNQusru (ministro ela guerra):- Portanto, o 
plural qae pareceu ao nobre senador pelo Maranhão um 
argumento irrecusavel,nilo lhe dá ganho de causa, não quer 
dizer qae a armada tenha suas leis espe~iaes sobre o recru
tamento, dill'erentes das do exercito. · 

Eu comprehendo que _um paiz que . tem de dar todos os 
annos um coutiugeuLe muito Corte de ~o, de 100,000 
. homeus para o exercito e um contingente muito elevado 
para a armada, possa fazer duas leis, uma regu!ando 
o modo de acquisiçilo do pessoal para o exercito e outra 
estabelecendo a maneira de obter pessoal nas circnmscrip
cües mariÚmas para a armada; a França poderia Jazer 
ãssim; porém nós, qoe pelas clrcumstaucias em que temos 
vivido até boje, calculamos quo aa:o precisaremos de mais 

'de 4 a. õ,OOO homens para o exercito como. contingente 
- annuo e de cerca'de 1,000 para a armada, se não se descu· 

rarem as companhias de aprendizes menores,instituiçilo bel
lissima, que deve ser animada, porque razão liavemos de 
Cázer uma lei de appa.rato para a.armada, quando ellapóde 
prover-se_ de braços para seu serviço com esta 'lei, apenas 
com as. Jimitaçiies que &!tão estabelecidas no sentido de 
dar-se preCerencia aos habit~ntes das circumscripçiies 

. marítimas? 

cumstancias reguladas em leis especiaes· di,erns, pór ·que 
motivo havemos de dizer agora : " Isso é inconstitucioual; 
porque nlio 11 propriamente uma ordenança militar;. que 
contenha todos os elementos. para. constituir . o ser,iço 
miUtar• ? · 

O Sa. MENDES DB AtliiEIDA. : - O art .. 11'10 Calla no 
siugular : uma para o exercito, outra para a armada;· · 
. o. SÍI. JUN(!UEIR.~ (miniltr~ da g'uerra) : - o nobre se

. nador pelo Maranhilo insistiu lambem na ·questlo de· idade.; 
no seu primeiro discurso esse foi o ponto capital; e "nessa 
occasia:O.o nobre senador,· com a illuslraçilo que o distiirgue, 
apresentou a summa de argumentos que .realmente poderia 
haver ém Cavor ·da elevaçlto da idade~ trouxe tudo qúanto 
a experiencia e os· autores lhe Uribam feito conhecer sobre 
a materia. Permitia-me S. Ex. que lhe dil:'a qua·ante:.. 

.bontem nilo 'fez mais do que repetjr o que tinha dito com 
uiuito mais desenvolvimento. · · 

· O SR. FJGuErBA. DE MELLO :- Está nõ ca.so de repetir, 
porque é ntil. 

O SR. JuNQus'!u (ministro da guerra):-0 deci81 repll· 
tita placebit íiem sempre tem cabimento. - . . . 

Em outro discurso disse o nobre senador que em nosso 
paiz aos 18 aunos o moço nem sempre .está bem desen
volvido, mas eu lhe retorqui no discurso que fiz. logo 
depois qae, se nós vemos que em todos os. paizes da Europa: 
a inscripçito se faz aos 20 annos, por que motivo .havemos 
de qnerer_levar entre _nós além dessa idade o alistamento ? · 

O SR. MENDES DE ALMEIDA.: -:-Nilo é iss~ ~ qlie-diz a · 
minha emenda. · . · · · ·· · 

A questiio de prazo seria a unica que podia surgir; mas O SR.JuroQOEIR.I. (ministro t,la guerra):-0 nobresenador 
isto está resalvado ·; . até ha uma emenda apresentada sabe · pcrMtamente que não é na occasiilo do alistamento 
pela commissil.o tornando mais claro esse ponto. · que o individuo tem de·entrar para o serviço; 'ba o alis~ 

.... A A ? lamento, h a o processo, h a recursos, depois ha o sorteio_ e· 
O Sa. ULENDES DE LIIIEIDA. :- gora. finalmente ha· o chamamento, tudo isto constituo um certo.· 
O Sa. · 1uNQUBJII.I. (mini•lro da guerra) :- Quando lapso de tempo, que dá l_ogar a_ 9ne o jovea, quando tl!~í{ ··· 

iaiciou a S• discussão. · tfl'ectivamento para a VIda militar, tenha 19 .ann~s:.e· 
O Sn.'MENDBS DB ALIIIEID.Í. :- Não ha commissilo. talvez 20. · ;-:' 
0 Sn. z~cuus :.:... E' uma emenda casual,.. O proprio nobre senador no seu discur~o de aóte-hon.:. 

tem, reconheceu uma grande vantagem dQ. alistamento aos 
o SR. JuNQUEIRA. (ministro da guerra) :- Isso é uma 18 annos, porque disse que com eft'e_ito era a idade em que 

qnestil:o de palavras e .nilo vale á pena em uma discus>ão- 0 individuo é mais' obediente. Ora, sem eu querer tomar 
tio importante fazer questilo !e os nobres senarlores apre- esta quest~o pelo lado máo, isto·é, a o-bedieucia servil, 
eeutaram a emenda como commissilo ou simplesmente mas encarando-a pelo la~o verdadeiro, isto é, a obediencia 
como senadores. Emfim na meza ha uma emenda· sobre a á lei, a obediencia nos seus superiores, . reconheço que, .. ó 

. materia. · uma grande vantagem que o moço, _que. vem servir a_(s.eu 
Portanto, no meu entender, Sr. presidente, a questilo de paiz, tenha as .condiçiies precisas ?ara obedecer sem iélu• 

constitucionalidade estú.-fóra d6 combate. Não ~e pó de ar- ctar con8tautemente._ Aquelle que Já e.stá formado, aqaelle 
guir o projecto de iuconstitucional, porque a constituição que já tenlia um esta~.elecimento, . aquelle que já. c.~nt.a 
em varios artigo R disse que_ se Cariam ordenanças mili· uma idade maior, ao drzer do proprio nobre . senador pelo __ 
tares. Estas ordenanças nós JÚ. t~mos... MaranMo, traz comsigo um certo germen de rasistencia, 
· O Sn. M.EiiDES DE ALlllBIDA. : -Nio apoiado. que lhe não deixará ser um bom soldado:__ · 

õ Sa. JUNQUEIRA.- (ministro da guerra) :-•••• em di- o SR. FIGUEIIIA DE 1\I~LLO : -Sabe resistir. á~ I se~ 
versas lei~, que nioguem arguiu de inconslilucionaes: temos ducçiies. _ · " 
a lei de promoçi!ea,· a lei de soldos etc., e tudo isto está 
em um artigo capitulado sob o titulo-ordenança 'militar. O Sn. JoNQURrnA (m-inistro da guerra) :- O nobre se• 
.na outro artigo da couslitaiçilo que diz que se fará uma na dor fali ou no bom sentido ; reconheceu que o individuo 
ordenança militar, na qual se regalem as promoçiies, o nessas círcumstanci&B é mais apto para a vida militar, 
apldo etc., ora se t~mos, ~ s~ldo 1 a pro~oção e mais cir· 'id~ ~~~~ que nilo se póde prescindir da obedioncia. 
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, ·.O·Sa. IIINDBS os ·AL~IBIDA. :-1\Iaa é por. iaeo que se 
abue& mai••:. · . · ·· 

. O Sa. ZAC.UJ.U :-v. 'Ex. é.· que devia citar alg1Íu1; 
0 Sa. IIBNDBS DI ALMBIDl :-At6 porq~e eu jÚÍnibÓ 

citado. : · · · ' ··. · OSa;·Jir~QIIIIA. (ministro da guerra) :....:Depois, S_r. presi-
dente, esea questlo trazida. pelo lado da 'pouca moralidade . o Sa •. z.uiuus :~Mae ~lle que de,ia citar, aa:o cua·: 
dos quarteia me parece deslocada ; um moco,· que já. tem 
19 alinos, quasi. 20, está. .formado, tem.â educaçlo, que O Sa. JuMQUBIU (minidro da guerra) :-Quaes Coram 
recebeu .de seus paes e por conseguinte deve ter a precis1 os que V. Ex. citou? · 1 • . 

llrmeziol para nilo praticar actos indignos que o degradam. . O Sa. MsNoBs DB AtliiBJU :-Foram Robertson, Pri-
. Soppife po~veotura o nobre senador· que 'por se. lhe tchard e Davis. · ·. · ' . · 

a~aiciooar mais um ou dons aonos, no· que se .lhe causa o Sa. PassioBNTB :-Era melhor que 0 nobre aenácior . 
s:~and~ prejóiz!' por outro lado, faz~se desapparece~ esse pedisse a . palavra e responde~lie em occasilo opportuna; 
mal,? Acho .. que nlo. ·se o principio .do nobre senador é 
verdadeiro, continuara a sel-o, ainda que 0 moco tenha um, O Sa. ~UNQUBIRA. (ministro da gúerra) :~Qúao~o ci 
doüs ou tres, ainlos maia; portanto,. seu argumento pecca por nobre senador Callar, apresentará. essa·· longa aerie ·de 
demasiado: · · .. · . . pbysiolcgistas, que sustentam ess~ opioilo, mas pela minha_ 
. J) no~riuenador; porém, otreiecon-oos o exemplo de um parle. na:o citarei· agora os 'que pensam di_versamente,· p~r 
paiz muito-moralisado ; apresentou-oos·'a Hollanda, onde não .os ter de memoria, nem querer fázer praea de eru;. 
a instrucção publica é muito esmerada e em q.ue 09 mocos dição, . ma à ci~Íirei · brevemente. algun_s:. Eot~odÕ, todavia; 
slo alistados aos 18 annos. ·· ' . • que nesta materi!' tem muito mais _valo~ o. que ob,ae~; 

. vamos. todos os dtas do que esses escr1ptos, •oe silo ma11 · 
O Sa. MsNDES DE ALMBIDA. :-Para servir quando ? academicos do que outra:co.usa. · 

·O SR. JuNQUEIRA. (ministro da guerra):.- Para'servir o Sa. zAcn1u:-A.verba,. porém; de 'suspeito~ o~. 
aos 20; mas o brasileiro que entrar aos 18 anoos, só escriptores citados. ' - · ~. . 
ha de ir· servir aos t 9 ou t 9 e meio ; a ditl'erenca, por- · · 

· tanto, é muito·pequena •. E' esse um ponto em. que ·insisto, O · Sa. Jul'IQUEIRA (minidro da gusrra) :-Nilo averbo; 
e por mais .qlie o nobre .senador nos traga aqui toda 8 o qae dig:o é que elles estão em minoria. ' 
loog<o lista ·de autoridades desde o Alcorlo até o Talmud, (j Sa .. MBNDES DB Atl!EIDA :·..:...V. Ex. não cita nenhum. 
contioúo a. ins_istir em dizer~ que os povos habitantes dos autor contrario a esh doutrina, é a prova é o. que se tem 

· paizes calidos teem um desenvolvimento pbysico mais ra- dito na Europa sobre este assumpto. · · · · ' · . . 
pido e que por cons_eguinte na Hollanda o deseii.volvimento 0 Sa. Jul'IQDBIR~ (lninistro da guerra) :.....:Mas 0 que .eu 
é· por Corça muito mais' tar:lio· do que no Brasil.. ile'sejara é qoe 0 nobre senador frisasse os pontos :a que 80 

Para resolver esta qnostito não ó preciso compulsar referem .os t&es decantados physicilogistas ~ ,·, , . •• . •, 
grandes in.foliol. Sabemos que, ~ntre nós, o moço ou a · 
moça, cbegando .. a· uma idad~ pouco adiantada, attioge um . · O Sa. MEI'IPEs os AtMBIDi :...:_Estão no meu discurso. 
tal, desenvolvimento, que nlo póde mais frequentar. a escola; o Sa,' Jul'IQUBIRA;{mi~istro da guerra).?-• • :porqae na:o 
e sé isto é o que todos estamos vendo, que nece_ssidade basta citar-se. A. minha _opinil.o c1 que nos paizes meridici:. 
temos-~~ appellar para os conhecimentos dos pbysiologistas, naes ·0 desenvolvimento humano ê mais precóce do qué 
que · muit_as vez-as escrevem, nos seus gabinetes, sem pres- ·nos paizrs trios; o .nobre senador traga; portanto, a o pi
tar a ~evJda_ atteoç~o ao q~e se está passando no resto do nião oppoata dos seus pbyaiologistas, que nós confronta-. 
mundo ? Eu respe1to mmto a sciencia ; mas, quanto re:nos. ·. • · . · 
áqnillo .que vejcuom ~s meus olhos, não posso ·recusar-me ·. ~ • , · · . 
á .·evidencia. Depois nilo estou entrando no amago lia O Sn. F•_ousm! DE.liiELLo.-.E qoaot~ ao·. des_e~r.olvl-
scien·cia. · . · meato phys1co e nii~ ao de todas as Corças_. . . 

. ·- . . . ... 
. o Sa. FJGUBIII! DB· MBLLO :-Está fallando desapaixo- . o S!i. .JuNQUEIRA (ministro da guerra) :-.0 nobre se-

nadamente. • . · · · . . andor nilo póde separar ·uma cousa da outra; O homem é 
· o'· Sa. Ju!'IQUBIRA. (miniiÍro ia guerra) :--O· nobre se- um ser barmollico, e no seu physico nilo se .pó de. dar o 

nador pód~ citar uma seria de escriptpres, que tenham 1 cquilibrio em certas occasiiles e o deseqailibrio ·em outras, 
BUli opinião ; certamente haverá. muitos ; mas 0 que affir.. Por cGnsequeocia, se o nobre senador reconhece· que em 
mo é que a grande _maioria estará do lado daquelles que relaci'io ao ·que ·acabo de dizer; isto é,_ qlie -nos paizes 
pensam que" nos· paizes meridiooaes, paizes quentes, 0 des- quentes o crescimento é mais rapido, ha de concluir: qae 

. envolvimento· é mais· rapido do qué nos ·paizes frios. . tudo o mais segue o mesmo desenvolvimento e observa a 
· · · mesma harmonia. · · 

. Ó .$11. FJGUBIR! DE IIIB~Lo :-Isto é quanto á virilidade, · 
á paternidade, e nunca. para o desenvolvimento das forcas O Sn. FIGUEIRA. os III~LLO:-Nito apoiado; porque 
pbysicas do individuo. · ' · ontlio . em alguns casos o moço podia ser lioldado ·aos 

·o Sa. IIIsNDEs oa· AL~JBJDA. :..:... O nobre ~inistro está U annos. 
enganado, do seU: lado ollo está nem a minoria; quanto 
mais a. maioria. , 

O Sa. J"uNQUEJft! (ministro da guerra) :-0 nobre se
nador então apresente 1dista dosphysiologistas que pensam 
em ·sentido· contrario ao quo acabo do dizer. 

O So. JuNQUEIRA. (ministro da guerra) :..:...Isto agora é 
exageração. . . . · . ·. · 

Mas, Sr. presidente, ainda. nesta. qu~etilo . de idade 
temos &· experieocia dos nossos maiores. Entre .n'óidoi 
sempre osta idade a oscolbida para ndmissa:o_ no exercito. 

...... 
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O Sa. M"IIIBII 111 .ALHIIDi. :-E' a rotina da antiga ·virem apenas de nucleos em. uma occasião de .guerrjl ; 
lerislaçlo portueueza. . elles não silo mais que instrumentos que se vãopreparando 

'o SJ, JOJI"QUIIIil.l. (mitlidro da guerra) :-..0 nobre se- e po~do de parte; . . . . .. . , 
nador nlo. póde assim facilmente qualificar de rolioa. Eu · Ora nestas condições não podemos encurtar demasiada
vejo . aqu~ todos os dias. S, Ex., sectario da escola da mente os prazos, porque, se· o fizessemoa, iríamos íncom
autoridade em outras ma terias, citar-nos as tradicões modn sem necessidade · a uma parto da. população,. que· 
com todo esse respeito que devemos ás cousas antigas, e deve ficar livre desse encargo; não augmentamos, porque 
_de repente, quando se trata daqulllo que nilo lhe faz .conta, o serviço com o prazo de seis annos fica bem consultado. 
diz: •Isto é rotina,. 1 · Presentemente o recrutado serve novo annos ; é· um prazo 

0 
S muito grande, e, reduzindo"o a seis, já. é ama concessão 

. a. ZACAI!JAS dá. um aparte. . !Jue se faz. 
_O Sa. JuNQUBIIIA (ministro- da gu8rra) :-Sem duvida; 

O Sn. MENDEs DE AtnrEIDA :-Reduzindo, não,. angmen
tando ; -porque em 2• discassl!o era· de cinco annos e 
agora é de seis. · 

O Sa. Ju~QUEIRA (ministro da guerra) : .....;;. E' porque 

•o . que eu admiro é que o nobre senador pelo Maranhão, 
que, como eu e· o nobre senador pela Bahia, é cathonco, 
como S. Ex. acaba de dizer, queira deixar de 'ado toda 
e~sa- autoridade 'dos secnlos e chamar de rotina aqnillo 
qae tem por si a experiencia de moita gente notavel. . V. Ex. não attendeu ao· que eu disse .. Ea-di~se que presei!

. O_ Sa. MBNDBS DB AursrDA :-E' que do seculo pas- temente o recrutado serva nove armos e que, reduzindo-se 
eado para cá mudou-se a idade para 0 exercito. o prazo a sei~, já. se faz uma conces~ão; ha uma dimi• 

nnicã:o de Ires annos. 
O 811 .. Ju~QUB!R! (minist.ro da' guBr..ra) :-Sr •. presi- • ' 

d 
O Sn. MENDES DE ALm:ro.l :-Nlro; coni os Ires da 

· ente;· o ·nobre senador tratou ainda dó prazo do ser- · · 
viço. Esta questão jâ tem sido muito .debatida. Eu coo- reserva o prazo eleva-se a nove annos. . 
tinuo a pensar que o prazo de seis annos nem é tão longo, O 'sa. iuNQ·UB!RA (ministro da guerra) :-0 ser~iço d~ 
que possa constituir ama especie de csptiveiro para o ci- reserva, Sr. presidente, como'e,stá. constituido,·V. Ex. bem 
dadilo brasileiro, nem é tão curto que traga o grande· tê, que é de uma contingencia, qne quasi nunca se reali· 
incollveniente de iocommodarmos a nacito inteira, fa- sará. ·Somente em certas circnmstanéias er.traordinarias o 
zendo-a -passar pela lieira das armas sem necessidade, indiv!duo, que tiver obtido baixa, poderá ser chamado.' Se 
por isso que não nos. qaerfmos constituir potencia militar nao temos em vista estabelecer guerra com os nossos vil!i
pelo gosto de sel-o. nhos, é claro que esta contingencia é muito remota, pó de -se 

Ba uma grande diff6rença, e eu já. a fiz notar em outra considerar o individuo inteiram~nte liberado, desde que 
occasiiio entre os exercitos europeus e o exercito brasi- termina o prazo dos sei! ann·os. ' . • · 
leiro :·o exercito brasileiro, por assim dizer, é 0 finr e o · Os nobres senadores ·argumentam, encara.ndo a questão 
.exercito europeu é o meio. Na Earópa o que se· quer é sob um ponto de vista que me parece falso~ Se considera-
. constituir moitas series de cidadãos habilitados para o ser- mos, Sr. presidente, o ser,viço militar como .IÍm certo ve.o · · 
viço das armas, e entilo ·é mister encartar os pr&zos, por- xame ao ,cid~dão, como uma· coacção _á sna I!bcrilade, 
que com prazos moi ter longos. seria necessario conservar no estou de accórdo; mas, se tJmamos o serviço mililarcomo 
serviço efl'ec!ivo um numero .coneiderabilissimo de indivi- ama necessidade·indeclinavel, como um imposto a que .todo 
dnos, o qu~ traria um grande desfalque ás iõdustrias· e cidadão brasileiro deve fnjeitar-se, então devcmos.:''acci
faria uma ferida profunda nas finanças. • tar am projecto como este, que exige a menor somma·pos-

Para conciliar isto e ao mesmo . tempo ter as nacões 
1 
sivel de sacrificjos. E11 lambem desejaria. que se podcsse 

adestradas no manejo das armas, é que todos os governos decretar a isenção de todo cidadão brasillliro do serviço 
da Europa teem baixado consideravelmente o tempo dD das armas; mas, so isto ó impossível, vamos. tornaJ:...o me-
serviço no exercito, chegando algumas potenci~s a restriu- nos detrimentos o á grande massa de cidadãos. . 
gil-o·at? a 30 mezes, c~m~~ a Italia.e a Belgica •. M~s nós o Sn. FroUEIRA DI! ~fBLLO :-En!Uo acceila 'a emenda? 
nilo temos por fim conslltu•r o exercito como meio, •ato é, · 
como instrumentos que se vil:o preparando 0 pondo de O Ss. JuNQUEIRA (minirtro da · guerra) : - O prazo 
parte para as occasiões precisas ; 0 nosso exercito encerra muito curlo tem o inconveniente de incommodar muitas 
em si o fim a qae ó destinado, sem segunda tenciio. · series de cidadãos, sem que nunca podassem tornar-se 

o Ss. ZACARIAS : _ Islo é ."ue acho qne é ~ovo .. · soldados aptos. O soldado sem úm certo numero de nnnos 
" não está. preparado no manejo da Ena arma. Encurtado o 

O Sa. JuNQURrR! (minisl!'o da gúerra) : - Pois é prazo, vamos tirar das fnmilias, das officinas e dos Ira
claro ; é o meio de termos esse elemento para mantermos balbos em geral muitos individnos, que, interrompendo 
a ordem. • • os seus labores, nunca ficavam -soldados capazes, porque 

O Sa. ZAC!IIIAB : _ 0 exercito é sempre um meio. no fim de Ires annos oram mandados para suas casas, exa- · 
c lamente quaildo concluiam a aprendizagem do. soldado. 

O Ss. JuNQUEI liA (ministro da' guerra) :· ....;_ .•• do So o serviço do recrutamento continuasse a_ ser feito 
termos um. uucleo para ser augmenta~o convenientemente de modo arbitraria, poderia alguem recla~ar contra .a 
nas occaa1ões de guerra. Quando d1go que ó fim, quero conservncito de um ·cidndito mesmo durante ·seisnnnõ's· nas 
dizer constitue-se o exercito com esta mira, mas. se~ nossas fiÍeiras ; mas, se p~lo projecto e r. te serviço passa 
p~nsamento reservado. Na Europa, oito : .aqne_lles 10d1- a 1\Br feito por um alistamento, do qnal é rigorosa con
vJduos não toem por fim manter a ordem no 1ntenor. e se.r-. sequencia, que só d~pois a sorte ó que intervem, o não o 
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deve o ·nobre !eÔador Ie.mhrar-so· de qáe,o. muuiciplo. neutto 
apresentou· em dons ano os uma dilr~reóça de. i~,000 · • 
almas; é sem duvidn para fazer hesitar.·· . . . 

·arbítrio, o 'individuo nn:o· tem de. que 11t1 queixar : como 
·membro da communbão brasileira, está obrigado. a ello ; 
se a sorte lhe foi 1\dversa, o. designou.para as ·armas, 
déve resignar-se, vá servir .por seis annos ; ontrairdo aos 
t 9, aos 21i está intoiramente liberado. ; · 1ica enjeito a O Sn. ZACARIAS: - O int~resse agora é a'ugmentar; 
tres annos 'da reserva, mas ost.a reserva é· de uma cootin- ·pnga-se a 10 róis (l{lr cabeça. ·. · . · . . . 
gencia tão remota, que não deve assustar a ningnP.ro. O Sn. JuNQUEIRA (minisir.o ~~~ guerré) : -:- P~r: con~e
.. Con.segnintemente,· Sr. presidente, o prazo estA boru gninte, diante da jostiç:\ strict:t, niio-ha. duvrda de que o 
calcàlndo ; . mais longo, seria iníquo ; menos longo, /a ria contingente devo ser tirado do numero :de .apurados. 'J_o
<:om que di~pons11s~emos solda.dos, apenas se foseem for· d<rá. algucm dizer que em algumas provmctas :esse serVIÇO 
mando, indo incommodar a muitos cidadãos, tirai-os da nilo seja feito do mesmo modo, que as a.utondades c_om
suas . ind~strias. e profis~ões para nunca ta~mos bons ~o!~ .Ponentes das junta~ 'liilo entendam todas as leiS e r_e'gn!a-~ 
dados. E prccr~o escolher um termo mód10, ha.rmonraar mentos da mesma (órma .de maneira tal que essa11.provlll
esshS cousas, e ·me. parece que o pra1.o de seis aníros con- cias venham a sofl'ror, iondo de dar um contingentl! na 
segue isso. · '. realidade maior do que aquelle -a que eram _obrigadi\S· ))!.as . 
• ·Agora devo proferir algamas palllvrll~ s·obra a. .emenda eu acho qao isto .6 cousa que devemos. de.ixar para a. pr~.-. 
~o nobre senador pelo Ceará., a qunl d1spõo que~ o ·c.on~ tica, para então vermos como se ha de prover de remedr?· 
twgente anoual será calculado sobre a popola~ao hvro Eu disse ao nobre senóldor pelo Ceará que. poder-so-bra 
nacional. . . · . · . talvez ·adoptar a popula~ito li~re co~o .ba~e para a· ~is-

Na 2• dJscussilo· o nobre sc!lador pelo P~anli~ apre- tJibuição provincial e nunca para a dret,nbut.ç~o parochral. 
se~tou ~ssa .mesma emend~, e eu, tendo occasrão de . 0 S F .1 1\[E to :-Pois bem acceílamos isto; 

· pronunciar-me sobre olla, d1sso qae e>sa base para as pa- -. n. · IGUE nA DE ~L • . . 
ro.ehias .não me parecia acceitavel, porqu·a, poderia dnr-.•e ·· O Sn. JuNQUEIRA. (mini& Iro da guerra) :-Para osta 
uma· grande desigualdade·; poderia reinar em uma (regue- ·ultima deve ser o namero dos apura~os. . · : · · · 
zia,qualqucr molestia coni mais rr:quencia, qne tornasse o Sn. PAÍIANAau.t:-Acceitamo~- . · · 
os h~mens menos aptos para o sarv1~o das armas, .. compa- 0 · · . ; . . · ) ·-M· . ealmenle 
ra.tivamente com os· de outras freo-uezias · poderia dar-se Sn. JuNQUEIRA (mtmslro da.guerra • ... as r .. 
desproporcão notavel de. 5·6xos !'. qa~ poderiam dar-se ~e>ito diante da. duvida, -da incerteza que já. revelei •. Se 
outras circumstancia~, e que os p;incipio~ de rigorosa jns- trv~s~e ple~a confiança no .recens~all!en~o.' ·adoptava a o~~:~ 
tiça aconselhavam a não ad~pcão daquella emenda. Isto e!Drttul~, uto é, adoptava a. drstrrbur~ão pelas pr -..• 
ostá. no meu discu·so publicaiiÕ sobre esse artigo. crns, Certa conforme ..o recenseament~, e adoptava a dts, 

Depois aventoa.'so 'a idéa de que se podia aproveitandc tribuição pelas parocbias conforme o numero,dos ap~rad_os-
0 recenseamento . tirar-se al"'llllla cousl\' que'guiasse 0 ,...0_ m11s por ora declaro qao ainda não estou ~m pos1ção de 

' " · "' pro nu · f do porque não ser o resultllodo verno e ·eu em conversa particular ccim ·o nobre· senador ncrar-me ne~se sen I , . . . 
pelo Ceará' em: simples conversa párticula'r. • • desses trab~lho~ do recenseameot~, nem o grá.o de crrter1o 

: ' . . . · que podem rnspuar, apezar dos SIDceros esforços .do go· 
O SR. ZAcAnus :-Esta bem accentuado. · verno 6 de seus émprfgados • 

.. o Sn. JUNQUEinA (ministro da guerra)- •• • disse-lbe o Sn. SiLVEIRA liA MonA: ""::Custam tanto' dinheiro e 
que quanto ás pa.rocbins en era adverso á sua idéa, tanto não servem ? . · · · 
i!Ue. já, me tinha pronunciadD contra a emenda do nobre • · · · · · '· 
senador pelo Piaaby; . e quanto .·ás provincins, em vista do O. S11. ZACARIAS:..;_Dez réis por cabeça· • • 
recenseamento, a idéa. não ora para desprezar •. •• . O Sil. JuNQURIRA ·(ministro da guerra):.- Não quero 

dizer qae esses trabalhos não são ·dignos -·de confiança!· 
mas não podemos estabelecer- comD base ·para :uma· ·Jet 
desta ordem uma cousa; que ent're nós · a.inda ·.está em 
tentativas • 

6 Sn. FIGUEIRA DE MEL LO·: ..:.:. Adoptava. 
O S11. JuNQUEIRA (ministro da guerra) : - ••• mas·qne 

era preciso estudar esta questão •.. 
. O Sn. ZACARIAS: -,E' o que se está. fazendo. 
-o SI!' JuNQUEIRA (mini~tro da guerra) :_-A' primeira 

vista a idéa é ~ympatbica ; seria bom fazer-se a distribui-. 
ção ·de recrutas om vista do recenseamento da população 
nacional livre; mas reconheço que ella tem algans incon-
venientes. · 

O Sn. MENDES DE AurEIDA : _;_ Não é só sympa.tbica, é 
justa. 

O S11.' JuNQUEIRA (ministro da guerra) : -O nobre se
n~dor por Minas assignalou alguns. Será· preciso qa.e te
nhamos plena confiança no recenseamento .. 

O Sn •. FwmmA DE MBLLO:-Devemos tel-a •.• 
O Sn. JuNQUEIRA (ministro da guerra) :-1\Jas realmente 

ainda o recenseamento não póde inspirar essa confiança; 

O Sn. Z·AcAnus: -Trabalhos feitos por uD:uuepartição· 
publi•a não merecem confianca ? · · 

o Sn. JuNQUEIRA (minÚtr:da gu;rra) :--0 nobre sena
dor não quer entender-me; eu digo que é um"trabalbo bom, 
mas não chegou ainda a um gráo de perfeicão, que poesa 
servir d'e bnso· a uma lei desta ordem;. qÜe entende com 
direitos tüD sagrados para. o cidadão. 

O Sn. ZACA.IIJAS :~Só servem para dividirem-se pro- -
vincias o augmontarem-se deputações. 

O Sn. SrLv!lmA. D<l 1\IoTT.\ :-E.' preciso elevar as ca..:. 
beças a vintem. · · , . 

O Sn._ ZACARIAS: - Por ora· é a dez réis, felizmonte:" 
O Sn. MRNDES Dll AL~mrn~ :-Vou mandar ama emenda 

no sentido das idóns do nGbre ministro. · · 
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O Sn. loNQUIIRA (minidró da guirro) :;_ O ncibre se- · 
nador Dlo quer enteader-me. Nlo digo que o serviço do 
r•censeamento entre· nóe den ser reputado indigno de fé 
absolutamente;· pelo c_ontrario acbo que já temos cami· 
nbado muito e devemos insistir neue caminho; · o recen
seamento nos ba do trazer luz sobre multas cousas, ba de 
ser um excellen.te guia para todas às :disposições legisla
tivas. Mas querer· considerar-se esse serviço, que se estA 
adualinimte organisando e cujos resultados ainda n!lo 
conhecemos'bem, perféitamente, a ponto tal que o tomemos 
como typo pará uma deliberaçllo desta ordem, isto é, 
11ara a distribuiçlto de recrutas; cousa que .. entende tanto 

· com os direitos 'imprescriptiveis ·do cidadlo, é realmente 

o Sa. l'!BSIJINTB den parà ordein do 'dia' 31: 

t• parle olé 1 1ioro. ~ 34 discuulto das ' propolii~ries, 
da eamara dos Sn. deputados approvando pensões :. · · ·' " 

N. 1Qli, a Jollo Fernandes de Sampaio Junior. 
N. 106, a Sebaetia:o. Gomes da Silva.. · 
N. 107, a Sneria.no Ferreira do Nascimento e-outros •. 
N. tt 7, a _'felema.co Ma.riath. da..Sjlva Souto e out~os. 
N. 118. ao· capiLio Justo Dias .de Siqneira e outros •. , _ 
!• dila das. proposiçõea da mesma .camara com os.,res-: 

pectivos pareceres: , . _ . . . . .....•. , . 
N. HS, de 1873, ,concedendo ieençlto de.: direitos á 

empr~za de illuminaçllo a gaz, nas cidades de Maceió. e 

querer demais; · · · · · 
Estou persuadido de que em alguns annos o serviço do 

•rocêi:Jseamento se aperfeiçoará ·tanto quanto possiv~l, e 
então •será occasião para.. a sabedoria. do poder legJSia
tivo determinar que para maior celeridade até desse pro
cesso a distribuicão dos recruta.s pelas províncias se faça 
segundo o recensea.mento ; mas PQ! ora. me pa.rece isso 
um .pouco perigoso, bem que em these a fdéa não-seja. para. 
despreza.r. 

Portanto, o que está. no projecto, Sr. presidente, é 
um contingente tirado do numero de apurados. Se · não 
houver sopbisma escandaloso, o que nlio . 6. de ~uppor, 
porque os. proprios parocbianos serllo fiscaes ••• 

. o·sa. SILVEIRA D! MOTTÃ:- Pois' DilO •••. 

O Sa. luNQURIBA (minidro do guerra) : - ••• e tanto 
maior for o numero de exclaidos, tanto mais deve sotrrer 
a ontra parte dos habita.ntes da parochia, se não se der esse 
sophisma., a que alludem · os a obres senadores, que não 
creio que se dê e que se se der será tempo do poder legis
lativo prover de remedi o,~ parece-me que presentemente o 
que convém i\ adoptar a do~trina do projecto. 

Se para o futuro o.-.recenséamento nos proporcionar 
dados lnminosoa e positivos, que nllo possam sofi'rer con
tradicta, e se apparecerem abusos na execú~n:o, .será tempo 
do poder legislativo corrigir essa lei,· adopta~do a idéa da 
distribaiçilo. pelas províncias segundo sua. popula.ção livre 
na.cional e 'pela.s parocbias conforme o numero dos apa
rados, porque, se uma. parochia. abusa.r, a. par«,~cbia visinha. 
é que terá de soft'rer~ 

. · O· Sa~ SitVBIR! D! MoT'U : - Com essa idéa .V. Ex. 
não arranja nada. 

O Sa; PRESIDENTE:- AUencllo l Peco aos nobres sena.
dores que niio interrompam ao· orador ê a hora esl~ dada .. 

O Sa •. .JuNQUBIR! (minidro. da gturro):-Estando a 
hora. da.da e tendo· eu respondido ao nobre senador pelo 
lllaranblto, nlo eó sobre a questão de prazo.como sobre a 
questllo de idade, e tendo demonstra.do ao nobre senador. 
como se entende minha. opinião, quando em conversa lhe 
disse que nlo era para se desprezar .a questão de popu-

. Jação livre, parec~-me que tenho desempenhado, como 
. posso, meu proposito, aguardando a continuaçlto da dis

cus'slto para observa.r que feição toma., porque talvez ainda 
tenha de voltar ã tribuna. · . 

Ficou adiada a discussão pela hora. 

Aracajú."' . . . .. · . · .,. · .. 
N. 78, de 1874, concedendo a aposentadoria a~edro· 

.Orlandini. . . . . . . . :, 
N. 175, fixando .a· for2a naval pa.ra. o anno financeiro 

de 1875 a 1876. · 
2• parte á 1 hora ou antes • ..- 34 discussllo _da propo~. 

·siçito sobre o recrutamento. · · · · · 
Lovaaton-ee a seesito ás 3 horas da. ·tarde. · .. 

Gõ• sessão 
EM 31 DE JULHO DE 1874 

l'RBSÍDBNCI! DO SR. 'VISCONDE .J)E l!GOUY 

Su-mQlario.-ExPBDIBNTB.-Parecer da commisslto 
de penslies e ·ordenados.- Pareceres·~& commissll:o ~e 
marinha e guerra.-D1scnrso e requerimento do.Sr;Sil
·veira da. Motta.:..... Observa.çlies do Sr. visconde do Rio 
Branco.-OIIDBII DO DI!. - Pen~!ies. - Isenção de di-:
reitos. ~ Aposentadoria. - Diséurso e requerimento do 
Sr. visconde de Abaeté.-Discursos dos Sra. Vieira da 
Si! va, .barão de Cotegipe e viscopde do Rio Bra.n~o; -
Forca. na.val. -Discurso do Sr. Sar~iva. -.Recruta
mento.-Discurso do Sr. Silveira da. Motta. 
A.'s t1 horas da"manhl fez-se a chama.da e acluiram~ 

se presentes 31 Srs. senadores, a .saber : visconde de Ja
guary, Almeida e Albuquerque,· B11rros Barreto, Dias de 
Carvalho, barão de' Mamanguape, barão da LaguJ!_a, Jo
bim barão· de Cotegipe, Cunha· Figueiredo) Jaguaribe, 
Silv~ira. da. 1\lotta, Godoy, barilo · de Maroim, visconde' de 
Moritiba Silveira Lobo, . vis.conde de Aba.eté, barlo de 
Camarg~s, · Di!Mz, Pae~ de Mendonça, viscõnde . do Rio ' 
Bra.nco .visconde de Camaragibe, Fernandes Braga, do que 
de Ca.xla.s, Cruz Machàdo, barlto do ·Rio Grande, · Antão, 
Ribeiro. da. Luz, Saraiva, Zacarias, ·Junqueira e ba.rllo de 
Pirapama.. · · ·. . . 

·compa.recera.m .depo1s os _Srs .. marqaez de Sap_11caby, 
Nanes Goncalves, Teixeira. Junior, Figueira ·do Mello, vis
conde de SÔuza. Franco, Para.nagali, Vieira diL· Silva, Fer~ 
nandes da Cunha, visconde de Caranllas, ·Ucbõa. Cayal
canU, Mendes de Almeida; :visconde de lnbomirim o. vis-
conde do Bom Retiro. . / . . 

Deixaram de compa.r.ecer . com, . cansa participada os 
Srs. Leitão da Cunha, . Chicborro, barll:o de .Antonina, 
conde de Baependy, Firoifn'o, F. Octaviano, Na.buco, Pom-
peu e viscon~e de Nitheroby. . ,. 

Deixaram do compa.recer sem causa participada . os 
Srs. Souza. Queiroz, · Paula. Pessoa, Sioimbll, marquoz da. 
S. Viconto e visconde de Suassuna.. 



... 

O Sa. PIISJIIINTB abriu. a s_e111o. 
Leu-se. a acta da .sessao antecedente,. e, nllo baVIlndo 

quem sobre_.ella fizesse observaçaes, deu~se por app~ovada 
O Sa. f• SBCBETUJO leu o 1egainle 

-EXPEDIENTE 
" omcio· de !19 do corrente do ministerio da agricultara, 

commercio · e obras publicas, remettendo, em satisfaçllo ao 
otncio ·. do t• -d~ Julho, cópia ·do contrato celebrado pela 
presideacia da província do Espírito Santo com Henrique 
Delandes para a navegação do Itapemirim.-A quem fez a 
reqaisiçllo.-' . 

Doas de igual .data do .l • secretario da eamara dos 
Srs .. deputados,' reníetteado as seguintes proposições : 

A a!sembléa geral resolve : . 
; · A.rt. ··1. • Sao coilcedidas quatro · loterias em · beneficio 

das õbras do asylo das viuvas invalidas desta Côrte. 
... Art. 2.• Ficam · 1 e vogadas- as- disposiçaes em .contrario. 
Paço da camara dos deputados, em i9 de Julho de 

1874.-Manoel Francüco Corr~a, presidente.~Dr. Joa
quim Jo16 ·de Campo1 da Costa de Medeirot e Albuquer• 
que, t• secretario.- Martinho de Freitti1 Vieira d• 
Mello, i• secretario. 

A assembléa gêraJ res.olve .: . 
Art. t . • São concedidas duas loterias'.para a concla~ão 

das obras da igreja-matriz de Nossa Senhora da· Conceição 
de, .MaaAos, província do Amazonas. 
I (-Ârl •. :t.o Ficam revogadas as disposições em contrario • 
. , Pàço da camara dos dep_utados, em 29 de Julho de !871.. 
-.-Manoel Fraflcilco Correa, presideote,;..;_Dr. Joaquim 
Jos6 .ds Campo• da Coita de Medeirot. e Albuquerque, 
1• secretario • ....-H artinho de Freitas· Yirira de M ello, !• 
aecretario. · . . 
. A' commissão de fazenda. 

O Sa. !.• SECI\B'E.I.RIO leu õ stgoiale 

J>!IIBCBB DA COIIJIIJJSSIO DB I'BNIO'KS B ORDBNADOS 
Apo1entadoria 

... A commissilo de pensões e ordenados, em ohadiencia á 
deliheraçilo do senado .relativamente. a proposiçilo. da ootra 
eambra, .sob o .. 11!3 de. 26· de Ju!ho de 1873, é de · 

P.iBIOBIII8 liA CO.IlJIISIIO Dl .. llf!IINBA B dllBIIU: ... 

Prllet~fiiO do a/fere~ I; _1, íl• M•llo . ·' 
A 'commiuilo de marinha e guerra, á qual, por ~eli~t~ra~ 

çilo ·do senado, tomada a requeriQ~eoto. de_ am doa s~~, 
membros em 9 .de Julho do aono pasaado,·roram eniados. 
todos os papeis relativos á. prelençilo do aiCeres do 7• ba .. 
talhao. de infantaria J.oaquim José de -Mello, strbre quem, 
versa o projecto vindo da outra camara, aulorisaado o 
governo a coocedet-lhe a graduaçlto dê teoeo~e com aot.i
guidade de s·_de Outubro de U.70, ·nos lermos do ar&. 3°, 
da lei n. t 8i3 de 6 do referido me& e ano o; examino~ 
attentamente· a mataria .e d·o seu examà resultou: 

- Que igual' pretenç!o teem outros omciaes, que; ~ado. 
servido na campanha do Pa~aguay, comei, capitiles e teaea
l•s de voluntarios da patria, requereram e obtiveram eatraJC. 
para o exercito no primeiro posto, em virtude _do ar&. ;i~ 
da lei a •. 11188 de_ 80. de Junho de . 1869, a qaalae ex_
prime_ assim: Fica . desde já o. governÔ' autorieado para 
admillir no primeiro poeto do exercito o a .omciaei e _praçaa 
da ·pret dos corpos de .. volantarios ·da patria e da guarda 
Jiacional, que tenham prestado por dous ao nos bons .. ser-
viços de campanha ; · · ' 

Que ·o sap,plicante, já sendo capitlo de volaatarios, foi 
promovido a aJferos do. · exercito pela ordem do dh do 
commaado em·· chefe. de !3 de· Dezembro de 1869; com 
antiguidade de 1i de Agostó daqaelle anuo, sem decla-" 
racão de continaár na commisslo de capitilo aa inumo 
de· tenente; declaraçilo aliás feita ·p9r. aquella .mesma 
ordem do dia em relaçilo a am outro omcial, que, sendo 
tenente de volaatarios · da patrja, Cói tamham. promovido 
a alferes do exercito, addicionando-se .. que _continuava na 
commissi[o de tenente ; 

Que a. referida .pr.omoçilo do S!lPPiicante ao po~to de 
aiCeres do exercito nilo foi logo· confirmada pelo governo 
imperial, oa pQrque seu nome não viesse incluído ,na 
proposta, submeuida ao governo, dos otnciaes promovidos 
pela referida ordem do dia de 23 · de -Dezemnro 'de 1869, 
ou porque essa promoção· importasse ·ear ser ad!Jiillido no 
to posto ào ex~rcito um otncial de volaotarios da . patria, 
para o que s6 o governo era competente·_ pela citada: lei 
lfe so· de Junho de f869; como 'reflexionou .a commissilo 

·de promoçO'es na informação que ilelh e_xigia o goverpo 
a· este respeito; de sorte qae, conclui da a guerra. ~o Para-:o 

,. ' PAIIBCBII . goay, ainda nito ara o supplicante officiàr do exercito e 
,, Que entra .eoi discassilo e s;ja adoptada a emenda súb- sim capitão- de volunlarios da patri~, em prova do q!le em 
atil~tiva qoe oft'erece. . · · ' Novembro de 1870 elle requeria ao governo para ser 

~- . · Enunda.aub•titutiva confirmado no posto 'do alferes do exercito, e par". co~ce-
. . . der-lbe qua continuasse a usar dos distiactivos do posto 

Arl. 1.° FICA o go!erno autorJsado a aposentar os em. de capitão; . . . .. . . ' '- '. 
pregados das casas de correcção e de detenção da CGrte, Que finalmente, seodo ouvido o cousellio _supremo mili-
a saber: · . . . Jar sobre essas doas prateações, foi o m·esmo conselho .de· 

·Na casa. dt correcçilo: director, capellilo, f• e 2• me• parecer uoanime (em U de Abril de 1871) qae o sop
dicos, vedor e amanueoses. plicaota fosse attendido · quanto á confirmacilo -do posto de 

Na casa de deteaçilo: carcereiroi ou administrador e alferes do exercito· e qae ·cessasse a cooeessilo de capitilo 
medico. - ·com que se achava; parecer este com·que coorormou-se 

. Art. !.G A aposentadoria destes emprega'dos será rega-:- Sua .lllagestade o .Imperador, por imperial resoluçllo de 10 
Jàda pelas disposições do decreto a~ H 74. de 6 de Maio de Maio .daquello mesmo anuo.· 

·de· 1868. · · • - . . - Nestas circnmstacias, sendo evidente que ao temp_o:da 
Art. 3.• Ficam ravog11das as disposições em contrario. pwmolgaçilo. da lei ·n .. t8i3 de G de Outubro de"1·870, 
P•20~do senado, 28 de Julho de 1874.-L. A. Vieira invocada pelo supplicaate em sou favor, oilo era elle ainda 

da Sllva.-Dia1 de Carvalho.-Leitilo.da Cunl1a. omcial do exercito, uão p6de a e~mmi~slo de marinha 
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e goerra•deiltar de manter-se ·tlrme Bm·Sell anterior:pare- . testemunho disto aqui:.~ meu COil~ga SBn~dódlelíÍjl~j)~-~ 
cer, submeltido ao senado na_ BGssilo do anno passado ; .vincia de Minas. '"': "> 
' 08 lermos da cilada lei silo' OB seguintes : 'o sn~· CRUZ .MACUADO :-E' sobre:o legad,r -do ·Sri:.co,- . 
• cc. Art; S.o Serão considerados, desde já, como se gra- 1 umbá ? Hontem á norite ,recebi. uma :'commuuie~t.ção ,do .. 

doados fossem, os otliciaes do . exercito e praças de ere't, Sr. ministro do Imperio a este respeito. . 
que forem co~missiona.dos pelos generaes em 'chefe durante 
a gllerra e que se acha:n actualmente conservados nestas O Sn. Sn.vEti\A D.\ 'MoTTA ·:.::-o Sr. Cotumbá, de· quem 
éommisEõéS,» . · dizia o Sr. Paula e Souza, que ó e ha ·do sé r sempre'-tima 
·• 'Ora 

1 
demónsírado ·como fica que a cornmissão que autoridade politica, e para mim ó um santo padre:· d'a· 

exHcià 0 supplicanle, quando foi sánccionad;1 nquella Je_i, nossa igreja politica, notava·que o Sr. Corumbâ· tivesse 
era a da l:apiliio de voluntnrios da palria e· não de otlicial sido nomeado inspector da thesouraria de S; Paulo só' pelo' 
do':exercito, que ainda não-era a conclusão rigorosa e que facto' de ser matbematico: •Ora; liste Sr. ·Candido Baptista; 
sua disposicl!.o não' póde ser applicavel ao alferes Joaquim como é mathematico,. entende_ que sendo· um homeni'm-a:· 
Iosé de MeÍlo, nem a outros que se acharem em identicas Lhematioo serve para tudo.» Entretanto que para ns fi-·. 
cii'cnmsiancias : Assim conclue a commissão, como em seu nancas os mathematicos não servem. · .. · -· · · · · · · · ~· 

.anterior parecer, que- entre a resolução em diiicussão, mas' Ó Sn. ~IENDES DE ALME!Dt :~Temeis p~o.va$, eoi.con~ 
que nll:o si> j a àppro vada. · · . ' traria, · 

Sala das commissões do senado, 30 de.Julho de·t874. 0 S 
8 

M -E . · · d·.,. 
,...;;..Domingos José Nogueira Joguaribe.-Duqu.e de Caxias, ·. 11• ILVEJRA D.l 0~';.l : - . s~a ~ra ·a 0PlDtão . 0 

M 't'b · -Sr. Paula o Souza, .que alms Jl. expertencla tem· mostrado 
- un 1 a. · não sor verdadeira, porque o nobre presidente do coosã-:· 
. .. ForfaS de terra. lho, que é mathematico, tem patenleado .que _ser:ve: muito 

A'- c'ommíssil:o de marinha e guerra foi apresentada .a para finanças. . . . . ... 
proposta do · governo,-'.fix:ando as forças de terra para o O Sn. PAES os MENDO~ÇA:-Apoiado. 
anuo financeiro de 1875 a 1876, r~mettida pela camara 
dos deputados com a emenda feita á mesma propo~ta e o· Sn. Cnuz llhcu.!.DO:-E''nma prova em co~trârio·dõ 
approvada pela moncionada camara ; e tendo-a exami- principio absoiutó. , 
nado, é de ·o Síi. SJLVEtn.!. n.l 1\Io;TA.:::_O facto de ter sido ~~stre 

PARECER de malbema!lcas é que. tem feito O nobre .presidente do 
conselho ser mestre. em finanças. · 

Que eiitre em discnssito c s~ja. approvada. 
Paco do senado, SI de :ralho de 187 4..-'-Dugue de O Sn, DIAS DE Cu v uno: -E não só elle, o Sr. Itnbo-

Camia~.-Domingor José_ Nogueira Jaguaribe. _. . raby lambem. . . -

· ·'Ficaram sobre a mesa para ser tomados· em consi- O Sn. SILvJhnA DA MoTTA: - Mas, Sr. presidonte,.um· 
deração co~ as propos1çGes a. ~ue se.referom. . mathematico, fallecendo na província de Mínas·, instituiú -~ 

o Sn. p 3ESJD!lNT(l_: _Segue-se a apresentação de ·nAção por sua herdeira, exentficidada notavcl, porqa:e'·eu 
projectos de lei, indicações e requerimentos.. · creio que nlio ba muitas exemplos de se instituir a nação 

por herdeira : tinhà alguns bens immoveis na província. de 
O Sn; SILVEIRA DA MorTA :-'Peço a palavra. Goyaz, algumas npolices, e fez. o seu testamento, qoo aqui 

. · 'o Sn. PRESIDENTE :-Tem. a palavra o nobre senador. cs!ii, no qual dtlclarou que, não tend.o pae nem mãe vivos; 
e apenas um irmão e uma irmã natnraes';' a quem -nãó que-

O Sr. Silveira da Hotta:-Sr: presidente, rio1 atteoder, instituía.· a. nação por sua herdeira, com· a 
tenho de fazer um requerimento sobre assnmpto, que pa- condição de, ·com o producto d~· soa harança, so manter 
récerá de· pouca importancia, porque ó provincial, e no doas aulas de geometria, (veja V. Ex.--.que. o ·ta.!· m~:• 
nosso parlamento já perdemos o costume . de dar imp.or- tbem11tico, ficou sempre· com a sua quóda para a geo
tancia as cousarl das províncias. Os meus constitui~tes dn ' m~tria) · :~ma na capital e outra na V> IIII de S11nLa. .Cruz. O 
provincia de Goyaz pedem-me qoo chame a attenção dos governo arrecadou a maior parte dessa herança na. Côrte,· 
poderes do Estado para urna necessidade, embora .pequena, e foi mandada arrecadar a· parte da herança que estava na 
mas muito justa.. E assim venho cumprir este dever- para provincialláe Goyaz, reservando-se um predio ·para. a aula 
com os meus comprovincinnos. de geometria, onde parecesse mais conveniente, mn_ndan-

0 eenndo-acha.rá no a.ssumpto alguma excentricidade. do-so arrematar em praça dous. predios, cujo producto)l 
Um meu comprovinciano, bomêm de taleu~o especial para tbesooro teve logo pressa de fazer srrecadar. Por!<lDto, o 
mathematicas, o Sr. João. Gomes Muccdo Coraml>á, for- thesouro não só usou do prodncto da h~rnnça, que foi arro
mado nessa sciencia pela. universidade de Coimbra·, lindo ca.dada aqui, mas está lambem no tbasouro o produclo da 
p:~.ra o Brasil, aqui exerceu empregos publicos. P~lo meuns ammatacão dos deus predios, qne anda por i:OOO~OOO! 
tenbo idóa de que elle foi inspector da !besouraria da pro- Croou:se a a11la de geometria na villci de S::nta Cruz ; 
vincia de S. Paulo no tempo em que era miniotro llm ma· porém reprcsen~açoes das aut:,ridades, de presidentes de 
thematico lambem, o Sr. C&ndido Baptista do Oliveira. ditrorentes credos políticos (póde-se acreditar .. muito 
" Por e~ta coincidencia dos matbemnticos no mini~terio, nestas informa~õas), fizernm com qun cessas's~ a aulll· do 
eu poder1a, pnra conllrmn.r e~ ta prop~st11, contar no senado Süuta Cr z, que é um11 povoa9ão. que tom dechna.do, como 
o que se passo o a ro~peito da nomeação· do Sr. Corumbá necessariamente devi11 dccliuar, por ter a. populaçiio dimi
para inspector dnquella lhesonraria. Ainda bem quo tenho nuido. Essa. povoação foi fundada cm terrenos do minera~ 
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ção, que se exploram e se esgotam, e a população, como nosso paiz estarmos fazendó leis para estas autorisaç~es, 
aiiontecé em todos os paizes mineiros, desloca-se. Céuou 'eu até desistirei do. requerimento ; procederei conforme· 
entilo a aula de geometria em Santa Cruz, e, tendo de es- a informaçil:o que S.' -Ex. me der agora. · · . . . 
tabelecer-se na capital, e para isto é que eu .chamo a at- o Sn. Ca_oz .lii!CnDo : -Eu tive igual represeotaí.lo e 
tenc!lo do senado; a provincia de Goyaz, que tem rendas T 
tão. límitadas, malém um lycea á sua casta, no qual ha pretendo ,depositai-a nas mãos do Sr. ministro do Impe· 
uma _aula de geometria, entretanto que um filho da proviu- rio, a quem cômpete este objecto . 

. cia.Jegou todo o .seu patrimonio ao Estado, com a condição O Sa. SILVEIRA DA Morn: -Isto é o qu6 eu niio posso 
de .ma.nter-se duas .aulas de geometria, e o governo attl fazer, depositar nas mil:os dos Sra. ministros eeta repre
hoje, apezar de ter um mathematico DO ministerio, Dii:O tem sentação, . porque elles -Dito me querem bem. v. E:x~ está 
mandado estabelecer as aulas de ge~metria na pi'ovincia de· bem com· o Sr. ministro do lmperio, mas elle Dlo·está 
Goyaz. Estáa auta de geometrià faze~odo parte das· do ·Jyceir, · bém comigo. . . · · 
montada com o pequeno ordenado de 700sS annuaes, pagos O Sa. Catiz .M.tcDADO : - Pois. ell~- tem dado gnnde~ · 
pel.a província,, em quanto .que o producto da herança. do provas do seu zel~ pela instrucçllo .publica. · . . J 
Sr. Corumbá está no tbesouro, e não. ha, um ministro que 0 Sa. SILVEI R! u llloTu : ..;;..;, · Ah 1 ella tem feito 
se lembre de mandar estabelecer uma aula da geometria , . 

. para cumprir a 'condição da herança. Era. caso em que 0 muitos palacios I 
juiz dos testamentos podia chamar .á juizo o governo para O Sa. F1aosuu: DE MELLO : - Muitos palacicis ,· 
çnmprir o testamento, visto nil:o o, ter cumprido. Ora, á muito palavriado I . . .. · · 
vista disto, eu quero simplesmente perguntar ao goveno: . O Sa. Cauz .M.lcauo :. - Mas o publico vae calhando 
em quanto· J!IOnta esse pa.trimonio arrecadado no &besouro? os Cruetos das.providoncia.s por elle tomadas. 
· O S11, liiENDBS DE. !LMBID.t':-Moate emquanto montar, O SJI; SILVBIU u MoTu : _ o que eÍl queria era 

· o governo aceitou a herança e obrigou-se aos onus. ' . mais aalaa de instrucção primaria e. menos. pala_cloa.• .. 
o_ Sll. SILVEIRA . DA .Moru :-Bem; como o governo Vou mandar á mesa o ·requerimJlnto. . ' . . . 

não tem cumprido o3 onus, entendo que o corpo legislativo FPi lido, apoiado e posto em ·di~cuaallo o segll_il!te, .. 
pode fazer uma cessação dessa herança, que foi feita aos BEQUBRIIIENr"o . 
poderes geraes para que a província de Goyaz applique a . · ·· · · 
esse llm o legado do testador. E' isto o que. ~ero razer. Requetro que se pe~gunte ao govar~o, pelo mlnistér:iÔ 
Mas para este fim não queria arriscar-me a fazer um p'rü-· -~a .. r~~enda, que quantias Coram arrecadada• no thesouro 
.jecto de lei autorisando a transferencia 'para a província como h"tlran~a .A~ Joil~ Gomes .Mac~Jado ~orumbá, e se 
. d~ todas .as quantias, porque nil:~ sei a importancia dellas, tem o ~overno cumpr!d.o ~~ .,~c.on~J.çiles _rmpostas pelo 
se ellas chegam, se são demasiadas, e o governo é quem meSIQO testador.-:-S· R.-:-S"·v~···à·t: .. ·Motta. ____ . 
deye em boa fé vê r os. meios que recebeu, e se acaso póde ~ Sr e' vi•eonde do· Rio Br•neo '(prc~;, ... 
fazer isto. . dente do conselho) :-.Sr. presidente, nil:o tenho noticia "do 

Note o senado, que os membros da assembléa proviu- Cacto a que se refere o. requerimento do nobre senador ; 
ciaLdo·Goyaz, que me ·lembram este dever, referem-se a por isso nenhumailiformaçiio pt)sso dar•lhe neste momelito. 
um .d.ecreto ullim'o do governo, dando aos lyceus proviu- A mesma razii:o .me inhibe de dar juizo sobre o alYitre, 
ciaes certos direitos para. habilitar os examinados para que S; E:x. suggeriu. Creio, pois, connniente que seja. ap
estudos. superiores ·e que q~erem completar os estudos do provado o req~erimento, porque .. virllo as informa~iles 'do 
lyceiJ. Para isso, porém, a província não tem .renda .. E' pre,. que tem occorrido à esse respeito e, á vista.dellas, .P~der., 
c.iso chamar a attençãó do governo para este fim e pedir· ee-ba ·resolver, iniciando 8. Ex. o que lhe parecer· niaif 
lhe que restifila o que recebeu de um habitante da proviu- conveniente. · 
cia d~ Goyaz P.ara beneficiar essa pro;vincia, o que nil:o · 0 Sa. · Caoz .lll.tCD!DO :- Apoiado. E'. um objecto ·pas- · 
tem s1do cumpr1do. sado ha mais de ·til annos ; õ Sr. :ministro :do· Imperio nllo 

O Sa. Cauz .M.tcuuo ·:....,Alem das quantias arrecada- pó de ter disso conhecimento. 
das,- h a .em ser um éxcellcnte predio, no qual" se pó de es-· O Sa. VISCONDE DO R1o BuNco (presid.enfe do con~dho): 
tabelocer o·lycéu. . -E' de 18110: · · · · 
.· O Sa. SrtVEIR! Ddloru :-Esta. já foi reservdo pelo . PRIMEIRA PARTE. DA. ORDEM.DO:DIA. 

governo. O governo mandou dos tres arrematar dons e PENBiiBS 
reservou um para o lyceu. Bem, .!late está · applicado ; mas o 
que é preciso ó applicarem-so as sommas para manter-se a Entraram successivamente em 3• discluslto e foram 
cadeira· de geometria, como 0 testador quiz. approvadas para ser dirigidas á sancção imperial aa 

Assim, pois, se acaso 0 nobre. presidente do conselho proposiçiles da camara dos Srs. deputados, · àpprovaa~ •. -': 
nilo acha que isto seja cousa que :possa fazer indepepdente as pens~es ns. 10õ, 106, 107, 1'17,, 118 e 1t0 do.éo~· 
de·Ie1, eu mandaréi o requerim~nto e fundamentarei o pro- rente anuo. · .-·.···' 

. . ISBNC:\0' DE DIREITOS jecto dà. cessão desta herança á prov1nC1a ; este é o mB·u • 
pensamento ; mas, se o nobre presidente do conselho, que Seguiu-se em ta discussão, 'e ·Cai approvada .parà pas· 
por certo nilo sP embaraça muito com teias de aranha, sar ó. 3•, a propôsição da mesma camara n. ..ua de 
acba que o projecto é ocioso e que pode faze~ isso iode- t87S, concedendo isençiio de direitol!l á empreza de illu":" 
pende.nte de lei, porque 6 mesmo uma formalidad11 no minaçlto a gaz nas cidades de Maceió e A.racajú. 

2o vol. 4il 
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AI'OSENTADORIA 
· ·Entr.oa em 2a discas~lto, com a: emenda 'substitutiva' da 

commissão · de pensiies e ordenados, a proposi~ão da 
mesma camara u. 78 · do corrente anuo, ·conc~dendo 
aposentadoria a Pedro Orlandini. · 

O Sr. visconde de A.baeté :-Sr. presi
dente, eu não tive tempo de examinar minuciosamente os 
papeis e documentos que se acham juntos á proposição. 
Vejo, pelo parecer da commissão'de pensões e ordenados, 
que li rapidamente, que a commissão entende que . este 
professor de esgrima da escola de marinha não tem di
reito, pelo regulamento o' 3088 de 28 de A.bril de 1863, 
á aposentação, e que, portanto, não está no caso de me-

. recer uma resolução especial em seu favor. A commissão, 
porém, conclue com uma .emenda, generalisando o prin
cipio, isto é, .concedendo aposentação a todos os mestres 
de esgrima, quer da escola militar, quer da escola de ma· 
rinha. Parece que é isto o que consta do parecer. 

Quanto a esta argumentação da '\ouimissão, não me 
parece inteiramente concludente. ' 

Se. poi:ventnra o regulamento a que a commissão se 
refere não déu aos ·mestres de esgrima o direito de apc· 
sentação, · e 'por isso o individuo de que se trata, Pedro 
Orlandini, não tem esse direito, por que motivos fundados 
em jusliça se ha de reconhecer que os mestres de e~grima 
teem direito a aposentação? 

O Sn . .&fE_NnEs DE ALMEIDA :-Por equidàde. 
O Sa .. VISCONDE DE AnAETÉ: - Eu, que entendo ·que c 

direito de aposentação deve ser restringido quanto fôr 
poseivel, segun,do .. a doutrina qna'tenho sustentado ha 
m{!ito .tempo,. lião p.osso, som ouvir ao nobre presidente do 
·cónselho, dar o meu voto a este novo principio que a 
commis~ão de peneões e ordenados quer .estabelecer. 
· Além disto, recordo-me de algumas circumstancias es
peciaes que se referem. no individuo de que trata a propo· 
eição que veia da camara dos Srs. deputados. E' negocio 
passado ha muitos annos ; por isso niio sei se estou · per
feitamente ao· facto. de todas as circumstancias que occor.-
teram. · 

Se não me engano, esle professor .Pedro Orlandini foi 
em certo tempo, pelo seu máo procedimento na escola de 
marinha, dcmittidó. Pode ser que não fosse assim, que fos
se unicamente suspenso; é possivel. Quanto tempo foi sus
penso, quanto tempo esteve demittido, e se depois foi 
reintegrado, como é provavel, não sei; mas ha circumstan· 
cias especiaes que se referem ao individuo de que se trata. 
Essas· circumstancias, porém, obstariam ·· a proposição 
como veio da camara dos deputados, mas nada teem com 
a proposição, como· a commissão a propõe, estabelecendo 
o principio geral, porque, admittido esse princinio, contra 
o meu voto (a nobre commissão ha de permittir que vote 

- ct'ntra), de que QS mestres de esgrima teem direito 11 uma 
aposentação passad~ certo tempo, então ao governo cum
prirá executar a lei, e ver se o professor da esgrima. Pedro 
Orlandini está no caso de merecer ou não ,aposentação •. 

A observação, pois, que Caço a respei~o delle fica sem 
effeito ou não tem força para contrariar ·a proposição 
como foi emendada pela commissão de :/pensões c orde
!Üidos ; mas seria de attender-se se porventura a com
missão não· emendasse a proposição.· Todavia, estou r.eAol-

vido a Votar contra a proposição COm·3 veio da outra 
·camara, e como Coi emendada nesta, e· isto 'para::· ser·'cobe
rente com a doutrina que tenho seguido de· que·as apo
sentações devem restringir~se,· senão acatiar. 0' principio 
qne admitto é ·que o empregado· publico· deve mvir até 
morrer. · · · ' · 

Este principio. 6 o que se conforma aos preceitol!' dai 
Diblia.' O trabalho foi a primeira lei que Deuil impot 
ao homem, sujaitando-o a trabalhu até morrer; Qumrei . 
ea; terra victum cum multo labore. · · · 

Por quanto tempo ? . 
E' o · que consta da outra parte do "texto : _.;;. Dóne'c. 

abeas in eam, ea; qua .orttwes. . 
Portanto, peço licença á commisslto de pensões· e· orde-' · 

nados para votar contra a prop.osição, pelos motivos qne 
tenho adduzido. ·Estimarei muito que õ nobre presidente·· do 
conselho nes illomine a este respeito ; diga se· convém 
estender o beneficio da aposentaç!io aos mestres de esgrima, ... 
e daqui a pouco ·aos se~ventes das repartições publicas. 

A.ccrescentarei ainda que hei de fazer um requeri• 
mento para qu.e o go7eróo informe a respeito . do mestre
de esgrima de que se ·trata na proposição da camarâ dos 
Srs. deputados, Pedro Orlandini, e que remetta ao' senlido 
todos os docurr.entos que acerca delle existirem nas secre• 
tarias da guerra e da marinha, inclosivamênte. qualquer 
consulta da secção de marinha· do conselho do Estado' que' 
possa ter sido enviada ao governo. 

O. St·. Vieira da Stiva :..:.... 'Antes de. ser 
ouvido o Sr. presidente do conselho; parece-me que corre 
á com missão .o ~sver de satis.fazer ao nobre senador pela 
província de Minas, quanto aos· esclarecimentos que pede 

. sobre a proposição sujeita â discussão' do senàdo. 
A. camara dos Srs. deputados enviou. ao ·senado. um.a 

·proposição, autorisando o. governo a conceder aposenta~: 
do ria a Pedro Orllindini, mes.tre de esgrima das escolas. 
militar e de marinha, contando-se o tempo desde a data 
da· respectiva nomeaç!io. · ' · · · 

Jã a com missão de pensões e ordenados . deu · parecer 
sobre proposição identica, relativamente a um professor 
do solliinario de Olinda, declarando· que não competllm· ao 
corpo legislativo taes attribuições, pois só depois de 
-realisado o acto do governo é que este é submettido â · 
soa apreciação e'é approvado ou rejeitlldo, marcando-se,· 
na primeira hypotbese, a quantia que deve ser consignada 
nq orçamento para fazer (rente â despeza assim decretad~. 

'Coherente com estes priõcipios, a commissito apresenta. 
uma emenda generalisando a medida, que estende acis 
professores de esgrima, quer da. escola de marinha, ·qu'er 
da escola militar, por isso que, trai11ndo o regillamênto; a '· 
que o parecer ·da.commis~ão se refere, de· mestres de áp·. · 
parelho· e de manobra, garantindo~lhes a aposentadoria, 
nll.o havia razão para que fosse excluído· ·o mestre de 
esgrima, que é indispensavel em estabelecimentos como as 
escolas de marinha e militar. · · 

O SR. MÉNDE~ DE ALMEIDA. :~Apoiado. 
O SR. VrEmA DA SrLVA :.-:..Nas universidades da A.llé

manba, ba' lambem mesires ·de equitação, de·e~gdmil, 
etc. ; toem o ~eu pessoal completo. E como crear uma 
academia militar sem que os alurnn'os recebam lições de 
esgrima, do manejo .. das armas, em summa ·? · 
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: .Me parece; pois, que o professor chamado para exercer to mensilo express~ do mestre de esgrima, como fazia, se 
o Joga~,de, mestre' de ·esgrima, de apparelllo, de manobra~ bem me recordo, do mestre de apparelho.. e outro, ,que não 
etc., .:.tem tilo bom direito como os outros : emprega nisto· sei porque razão mereceràm esaa pre!erencia .ou primazia.~ 
o .seu tempo, e:xige~se, deli e uma arte, percebe vencimentos ·sobre o de esgrima. · . . , . 
coDIO os outros. Desde que se toram melhorando as nossas 
escolas<. militares e regularisando a legislação, tratou-se 
de dar garautias aos professores de todas. as catbegorias, 
priõcipalmeote em relação aos-vencimentos. · 

O Sn. VISCONDE DE A'nurÉ :-Nilo continuou na aula 
da escola de_ marinha. . . ·. ' . . 

·- A. principio olbava•se como uma· degradação o pro
fessorado. Era um preconceito-do antigo regímen con'-· 
side.a:ar-ae O· . protess~rado como uma occupação ·menos 
nobre. Os fidalgos de alta linhagem r.ão se sujeitavam a 
ser advogados e. nem medicos. . . . 

o Sn. VIEIRA. DA SiLVA :-Mas . continuOU· na escola. 
militar, e nem perdeu ,os muitos . annos de servi~o que · 
conta, porque continuou a ser empregado publico. · . 

Não foi, portanto, demittido, como suppõo o nobre se
nador por Minas, que por 'tantos annos· presidiu os traba
lhos desta casa com tanta distincção, por seo , máo 
procedimente. Se 'este cidadão tivesse ·sido . demittido' 
da escola de marinha por semelhante motivo, provavel· 
mente o ministro da guerra não consentiria que. conti:.. 
nuasse na escóla millitar •. 

.A.. Ordenação. prohibia-,lbes . qae tossem advogados e 
procuradores. ;, hoje esses preconceitos estão quebrados e 
apreciam.os o arUsta, _o Jifterato, o advogado e o m'edico, 
b~ll)BJIS de . merito. O mostre ·de esgrima, so em outras 
ép.ocas . não .. era considerado pelo simples exercício da 
sua ·prolisslio, boje. Iom o seu Jogar nas.nossas academias 
militar~s C!Jm vencimentos estipulados, e a. consideração a 
que lhe dito direito o seu comportamento, as sua& qualida
des, o., seu zelo no. deaempenho de seus· deveres. 

·o :·.sa~ \ÊiJLVEIRA DA MorrA :-Jifas a esgrima oito está. 
hoje mais ep1 moda. · 

O Sa. VrBIIIA. DA SiLVA ':-0 manejo da espada, do 
e~padão e do florete é indispensa.vel aos. que abraçam a 
·carreira das arinas e nlio só este como tambem o exer
cício· do tiro. 

Ptilo que respeita ao cidadão brasileiro Pedro Orlan
dini, de que trata· a ·resolucito da outra camara, a com
missão, tendo examinado as· informações que vieram das 
secretarias de estailo da· guerra e da marinha, viu que, 
com ell'eito, elle Vnha sido demittido do Jogar de . mastre 
de esgrima ·da escola de marinha. . · 

O Sa. SILViu~A o~ JUoru:-Ah I 

o Sn. DIA.s llE- Cuv.ALHO : -Não. o conservafia,
apoiado. 

O S11. VIEIRA nA SILVA:- O fâcto, que se deu, na es~ 
cola de marinha, ó especial; entende- com ·&.!orça moral do' 
lente,· nada tem ·que ver com o -procedimento de Pedro 
Orlaudini •. Quanto. 11 mim, o tacto é para _elle honroso:. 
era indispensavel que neohi:Jm· alumno p~desse julgar~se· 
com o direito de injuriar o mestre impnoemeole, que com 
moita razão exigia uma reparação, uma satisfação por 
parte do alumno. A questão é, portanto, muito simples. 
Duas foram as razões pelas qnaes entendeu-se não dever 
dar aposenta-doria ao mestre de e~gril)la. Orlandini : seu· 
não comparecimento A aula· de esgrima da escola de mà
rinha, continuand() elle no serviço da militar, e escrnpnlo do . 
nol>re ministro da marinha em conceder-lhe a aposenta-
doria, não senc!o expresso o regulamento. · 

A' vista destes ·dados e· informações que acompanha
ram a proposição da- camara dos deputados; a commissão. 
julgou que a dita proposição estava no caso de ser atten~ 

O Sa.' VIBIIIA D! S!LV.A:- Mas continuou na escola di da· pelo senado.; mas, em vez de autorisar o· governo a , 
que aposen.tasse a Pedro Orlandioi, suggere qae se to- . 
me ama medida geral, declarando-se que o governo:~, 
pó de dar. aos mestres de esgrima o ·mesmo direito, 
que teem os outros proféssores, á aposentadoria, sendo 
elles equiparados aos mestres de apparelho, de desonho; etc •.. 
Com_qaanlo se supponha estudos especiaes para bem' dese- · 
nhar, o que se ensina nas nossas. 'escolas militares ti tlio 

milúar.. · 
O. facto _que motivou 11 demissa:o de Pedro Orlandini, na 

minha opinia:o, é para eU e. honroso, Nilo estou a .par dos 
pormenores; .sei por alto, qoe um estudante faltou-lhe ao 
respeito, e elle, homem brioso, repellin com dignidade a 
o11'ensa. 

Ci Sn. VISCONDE DE AnABrÉ:-Parece que feriu o_ esta- insignificante que pouco mais 8e ha de exigir de um mestre · 
dante com o florete. · · ·- de esgrima. Por esta razlio, . a commisslio propoz que se 

o' sà .. VIEIRA. DA SILVA:_:_ Snpponho .que 'este fa.cto generalisasse o principio, sendo os mestres de esgrima 
levou.:o a exigir uma satisfação publica por .parte do es- "qui parados_ aos outros protes!ores. . · 
tndante,e que, niio a tendo cbnsegnido, entendeu que sem Eu não sei se podemos sustentar o princi'pio absoluto 
ella, nlto podendo manter a força moral, não podia nem que quer o nobre viscon~e de Ab11eté, quanto a obrigar o _ 
devia comparecer na sala d~armas; então pediu licençl'l, e,· empregado publi~o a servir até morrer. A nossa ltgislaça.o 
acabada ella, deixou de comparecer, sem outro motivo que toda protesta .contra este principio absoluto. Nas reformas 
justificasse a sua ansencia. Não se .dando a reparação,,. das repartições tení-se reconhecido -o direito dos empre
que elle se julgava com direito, deixou, portanto, de fnnc- gados á aposentadoria, e até a respeito da magistratura 
cionar na escola, sendo por ultimo demittido. já hoje se acha adoptado o principio de que o magistrado 

Não desejando perder tantos aonos de serviço, reque_reu pode ser aposentado, ainda 01esmo contra a sua vontade •• 
a aposentadoria do· Jogar;. e to i por essa occasião que o ·Sa. SrLvErnA. D.\ 1\lorrA. :.-Contra a constituiÇão.. _ 
ventilou-se a questão se o mestre. de esgrima tinha direito · · 
á aposentadoria. · - O Sn. FERIUNnEs DA CuNUA :-Apoiado. . ... ·r.t~'"'· 

O ministro da marinha- leve Clílcrupulo do conco- O Sn. Vuuu DA SILVA :-'-••• o que pódo atacar a iJ~· 
der a lll'Osenladoria requerida, por nito Cazor o resulamon-_ depeudencia do poder judiciario ••• 
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O Sa. StLVIIR.A. D.&. MorT.A. :-Sem duvida. · tiva ainda nito estabeleceu os· princtptos em que assenta 
O Sa. VIBIR! n.&. StLU :-••• mas nito está neste caso ~ ó a este reçeito defeituosa; ou p,or outra, • oito· a. 

o empregado publico, o empregado de commissilo, que temos • • • 
póde ser demittido, e que no emtanto, pela. c.onfiança doa O Sa. SILVEIRA o! MoTTA :- E' uma verdade. 
ditl'erentea ch.efes com quem serve, vence no emprego o o Sa. VtEia·A D! SILVA :- • . • vae-se ·le~t.'slando 
tempo de 30 annos, e, alquebrado pelo serviço de tito • · o 
longo tempo, pede para retirar-se com parte dos venci- conf?rme as circumstancia8, conforme a opinião que .pre-
mentos, e que é attendido. · don:ma • · • 
' o si. StLlEII~ D.A. llloru :-Se fossem SÓ os alque- o Sa. SILVEIRA OA .MOTT.\ :- Con[orme o governo 

brados pelo serviço, oito era mão. que é, porque só elle ó que telli querer· •· · 
O Sil. VIEIRA u. SILVA :- .•• t·em-se· entendido ul. o Sa. VrBIRA D.l. SrLU : - Nunca argumento com timamente e isto se aclla consignado em todas as rofor

abusos : argumente. o nobre senador antes .com o que ·se deve fazer. mas, que os empregados publicos, dos de que não podem 
servir mais ao paiz, teem direHo á sua áposentadoria: Se 
assim é, oito vej" razão para que não se estabeleça' um 
principio geral, resultando disto qno nos· são considera
dos tendo este direito, ao mesmo tempo que são exclui: 

O Sa. StLVBIR! DA ·MoTTA : ·-Muitos se aposentam em 
am emprego, para logo serem nomeados para outro. 

O Ss. VIEIR.A. DA. SILVA :-Isto ó abuso e já disse quê 
oito se deve argumentar com elles. 

· ·o Sa. SrLVBmA oA llloTTA ·:-Mas veja quantos empre-
. gados ha neste caso. · . 

O Sa. VtBIIIA oA SrLV.A. :-Se já tivessemos um di
reito administrativo ·-nosso, e no qual se achasse consig
nado como principio que só os ·emprpgados vitalícios 
tinham direito á aposentadoria e não os do commissão, 
comprehendo; mjls nós nada temos de fixo e assentado; à 
proporçito que se vito cre~ndo os empregos e reformando 
as repartições, vamos estabelecendo nnas regras, novos 
princípios e ·assim é que, em vez de uma lei geral,. temos 
para cada classe de empregados regras diversas para a 
aposentadoria. Não sei porque devam uns emp1·egados ser 
'fitalicios, não se tratando de garantir a iodependencia dos 
poderes, como acontece em relaçilc. á magistratura, sendo 
outros empregados de commissito sem direito á aposen
tadoria. 

Para. que esta difl'erença a respeito de empregados 
administrativos, quando parecia melhor que se adoptasse 
como regra geral que o empregado .publico, que não cum
pra o seu dever deve responder pelas suas faltas perante 
o poder, judiciaria, . Dlil) devendo ser demittido antes de· 
sentença condemnatoria e esgotados os recursos legaes ? 
Temos admittido como principio corrente de direito admi
nistrativo que quem póde nomeiar,· póde demittir, e assim, 
com a mesma facilidade com que se nomeia para os cm
pregos, tambem se demitte o empregado sem C!lusa que 
justifique este arbitrio, apadrinhando-se o acto com o 
cbnão- na:o me merece· confiança I 

O 811. StLVBIII.\ D.L MorT.A. :-Mas o principio não é ver
dadeiro, o de que quem nomeia, póde demittir : quem 
nomeia, o faz em virtude de legislaçito que o antorisa. . 

dos outros. · : · ' . .. ·. ' 
A commissito está, pois, cohorente. cõm ·o principio que 

estabeleceu em seu parecer, de que os empregados que · 
não poderem continuar a servjr, assim no ~aso de impos
sibilidade pbysica ou moral, tenham direito á aposentado
ria. Firme nesto principio, não havia razão para exélnir o 
mestre de esgrima das escolas de mar_inba o'militar .' 

São estas as. explicações que, como relator_ da cominis
são, entendi dever dar ao nobre senador por .Minas, o 
Sr. visconde de Abaeté. · 

O Sr. barão de Cotegfpe :-Sr. ~re!i
dente,· a commissão de pensões e ordenados constituía em 
principio geral o favor que pedi& Pedro Orlandini, ex-mes
tre de esgrima da escola de marinha. O principío geral, 
estabelecido pela commissão, não aproveita e nem póde 
aproveitar ao peticiooario, porque nas circumstancias em 
que se acha e em vista dos antecedentes deste' n~gocio, 
não· póde elle ser a'posentado, ein virtude da res'olução · 
·subslitutiva d.a commis«ão. ' · " · , ·~-':'· 

O Sa. VIEIRA D.l. SILVA:- Perdóe-me; elle é)~éstre 
de esgrima da escola militar. . · ·• :' 

'1·-· 

O Sa. BARÃO ns COTEGIPB : -Será. então aposentado 
como mestre da escola militar, mas nilo como ·mestre da 
escola de marinha, não póde eer. . · 

O Sa. VIEIRA DA SILVA : - Veja V. Ex. como o 
parecer da commissão coriclue. , · 

O Sa. BARÃO llE CoTEOIPE : - Este negocio tove de 
ser examinado por mais de um ministro. Eu tlimbem 
quando fui ministro o examinei com muito cuidado, e, para 
evitar maior desenvolvimento, lerei a informação que dei, 
na qualidade de ministro da. marinha, á camara dos 

O SR. VtBrliA DA SILU :- Esta é a regra estabelecida; Srs. deputados, quando esta solicitou informações a res
!allo c,oin relaçiio a empregados administrativos e não aos .Peito da petição de que se trata. 
empregados jndiciarios, cuja independencia exige que, uma Esta informação acha-se junto aos papeis o assim se 
vez nomeados, não dependam de outro poder para conti- exprime (lendo) : 
.nuarom a exercer as sua~ funccões. Na ordem administra- « Pedro Orlandini, de quem tratam o requerimento e 
Lira, o principio ó que quem no'meia póde demiltir. Os em· documentos, que ora devolvo ·e acompanharam o oficio de 
pregados admi~istrativos são empregados de confiança., V. Ex. n. 17l de 20 do corrente, foi demittido, por aviso 
1sto é, de commtssito. de G de Abril de 1868, do Jogar de duector de esgrima. 
· N!to me estenderei sobre este assumpto ; mas não posso da escola de marinha, por ter deixado de compatecer a 
deixar do repetir que a nossa jurisprudoncia administra-~ seus tral>albos, desde ü do Agosto do anno anterior, a 
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· .principio· com ·licença de Ires mezes e depois com parle ·de · quanto a aposentações dos· mestres de esgrima, apparelho. 
doente.· . · · , e manobra. 

Tendo motivo a aosencia do pelicionario na diligencia Pac'o do senado, 31 d.e Julho de 187·4.-YilcO!Ide ·de 
de furtar-se. ii pena de repr~henslto severa, que igualmente Abaetd 
lhe há via sido imposta com a de um mez de suspensão do 
emprego, em consequenci~ de !acto desagradavel, occor
rido na· escola de marinha, entre elle e um .aspirante, no
·nhom outro procedimento devia esperar do governo, a 
quem aliás já linha feilo saber que nlXo tornaria á escola,. 

• 110R~A. NAVAL . 

Proseguiu a 2• discussão do art. 1° do projecto de lei, 
fixando a força naval para o anuo ·financeiro ··de 18·71i a 
1876. 

sem que lhe fosse dada sati~fação cabal. . 
Pedindo aposentadoria depois de stia de.misslto, ouviu

se a ·respeito o conselho navar e a seccão de guerra 9 

marinha do con•elho de E~tado, e, de' accordo com a 
. :imp·erial resolução de 7 da Novémbro do ultimo dos refe

ridos annós, tomada sobre consulta de 28 de Outubro 
. 'anterior, !úi-lhe "denegada essa mercê ; alem do mais, 

por,.ficar verificado· que. os mestres 'dá escola da marinha 
não teeól direito á aposontlldoria, perante a lei. · 
· Quanto em summa fica exposto, relativamente á pro

tenção e proceder do supplicante, consta de documentos 
originaes existentes nesta secretaria de Estado.» · 

Isto foi em data de 30 de Junho de 1870. 
Ora, â vista desta ioformaç!Io, me parece indubitavel 

·que, trata·ndo-se de interpretar o regulamento da escola, 
não ha direito para que o pelicionario seja aposentado, a 
não se refutarem as razões dadas pelo conselho naval e 
pala secçito de marinha e guerra do conselho· de Estado. 

Agora, quanto á outra questão -'-se os mestres de es..: 
grima devem ter aposentadoria-. o senado poderá esta
belecer este. principio ger.-.1, mas eu estou disposto a votar 
contra. Entendo que estes mestres ·de esgrima, rle nata
ção., etc., n.ão constituem propriamente o . professorado 
da escola, e quoja é bastante, como disse o illustre viscond~ 
de Abaeté, que se concedam aposentadorias a muitos 
ontros, quo aliãs não as. d·everiam ter. 
. Pedi a palavra somente para informar sobre o facto, 
porque a informaQão, que acabo de ler, acha~se ·aasignada 
por mim e estâ junta aos papeis. · 

, O Sr·. vJNcon.de do Rio Branco (preria· 
dente do conulho) :- Se o nobre senador pela província 

· de Minas Geraes, que fallou em primeiro Jogar, es.tá dis
posto. a mandar á me~a o requerimento pedindo informa
ções ao governo, eu nada dire.i sobre o projecto que se 
disc(!t e. - .. 

O Sn. VISCONDE DE ABA.ETE':-Eslon, nito ha duvida. 
.• O Sn. V,!SCONDE Do Rro BRANCO (presidente do conselho): 

...:..Então reservar-me-hei para occasião mais opportuna, 
qaaudo. nielh'Or informado. 
·o SJI. nsc;or~sE DE AnAETE':-Voo maudar.já. 

.. 0 Sn. VISCONDE DO Rro BRANCO (presidente do C011&elho): 
-Votarei pelo requerimento. . 
· Foi lido, apoiado, posto em discussão e approvado o 
·seguinte 

REQUERIMENTO 

6 Sr. Sai•aiva :__:; A lei de fixação de forças V!!O, 
dando resullados igo~es aos da lei do orçamento. · · 

Um di~tincto deputado m.ostrou na caoiara que em tres · 
auuos o ministerio actual abriu creditoa na importancia ' 
de 60,000:000$. Isto quer dizer que nossos orçamentos 
são feitos sem exame seguro das necessidades publicas, e 
q!ie os · ministros pouco. se importam com a fixação das . 
despezas do Estado. . .. 
• Se o recrutamento é abundante, a força publica.vae 

além da decretada pelo corpo legislativo; e, se é escasso,. · 
fica ãquAm do maximo fixado.. · 

A. uoica vantagem que o paiz colhe de taes discussões. 
consiste em ser · o ministro . obrigado a .dar explicação de 
seus actos e isso já é alguma cousa. 

Para circumstancias ordinarias é facil fixar o maximo 
da forca, e, sem inconvenientes graves, a in'curia dos ·mi-
nistros·. · · . 

Para circumstanciàs enraordinarias, é, porém,. dilUe ii a 
tarefa do parlamento, e, muito especialmente, .qn11ndo o 
governo oito· é franco e julga qWl o mysterio é ~ melhor 
das polilicas. _ 

Lendo-se os relatorios dos ministros, chega-se a crêr 
que nenhum ·receio deve-se ter de guerra. . . 

Exami.nando-~e, porém, a sua conductace as suas decla
rações nas camaras, · acredita-se em c:onnictos ~ inter
nacionaes. 

Entretanto, não é possível dar · on negar grandes 
·recursos militares ao governo sem o exame de no.ssas 
difficnldades internacionaes. 
. Quaes as· no~sas relações com as naQõea,.visi~has ,? 

O Brasil arma-se e a Conrederação Argentma compra 
armamentos em grande escala e faz acquisiçlio do . navios · 
encouraçado~. . . · 

. Para ·que. ta os armamentos ? . , . · 
. Qoaes as questões que podem produzir uma goerra.entre 
nós e nossos visinbos do Prata? . · 

O orador não enxerga um só motivo de guerra,.. e, ·pelo 
contrario, tudo concorro e deve concorrer para que. viva~os 
na maior harmonia com os Estados que nos cercam • . :'. 

Que quastões podem produzir a guerra-entre~ Brãsil e 
os argentinos '! · · 

A questão de limites '! 
E' ella de facil soluclto e nunca foi· considerada como 

uma difficuldade internacional. 
A. questão Alvear? Está resolvida. . . ·,_"t-, '"..'):' 
Tem-se querido achar a explicaç!Io de uma. guerra: na 

questão existente entre a Republica · !rgenlina e· .o .Pa-
raguny. 1 

• ' • 

lUas, que interesses brasileiros estlló · envolvidos nessa 
Requeiro que se .peçam ao governo pelos mioisterios 

da guerra e· d.a marinha informaQões acerca do mestre de 
e~grima Pedro Orlandini, de que trata a proposiclto da 
camara dos Srs. deputadod, romt~tlendo quaesquer • coo~ 
su!las a elle relativas, bem como acerca dos preceden:es 

questão? . . 
O Paraguay reconheceu como argentinos os territorios 

que a Confoderaçilo oceupa, menos a parto. qJlQ _ljca .a.o 

,, . 



· No~te do Pilcomayo e a ·Republica Argéntina prop9z~ . que 
fosse resolvida por arbitramento a quast!o pendente. 

... i' ·- -· ~ ..• - ·~~ 

·O ·Sa. RtBEUIÓ DA. LtJz (minidro da marit!h~l :; ·· Es:; c. 
,tamos. 

· Sendo· assim, 'o connicto' entre a~· duas republicas está o Sa. SA.R.UVA :-Desejo isso, mas oito creio. ~r.: 
em· bom caminho, e só o capricho ·de uma das parles Para que nos serve o nosso. grande encouraçado ?. · · · · 
póde difficultar a solução do pleito. . Elle não póde navegar no Rio da Prata, por,que·sa·u 

, Supponba,.se, p.orém,. que o coonicto -continúa e que a calado é exceuivo. · . ' · · . · 
Co~;~,Cederação n!o entrega a Villa Occidental e nem desiste Servem-nos os outros dous encouracados ·encommen,. 
de possuir o· Chaco. dados que, unidos aos poucos que temos em boas condiçiles 

Qual 0 interesse brasileiro ahi envolvido e que nos pode111 estabelecer um bloqueio elfectivo. E ·para o ·mais;~· 
obrigue a tomar as dores pelo Paraguay? temos navios? . · 

O·orador uil.o 0 descobre. O orador abatem-se de outras coôsiderações a respoito, .' 
A grande diplomacia do Brasil, porém, enxerga lia 'e lembra ao nobre ministro da marinha a uécessidade · 

posse do Chaco pela Republica Argentina um perigo para de ·termos em diques seccos os navi~s .proprios para' o· Rio 
a indepeudeucia do Pàraguay. . · · da Prata. · · · · 
·. O orador quer soppOr que taes perigos existam e crê E' nesses navios e nesses ele/Delitos de gnerr.a _qu,e. es,. 
que a iodepeodeocia do Paraguay é um interesse bra- tará a garantia da paz externa com u,ossos visinhos •. ,: ... 
sileiro. Quando o·orador esteve no mioisterio, qÚiz,Cazer,'eilses· .. ·· 

'Eio taes circumstaocias, qual deve ser 0 procedimento. ·diques e nelles guardar os navios proprios para á gaerra· · . 
do Brasil ? de rios e com o fim. de que se n!o. estragassem, .. como se 

Declarará confederaçito ·que é do nosso interesse a in- ·hão de estragar em alto mar todos os que possuímos... . . ; 
depeodeucia daquelle Estado, que é um casu1 belli "para Mas, os seus·collegas.oã~ corir.o.rdaram nisso por causa 
o Brasil a absorpç!o daquella. Republica. das despezas. •· ,. · . ; 

Mas, seme,lhante declaraçiio e semelhanLes receios não Pois bem, diz o orador, emquanto nil:o ·possuirmos um'··. 
podem ·ter Jogar seo!o. depois de actos que demonstrem bom material de guerra, pioprio pára o Rio da Prata, c 
estar a· obsorpção de um Estadovisioho o.as vistas e desig- bem guardado,. havemos. de esgotar sempre e' inutilmente 
aios da Coofederacão. ·milhares de contos. · · · 

Tudo, porém, ·hrdica que taes p\rigos oito são possíveis. · Em vez da termos 60 navios .máos, tenhamos. 30 ou .i O 
A. CoufadeJação não póde querer absorver um ·Estado ·bons em serviço e o resto do máterial guardado~ .. 

indepe'!dente,· e, muito menos, lutJindo com o ,Brasil, que Isso é economia. Uma esquadra assim é. a. mais solida 
lhe é superior em populacito, em riqueza, em orgaoisa- garantilt. da· paz com nossos visinhos. . · 
çiio militar e que não póde deixar de vencer, e, muito Além de navios feitos e em estado do 1\Brem rapida• . 
prinr.ipalmeote, ·defendendo uma boa causa, isto é; a in- mente utilisados, podemos e devemos ter ma.terial pre~ 
depeodeucip, de· um ·Estado, cuja existeucia os alli.ados 'ga- parado para construcções rapidas. . 
rantiram·por· um certo numero de annos. O syatema de comprar madeiras sem ordem, sem.con
. o orador, pois, não receia. a guerra e acha que pode· struccões assenfadas serve aos fornecedores; mas é ·dam-
moa·-dormlnraoquillos. • · . · ooso áo Estado. · · . · . . · . . · 

~as, se•o 'mioisterio tem opiniões oppostas, declare-lia Quando ministro, o orador tratou disso, mas a idéa não .. 
ao parlamento e as justifique. · · teve seguimento. . . . . · .. · 

Sa a goerra.está DOS desígnios da Providencia e se a o barlo de A.tigra o1fere.ceu uma .. ta~ella para o rela~ 
Re~ublica Argentina está disposta a eommetter tio grande torio da marinha, que o orador muito apreciou. "· 
erro, entlo cumpre-nos fazer tudo para ·qui! a Re'publiea E' de grande vantagem saber-se o preco de cada coó-
Argeotiua nos deixe trauquillos por muito tempo e com- certo de navio e de.cada c~nstrucção. • . · · 
prehenda o que é fazer a glierra a um visinho .. poderoso e Isso será ó começo de uma bem. entendida economia 
pacifico. · nos arseoaes. · 

O que o orador ''nio· quer é a paz armada. Sente a demiss:to do. barlto de Angra. . . 
E' esse o peior dos expedientes. Nunca o escolheria para .dirigir .caminhos de ferro; 
A paz armada é sempre o· começo das guerras e a his- mas considera-o muito apto para a administração da ma-:-

toria o demonstra de uma maneira irrecusavel. rioha. e "muito distiacto por seu zelo e probidade. • 
Se o mioislerio receia a guerra, o que tem feito para O orador assigoou uma e111eod a para qU:e fosse traolif.or-

torual-a decisiva e rapida ? · . mado em internato o externato nnal e dadas pensões aos. 
Na guerra com o Paraguay a marinha do guerra foi' um iovalidos. ' · . 

grande e poderoso .auxiliar. . Desde que os invalido~ Dil!) . se sujeitam a viver mili.· 
· El!l qualquer guerra que tenhamos com a Confederação, tarmeote, ó preciso dar-lbes liberdade e com ella meios 
·.a. marinha de guerra é um elemento decisivo. de viver. · . · 

···n~al a _miss~o da marinha em semelhante coojuoclura? Não se faz o beneficio contra a vontade do beneficiado • 
. Bloquear os porto·s da Coorederaçil:o e dominar os rios Os invalidos vivem melhor no seio de suas familias e em 

Paraná e Urugnay de modo a reduzir os recursos dà Coo-. suas parochias do. que no palacio que se lhes deu. . . . . 
federação e o~rigal-a á todas as condições de uma paz A outra emenda está justificada pela declaraçllo .do 
duradoura. · · nobre ministro. · 

Está o ministerio ·habilitado para . isso com os navios O externato nada tem produzido, como a' opposição 
que temos ? prophelisou. · 



·-

Resta crear . o. internato . como melo da augmontar a 
officlalidade ifa marinha de guerra. . . 

O orador, antes de ultimar, quer dirigir algumas per-
guntas a S. Ex. .· . . 

A. primeira. diz respeito ao barão de Tefi'é. 
. O orador leu um folheto distribuido no senado e nesse 

folheto deparou com uma declara~ão do rererido barão. 
. cout_ra, os castigos corporaes. · 

-.•Ao . Imperador pedi em certa occasião, disse elle, a 
abolição doe castigos corporaea." . . · · · .. 

· Pois· bem.' O Õfficial que pediu ao Imperador a abolição' 
dess_e )t.troz, supplieio mandou dar em um foguista 1 GO 
chibatadas. , . . __ · . 

E~Jsso, digno . de reparo e, pergunta o orador ao nobre 
ministro: Esse official foi sobmettido á conselho de ·guerra'! 

·-o: Sa •. RiaEIBo D1 Luz (ministro da marinha) :_,-Pediu 
conselho ·de guerra·e não o determinei porquejulguei que 
se havia defendido bem. · . 

,·_ .. 
o' Sa. S.lBAIVA:..,-Não entro agora no exame da defesa 

desse official. .. · · · 
Seu· àcto alo ·tem explicaçilo~ Se tirne ·Lima roubou, 

devia ser submettido á conselho de guerra e a·ão podia 
ser_ castigado antes. do julgamento •. 

oslí. RnÍEIRO nÂ _Luz (~iniltro dtÍ marinhá) :-:-'Foi 
castiga·do ·pela insubordinação; · · · . . 

o 

Para traquillisar.se. a esse-respeito-~ que o-orador-pede• 
informações. . . , : .- . , · · ..... · . ~ 

Couchie o orador perguntando ao nobre ministro se os 
officiaes encarregados da· côostrucção ·de navios e compra 
de a_rmameutos · teem recebido as· commissiles , de aso na 
Europa. . , · . · · · · 
' Desejara o orador que o a obre ministro. podesae asse- . 

gorar ao sepado que na ·-briosa e distiucta corporacão' da· ' 
nossa marioha de guerra silo respeitados os prece'deiltel 
estabelecidos pelos Marques Lisboa, De Lamare e outros 
que, encarregados de avultadas compras, coiJsideraram o · 
recebimento de taes commissões .como incompatível com a 
honra de um official da armada. . · . , . · 

Ficou adiada .a ~iscnssão pela hora. 

SEGUNDA. PARTE DÃ. ORDEM DO, DI!. 
IIBCIIU~4MK~TO ' .·. 

Prosegaiu 'a sa discassito da proposiç!o da camara dQS 

Sra. 'deputados. (o. 20'7 de 18119), relativa á obrigacito·do 
serviço militar DO exercito e armada. _ _ . __ . • ·,. ' :· 

Foram_ lidas~ apoiàdas e postas em iliscu_ssão coaJO:Iicia7, 
mente as· segu•ntes· · · · 

Emendu. · 
·. No art. 1~ e seus paragraphos . s'apprimam-se· as pala· · 
vras- e armada. E separem-se da.proposiçilo as di•p~ 
sições relativu ao fornecimento de recrutas ao. ministerio 
da marinha, para formar-se com . aa mesmas disp_osicõeli' 

O Sa. S:t.a.un:;....;! péna desse·crime lambei!:\ não póde projecto distiocto. . . · . · . ·, 
ser imposta seniio pelo coos·elho de guerra. No n. 2•- sapprimam-se as_· palavras-bem<como de 

Em· iJm e outro caso, o barilo de Tellé ailo podia cas- estabelecimentos publicos. de. instrucção secundaria..-.até o 
ligar _corporalmente a Cirne Lima, porque não lhe compe- fim, !ccre~centom-se as seguintes clausulas. relativamente 
tia ·o·•julgiuneuto desiJes· erim1ls. . ' - . ' ao alistado, que pretender exooerar~se pcir contribuição 

Se o castigo ·foi emp·regado como meio de obter a prova pecuaiaria. Qae prove achar-se.em. alguma das seguiõtes 
do roubo, como se depreheode da leitura do folheto que condições:· qae está servindo com_o caixeiro ou empregado 
foi distribuídO, então ·semelhante castigo· eqúivale ao em- em~alguma _casa ou estabelecimen!o commercial, baocario, 
prego da tortura.- · · industrial ou agrícola·; que . applica-se com- proveitocou. · 

O -unico meio de que dispunha o barão de Teft'é exerce ellectivamente alguma industria ou officio util ; ou 
para·;jaslificar:.se' e apagar 'a ·nodoa que mancha a sua que estuda alguma sciencia ou arte liberal, teudo.ji sido . 
farda de capitlto de fragata, era o julgamento de seus approvado em alguma des~as· ma terias., . . 
pares. e esse níaio lhe foi "iojàstamente negado pelo nobre Do art. 2•:.eliminem-se às palavras-ainda· que incom··· 
ministro: · · pletos, por Ires mezes oa menos. . . ·. . · .: 

Dóseja'aiuda o orador qõo o' nobre ministro lhe informe · O art. 3• seja sobstitoido pelo seguinte: , 
qual a quantidade de carvão contratado ·para o supprimento Os . .contingentes que annualmeote djlverão. fornecer-o 
da .esquadra DO Rio da·Prata .. e Paraguay oestes ultil!ios .muaicipio da _C6r'te e as províncias 'para preencher a força " 
mezes e os preç6s por que obtemos ama tooell~dade carvão decretada. pelo poder l~gislativo serilo ~xados. na proporçi_ o 
em Mootevidéo, no ·Paraná ·e em Assumpçio. · · da população livre nacional. .. ) . · . · . 

Todo· cuidado em taes contratos niio é excessivo. . ·A distribuição, porém, dos contingentes pelas -parochias 
- Eilr 181':18 teve o orador, ·como ministro, ·necessidade será regalada conforme o aumero :dos que forem- .apu..o 
de comprar carv!Io para a esqua,dra que . dcivia operar no rados. . · . · 

.Paraguay, e contratou a tonelada por 27~500, preço Art. 3o § li•, ·2· membro, substitua-se p~lo seguinte·: . 
entilo' excellente·, porque ·antes 'de _'1858 ·não' sé tinha O sorteio. comprehenderá o triplo do. numero corres-
comprado carvlto em Montevidéo por menos de 17 patacões. pon·deote aos contingentes exigidos •. 

No contrato, porém, estabeleceu-se a clausula de receber Os primeiros sorteados até aqoeUe numero ·serão os 
o governo o carvão sabido de Liverpool antes da decla- -designad·os ,para o serviço militar, os- segundos são cou
racão de achar-se findo o contrato ; e essa clausula foi :siderados como substitutos para supprirem as · faltas dos 
explorada por tal forma ·pelos fornecedores, que tivem'os primeiros, 11& ordem dos respectivos nomeros, durant&·· o 
de ficar com mais carvão do que careci amos e de o vender anno . financeiro. . · · . · ·. · .
com algum prejuízo. · · · · ' 'A. lista· dos sorteados. será dividida em duas classes. de 

Os Pspeculadores teem olhos de lynce o receia o orador designados e aubstitatos, affixada immediatameute.nos lo
que o nobre ministro tenha sido enganado, mesmo em re- gares mais publicos da · freguezia e publicada .·pela im-
lação' .aos preços. · · · · · · · prensa onde a houver. · · ' 
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.; .Ao art. t• accrescente-so .o seguinte, depois do 1• pe. ·não reconhece embaraços; por conseguinte, ,paril.911.e ,in~ 
riOdo_.Os voluntarios que tiverem tres annos do praça voca esse pequeno tropeço, essa pequena demora que por

. serão licenciados com a obrigação de .que trata o § 2•, ventura um debate póde provocar? E' sem duvida porque 
salvo se qnizerem continuar no serviço c;on;o contratados o governo quer l~>nçar sobre as camaras legislativas· a res
por prazo· qno não seja inferior a dous annos. . ponsabilidada da esterilidade inexplicanl da sessão pre:.: 

Sopprima-se o § 1•, relativo á. admissão de voluntarios sente ; é porque o vaiz está vendo que no fim do terceiro 
estrangeiros no exercito brasileir!'· . mez de sessão não ha uma lei.annua, não ha cooíeço de 

No·§ 2•, em vez de seis a~nos diga-se-quatro annos. di:;cossão do orçamento, e a lei de fixação de Corças de 
li: onde se diz tres annos, diga-se-seis annos. mar está no seu primeiro tramite no segundo dia de dis-

. Supprima-se o § S.• cnssão ; o paiz vê isto, e, quando o governo diz : « A 
O art. 5•· seja s.ubstituido pelo segninte : . . . 'loquacidade dos oraduros do senado toma todo ·o tempo, » 
Od alistados que não fizerem parte dos contingentes o que · faremos nó~ ? Desviar de nossa responsabilidade 

annuaes ou dos respectivos substitutos consideram-se des- essa imputação ; é dever, portanto, da tr ibulia p&r isto a 
obrigados e passam a servir na guarda nacional, . na limpo. · · . 
fórma da. lei n. 2395 de 10 de Setembro de 1873· e do . Eu observo, e. nisto acompanho o nobre presidente do 
respectivo regulamento. conselho, que mais de uma vez tem dado a· entender que 

Artigos additi vos : quer lançar· sobre ·nós esta responsabilidade ; observo e 
Artigo. O lmperio se dividirá em quatro dtstrictcs mi- reconheço que S. Ex. tem achado na camara temperaria 

litares, conforme o governo julgar mais conveniente. difficuldlldes a vencer; mas donde nascem essas difficul-
. · Ne~tes districtos, em circumstancias ordinarias, ser-· dados ? Nascem da posição critica em que o ministerie · 
virão os sorteados dos mesmos, qae comparecerem nos está diante da camara eltlctiva, pela Corça da opposiçito, 
prazos . marcados e os qne, isentos on não do alistamento pelo seu numero, pelo ascendente de uma opposição' qu&si 
e sorteio, se oll'erecerem voluntariamente para o exercito. igual á maioria do governo ·; portanto, deste Cacto. que 

Em cada um dos referidos districtos bav.:Jrá, conforme reconhece com o nobre presidente do conselho, lhe· tom 
a sua importancia e exteosilo, os deposites de recrutas, que vindo embaraços ; mas deste Cacto, embora doloroso; a 
Corem necessaries. consequencia que S. Ex. devia tirar era outra, não era 

Nestes .deposites 'Se organisarão registres e escrip- a que tem tirado. ·. . · . 
turacão concernentes aos contingentes annuaes, ao engaja- Pois o nobre presidente do con~elbó pó de ter alguma 
menio de voluntarios e ás praças licenciadas, que, perten- queixa de ,Protelações do senado ? Eu que passo, Sr. pre
cendo á reserva· do exercito, fixarem a sua residencia h os si dente, injustamente por ser um dos Calladilres do senado 
mesmos districtos •. · . {riso), creio que é a segundá vez que nesta sessão tomo a 

Art .. A. qualquer praça que, findo o seu tempo de ser- pal11vra aqui, porque eu não chamo tomar a plilavra. entrar 
viço activo, não querendo contratar se, dar-se-ba a com- em um .ou outro incidente por li ~u 1 O minutos. Falle.i 

.. patente licença ou escusa do serviço, dontro de um mez uma vez na. discussiío do voto de graças sobre a questlio 
impreteriv~lmeote, salvo o caso de guerra interna ou ex- do Rio da Prata e sobre a questão religiosa, e vóu .pe~a 
terna. O commandante ou· quem ror encarregado de fazer primeira vez fallar sobre a questão do recrutamen:o. VeJ~ 
ell'ecliva esta prOTidencia, verificada a infracção, será su~- vultos emiuentes· que estão fazendo opposiçil.o ao mlni~t,erio ' 
pensl! ou sujeito a conselho. e estes é que podiam tomar o tempo ao senado; vejo ~ss.es 

A.rt. Os cidadãos quo independentemente de sorteio se homens eminentes reduzidos a terem tomado par;t)l;l)os 
oll'erecerem para o serviço do. exercito, bem como os debates uma ou duas vezes.: o Dosso rei coristitúcio,l;l~J,tse
designados que comparecerem em devido tempo, uo fim riador pela província da Babia, creio que tem Calladó~nas · 
de 20 annos de praça, teem direito a uma remuneração veses nesta sessão; o nobre senador pela pro:vKf:lciia.Ao 
de 1:0001' e á reforma com o. respectivo soldo por Pará parece-me que ainda não fallou senão na ~queetão 
inteiro. . . apostolica. ·. , 

Paço do senado, 31 de Julho de 1874..-J. L. da 
Cunhe& Parattaguá. • . O Sa. vrscoNDE DR SouzA. FnA.NCO: -Já Callei na do 

recrutamento uma vez. 

O Sa. SrtVEIR! DA !foru:-Uma vez. 
O nobre presidente do conselho mesmo, que so qneixa 

de que te:D-se fallado muito na questão do recrutamento, 
não fez outro dia UJilll pbilipica feroz contra o nobre vis
conde de Iohomirim (riso) por não ter tomado parte_nesta 
questão ? 

0 SR. VISCONDll DO R10 BRANCO (pretidente do COnstlÍIO): 
- Não apoiado. · 

O Sr • • llvelr.a da Hotta :_;Sr. pr6sidente, 
pela primeira vez tomo a palavra para entrar na discussão 
da lei de recrutamento. Julgo necessario fazer esta declara
ção, de que é a primeira vez que entro neste debate, porque 
observo que o governo procura lançar a responsabilidade 
da esterilidade da presente sessão sobre . a opposição. O 
governo procura lançar essa rosponsabi!idade não só sobre 
a opposiçi!o na camara electiva, a cujos manejos, a cujas 
tactica~, a cujas paredes tem attribuido a l'!en10ra das dis
cÍlSsões que lá teem .tido logar, como lambem injustamente 
sobre a opposi~ão do senado, fazendo sentir mais de uma O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Não lhe ·rez uma expro• 
vez que os oradores teem divagado para tomar tempo. . bacilo solemoe ? Disse-lho ~m Cace : «.Pois agora ó que o 

E' preci!o, Sr. presidente, que ao menos nós s11lvemos seÔbor vem rallur sobr.e o adiamento? Pois o projecto já 
esta apparencia, e salvemos nossa .responsabilidade. !>assou em 2• discus>ão, e senhor tem estado em silencio, 

. O governo neste paiz faz tudo, o rur. tudo o que quor ; . nlio nos tem illominado, e agora é que vem na questão do 
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adiiurientõ dizer-nos que quer um exercito de vadios 'I '' E ' Entretl!nto veja o senado. (aa estou querendo .achar a 
qtier inllis estudo. do. projecto ? · · ·· · · raiz l!esta palavra) veja o senado a que attinge, que ai
. .' o·sn. '·MENDES DR Al.liEIDA .: -:- Era chamÍll·o para a i:ance tem esta expressllo de nm homem .da importancia 
d' · do· nobre presidente do conselho, homem ·politico· que 
Jscussito. · . tem -atravessado quadras· diversas; q!l& • tem sido um dos 

··.O Sn. -FIGUEIRA DE MEr.to :-0 Sr. visconde de Abaeté reformadores políticos que nós temos tido'; que tem per
ainda niío fallou. teDcido a partidos por soa natureza reformadores . e que 
: osn: SÍLVEJRA DA MoTTA :-Não me esqueco delle, tem gritado contra as leis existentes. Agora quer S. Ex. 
· · · · · • · nos reduzir a este silencio sepulcbral ; devemos discutir 
: Eis ahi, Sr. presidente, ·a que se reduz a queixa do nobre. estas cousas ·.de uma maneira que nllo se diga que ha .ai-
presidente do conselho. . . gama lei que, nllo presta, .. 
· O nosso respeitavel collega, senador pela província. de . De certo, senhores, nós respeitimos muito a constitaiçilo 
.Minas-Geraes, visco o de de Abaeté. creio _que ainda nlto do Estado, respeitamos muito 11 leis; queremoa -que a 
tomou parte neste debate, e eu -espero que tomará. Nllo b 1 · • 
ba discussão mais solemne, mais importante 00 senado .constituiçilo seja o servada e que as e1s seJam cumprida&; 

mas isto nos obsta · que mostremos os inconvenientes das 
do que esta .(apoiados) e S. Ex. não pó de deixar de dizer instituições politicas, ainda as mais fundamentaes ,que nós 
.a .ultima palavra, eu·o espero. Entretanto, porque S. Ex., temos? Nito. . 
consolheiro de estado, e porque o Sr. presidente do conse~ Se 0 nobre presidente do conselho quer reduzir 0 par4 

lho .n!l.o, .gosta de opp,osiçllo de co_oselheiro de estado, é lamento a essà ultioia expressllo de ·zero lliathematico, 
tllo .benevol"" comigo só por não ser. eu conselheiro de 1 · 
estado, ba. de.o n-obre senador .por _J'tiinas deixar de dizer entito é· me hor que meus amigos· tomem meu conselho: 

·silencio, senhores,· silencio, silencio ; · é a unica arma que 
sua palavra. 'I Não. · · ' pó de combater uma situaçito que aos quer reduzir.& 1110 
. Portanto, Sr. presidente, eu tenho razito de ·começar podermos db;er que uma lei é má. 

meu discurso dizendo : E~ a primeira vez que tomo parte 
neste debato; fique isto consignado. . o SR. ZAC!mAS :-Se cahissemos nessa ..... 

·o· Sn. VISCONDE rio R1o BRANCo (prefidente do .consellto): O Sn. SARAIVA :-E' o que elles queriam •.. , .· 
-:-Mas discutiu o adiamento. O Sa. SILVEIRA DA Mor:r A:-Ootra observaçllo do· nobre 
. '.O Sa. SILVEm! DA MorTA :-,.Fallei uma vez. presidente cfo conselho, a que eu· dehiumma importancia, 

foi a que fez S. Ex., respoodendo ha dias aó nobre senador 
· O· Sn. VISCONDE Do Rro BRANco (presidente do conselho): pela província da Bahia, que é conselheiro de Estado e·que 

- Ah I por isso incommoda mais a S. Ex. do que eu. · Tendo,;se O· 
· O Sa. S1 LVEJRA DA MorrA : '- Sr. presidenta,· é neces- nobre·. senador pela proviocia da· Bahia ·queixado de que a 

sarió mesmo fazer, este protesto contra a insinuação do marcha complexa dos nossºs negocios tinha conduzido o paiz 
·governo a respeito da opposição do senado. Presto sempre a ama especie de atonia, de·inercia ou de indiff'erença.e que 
m'uita · attençiio aos discursos do nobre presidente do con- esta circumstancia era que ·explicava unicamente a couser· 
s'elho,. que neste systema ministerial. é o planeta que. vação do· m!nisterio· actual;' respoadeu o· nobre presidente 
.coipresta sua luz a lodos os satellites c por isso só olho· do conselho: •Nito é·indilldrença que ha·no paiz, é impa
para elle ; mesmo quando S. Ex. julga que esloil descai- ciencia. » Mas, senhores, onde é que está a impaciencla 

· dado a respeito de alguma cousa que elle está dizendo, que h a no ·paiz ? Qaaes alto as reformas impacientes qae 
eil. estou tomando nota .. Ora veja V. ·Ex. se eu· tenho ou os partidos polilicos que estilo em luta teem · apresentado 
não razão. em preceder· este discurso de um protesto para o nobre presidente ·do consalho nos dizer: crEstes · 

· contra ·essa insinuação do governo á respeito das tenden- partidos sllo impacientes, não querem soff'rer ·nada~ ? Pois 
··dás da opposição actual. O nobre presidente do conselho S. Ex. acha que nós so1fremos pouco; nós que estamos re
avancou ama proposição, a qae dei grande importancia ; duzidos a não ter mais parlamento, porque iàto é ·uma 
disse· elle ~ cc Que direito ha para estar nesta casa !aliando phantasmagoria 'I · · · 
contra as leis, fallando contra a constitóiciío ? » 

Mas, senhores, qual é. o oillcio do legislador, senão elabo- O SR. FJQUEIRA »B MELLo :-0 Sr. ministro da justiça 
raras leis ~ as reformas das leis por meio de suas observa- está·legislan~o por sua conta. · ..:. · · . 
·cões a respeito dos effeilos que as leis actuaes estão produ- O Sa. SILVEIRA DA Moru:-0 ministerio actual, senho-
2indo, e da necessidade de as corrigir ? Niio tem sido res, até n.os devia agradecer esta opposiçllo que lhe ra

·csttl o. papel de todas as opposições no mundo? Se ba zemos, porque nós é que somos os priocipaes actores desta 
nlglim:paiz que-sirva de modelo na vida. dos governos comedia, nós é que deixamos aióda que cniobre·preaidente 
representativos, ó a Inglaterra, e ella, que ó tão lenta nas do conselho possa dizer ao paiz que ha camaras e que ha 
suas reformas, não as prepara todos os dias no seu par- systema representativo, porque, senllo existisse este slma
lamento ·por moções, cujo andamento se retarda, mas que lacro, senão houvesse essas acenas que aqui ae passam, 
sii.o indicacões ·das necessidades qae reclamam remedio ? como o governo havia de ·dizer que ha no, paiz systema 
Naquelle p~iz, ondo a reforma. das leis é,_preparada por representativo? Parlamento não ha, porque nllo ha eleiciles; 
outros muitos meios·conslitucionaes, a que nós oito demos a fa!la do throno já no.s despediu dizendo: rc'Façam Ôutra 
ainda· 0 nec0ssnrio desenvolvimento, porque nlto temos 'lei eleitoral; porque ·estão ahi sem representar cousa 
espirilo publico ; nnquelle paiz não se trata todos os dias alguma, e raçam este anno.» Poder judiciaria. nilo ha ; 
até rios rneetiÍ'.gs e nos banquetes da necessidade da re· o ministerio actual acaba agora com a ma&istratirra me
forma desta ou daquella instituiçi!o ? · dia~te 0. direito de aposentai-a quando }llle' qilizer, cousa 

:;!o vol. 4:4 
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que não havia, e quando a principal condição da magistra-· 
tora é sua . inamobilidade, é . sua perpetfiidade ; agora 
a magistratura nem estes caract~res tem mais I I ·Já pe
netrou, o violou até o supremo tribunal de justiça I A 
magistratura do t• instnncin e das rela~ões está tllo movei, 
e dependente do governo como estilo os delegado~ de po
licia, e officiaes da gnarda nacional que querem accesso 
ou mudar de batalhão I 

podesse ter·o apoio moral do paiz,· com o: concurso'' da· 
responsabilidade de ambos os partidos (apoiado•) e :Dilo· 
uma lei que vae apparecer como resultado da omnipotencia 
do governo, imposia ás camaras legislativas. Que resultado 
o nobre presidente do conselho ha· de tirár de .um.a . lei 
destas ? E' que esta lei do recrutamento ·ha de ficar sendo · 
ama segunda lei de 3 de' Dezembro, amaldiçoâdà. pelo· 
paiz, como lei de conscripção, embora no fundo n!lo aéja. 
Mas a loi vae sa~ir do parlamento com uma . opposiçllo 
seria, com uma opposiclto relleclida, e demonstrada, e fa
zendo o governo ouvidÓs surdos a todo o que a opposiçllo 

Assim, senhores," onde é que está esta impaciencia de 
que se queixa o nobre presidento do conselho de nossa 
parte? Não queremos, não temos .iniciativa álguma, que 
possa parecer impaciente. Portanto, senhores, é preciso 

·que, nós ao menos, já que preenchemos esta formalidade, 
procuremos desviar esta responsabilidade, que se quer fazer 
recahir sobro nós. Nós não temos embaraçado o governo; 

·o SR. MeNDES DE AuiF.TDA: -Apoiado. 
O Sn. Sn.VETRA. DA MoTTA :-Esta camara comecou as 

soas S.OSSÕ~S ~om uma UDÍCa mataria importante cm dis
CUSSãO : foi a.lei do recrutamento. Alguns dias depois, 
veio a resposta á. falia do tbrouo, em cuja dis.cussão 
poucos orado1es se empenharam. · 

O Sn. VISCONDE no R1o BnANco (presidente <lo conselho): 
-Durou um mez. 

O Sn. SILVEIRA DA l'tfoTTA:- O que durou um mez 
foi a qu·estão apostolica. 
. Agora, eu mesmo não quero que o nobre ·presidente do 

conselho julgue que eu, com estes logaros-communs, ·quero 
tomar tempo, e, portanto, vou entrar na discussão, em que 
pela primeira vez me empenho. E vou entrar nella, 
para não merecer alguma admoestação fraterna, d~ssas 
que S. Ex. fez ao nobre visconde de Inhomirim, por não 
ter tomado parte no debate ; e eu faço mesmo para pedir 
ao nobre visconde de lnhomirim que não dô logar a se
gundá admoestação. 

O Sa. FIGUEIRA. DE l'tl&LI.o:-Apoiado. 
O Sn. SJLVI!:IRA DA MoTTA:-Como estamos em 3• dis

cusoào, e ha um systema de emendas em discussão, do 
nobre senador pelo Piaohy, .eu quero que nllo seja elle o 
uníco absolvido pelo nobre presidente do conselho,. e as
sim entendo que devemos emendar a lei. Eu tambem 
tenho vontade de vot~r pela lei, m1s a lei precisa de 
muitas emendas. 

O Sn. PARA!'IAGUÁ :- Apoiado. 
O Sn. SILVEIRA DA·JIIoTTA : -Não sei por que razilo 

em uma mataria tlto delicada, tão importante, •como é esta, 
em uma lei de conscrípção, oo de alistamento, ou de 
recrutamenlo, como à queiram chamar; como é que em um 
objecto·. de\les querem os p.obros mini;tros portar-se· 
com a durozll\ de nos imporem .a lei, e o trabalho de sua 
commissão, n!t(/ queranào acettar emendas que alterem 
mesro~, até r.ertQ ponto, o ~ystema do projecto ? Era um 
dos casos este em que o ministério, 50 quizesse proceder 
roais parll\mentarmeute do que está fazendo, a resP.eito 
desta lei, de~ia en~ndor-se com a opposição (apl)iados), 
devia· procurar saber'·quaes são as suas idéas e modifi
car-se á vista deli as •• ·~ 

0 Sn. PARANAGUÁ :-.&poia,~o. 
O Sn. Sn.VEIRA DA MoTTA :....-. ••• e obter uma lei que 

pretende. Pois, senhores, uma lei desta natureza era ·para 
um accordo do governo com a opposiçllo. Mas os senhores 
assentaram lá nas suas idéas da commissllo, .e entendem 
que nllo ba mais ver-dade fóra disso. Por isto, talvez t~liba 
razão o. nobre visconde de Inhomirim em não querer fazer 
emendas. Elle que anda mais por perto doa grandes pia" 
netas, flóde ser que, mais illomillado do que nós, que ~ata
mos nesta esphera sublunar, tenha conhecimento de que é 
tempo perdido, qne não fazemos nada e que não 'ha para 
·nós outro papel que o de protest~r. Portanto, façamos 
isto. Talv'ez que S. Ex .. tenha raz!o •. Mas, ou, como sou. 
innocente, não sei dessas cousas, cá muito longe dos plana~ 
tas; por isto é que vou fazendo estas observações •. E se .. 
acaso o governo tomasse este meu oonselho,. de querer 
modificar a lei, no sentido de outras idóas mais garantidoras, 
da liberdade individual, de idéas mais liberaes ; se eu 
visse que o governo queria, eu lambem oll"ereceria emendas, 
além das que já oll"ereceu o nobre senador pela província 
do Piauby. . . · ~ ··.. .. . . 

Sr. presidente, eu ainda fiz estas observações,' a vêr se 
o nobre presidente do conselho, voltando-se para mim, 
como elle as vezes faz benevolamente,' me dava algum 
signaJ de affirmação, no sentido de quer.er modificar a 'lei,· · 
porque, se a.casu fosse assim, mesmo as minhas .observa- · 
ções teriam um curso diverso, porque eu quero ·a/lei: Nilo· 
pense S. Ex. que eu faço opposição systematica á /1'8Corllia 
do recruhmento .actual ; niio, senhor. ;. :J,·.: .. : ' - · 

O Sa. vrscoNDE no R1o BnA.Nco (presidente do·~ókselho): /'~ 
- Se V. Ex .. conven~er-oos, nióguem r~s.is~~".á,/i~erdade. ,i .~~ 
. O Sn. SAnA IV.\ :-Nisto é que está a d1ffi~.~Aade. . · . i, ,:, .~· 

. o Sn. SILVEIRA DA 1\IoTTA :- Dilfici!a rem:.poltulatl: 
Vou fazendo a minha diligencia. '· ~;· · · · t.r.::,; 

··/ 
O Sn. FIGUEIRA DE 1\fELLO :-Julgo que· no fim p ... . • . .,;.. 

dizer: perdi o meu latim. · · Ati:.~~~'· 
.ni'%~1',~:·~;;; .. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Niio sei; .. ~·;~Í!~f).~~:-
perdido tantos. . • · ;~~;.,jf·• '!:.<'í' • 

· O Sa. FIGUEIRA DE MELLo ;-Niio querem{~~~Ü~~~~~;~ti.\) / 
com a opposiçao. · · t~~~,,r · .~·:: v !' 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\[oTTA :-Sr. pr~6~~&%..~~J} cÍ\., . . 
?ntrar nos commeotarios de algumas di~éó~Í~'~9,.;,t.>,r.o~·:: .. 
Jecto, que eu entendo que devem ser omr:ndn'i!':rs,":t~il~":·qt:~·· 
a lei poss~ ter. o nosso assenti~ento,,::.~~.,~~h;~)f?.~-~.l~i·'.~i'l 
corpo legislativo, e não a le1 de 'l'il."'r. rr,r:làó;· l.lo'·rm .. 
situac[o, em que ha um parlido mutila~, NirtêW s 
esta • circnmstancia o nobre presidente do cen"S-ol'l 'N ão 
são só os libernes que rejeitam a lei como 'creaclio ua, 
e que hão de dizer ao · paiz que a lei nito prêsia, ·'·a ' 
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meta.de- da eamara .electiva,. é o partido cm opposiçiio ao 
go,verno •.. ; ; , , ·· 
. ;:o Sa. FJGUBIR.A. IIE MELLO : - 31etado do sonadt 

tambem.· 
' 

· qsa:_JuN!!UEIR.A. (ministro dà guerra) :-:-Os actuaes 
dissidentes votaram por este projecto. . 

. . Ó :Sa. SILVBIRA D.l MoTT.A. :-Ahl. Mudaram de opinillo. 
''O Sn; 'vlscoNDB Do 1ho·BnANco (presidente do conselho): 

..:.Quem disse isto ? · · · 

:·o.s~.>Sn:.yEJIÍA.DA Morri :-:-Não querem a lei como 
esl.á. , _ · . . . .· 

O:Sa. VISCONDE DO R1o BR4NCO (presidente do conselho):· 
-Não creio. · . 

··o $8. SILVBIIA DA MoTT.A. :-N!lo crê ? 
: '•. ~' . ' . . . 

· . O Sa. viscoNDE DO R1o BRANCO (presidente do conselho): 
-Não. · . .. _ . 

O •sa. SII.VI!IRA D.A. MoTTA :-Ora, se "a politica fosse 
ama scieneia experimental, e nós podessemos ter um labo: 
ratorio, onde metteseemos este papel, e os dApntatlos, e 
fizessemos. ~lgnma m~nobra_ rle retorta, para· ver o que 
esta ·aJch1m1a ·produzia, V. Ex. bnvi~ de reconhecer aue 
todos os votos dissidentes sãô' boje contra o pr~jecto 'da 
lei de recrutamento. 

adoptadas na Fra~ça revolucionaria, na França actual; na·· 
PruBsia, na Austria, em todos os paizeil em que ha tenden
cias militares ••• 

o Sn. SARAIV.l :-E querem sor potencias .JÍlililarés .. 
O Sn. Sit~EIR.A. D.A. MoTu :::-••. e que tem' a pretan.:. 

çllo de ser. potencias militares • 
O 6ystema de chamar ás armas é por um alistamento.,.' 

prévio e sorteio. O qae quer dizer-o sorteio ? E' elle 
justamente que dá o_ c~racter de militarisaçllo do .paiz, . 
porqu~ expõe .Lodos os membros . da nagllo ás r.onsequen
cias da .S!Jrte para o serviço. das armas, é a idé,a da abt.· ,. 
li~ão .de todos os .privi!egios é a idéa de quo a plltria póde 
preci~ar muitas vezes do serviço. das armas, que se _cifra 
na idóa do sorteio. · . 

Sorteio, ali:;tamento, conscripçllo, o que quizerem '-• 
chamar, eis .a feição militarisadora.do projecto; é desde a · 
pbrase..-· lUas vamos além; não é só na pbrase: qner:-se 
ainda militarisar o paiz arremedando o systema de exercito 
activo e de exercito de reserva; e além desta caricatura . 
dil ~xerçito activo e de exercit'l de reserva, que ha nas 
poten~ias militares, querem- se impOr condições de sujeição· 
ao. alistamento ainda mais du,ras, ainda mais foriQs,. do 
que as que impoem as potencili.s militares de· primeira 
ordem. 

-Se' foss;, · sciencia 
mas nilo e. ·: 

. Poi~,. senbore~, se vós não quereis -ter grande exercito, 
se não quereis militllriscn a naç:io, se não quereis acos-. 

experimental, podíamos fazer isto; tomar a nossa mocidade desse interiOr a, considerar-se 
. .exposta a nm dado tb _sorte para chamai-a ao s~rviço dás ·o sa: VISCONDE DO RIO BR.\NCO (presidente do conselho): armas Edir~l-a d<> serVIÇP da enxada, se não quereis acos-

-En Caco-lhes mais jnstica. · . tumar um menino a esperar os eeus 18 aDnos ioexoràvcis 
_Q s~: SI~~EI~.A. DA Mo~~ A :-Mas, Sr. presidente, eu afim de ser chamado a esse serviço das armils, para que 

já disse, qnando !aliei aqui accidentalmente Bobre 0 adia- então essa. systerua ? Entretanto vi·ja-se ·a Prussia, a 
mento deete projecto,. que te.nbo rep!'gnancia contra· esta Franca, a Belgicn, todos os paizcs militares exigem. para . 
lei •. Quando olho ·para estes trabalhos, procuro .fazer a o me.smo serviço nrua idade maior, do que ost~ que se 
synthestl· delles. . , .. . exige no projecto. As condi~ões são sempre. mais duras, 

Pela face synthetica, deste proje~to é quo eu principiei .mais rigorosas, do que a que os mesmos p:Lizes exigem; e 
a crear essas repugnancias, que se vão tornando em por.tanto eu posso deduzir . esse caracter de militnrisação 
a_versão, al_iás tendo ea um pendór. precipitoso para a mesmo do rigor com que se quer estabelecer taes coo-
reforma do syotema actnlll, que acho muito vicioso,. e dições. ' · 
que· está condemoado, como 08 senhores sabem, por todos Mas esta feição de militarisação que o projecto mostra' 
os partidos~ · é bté certo ponto contraditaria, porque,· ao mesmo· tempo 

Mas ~ synthese da lei é que me mette medo. A syn- que o projecto indica que se quer militarisar a nação e 
these da lei, senhores, ó a militarisação do Jmperio ·e 0 exigo .condi~lies mais rigoros11s do que as da's potencias 
!n.1perio não tem, não deve ter proporções para ser 'mili militares, vemos que o_s senb_ores que qaerem,Jacilidlides 
tarisado. Este paiz e~tá dotado pela Providencia para 'para levantar um exerctto do l10ha de 30, 40 e aO,OOO bo· 
ser prospero, rico, poderoso, nãil pelas armas, mas pelas meus, querem ter contingentes de 4 e 5,000 hiimens.por 
industrias, pela riqueza do seu solo, pela amenidade do âono. o que é um horror para este paiz. Nào sei' como o 
seu clima, pela brandura dos seus costumes ; para isso é nobre ministro dli guerra (na uusencia. do Sr. presidente do 
que C!lle está dotado, JIOrém para· ser 0. Quixete, não. conselho, volto-me para S. Ex.) •.•• · · · 

(Riso.) o Sn. FwuEIR~ DE MELLo :-E' o competilDte n_o mi-
O Sn. SARAIVA :,;_Apoiado. nisterio. 

O Sn. SJLVÉIRA DA !lfoTT.A. :-Para. querermos arreme- O Sn. SILVEIRA DA llloTTA :~ .•. não. s~i .cQmo: o.:nobre 
dar · caricata~ente as monarchias enropéas, que esmo em ministro da guerra quer Cozer. a divisllo desses. ce:ntingen
condicões diversas, em continentes lmeacados :lo todos os tes de 5,000 homens, tixclaindo as parciali4ades na dis·
lados '; para fazermos uma lei que dô ao imperio do Brasil tribuil:ão ; como ó que quer obrigar o norte do lmperio a 
uma physionomia militar, eu nllo )'OSso concorrer; entro· concurrer todos os ao nos com a ruaior parte desses 5,000. 
tanh, senhores,· é inegavel que a syotbese do projecto nos homens pam o exercito. 
leva .a isto. Bem, concedamos bto; ma~ perguntarei : o nobr11mi· · 

Qual é o nome qne se adoptou? Alistamento e sorteio.' oistro d~ guerra, que tom ·1.6,000 homens de força. de 
A idtla do.ali~tamento o do sorteio ó equivalente ás idóns . linllil elfectiva, for~1.1 quo uuuca o pai:.: teve em tempo do 
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paz {convido-o a que me conteste), o nobre ministro quer 
o. projecto porventura. para melhorar ·a organisaçã.o do 
exercito ? Não, senhores.; n!io o melhora por este pro
jêcto. Eu diria que o exercito melhorari" em condições 
de organisaçlto, se S. :Ex. fizesse passar uma lei, que pro-
meLtesse ao exercito uma composição melhor, lbe désse 
melhores el&montos. Ora, este projecto ollerece melhores_ 
elementos para o exercito ? · N!io. 

O Sa. iba.uvA :-Os mesmos do ·hoje. 

' I ... ' 

serem aquelles mesmos que pertenceriam á elle pelo actual. 
systema. do· recrutamento: arbitraria do. gov_erno. ·Não· é 
possível com essas isenções. que o 'exercito lucre um ceitil 
na soa composicão. A tarimba com taes elementos -conti
nuará a afugentar as classes educadas da· nossa -socie~ 
.tlade.,.. · • . . : 

Para. que serve, po~5; o proje'cto que conserva os.ele· 
mentos máos, que .actualmente tr.m o nosso exercito,· por~ 
que não h a duvida de que a fileira .ilo nosso ,"exercito é 
composta de máos elementos 'l. Se o governo ·insiste: na 

O Sa. SitVBIIIA DA MoTTA :-Nós estamos ·razendo esta substituição, na dispensa, na· ieenção pela· prestaç!io pe· 
lei; o. gciverno está fazendo esforços para a fazer pasear caniaria, acaba completamente· -com os elementos, novos 
por formalidade, porque o exercito do Brasil, os seus 16,000 que o exerci!o podia ter. . 
homens com os contingentes extraordioarios, que se eh a- Eu, · senhores, declaro , que ama lei de alistamento. o 
lilarem no caso de circamstancias extraordinarias, esses sorteio; em que 'se d~ alternativa da isenc!io (IOr ·dinheir.o, 
contingentes todos hll:_o de ter a mesma natureza. do exer- qualquer que seja ·a quantia, tem meu voto contra. Prefiro 
cito· actual ; o exercito ba de continuar com· os mesmos o systema prussiano puro a este, porque este ·é ·O: systema 
elementos que tem, sem dillerença alguma. ·odioso do privilegio (apoiados), •não 16 do privilegio: ~ffi· _ 

Bast~ olhar parã o systema de isencões que o projecto cial, como do.privilegio do dinheiro. E~te projecto· consagra 
estabelece; basta olhar para o systêma do alistamento que só o pobre é qne pó de ir para o exercito; entãe1'nilo_ 
pelas juntas de parochias ;·.basta olhar para os recursos e ha outros elementos. Entende o honrado ministro da. guerra 
o_utras providencias que estão estabelecidas no projecto, que daqui a doas ou tres ao nos, quando. execntar,esta lei, 
como · isenç!io por -dinheiro; essas -isenções todas que ahi a fileira do exercito ha de ter .com esta lei elementos 
estão querem dizer:. o exercito tem de se compor dos mes- diversos dos actuaes? Não tem;•hão do ser os mesmos.· 
mos. elementos,d_os taes vadios,.maltrapilhos ;ha de se com- Então digo eu : para. que fazer a-lei 1 Se o governo 
pôr dos capangas eleitoraes, dos adversarias_ que não estâ fazendo a lei para ter melhor exercito, não .pMe 
tiverem 1: OOOiJ para dar. Então o systema do nobre mi· te l-o melhor com esta lei, porque. os• elementos hito de 
nistro. ha de se reduzir a multar-se os seus a·dversarios, continuar os mesmos. Para que estarmos.filzendo aqui 

· que darilo dinheiro para serem dispensados os seus capan- collisão politica? Isto não tem explicação? ;E, :,máis uma 
gas ·de eleiç!ies. : . · m}stificação que se prepara. · · · · ,.;j} · . : 

Eu nil.o vejo que o governo posea esperar melhoramento_ Senhores, esse inconveniente de que !ratei é relativa-
algum do exercito nos seus elementos actnaes. . · mente a composiçã.o do exercito, porém esta lebt~m:sido · 

Pelo projecto, por exemplo, isentam-se todas as classes muito reclamada. pela opinião publica: 'para pô.i. ter\# o •à os 
em r&laçilo á instrucç!io publica; o que fica ? Ficam su- inconvenientes do recr.utamerito abitrario, . inas com . doas 
jeitos ao recrutamento os estudantes dos collegios parti- vistas : a primeira é ·de· melhorar as condicõo's·de um . 
COlares. 0 que Vejo, portanto, é Um monopo!io do ensino. exercito mal COmposto, COliJO se reconhece que ·é··o actual; 

·Os aspirantes ao bacharelado de Pedro II, os que estudam .a segunda é dé garanti!· melhor a segurança· individual 
nas escolas officiaes licain isentos do recrutamento, e são ameaçada pela lei arbitraria do· recrutamento. Ora,· con

. sujeitos a elle somente os que procuram instrucção nos t~mplemos estas doas faces da lei~: 
collegi~s particulares. . . . Porventura· esta lei gàrante mais ·a liberdade mdivi-. 

Ora, o nobre ministro sabe que os que procuram ins- dual do que ·o recrutamento arbitraria actual? Eu entendo 
trucçilo nos collegios particulllres são os filhos dos ricos, que não. Mesmo debaixo· do ponto de vista das garantia· 
porque no nosso paiz essa educação pa.rticalar é muito da liberdade individual a lei n!io presta, porque, o alista
cara, esses collegios na maxima parte são especulações mento p.arochial ha d~ ser .feito (ponho dll parte .abusos, 
mercantis, silo casas de pasto para meninos, mas casas CC!nto· com o aso) o alistamento de parochia_ba de ser 
de pasto caras. Quem manda os filhos para esses collegios· feito no interesse de o ma pequena. localidade ; nessa pe- · · 
de fama, ·de taboleta grande? Silo os homens que teem qaena localidade ·o governo, pela organisaç!io adm_inistra
dinheiro, ·as pessoas abastadas que podem gastar 80·0~ ou tiva que nós temos, exerce nella. uma inflaencia.iromen!a, 
1:0001 por anno com cada filho. Estes, portanto,. teem indisputavel, não ha putidos fiscalisadores, ·não· ha. força. 
meios de isentar os filhos do recrutamento, dando a somma para interpor recursos dos abusos que a junta parochial 
em dinheiro. ha de fazer no alistamenLo. · 

A. que se reduzem, pois, . os elementos do exercito ?. Se Esse alistamento que servo de basé, o ~listamento pa-
acaso na rede do alistamento se pudesse apanhar esses rochial o primeiro inimigo que tem é · a . parcialidade 
moços, bem;· ficava ainda uma margem em que o exercito politica que h a de ingerir"se nelle. Porventura . essZ~. 
podia recrutar alguem que n!io fosse v adi C! ou maltrapilho. junta parochial é gilranth de imparcialidade no alista
Mas, segando o systema das isenções, ficam isentºs os que. mento? Nd!l; esteja certo o. nobre ministro 'do que essa 
!requentam o ensino official, e sujeitos os que frequentam junta hà do fazer o mlispo papo I que fazem o subdelegado 
o ensino particular; mas estes teem o rerarsó da exone- e o inspector de quarteirão, e até o vigl\rio actualmente, 
raçlto por dinheiro, e. o exercito, portanto, nada lacrará. quando se trata do mandar um recruta por cada districto 

Eu, senhores, olhando para essas isencões, nii.o sei de subdelegacia. O presidente de provincia ,manda ordem 
como o governo espera que haja ainda algoem que tenha ao su-bdelegado tal que mande tantos recrutas, é como se 
de vir pertencer ao exercito como praça. de prot, som faz actualmonto, o o subdelegado cumpre a ordem dó 



I 

I 

. ·~· 

Sessão em'31<:-de Julho 
. . . 

accordo ''com essas entidades que enfram na. junta. Eis 
abi ·.como de oecess_idade os mesmos inconvenientes que 
ba' actualmente na· deiiignaça:o arbitraria para o recrata-
mentoba:o de .dar-se a respeito das juntas. . 

ir muito longe .. Mil~ comp.a hora. está dada,. ,e ~n·n.a:o 
quero cançar. mais a a &tenção do senado, reservo'· me para 
o segundo discurso, visto qoo nas outras discoasil~l n.iio 
tomei parto alguma •. Se tivesse mais tempo·,.r~Uaria uma: 
"Tez. só ; como; porém, o. Sr. ministro da mari~há, .~OJ:D ·a 
sua lei de.força de mar, deu.caosa a tomar-le todo o tempo 
da discussão d,a lei do· recrutamento, .. recaia sobre ell.e 
esta responsabilidade; eu concluirei o meu dis·curso,. conCor~ 
me· o que o governo disser a re~ peito da disposiçiio elli qo11 . · 
estâ do aceita~ emendas. e e acaso estâ disposto·&· melhorar 
o pr.ojecto de lei,. ou se elle deve .passar somente com 
a3 :palavras da cnmmissilo casual •. Se está isto ·assentado, 
então· os nobres millistros que o digam, porque eu qooro 
faliar a .minha segunda vez extensamente.· · . . ' .... 

o Sn; ME~DBS nÉ At~EibA : -Entiio niio caia em _di~er; - . 

Ora, Sr. ·presidente,. eu nllo quero fazer·discurso além. da 
hora ; meu 'discurso está muito atrazado, tenho ainda 
muitó· que dizer, .. mas bilo lazer discorso.além da hora; 
entretanto, visto que estamos traiaôdo do alistamento, o o.o 
ainda felizmente vejo na casa o nobre.presidente do .con
selbo,:quero aproveilor a occasiilo para perguntar a S. Ex. 
por que raza:o meUeram o parocbo· nessá jcinta parochial, 
nessa junta de districto onde se faz. o primeiro. alistamen.tó 
que serve de base ao sorteio. Pois, senhores, querem faier: 
dos ·parochos lambem recrutadores? Querem que os pâdres 
concorram para se pôr na urna o cidadiio qoe t&m de ser 
sorteado 'I O :nobre presidente ;do conselho, que deve estar· 
tão .escacdillisado com a iotervençã9 ·dos padres nos O Sn. SJLVRJR& DA MÓTTA :-Se acaso o nobre ministro, 7· 

. oegocios civis, por que razão· não aparta o parocho dessa eotrand~ em si, consultando ·a .soa conscieocia e os iii te;..·. : 
junta:~· ·. resses.do paiz, acha que.esta lei deve ser preparada lenta-
. E o condemno h a muito tempo, com permissão do nobre mente, como obra de todos os partidos e não do ·um ·par
presidente do conselho que não qr1er . que se falle das tido .• só e partido mutilado, entre ein accôrdo para aceitar 

. .leis, ,que os parocbos .tenham parte nas jantas de qoali- emendas; aliádicará sendo a nossa léi de 3 de Dezembro, 
ficaçilo eleitoral ; condemoo ha muito .tempo que se façam porque esta lei, da maneira por que. está concellida, é. am ., 
eleiç~es em .igrejas1 hàvendo oot_ros · lldificios e as praças preparo do militarisação do Illlperio e de 'militarisaçll:o 
pubhcas,-onde se podem Cazer eleições mais conveniente- ·ccim mãos elementos, é a continuação do regioiell·arbitra- · :. 
mente do que em uma igreja, e agora até ,na. lei do.re- rio do violencia: é um monstro e como tal eu hei.de'conti- · 
crutamento querem metter os padres Ceitos executores. nuar a combatel-ó. (Muito bem,· múito bem.) · 
.. o sn: .FIGUEIRA DE MÊLLO :-E' para podei-os . COil9i- Ficou adiada a discussão pela hora. . 
derar empregados. civis. · ·. _ O Sa. PRESIDENTE deu para ordem do dia 1.i.de Agosto: 
~ O Sn~ Sn.:VEIRA DA 1\loTrA :-P~rece-me ·que os nobres _ Discussiio· dos seguintes requerimentos· do' c_orrénte 

.m,nistros. silo inconsequentes.: elles estão ob~ervando as· anno: . . . 
·.consequencias. dessa· dualidade de,.. natureza .em um em- . 1.• Do Sr• ·Nunes Gonçalves para pedtr-se Informa
. pregado. publico civil e ecclefiastico ao mesino. t~inpo, e· çõe~ · acerca· da . execuçiio· da~ inslrocções'. do .. decreto. 
querem.ainda continuar a collocar os parochos fllrmando n. 5036 de 1~7t.sobre o serv1ço das emprezas·de uave-
·parte de uma junta des.sa natureza 1 . gaç:o sobvenCJo.na~a~.. · . • . . , .. 

. . Ora, perguntarei : o. parocho; é. membro da junta ;-os i Do s~. Sllvma Lobo. para pedir-se lnfor!Daç~es 
"bbembros da junta . estiio sujeitos .a muitas, os membros acerca de Impostos · lançados pe~.a · assembl~a legJal~tíva 
das jantas .estiio sujeitos·á prisão ;. 0 . parocho. niio vae ; de Pern~m~oco sobr~ generos 4e •?'portação estra~ge1ra· e 

. protesta.que tem de ir a .ama conlissilo, que tem· de ungir das pr.o!I~Cia~; e acerca de gr.ahficaçiles ·concedidas .por 
· a um moribundo,,clle ba de .p•eferir seín duvida.seos de:- cada mmJeterJo. . 
,veres .da igr~ja ••• · . . .· . Do Sr. Mendes de Almeida para pedir-sé informações. 

O M 
ao governo. 

· ·. BNDBs DE ALliEJDA_: -Apoiado. 3.• Sobre os processos intentados nas· dioceses.: de" 
· ·. ;.á Sa. SILVEIRA DA MoTTA : --••. na· mesma· occa- Olinda, Pará e Marianna a ·ecclesiasticos. por·. asaamptos, . 
. sião .. vom a execacilo de seu dever como membro dá juuta que interessam a. Igreja. , · , . 
para .o recrutamento·, elle niio vae, é éoódemuado a urna 4.• Sobre a pohlicaçilo em Roma de uma bulia do · 
multa, e esta malta ·converte-se administrátívatJeote ein 20 Santo Padre acerca da "qu,estilo maçonici~-religiosa do 

'.i(SO' ~ias d,e. pris!IO :· DãO estão OS senhores chamando POSSO paiz. · · , 7 

qoestiles com o poder. eeclesiastico. por causa· da contiJ 5.• Sobre.licenças pedidas pelos .Revms. bispos do Ceará 
. nuaçilo desse erro de introduzir os parochos nas mesas c Rio de Janeiro·para sahirem·de·su~s·dioceses em razão 
parochiaes .? .O parocho é uma pe.ssoa da .trindade da de soa saude o sobre tumultos na Diamantina contra os 

. mesa. · · · missionarias de S. Viéenle de Paula. 
Sr._pres.idente, os elementos que a lei dá ao governo, 2• discossiio do projecto· de lei, fixando a Corça naval 

para o exercito, são os me!mos. As garantias individoaes para o anno financeiro de·1875 a 1876. · 
· não ficam mais asseguradas com ns disposiçiles do projecto. 3" discossiló da proposição sol!re o recrutamento. 

Nesta parte de falta de garantias individaaes, eu teria de 'C.ovantou-se a sessão ás 3 2/4 horas-~a ~àrde. 
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