


SE·SSÃO' IMPERIL~L 
DE 

Encerramento da sessão extraordinar.ia e abertura da 4a da Ui" 
Legislatm1a da Assembléa · Geral .. 

EM 3 DE MA.IO DE iS7"5 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

Ao mel.o dia, achando-se presentes no paço do senado O i 

Sra. depu&adóa e senadores, foram nomeadas as seguintes 
deputaçiles : 

Deputados os Sra. Ar,aujo Góes, Si~~:ae~a Mendes e AI• 
éororado. · · 

Senador o Sr. Mendes de Almeida. 

, ·Para receber Su Magestade o Imperador: 
Deputadoá oa Sra.; Wilk~ns de Matt~e, Teixeira d \ 

A' meia bora depois do meio dia, annuncia:n:Jo-se' a . 
chegada de Sua Allen o Sr. conde d'.Ea,·o Sr. presidente · 
convidou a deputação para ir recebcl..,.o. Rocha, Mello Rego, Pereira Franco, Freilae HenriqaeF, 

Fausto de Aguiar, Siqaeira Mendes, Gomes do' AmaraJ,· A' 1 hora da tarde, annaociando-se a chegada de Suaa 
T ,. M d p· 1 d C Ch C d 1 · , . · MagesladeJ lmperiae!, sahiram as deputaçiles a recebei-os· ,o,.u en es,· ID o e ampos, aves, ar oeo uo10•,' · · 

á porta do edificio, e, entrando Saa Mageetade o Impera-. Henrique.a, Paranhos 1uoior, Thaonay, Sobral, Pinto ·Limr•, 
Araujo Góes, Fernando de Carvalho, A.raripe, Leal de 
Menezes, Hele~doro Silva, barão d~ Araçagy e Gumil o 
Lobo. 

dono salão, foi ahi recebido pelos Srs.: presidente e se• 
cretario, os quaes, reunindo-se: aos membros da respectiva 
deputação, acompanharam o mesmo E.u&usto senhor até e 

Senadores oe Srs.:· Cunh:t Figueiredo, Paranagaã, bar fio throno. 
Logo que Sua Magestade o Imperador tomou usentli e de Pirapama, lobim, Siriimbú, Leitão da· Cunha, marqu!Z 

de S. Vicente, visconde do Rio Grande, Antllo, Zacaria~, 

F. Octaviano fl barão de Maro.im. 
Para receber Saa . Mages!llde a . Imperatriz: . 
Deputados os Srs. Machado Portella, Cunha Ferreira, 

Souza Leil(l1 Morta, Flores e Csmpos Canalho. 
Senadores os Srs. visconde do Bom Re.tiro e barão de 

Cotegipe. 
Para receber Sou Allezas a serenissima princeza im,;;e

~ial e seu augusto esposo: 

... 

mando11 as~entarem-se oe Srs. deputados e eenadore1, Ien 
a seguinte 

FALLA. 

A.ugaetos e àigniesimo~. senhoree representantes da 
nnçilo.- Agradeço-vos os trabalhos da sessão extraordi
uaria, e espero, com a fundada confiança de todo~· os braai
loirus, que eeriio agora resolvidas :~~ que~tões politicas e 

ecooom.icas, que mab import~m ao regímen repreeontalivo 
e ao incremento da riquen nacional • 
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2 Sessão Imperial 

Graç~a á Divina Providencia, o est1.do saoitario de Comtndn, ~. importanch dos empenhos já contrahidoa-
nossas povoaçõe• tem melhorado aeu~ivelmente ; e o gn- rr.commeoda o maiur cuidado n~ fixaçAo annual dos cre-
verno cuida de remover, na proporçAo doa meios de que 
poua disp4r; as causàs que 111L~ram as condições ,natura.os 
de salubridade. 

ditos, e mais ~iod:~., o~ UlilidddO dci ~ua appliéaçiio. 
O ~elo qn6 manJreslaste,, na di~cauil.o do projecto de 

)di eleitoral, :'ssegnra que dotareis em tempo a naçiio com 

A. ordem publica, ha pouco perturbada em 
provincias do Norte, acb~:_!e complet~oien.te 
lecida. 

algum~s ~ssa indispensavel re(orm~, ·que tern por fim corrigir os 
reslhbe- defeitos,·gerr.lmonte sentidos, do ~y,tema vigeiÍie, e garantir 

legitima representação ás diversa; opiniões politicas, 
A falta de braço~, de eapitaea e de instracção proflssio-

Permanecemoa em paz com ae outras na~õea, crescendo nal, meio! iodispens!l'lleis para fazer fructillcar nntajo• 
de dia·•elll dia os interesses recíprocos,. e trccando-se tes- ~r.men:e, noBso vn~lo e fertlli~simo . territorio, é o .maior 
•-u~ho~ de ·J·uat.l e ·mutuo ap''rec.o, q'ue tornam cadii vez · · ..... embaraco coro que ln ta a agricÍIII~ra,· priocipal·ro'rite"- da' 
maia gratas easaa amigaveis relações. r1queza ·publica. ,, particolar. Não é facil provêr rapída-

Tendo cbegad_o a esta Côrte ·o repreêentante ·,da Repu-. mente a essas ti;.c~ssidadJ~; o1as tenilo por certo que nouoa 
bllca Argentina, continu~!IJ as negociações .Para comple- p~rseverantea eofur~os irão manl~ndo a prosperidade 
menlo doa ajustes de paz'entre &:·mesma:Republica, alliada na~ional em sau progressivo ndamento. 

do lmperlo, e a do. Paraguay. A boa vontade e prodencia ·Neste ioluit·J, cbamo e~pecialmente vossa attençAo para 
das partes contrat~nteidfián·çám''que···brevemelite-se con·- us projectos concernentes a 'tAu ·va'riados e ,ilaea interes

seguirá o resultado que todos deaejam. s~a da·nossa 6oti.,clade.:-A. lei do orçamento, o desenvol-

Aa dioceses de Olinda e do ·Pará conservam-se nas vimenlo do ensL:" primario, secunda riu e. prolieeiooal, bem 
eondiç~es anormaes que produziu o c~naicto suscitado como a fundação de instituições de -credito, qae a.uiliem 
pelos r~speclivos prelados., O governo tem sido, io(eliz· a lavoura, .são m~didas urgentes e dignas da solicitude 
mente, constrangido a usar de m~ioa repressivos, p&ra 
trazer aquella parle do clero brasileiro lL obedienci<1 de
vida á constituição e ás leis. c;eio que a Santa Sé, coo· 
vencendo-se da verdade dos factos e apre~iando e1:c- cta-

com que a e tende~ considerado. 
Augustos e dignis!imos senhores representanleiJ 'da 

n~Cã6 : - . 
Um paiz novo como o Br~sil, e possuidor 'do maia ·rico 

mente Uio penoeas circumslancias, fará o que está 1ie sua ~·atrimonio territorial, aa exige .grandes e constantes ·as

parte para restaurar a antiga harmonia entre a autori•ü,da (orço~ para atlingir o futuro que lhe está reiienado, tambem 
civil e a ecclesiaalica ; mas, se tanto Mr nec~ss rio, Gff~rece elementos poderosos para vencér as dimcnldadea 
conto com voaeo illaatrado concuno para aa provideüciM · dd cmprcza. Prn;ig.tmos nesta honrosa missAo cada vez 
Jegielatins que ene eetado de eousas possa exigir. mais animados, mostrando~ nos sempre merecedores da 

"A rendapablica·decreaceu no exercício de 1873 8 7874; protecção do OmnipotP.nte, ·que nunca faltou &o' Brasil. 
(ivae, porim, reusamindo seu progresso natural no "''no Eslá encerrado a. sessão extracírdinaria. e aberia a ulti
flnanceiro corrente, nllo. obabnte a redacção de din,itos ma da presente legiBhlura. -D. PEDRO II, IMPERA.
eatabelecida pela 11ova tariCa das alfandegas, 8 0 aspcc1.o DOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR PERPETUO 

'de•favoravel da producçiio e commerelo de algnn1 ,i~ DO BRASIL. 
provincias. 

A deapezà ordinaria. tem-se equilibrado com a rcceit , 
excluindo deata o producto das operações de credito des::
nadae aoa gastos extraordinlirioa. 

Terminado este acto, retiraram-se Suaé Magestadea 
!mperiaes e San All~za o Sr. Conde 'êi'Ea com o mesmo 

•:or~ monia.l com que furam recebidos e immediatamente 
" Sr. vroaidento lGvantou a sessão. 

•C. I 
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EM ~DE MAIO DE 1871;' 

' PIIBSIDBI'ICIA Do' SR. V!SCOI'IDE DE JAGU.l.IIY 

8ommarlo.-0ADBM Do DIA.-Eieiciio da.mesa.
Preeldeole.-Vice-preeidente.-1° e 8• 8ecrehrios.-2• 
e j• ·aei:retaÍ'ioe.-E)eiçiÍo rias Cl)mmissiie~.-Reopo&t, á. 
falia do tbrono.-Conetiinica:o e diplomacia.-Dispilo~" 
do Sr. visconde. de· Abaeté.-Fa.zeoda.-L'egislaçiio.-
Mar~oba e guerra. · 

A.'li 1 t horas da lllanbii fe:É-!e a cb.•maoia, e acham
se presentes trinta e um Sre. senadores, a saber: viscondd 
d'e . .Jagnary, AIDiéid& e Albu'qnerqo~, Barros Barreto, Di'" 
d'é Car.nll1o; barlo de Mamamgoapa, vis1:onde de Abae1é; 
.Jobim, Firmino, Sara.iva, barão da Ln~tnu&, Cbicborrc•, 
UchGa, Cavalcanti, Teixeira Jnoior, Mendes de Almeid .. , 
viscon~e do Rio Branto, Antão, hrão d" Maroim, Vi$
C!lnde de Moriliba, Jagohribe, Cnnba Figueirt·do, Cruz M;~.
cbado, Ribeiro·· da Luz, Paranagoá, Nune~ Gonçalv"', 
bar lo de Ccitegipe, barão de Pirapama, marquei. de S. V:
ceilte, .. Figueira de Mello, Octavian~·, .Jnu•Jneira.e dnque 
de: ·Caxias. · 

Compareceram depois o~ Srs; Silveira. ~"' Moita, vis
conde do Bom Beliro, Sinimbú, conde ,,e N1tberoby, z,,_ 
charias, Paes de Mendonça, Yisconde d~ Souza Franco, 
Silveira Lobo. 
· · Deixaram de comparecer com cau5R participada L•S 

Srs. Leilão· da Cuoha, Diniz, conde de Bii ··p~ody, Nabnco, 
Pom~eo, viscond., de <~•maragibe, vi!co:..1u (e Ca:ravellã~ 
e visconde de lnbomirim. · 

.. Deixaram de' comparecer sem CRU•" participad& 11S 

Srs. ~arilo de' Camargoa, barão de Souza, Queiroz, Paul~ 
Pessoa, Godoy, Fernundfis da Cnnba, Vi~in• da Sitva·,·vis
conde do Rio Grande e "9i!conde· de S. y,,:~nte .. 

·.o Sr. presidente :.brio a souiio. 
Leram-se as actas de 27, 28, 29 e 30 du mez pr., .. 

ximo findo e de 1• do' corrente, e, não naveodo quem 
aobre ellu flzeue obeervaçiies, Coram dau .• ~ por appro
vadas. 

O Sa. t• SECftBTARJo participou vech ;~mente qno ca 
Srs·. senadores Leitãp da Cnnba e Diuiz commnoicaram 
niio poder comparecer por incommodos de sande.-Ficoo o 
1eoado inteirado. 

ORDEM DO DIA 

BLBJ~iO DA MESA. 

O Sa. PftBSIDJJ:l'ITB decl~rou que na (órma do regimento 
ia proceder.::se á eleição da mesa, começando p~la do p'mi
deote. 

Para a de vice-presidente Coram recebidas 35 cedulaa, 
e, nilo havendo maioria ab'solata de votoa, por t~rem:obtido 
,,, Srs. visconde de Cam~ragibe 16 votoa e Diu de Car.~o 
va!ho 18, procedea-!e a novo escrutínio.. . 

.. Foram em. regnida recebidas 83 cedulas e sabia· eleito 
o Sr. visconde de C~mNragibe com a. maior!~: .. a~aplata d~ 
17 votoa. 

· 1• 11 8• lllcrelariol. 

· Para t• e a• secretario• Coram recebidaa·85"cedalal e 
sabíram eleitos : '" -. ·, . ·· • 

I. o secretario, o Sr. Almeida e .llbaqnerque por 15 
votos. . ' 

3.• secretario, o Sr. Dias de Canalbo por 18 to&oa • 

i• 11 4• IBCrBtariol. 

!"ara 2• e 4• secretarins foram recebidas 38 cedulas e 
sahirllm eleitos': :• .:· .,,, . ,. ' '·~! . : ., i' . 

2• secretario, o Sr. barilo de, Mam.angoape por 33 votos 
e 4.• ~..cretario, o Sr. Barros Biril!io' por Hhotôe; e lf~.;;. 
ram ~npplentes os Sra. Leitlo da: Cnolia· e D,ini1. · ' 

BLBICiO DU COJIIIIISIGIS 
• l ,' 

P.1seaodo-se á eleição das commiesiJes, foram recebidaa 
39 cednlas e Coram eleitos para a de · ' '· · 

Bs1podG á f a !la do throu · 

Os Srs. visconde do Rio· Grande por. 33, votos1 Fer• 
nandes da Cunha por U e Zacarias .por 11. · ' . 

~]" 

Cot11Ciluif40 11 diplomada . .; 

Foram recebidas 3 9 cedàlas e sahiram eleito•' oa· Srt 
barão ~e Cotegipe' por 89 votos, viilcoo~il''de A:líaet6'·po'f 
32 e Vlliconde de Nitherohy por t 6. . . . ' . ' . 'r 

O Sa. VI!CO!InB DB !B&BTII: · 'nqoeren verbalmente a 
dispeua do logar· para qod acabá.va de ser eleito"e o 
senado conseótin. · .: 

Corrido novo escrutínio, foi eleito o Sr. Teixeira ·lunior 
por 20 ·votos. · ' 

lazetada 
/ 

Foram recebidas 86 cedalas, e aahiram eleitoa oa ·Sra. 
visconde de Iohomerim por SI votos1 visconde de Soa&a 
Franco por '31 e Teixeira .Jnáior por 27.' ,. · · · . . . 

Presidente 

Corrido o escrntinio, for&m recebidas 
sabia eleito presidente o Sr. visconde de 
mlliorjJ. absolutO:' de 2 9 votos. 

Foram recebidas 31 cedolae, • sabiram eleitos 01 
. Srs. visconde de Maritiba por 2IS 'lotos, - Figaei~ 

87 cedulaA e' de Mello por 1li, . e tendo ~avido emp~te entre os Sra. ~~r'
Jagnary, por: nandes da Canba e Zllcllnas, que obtiveram 14 votos, foi 

deeignado pela eorte·o Sr. :Fernaolfe'll da' Cuabl~ " ' 
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4 Sessão em 5 de Maio 

Marinha c guerra EXPEDIENTE 

For~m recebiélae 30 cedulas, e sohiram eleitos os Dezenove officias, sendo um de 28 e ·ts de 30 do mez 
Srs. Doqno de Cnxi<.~ por 20 votos, Jagnaribe por ' proximo findo, do to aacretario da· camara dos depnhdos, 
17 11 viacoude de Moritiba por 14. ramettendo as segointee proposiçõ~s: 

Devendo eleger-se a commissão de commercio, agricol- A 1usembléa geral resolve : 
tola, indoetria e a~tes, rec~nbecen-se não haver mais no- Art. t.o Sa:o approvadas as pensões ~oncedldaa por de-'· 
mero e ~ó l~rem Sido eDVIadas á ?tesa 16 ~edniM,_ 6 0 cretvs de 13 de Março de 1871): de SOt$ mensaoa a 
Sr. prneid~nte declarou que não porlia proscgolr a eleição D. Frllocisca Maria da Conc~içãn,' miie do operaria do la-
das commi!Sões. boratorio pyrotechoico .do Campioho Antonio da Costa 

Deu em seguida para a ordem do dia õ : Moreira, fallecido em cor.seqnencia do sinistro nltimameot~ 
alli occorrido ; e de 30~ mensaes a D. Thureza Lo'za de 
Jd!DZ, repartidamecte com seus filhos menores, Pedro, 
Olympio, Albino, Joró e Cecilia, vinfa e lllbos do operario 
do mesmo laburatorio Jo~é Hyp,llito de Azevedo, rallecido 

Continu~ção da eleição das conimissões. 
Levanton-~e a se~são â 1 hora e 45 minntoe da tarde. 

' 

EM õ DE MAIO DE 1875 

PIIBSIDB!!CIA DO SI\. VISCONDE DE JAGU.liiY 

Snmma.It·lo. -ExPED!ENTE.-.. -Pedido de dispens~ do 
·Sr. Barros Bar;eto.-Eieicão de 4• secretarill,_;ÜBDEIII 
DO' nu.-Eleicã:o das coru~is~õe!l de commercio, agricul
tora, indnstria· e artes.-Empreza; privilegi~ das e obr«s 
pnblicae-ln!trocçã:o pobica o negocias ecclesiaeticos. 
-Sande pnblica.-Reáacção das lois.-E3tatistica, ca
thecheee e colooisaç1io. 

A's 1 t hon! da manbã fez-se a chamada e acharam
se pre1entes 30 Srs. senadores, a saber : visconde de Ja
goary, Almeida e A.lboqoerquA, barão de Mamangn~~~o, 
Di~s de Carvalho, Barros Barreto, Jobim, barão da La
guna, visconde. de Caravellas. Diuiz, visconde de Abileté, 
marqnez de S. Vicaote, Paranagná, Caodido Mendes, Ri·
beiro da Lnz, barã:o de Cotegipe, visconde do Rio GrAnde, 
visconde de Mnritib&, visconde de· Nitberoby, Ucl1ôa Ca
valcanti, visconde do Bo(d Retiro, Antiio, Cruz M~chndo, 
Jaguaribe, Cunha Figueiredo, Nunes Gonçalve~, Silveira 
Lobo, Paes de Mendonça, barão de Maroim, Fign~ira de 
Mel! o e barã:o de Pirapama .. 

Compareceram depoie os Srs. Teixeira hnior, visconde 
do 1\:io Branco, Za·~arilu, Firmine~, dnqne de Caxias, Si-
Dimbú e Silveira da Mótta. · · 

Deixaram de comparecPr. com cansa partecipada os 
Sre. Leitão da. Cunha, Chichorro, barã:o de Cólmargos, 
conde de Baepcndy, Jnnqu6ira, Fernandes da Cuuha, 
Nabuco, Pompe'l1 vlsco11dc de Camaragibe e visconde 
de lohomirim. 

Deixaram de comp~~reccr sem cansa partecipnda os 
Srs. visconde de Sonza Qu•iroz, F. Octaviano, Paula 
Pe~soa, Godoy, Vitira d11 Silva, viscoude de Souza Fr1•nco, 
S'ãraiva. e visconde de Soassona. . 

0 811. PRESIDENTE t1bria n sessão. 
Leu-se a acta da sossão antecedoo!e, o, nil:o havendo 

quem sobre ~!la fizosse observaçõor, deu· se por B.P.pro
vada; 

O S11. t• SliCRBr.nro deu conta do •Ggainle 

em . conseqnencia do rererido sinistro ; pagando-se esta 
pensao aos quatro primeiros menores alé a soa maio-
ridade. . 

Art. 2. o As mencionadas pensões se reà.Jisariio deode a 
data dos citados decretos. 

Art. S.• Ficam revogadaa as disposições em contrario. 
Paço d11 Camara doe deputados, em iS de Abri.! de 

1 875.-Manoel Francisco Corr8a, preside ate. -JoãG Ju
vcncio Ferrira de Aguiar, 1• :!ocretario interino.-Manoel 
Pinheiro d11 Miranda Ozorio, 2° secretario iotEJrioo. -A' 
comroi~eã:o de !Jensõe~ e ordenados. 

A. 11.seembléa geral resolve· : 
Art. 1.• E' autorisado o governo para m~ndar admillir 

a exame vago das materias do rí• anoo d& racnldade de 
direito de S. Paulo o estudante Antunio Figneira, depois 
de 11pprovado no 4• a.ono em qu~ está matriculado. 

Ar L 2. • Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Pr.ço da camara dos depnt~doa, em 30 de Abril de 

1876.-Manoel Franci1co Corr~a, presidente.-Jo4o Ju
v.ncio Ferreira d11 Aguiar,· 1° decrelario interino.
/I'Tanuel Pinhsiro de Miranàa O.:orio, !• secretario in
torino. 

A' commissiio de instrncçiio publica. 
A assembléJ. geral resolve : 
Art. 1.• E' aotorisado o governo para mandar admittir 

á matricula do 2• aono da faculdade de medicina da Da
h ia o estudante Ednardo Feliciano de Castilho, afim de 
prestar o rer~rido exame depois de moetrat-se habilitado 
~m 11natomia. . 

Arl. 2.• Fic~m revogarbs as dispo~içõos em contrario. 

Paço da camara dos deputados, em 30 de Abril de 
187r;. ---Manoel Francisco Corr,a, presidente. -João lu• 
vencia Ferreira !le Aguiar, 1• decrehrio interino. -Ma
noel Pinheiro d11 Dfiranda O:orio, 2• secretario interino. 

A' commissiio de ioslracção pa.blica. 
A assembléu ;era! resolfe : 
Art. 1.0 E' 11otorisado o governo para mandar admittir 

n exame das materias do s• 1111no da Cacnldade de me
dic.ina do Riu de Janeiro o t~stn i ante Franci9co Alves Mo
reira da Rocha. 

Art. 2.• Ficam revogadas a.s dispoeiçõee em contrario .• 
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,àrt. 2.. [i'icam ravo:~lld:w as c.!ispo~ições er!l Ci>lltrl•rio. r A ll!Sembl'éa geral resolve : 

P~co d~ caml.rl!. do~ cl~pntado~,em 30 .de Abril da 1871i. Art. 1 • Sãu -'oProvadu aã P''n.•õ~s: de 8(~ men~II~S 
-lfl~noel Francisco t:orrBa, pre~hiM•Ie.- João J1tmmcio ·con•·r·dida r•partitbm~ntc., por d(ICr6Ú> de 16. dt' Ia.neir.~ 
Ferreira de Aguiar, 1° secretario intorino.- Dr. Heleo- rt•' 1875, " D. Emitia Lonreirr, rl~ M••llu e no~ menores 
doro José da Silva, 2° ~ocrfltariu inwino. ll>llicio e E•telina, vi uva e filhos d~ mkj'Jr dó 31l0 ' corpo' de 

volootario~ d:. patria, Elia~ José d~ Oliveir•, fall~cido' em A.' commissão de instrucção publica. 

A assemhléa g~rtd ro~olve: 

Art. 1. 0 E' ~pprovada 11 pensi!G d'e 36~ mens~eP, 
concedida por decreto da 9 de J~neiro de 1871) a·o nlfere~ 
honDrario. do exercito José Justino Dasebamps Cunbe, o 
qual, em conseqa~ncia de moles tia adquirida ua gu~n a 
cor•tra o Paraguay, ficou impossibilitad1 d6 procura r 
m~ios de subeistenci<t. 

A ri. 2. o Esta pensilo será paga da data do referi do 
decr11to. 

Art. S. ° Ficam revngarhs a~ di~posiçõe~ em contrHio. 

P~co da camara doa deputildos, em 30 de Abril <iil 
1875:-Manoel Francisco Corr~a, presidetrte. -João Ju
vencio Ferreira de Aguiar, t• eacretario interino. -81 a
noel Pinheiro de Miranda O:orio, 2° ~ecretariu inte1·iuo. 

· canotqnend1• de ferimento recebido em combate ; ·realisan
do-~8 a ciit"' pensão quanto ao m•·nor Feli'cio · ~té' a· sua 
maiorid~do. 

De 110$ men~aes, conferida por d~creto de' iS do mesmo 
mez, a D. Lodgera Alvé~ B~rboza, mai do capitão de vo'::. 
luotario~ dl p.l trla, Genosio Emilio da MIL ia, rallecido éin 
coosequeoei,\· da ferimento rec~bido em combate} 

De 42$ mene~~s, coocedirl~, repartitlameote, por de~ 
creto de 30 do dito mez, a D. Ray<:~unda de Souu. Lima 
e M9 m~oores Horacio, Cicero e Jnli~, ~iuv~& .e· filbtu· ,do 
t~neote de voluolarios da patria Ric:•rdD Re•titoto de 
Souza L~g:d, r.dlecido em cons~'JD·locin de: fM·imento rece
bido em 1:t>mbate, rt•alisando-se eet!l pen~il:o quanto aos 
dons menorer. at~ CornpJetHem ll i~ade de 18 ÍÍDDOS, 

Ar!. 2.• As mencionadas peà.!õ~s serl111 pagi!:s d:-. data 
doM cit;..r!os d~cretos. 

Art. 3 o .Fieam revogadas a~ dispo.,içõe9 em contrario. 
A' commi;são de ptn:õ~~ e ordenado!. 

Paço dn C<mara d' s deputado~, em 30 de Ali ri I de 
A Msembléa gorai r(•solve : 1875 -Manoet Francisco Corr~a, prt•dd~nle.-João Jti-
A.rt. 1.' São ~:)provr.d.:s n~ pellSÕe~: de 400 ri' is vencio Fe1reira de Aguiar, 1• dP.Creli•rio inlerino.-MII" 

diarios concedida por d~creto do 2 ~~ Setembro de 1874, noet Pinheiro de ,lfiranéa O:orio, i• Sdcrotar!o ·interino. 
ao soldndo reft'rmado do 23• COTIJO d!• v .. JuoLarios ria A' commi~sã" de peoeõas e ordoo11do~. 
patria, Marco~ Pbreira de Ba.rroB, o qual, cm c~nsequencin . . . . 
de ferimento receoiuo em combat", fk>!l imp .. ssibilitado d.;, . Officlo datado de .boJB ~0 . Sr. b~r!t.~ ,d~ ~~~ar,gos .P.ar,~l~
procorar meio~ de eabsist~ocia; de 30$ mensaes e<lflfori:L Clp,a?~Jo nilo ter podl~o -comparecer~~ uJ.ttmas ~~~s.ões,,P,~J 
por d~;creto de 11 de Nov~mhro de 1874, ~N~• tmljoizo d,,, cout10~nrem o.• seus Jocon•modod de s.aude.-. F1c,o.u o ee
meio soldo, a D. G~>brielta Vceira BrJg;;. Mdrellt>6, vi•n·a D)ldo ln letrado • 
~o capitão do exercito José Gooç:dv~e Meirell,>s, fall~cifi•l 
em conseqocncia de molt>stia ;, dquiri~a 1111 guerra .;h 
Paraguay; de 500 réis d1ario~ concedid:J. por d~cr11to d 1 

mes111a dat.1 ao cabo do es'qtladu, reformado do exerci!u 
A~touio José Gol!ç~lvóe, que eco f:oll~etjnenci». elo frri
meulo recebid•) em 1:ombat~, ficou illlfl•:ssibilitado de 
procurar 111eios de !uhsistencia; de 60$ niensaes ~té a eu.; 
maioridade, confericl~ por dolerH\t d~ 18 de Novt~mbro da 
1874, ao menor Jo~é da Silva Rocb~, filno legitimo do 
eapitão do 36• f~orpo d~ volur.tal'io,; d11 patria Antonio 
José da Silva Roch~, ftdlecido de cholera-morbus na cam · 
panba do Paraguay; d~ 337$100 ~n!fOtle•, concedida 1•or 
decreto de 25 de Novembre daqaell~> "n"''• em c~nilj• 
qhencia de f~rimonto ero combille, " Aot•111io Gonitis 1\ft>
reirtl, reformado n~ posto do ulfere~ !~mdundo do llXercito, 
~erfazenrlo a dita peo~ão, cvm a importiiDeia do 9411), quo 
já ell~ ~ercebe comi• 2° SIHgento de infautariR, a BOJlllll': 

de 432.1), 6q.uiv&leote ::o soldo rl.~ alr.,res. 

Art. 2.• As ref~rid;,s pen•ões aBrão pag~d desde ;, ~ 
datne do~ re.~pectivoo decretos. 

Art. 3 ° Ficam revog1Hh~ as disposiçõn~ tm contrario. 
Paço tia C>Hn ... ,, do.; tl••iJut.,do~, e:n 30 de A.bril de 1871i. 

-Manoel Francisco 1:orroia, pre~idenlf•.-João Juvencio: 
Ferreira de Aguiar, 1 • ~ecret~rio iat.,rirw.-Manoel Pi-' 
nheiro do Miranda Ozodo, 2• ~ecrL•tario inter1oo. -

A' commiseito de peoeõcs e ordenados. 

' 

RKQUniMENTO DO 811. BA!IRftS B.I.JIIIBTO 

O S!l". Barrol!l Barreto : - O :senado Iam 
preeeQciad·• q•:e ba cerca de 15 dias ull~ .occupo o ,Jogar 
d6 2° eecr~tario, 1>ar~>. o qual foi honrado com o seu voto. 
Tn;go rata drcum~t~ncia para que, ua:'o oeeia casa,, IIJII 
fóra deiJa, DliH !Upponba-so que pedindo, COmO peço lnUitO 
re~peitC>samente ao !Ho.~do, dispensa ,do cargo de ,jo eecre
t,.rio, p~ra o qaal fui boatem eleito, o faço por despeito. 

PtlÇO, p·tis, ao 8en"d? muito respeilonníeu.te di~p~o~a 
do l11g11r da 4. 0 secretario. , . . . •· 

Coo~ull~do o ~enado, consentia na diep~il.sa peaid,a' pelo 
Sr. senador. · · · · 

KLKI~ÃO DK QUARTO SBCBBTARIO 

Corrido o ~scrulinio foram recebidas 3.í cedulas e aabiu 
ele1tó jo secretario o Sr; Leit!to .da Conl.o'a por: ti votos. 

Ficaram sapplent~s os Sr!. Diniz e U cbch Cavalcaoti. 
' . 

. t)RDEM DO DIA 

KLEIÇÃQ DAS COftiMISSÕBÍ 

Pmeguiu a eleiçr.o. d~s commiásõós e {ora'm recehidàs 
36 cedulaa para a de· 
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COMMBRCIO, AGRICUL>J:JIM, INDUSTRIA III AR'fli:S 

I! ror.am eleitos O! Srs. : .qGodoy pQr 31 votos, barilo ,!le 
Camargus ,por 30 e Sinirubú por 2ü. 

. BMPIÍEZU 'PRIVJLEGIADU B OBRU PUBLICAS 

Foram recebidiiS 3( r.edulas e sabiram elllito~ o~ sr~. : 
Uchôa Cavalcanti por 30 voltr9, bnrão d~ Maroi.n por 27 
e Nunes Gonçalves r·or 17. 

ll'ISTIIUC~ÃO PUBLICA E JSBGOCIOS BCCLBSI.I.STICOS 

·Foram recebidas 34 cednl~s f> sahiram eleitM os SrH. : 
Cauha Figoeire1o por 31 vutus, Jobim por 27 e Silv~·ira 
da Moita por 22. 

. SAVDE PUBLICA 

For11rn •recebi~ae 32 cedula• e a:.bir.drL ~l,ito• os Srs. : 
Jobim por 30 votos, Godoy por 29 e Cni~tlorro por 25. 

aBliACÇÃO Dia LBJ! 

~-Foram recebidas 34 cedula!< e s~hiram ~~~-Í\Q' os Sr~.: 
F. Oet&vianu por 31 votos, marqoez de S. Viéante por 28, 
Teixeira Jun1or por 1 O. 

BSUTUTICA, CÜ'!IBCI!BSB B COLOl'IÍSA~ÃO 

Foram rec11hidas 37 eedulas, o er.hiram eleito~ o~ Srs. : 
vieconde do Bom Retiro por 33 voto3, Meodõs de Al
meida .. por 3 t e Cruz· M;\chado por 19. 
,,~evendo, eleger.,.-sa a eommissão d? ns~embléa~ llr(l

vlnci~s, reconbeceu-se não havor,ma1s namoro, vtst: •. 'ó 
ee acharem, so.br~. 11. mesa 26 cedolas e o .Sr. p~osidMte 
declar.ou qae:não iPOdia proseguir 11 eleiçã~. 

Deu em segaidó par~ ordem do dia 7 : 
Continnaçilo da eleição d~s .corrl'>Jis:.ues, vot.llçiio da 

proposiçlte~ cujiL di~cas!ão ficoa encerrada na sessão de 27 
do mez proximo findo. . . 

3•. discn~sáo d~s proposi~iiB• da c.amarn d11s deputado~ 
ns •. 57, :186, 188 e 190 de 1873, eobra p~onõf,S. 

2• dita. de. 158 .. proposições .~a meMma caroara rucn· 
CÍODadas DOS p~receres da COIUWÍ69àO de fuenda Sob !\_S 

letras H e N de 1871, cnocedendo loteri~s para: obras de 
matrizes e.igrej.tu, hospitaes e a diversos o~la.belecimenlo~ 
pnblicos e., nesociaçG~s. . 

L~vanlou•se a·.eeS!ão á 1 hora. da tarde. 

.·.3• •e•síio 

EM 7 DE MAIO DE 1871). 

,ttlmeidn e A.!buql!orl!ue, Ln.rilo lle Mamaogua_po, Dias:_dA 
CHvnlho, Leitíl.o d:>. Cunha, bo.rão de Cnmargo·s, viacon<lu 
~e Ab~cté, Jobim, Jagnqibe, Chiehorro, Barros Barr~tn, 
parão dn L3gnull, h11rlio de M<~roim, Vieira da Silva, vi~
,c••n•le d11 ~luritib,, Dioiz, Teixeira Junior, visconde de 
iJS<therohy,_ Cruz itlachado, Godoy, vi~conde do Rio GrP.nde, . 
;visconde do Rio Brancn, bnt'ão de Cntegi~e, marqucz dA 
S. Vicc•nt-., baráo •l~ P:rap.;-ma, Mendes __ da Alm~id,., Paes 
ele M•md•)nca, N ao e, G"ocnlve~, Firmino, visconda de 
'snnz11 Franéo, ilnqna ô.~ Caxia1, Figueira d~ Mello, Jun
~ueirn, Antil.o, San•iva- ~ Cnnh\ Figneirodo': 

Coropareceram depois os Sra. Ucb<l.t Cav&lcanli, Z•I
;Mrias, Silvoir~ d&. Motta, vi1conde rio B"m !leliro, Pit
h·.~u•guá, F. Oct•.viuno o Rlbtiiro lia Lnt. 

Drix?..rnÍn dA conípnr~1·.er com ~ansa p•rticir~tla os 
;t;rs. cno•le d'' B·\•IP~n<ly. Fer!ltmd~~ d., Cnnha, Nabnco, 
-Pomp•w, uis•:oildfl do c~m:.rt;gibH, vis<:o!lde de C!l.raveiJag 
e vi-.,·.nnd~ de loh•liMiÍ<U. 

Deixara lu de ccwparecer ~em t~aus.\ J•articip~d?. o~. SrJ. 
b .rã9 de Souz" Qa<Jirnz, Pãnla Pe3so•, Silveira Lobo, 

:Sinirobú e vi!cr,nM do Soasmo~. 

O SB. P~ESIDBNTE ;,brig a se~sii.o. 

Leu--se "" acta dd saesito anteced~nte, o, oito havendo 
,qa~m S<'bra el11t fize~~~ llb!erv>lçiies,-:dfln-se por &ppro
;vad~. 

O Sn. 1_• sscRET!IIHl dell conta. do 21;gninte 

EXPEDIENTE 

Officio de 5 do corrente mt\l do 1 o se;,retllrio da. camara 
:d•ls Srs. depuladQs, c~romnnic;mda que a ditl camara pro
' cedeu á eloiçiio di\ me~â; qn~ d·:vo_ funccioua.r no corrente 
mtz, e Cor~m eleitos: presidente, o Sr. M'anoel Francisco 
Con êa ; vics-presideut<l, o~ Srs Antonio Jo!é Henriques, 
Jnaquim Pir<•:l M.1chndo Purt~lln o Aolo~io Gabriel' de 
Panl11 F':nso<:n ; 1 o sew.t•.rio, o Sr. Delphim Pinheiro 
Uchôa. Ciutrn; 2•, 3• o 4•, os Srs. João Javencio Ferrei~" 
rte Agui11.r, flhnoill Pinhfliro da ~lirnodt-. Ozorio e Heleodoro 
Joeé da Silva.-Ficou o Benado ioteirado. 

Düu• dilos d~ mesm ~ dlt!t., ~,, mesmo secretario, ,par
ticipando que' a diLa .Cilll\ara adoptou e vae dirigir fi. i!anc
ção imp;~rir.l as resoluções_ que cooclldem licença ao~ padro! 
Joilo Evaugelist•l de Carvalhn a Ao.looio Pareza de V as· 
concello~, e a enviar!r. pbll) senado, maudaudo conCerir o 
gráo de bacharel 1106 lllumnos da cxtinctr.. escola central.
Ficou o Mnado inteirad11. 

Outro de igu41 dat~ do mesmo secretario, remettendo 
o srguinte decreto : · 

A aesbmbléa gernl legislativa decrel11.: 
Art. nnico. E' approva.do o.Mcôrdo celebrado pelos 

PRBSIDBI'ICU. DO SI\, VISCUJSDB DB JAGU!RY. govornus do Bta$il e do Perú, em data de 11 de Fe'l'e• 
Summario.-EXPED!El'ITE.-PodidD de dispema. do' reiro do 1874, nc~r<:a dtl limilles eAire o lroperio e esta 

Sr.-·• Leitão d11. Co~ha.-Elti•-ão ,18 .t• ~ecretario.-' tlep_ablia, o cl:·s~liO mutua cte lerrilo~ios nas wugen~ di· 
r rdl~ e esqucrd~ ct11 rio Iça ou l'olom~yo. ÜIIDBII 110 llu .. -Eieiçilo d1•8 CGmn.isiii~s e as~emblé.•s: 

provinciaes.-- Orçamento.- Pensões e ordeuadoe.-- P~ço da C~>m"m <to~ depoLadJs, em 5 àe l\Iaio de 1875, 
Aposenladaria de Pedro Orlandini.- Peneõe~.- Lo- -tlc>noal Franci&eo Corrda, prtsidente.-Delfino PinhGiro 

. terias. de Ucl1da Cilllra, 1 • socr~ta.rio.- .Manoe! Pinheiro cls 
A's 1! horas da manhã fez-se a chamada e acharam-se' -Miranda O&orio, 20 secretario interin~. 

preeentee· 36 Sra. senadores, a saber : visconde de Jagnary, A' cummis3ão de collslilniçltv. 
·',j>' I 



8 Sessão em 7 de Maio 

Dito d~ 21 do mez proximo findo da presidenci11 d.1 • 
pro'lincia do Paraná, remettendo um exemplar do relatori·J 
apresonlad·J· á aeeembló~ legislativa daquella 11rovincia D•l 

aeesiio do corrente anno.-Ao archivo. 

PENSÕES 

Entrar.lm succassiT:lmante em 3• discussão e Coram ap ~ 
provadas para serem dirigida~ á sanCQiio imperial as pro
pooições da mesma camara d~ 1873 ns. õ7, 186, 188 e 
190 ~úbrn pensões. PEDIDO DE DI!PENSA. DO Sft. LEJTÃi DA. CUNIT! 

O SR. LEITÃO DA CUNHA (pela ordem):-
Sr. predidente, o senado h" do recordr•r-~e de. que n 1 

ses!ão du t 873, tendo en sido honrado c0m os seu~ vuto ~ 
para occapar o Jogar de 3• eecrehrio, mGtivo~ ponde
rosoe me obrigaram a pedir d!sptltlS~ desse hgar. Est•• 
motivos actuam boje como então, r.ccre!ceorJo o C!tad' 
precario de mioba !an>ie, que me inhib~ do exercer conve • 
nientemerite o Jogar de q• secretilrio, q·1e, como o se
nado sabe, impõe-me obripçõ~s, que ~ã~ tenho com ô 

simples senador. Por conseqnencia· peço a V. Ex. qu ~ 
consulte o senado se, C•lmo entilo, mo dispen!a do log 1 

dtJ 4• secretuio, para qu!.l fui cloito na sessão nltima. 
O SR. PftBSJDENTE:-Vou consultar o senado. 
Consultado o s~nado, foi npprovado o requerimento. 

ELEI~ÃO DE 4° ;'ECIIE'r.!.l\10 

Corrido novo escrutínio para 4° secrel:uio, foram re
cebidas 30 cedulas e foi elc•ito o Sr. Cruz Machado por 
13 votos. 

ORDE~I DO DIA 

LI.'TERI.U 

Seguiram ·!B Silccessivamente cm 2•. discussão, a qual 
ficou encerrada por Co~lta de numero para votar-!'le, as 
~eguintes propo1içõ~s da me~ma camiúa, mencionadas n'o 
porecer 11 t N d•1 c~mmi~•ãu de fazenda : 

N. '268, d,~; 29 d~ Abril d~ t 873, concedendo duas lo· 
t;rias cm benefici~ da capella do Nos!a SenhDra da Laz 
do Riacbuelo do Engenhu Novo. . 

N. 269, da me~ma data, cour.edendo tres loterias em 
b~veficio d•~ igreja9 matrizes da proviocia do Ma-
ranhão. · 

N. 273, de 30 de Abril d•J 1873, concedendo tre~ lo
terias em beueficio da9 obras da igreja iliiUriz da cidade 
da Paranaguâ, dú hospital da Miserlcordia da cidade de 
Coritih e da cusa da Misericordia da primeira das dilas 
cid&dee, na província. do Paraná. 

N. 276, de 7 de Maio de 1873, concedendo tres lo
teria.s em benroficio da igreja. in~~otriz d1 parDchia de Nossa 
Senhora da Conceiciio da cidade de S. Laiz do Ma-
ranhão. • 

N. 2 77, da mesma data, concedendo tres loterias ena 
r~vor d~> A.ssociacão dos Artistas Mecaoicos e Liberaee da 
província de' Pern'ambuco. '• 

N. 2 78, da mesma data concedendo ama loteria em 
Pro:;egniu a eleição das commisBõas e foram recebidas . favor da Associação Propagadora drl Instruc2ilo publica 

38 cedalas parn a de na pruvincia d~ P6rn<~mbuco. 

ELEIÇÃO DA.~ COMMIS;ÕES 

Astembléat provinciaes 

e sahiram eleitos 08 Srs.: viscnode do Bom Retiro por 
35 votos, visconde do Rio Grande !'O: 32 e Saraiv' 
por 18. 

Orfamento 

Foralll recebidau U cedul11õ e s;.biram eleitos Ob Srs. : 
Fernande8 da Cunha por 38 votoe, visconrfc d,, InbomeriiH 
por 38, Parannguà por 37, barão de Cotegipe por 36, 
visconde de SGuza Frr.nco por 3 61 Antão por 31 e mer
qllez de S. Vicente por 31. 

Pc'luJes e ordenado1 

Foram recebidas 36 cedolas e s~hirnm eleitos os Srs. 
Vieira da Silva por 32 votQ~, Loitão da Cunha por 29 ~ 
visconde de Nitlmoby por 23. 

APO.,El'ITAD!JRIA llll PEDRO l>RLANDINI 

Votou-se em 3• discussão e não fc;i l!pprov&da n pro· 
poeição da cam:~ra do~ Sre. deputados D. 78 do 1876 1 
concedendo aposentadoria a Pedr~ Orlandini. 

N. 279, dn mesma. data, concedendo duas loterias em 
beneficio das obra~ da igr~j a matriz da parocbia d~ Ceará
mirim, na proviqcia do Rio Graude do Norte. 

N. 280, da mesma data, concedendo quatro loterias em 
beneficio das obras da' igr~jas matrizes dai i'&rochias dns 
cida>!es do Serro ~ Rio Pardo, na proviacia de Minas 
Goraes. 

N. 281, da mesroa data, concedendo quatro loterias 
err. beneficio das nbras das matrizes das parochias de 
Ponso Alegre, c~ldas e Tre~ Pontas e ama em beneficio 
à o hospital de caridade da cidad~ de Caldas na' província 
de M•nae -Geracs. · 

N. 282,. da medma data, coacedendo quatro loterias, a 
saber.: ama para as obras db. igreja matriz da pa.rochia 
de Rezende, ama para as obras da igreja matriz da parll
chia da Barra Mansa, outra em beneficio da casa de cari
dade da cidade de Angra dos Reis e a quarta par11. a casa 
de caridade da villa de Pirahy, na. província du Rio de 
Janeiro. • 

N. 283, da mesma datn, cnncedendo quatro loterias em 
beneficio da9 obr~s da igreja m~~oLriz da parochia da capital 
da pr(,vincia d., Parahyba. 1 

N. 28·i, da mes,ma data, · cvnced~ndo quatro lotõrillS 
e~ndo àua~ p11r11 ae obra~ rlas n!atrizes das parocbias das 
vill~a de BeMvennto e :Sunta Cru~ c duas em beneficio do 
hospital da Mimicordia da cidade d&. Victoria, na provin• · 
cia do Espirita Santo. 
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N. 28õ, da mesma datn, concedendo quntro )t.teriag 
pelo plano dae da Snntn Casn ri,, Mi~rrit:r•rdin d·l C:drto 
em beo~ficio dns obra• do novo ho!pit:d da <trdt1rn ter•:•im 
dB N~s~11 Sechora do Carmu rla ci·larL rio Ri'> Griln:ll\ do 
Sol. 

beneficio rla8 obras da igrej~:o matriz da parochia da ci 
dado (;~ B ;rufim, Dt\ província de Minas. 

N. 30ll, do mr~1m:. .dl\tn, con~oi,udo uma loteria, er• 
b~nefit1Í<• du C'l•l·l uma das igr•jas matrizes das ·parochill· 
de S. Jo:lo d'EI·R•d, Arcn:á, Formig•, Pmmhy, na provin 

N. 289, de 9 de M.do d11 1873, conced~ndo oito lote- e i·• r~ ,,hn~s. 
ri~s em b~neficio da.s _obr.~s rl••> m;~ri~"" •k• t•·es ,aro- N. :1!3, tf,, 12 d" n1aio d~ 1873, conceden~o as M 
cbJ:tS ,j,, Cidade d11 C~<XLt'l, na provtnCil rlo M•>r?.llh~u. · 1 1 t r· d . c 11 · ri m"nl'"as 0 ph~ 

N 2
"0 d . d d . \ goHJ e'• O 1

\ I;~~~ : U·l•' !W.ri\ U 1
) Pg'IO ~ r;1 u r a~ 

. ;, , ~ meiHna tl .. ta, conrll ,80 0 qonlr·~ lolena~ d.;svultrhs da c:d•.do de Di,lmnnt.n•, um~ flm benP.flcio d• 
s~ndo doas par~ Cild'1 om do~ hosplln_'". de r.;ll'ldnrlo das c•da um do~ hospit:l8i das cidades dH Itabira e Ara<snahy 
clhdes rle MaceJó e ~eno:~o, ~a~ pcnvmcJa~ .•las Alag~?,s· e t•mbcm nm~ •·rn ben•.ficio de cada orna das igrej~: 

N. 291, da rnesm. d,t,,, cor•cadendo quat:o lut:ll ,,s, mati'ÍZP.> de Aras~<oahy Itinga Rio Pr~rdo e Sete Lagôás 
sendo·do:.e p11ra ae obrll.• da m·•tnz d• pr.roch1o1 da l:iáoh . . d M' ' ' 
Anna. e doas ern beneficio d;~ d>< n va ca9eiJ,, dt>·Arraial ,na fHOVJOCia ~ ma~. 
a• nr.rochia d·• Imp•;ratriz da proviocia. dr; Cilnrá, r N .. 407, de 21 ~a Jaoho de 1873, co.ncedeodo.qaat~· 

N. 292,.da ""'~ma data, rooeerteudo IJilatro )ot~ri~s Am loterias. em beneficio das obras de reco.nstrucç~o d~ ·,edl 
beneficio dae 11bra• dil igr•ja de No•sa Sr•nhora dt• Ner.es~ ficio •. qu1 ~e rundoo ••m M!.tiQSinho! de. Congoobas d• 
eid~de• da C"sa Forte, parochia rio Po~u d, Pu.,~.lla, na CampCi, prov'iecia de lllio,.s. 
província de· Pern•mbur.o. · N. 408, rl,, me~m11 d~t.\, concedendo doas loterias 8ii 

N. 293, da ine!rt.r• d:lt•:, concerlend11 doas lot9rhB em bsneflc1o ria igrrja mo.triz qa Santa Quiteria, na provincir 
brluefido d·lS obras ~a i~: fia m•tlriz do Nossc1 Senhora d"" de i'tlinn~. 
Dor~s da cidade <i11 TbcrrstM, na pr•Hiocirt :le Pil<ohy, · 

N. 29i, da mesm.1 dat:•, co•H·.edendo tres loteri<~ em N • 409, ili\ me~m~ dnt.l, r.oncedRndl uma .loteria pur 
aax:lio u.~ "bras d., capeila de Nos~!l Senhora do Roeario b~·nefiCill riv ho~pitnl do mi•eticordi;; !]:, •:itL,;Je rie L~nw-

geiras da provinci• de So:gipe. t~rm:. iJo Ayuraoea, província do !IIi nas. · 

N. 291), da mesma dat·•, c"ncerleritlo dons .loteri~s em N. 110 .ia mo~ma data, coocedendo d11as loterl~s eil• 
beneficio dan obr~~ d • ig1•i·• d~ S. Sc·bastiií•> quo s·o e•tá bane fi cio <hs ClMS rie ce.:idade dae cidadss . de Araunaby 
edifi~.aorto ~P. citlarlo de SilnlareJllr província do Pará. , e !UinaR Nova~ e a da fr,guozir. da Barra L~nga da pro-

N. 296, da mesrnr. rl.tta, r.oncedPn·:ltt quatro lot.;riaR n vincia rio M'ioa~. 
s~ber: ua:os p~ra as o:b•a" da igr~i·' m•triz d< puocbi., · N. 411. d.~ mesma data, concsdendo dlla!.loteria8 em 
da vlila. rl:. i>11r;ibyb~<. dtl Sol n''· provinci' dn Ri•• ri• Ja- henAficin da~ obras d·• igrej,, n~ntriz d" villa do Ce:uá-me• 
nrdro, o ri nas ~m banr.fi,~iu dns obrM da igr~ja matriz rl.1 rim. prnvinci'l rle Ri-a Granrle do Nnrt~. . 
pA.rocbia de S"nto Antnnio du Aventore1r .. , mooi::ipio rlo N. 112, ds. mtsrn·:, d:,ta, conc9dooda a~ .seguint~.s lo~ 
Mar drl He,pnnha na. pr.:vinl'ia rl•l ~r'Jin·" G•·r'"'~· t~ri.s•; du•s p~ra " p••tcimonio d< ·ca!l\ do ca.~i,Jad~. da 

N •· 297, d ., mesma :li< ta, r.onc•,de~du gftiS lot••IÍ?.~ em vi lia ri~ Dhmaoliu~, proviocia de M1oas e doM cm bene
beneficio tl:<s ob·;,s da ig.·ej' do N.>!'l!. Senbom d1 l'dutr., rir.io d•l collegio de orphríos do1. mesma cid~do. 
rle qu6 S'• FStá ediliconrlr. n~ ctd,lfld do Recir", pruvineill N. 413, d• mn~ma_ cidatl~, co.ncedeodo duas loterias pRra 
de Pdrnamboco. r "nxili" d'L~ obrns dtls ign•jas dai cidades de ltajobá e 

N. 298, d,, mesmn d11t .• , cooc~dendt> tíito lot"ria~, a Cbri;tioa, D\ provinC::: do 1\lina~. 
Baber: rJUhtro em bt•neliciv daS ·Dili Casa àe Mi.ericordi<>, ' N. 414, da mes1õ1a data, condendo as seguintes loteri3!! 
dor•·• para ~~~ obrM d11 ig-reja matriz da (lar.Jcbia de du•s ~:n ban~fi•:io das obras d& igreja matriz da cidade 
S. Gunc.do de Pedro II, e duas em bennficio da~ obrM ~e Pouso Alegre, província rle niinils Garaes, e um., para 
dH catb~tlral, tudo da p~ovincla de Matto Gro~so. c~~" am1 das igrPj'•s matrizes 1!:1 r.id•de de Caldas, da 

N. 299, da m•~ma data, coocodenrlu sdd loterias em rreg'Q<Zia da S. Gonç' lo d11 cid:.rle da Campanha n~ mr.Srnl\ 
ben<ficio do bo~pital d• Santa C~~<!a ri~ Misericordia de previoci•. · . 
Jllaceió de igual e~hbelecimsoto d• cid11de de Penedo, e N. -417, d~ 23 d~ Janho ~~~ 1871!, concedendo pua o 
dae ob;ns dd igr•i• matriz li• pHocbia. de No1ea Senhora aogmento do patrimonio d111 la!titutos.dos meninos céges 
do Pil•r, na prov10cia dns &l:tgôns. e surtlos modus 20 loteria!, seodo 1.0 para cada um desses 

N. 300, da mesma d:.t~, concedendo dons loterias em estnheiecimentos. · 
beneficio das c bras da igr•ja matriz da parocbia d& villa N. i 18, da mesrnu data, cencedando uma loteria á so~ 
Nova, na provinci11. ·<le Sergipe. . . ciedade Brasileira Eoslios .Litterarios, para auxilio do sa& 

N. SOt, da mesma data, cooced;ndo troe loterias cm bibliothoca e aulas nocturnas de in~trucç!to Jlrimaria e 
b.tneflcio do Lyc9o de nrtes e ollicioft dtt. província da !scood~ri11. · · . . 
Bnhia. N. 419, do mesm~ data, concedendo ma1s 20 lotenas 

N. 302, dn mesma data, concedendr> uma loteria em ç~~ra ~> continuação das obras da nova igreja. matriz da 
beneficio das obra~ d! igr~jn matri: d;~ paruchia do Ser- rr~gn~zi• dn Nossa Seobora de S•nt'Anna.. · 
ranos, na provioci11 do !Uinrls Gerae!. · · · N. 420, d11 m~~m,l dat~, cencede~do quatro loterias em 

N. 303, da mesma d,,ta, concedendo do~! loterias em benHfiCJo d.;~ obraR d" hoajlltal do~ nllienados da cidade de 
beneficio da~ obra~ da iproja m~tri~ d,, puochia. diL cidade l'urto Al~gre, provirrcia dn 5:. l'odro do Rio Gra)\de do 8111 
do Juiz do Fórn, na província do Min·~. n quatro em beo(·fi~i" d11s obras do hospital de carid.ado 

N. 304, da mesma data, concedendo duas lotoriM em . do Rio Grnodo da mo!ma proviacia. 

2 
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N. 422, da mesma data, concedendo uma loteria em be• N. 463, de. 12 de Junho de 1873, concedendo quatro 
ueficio da igreja matriz da cidade da Parahybnna, província loteria~ em beneficio das casas de caridade daa cidades de · 
de S. Paulo. · Minas Novas e Arassnahy, proviocia de Mioaa Geraes. 

N. 4513, da mesma data, concedendo as seguintes lote- N. 464, da mesma data, concedendo uma loteria a cada 
rias: Ire• em beneficio das obras da Santa' Casa de Mise- uma das Igrejas matrizes das parocbias de Nazare1b, 
rícordia da cidade de Nazaretb, provlncia da Bshia; e tres Lavru, S. João li'EI-Rei, Oliveira, Formiga, Tamaodná, 
para a de Misericordia da cidade de Valença, na mesma Araxá e P1umby, todas da província de Minas Geraes. 
província. . . N. 46l'í, da mesma data, coocedend~» cinco loterias para 

N. 425, da mesma data, concedendo quatro loterJa.s em· a Santa Casa de Misericordia da cidade do Recife, pro
beneficio da irmandade do Santi11imo Sacramento da fre• vincia de Pernambuco. 
guezla da Sé da cidade de Cuyabá, província de Matto N •66 d d 1 ~ d quatr.o lo.terJ'as Grosso -· - . "' , a mesma a a, conceaeo o 

N. ,ÚlG, da mesma data, concedendo doas lot~rias em ao ~os_pital de_ beneficenci" brasileira de Porto Alegre, 
. beneficio das obras. da igreja da villa da Barra, na pro- provxnCJa do RIO Grande do Sul. I 

vincia da Ballia. ' . , . N. 467, da mesma data, concedendo duas loterias para 
N. 4!18, da mesma data,. concedendo duas loterias em as obras da igreja mdriz de Nossa Senhora da Gloria da. 

beneficio das obras da igreja matriz da cidade de Meia Córte. 
Ponte na prol'incia de Goyaz. : . . N. i68, da mesma data, eoncede.ndo quatro loterias, 

N. ~519, da mesma data, concedendo, doas loterias em sendo doas para a igreja matriz de Santa Anna do Catü 
beneficio da igreja matriz de S. Gonçalo da Batalha, na e duas para a de S. Sebastião ambas da .Província da 
província do Piauby. Babia • 

. ·~· N. 430, da mesma data, concedendo uma loteria em N. 469, .dll mesma data, concedendo quatro loteriaa 
beneficio . de cada uma das Igrejas matrizes-da cidade de para a constrocção de casas de instrucção nas freguezias 
Itajubá, Cbristioa, Baepeody, Mar de Haspanha e S. Gon- de Pedro II e Livramento em Coyabá, provlocia de 
çalo da Campanha, na -provineia de Mina! Geraes . Jllatto Grosso. 

N. 431, da. mesma data, concedendo uma loteria N. 471, da mesma data, concedendo doas loterias em· 
para as obras da igreja matriz do. Pão de A8sucar, pro- beneficio das obras da Santa Casa de Misericordia da ca
vincia das A.lagóas, e outra em benefici-o· da igreja matriz pital de S. P~tolo. 
de Traipú, na mesma província. N. ·4 70, da mesma data, co:~cedendo quatro loterias . 

N. i32, da mesma · data, concedendo duas loterias a para as obru das Igrejas matrizes da11 farochias da pro
c~da uma d11.1 igrejas matrizes do Riachão, Campos do vincia de Santa Catbarina. 
~10 Leal, .Lagarto, llabaiaaioha e Simão Dias, da proviu- N. 472, da me<ma data. concedendo cinco loterias á 
c1a de Sergipe. . · Santa Casa de Jtlisericordia de. Pelotas, província do Rio 

N. 483, da mesma data, concedendo uma loteria. em Grande do Sul. 
b~ueflcio dae obras da igreja matriz de Cacapa.va, da pro- N: 539, de 11 de Agosto de 1873, concedendo duas. 
vmcia de S. Pa'lllo. · • loterias para auxilio das obraa da capella de S. Sebastião 

N.• 4U, de 27 de Junho de 1873, concedendo as se- dll Amazonas. . 
gnintes loterias: duas em beneficio das obras da· igrej• N. lii7, da mesma data, concedendo li loterias á ao
matriz d3 cidade de Tamandoá prnincia de Minas Ge- ciedade Brasileira de Beneficencill, fundada no Rio de 
raes, duas para as obras da igreja matriz de S. João Janeiro. . 
d'El-Rei, uma para as da igreja de S. Francisco de Assis, Ns. l'í49, de 19 de Agosto de 1878, concedendo 
doas par.a o hos!lital da mesericordia da mencionada c i- 1 O lolslrias para u obras da igreja matriz de S. Fran· 
dllde. . . . cieco Xavier do Engenho-Velho desta Cllr.te. · 

N. 41'i4, de 11 de Julho de 1873, concedendo duas lo- .. N. 561, da mesma data, coocedendo uma loteria para 
~erias para a. edificação lia capella de Santa Anua na Ti- as obras da matriz da freguezia de Souré, proviocia do 
Juca, e de uma casa para servir de escola de instrnccão Ceará: . 
primaria dos dous 1exos naquella localidade. · • N. 568, de 22 de Agosto lle 1873, concedeado qua• 

N. 41H>, da mesma data, concedendo !quatro loteria8 tro loterias em beneficio das obras da Igreja matriz de 
para auxilio das obras do collegio de Mattosinhos S. Domingos a capella do Rio de Ja_neiro. 
de ~ongonhas do Campo, quatro para o eatabelecimento N. l'í69, da mesma data, concedendo doas loterias em 
de 1rmile• dó c1uidade da cidade de Marianna doas para beneficio da.. igreja de S. Pedro Gonçalves da, capital da 
as obras da igreja matriz da villa do Rfo Pardo, e uma t•arahyba do Norte. . · 
para as d& matriz do Porto Santo, na província de Minas N. õ70, da mesma data, concedendo umá loteria em 
Geraes. beoeficio das ehras da igreja da matriz do Passatempo em 

N. 4l'íG, da mesma dats, concedendo quatro · loteriu a M11iu Geraes. 
cada um dos hospitaes de caridade d caaas de misericordia N. ti71, da mesma data, concedendo cinco loterias em 
de Sabará, Itabira, Pitaoguy, Cunello e Santl\ Luzia, na beneficio das obras du igreja matriz de Nossa Senhora das 
proviocia de Minas Geraes. Dôres da cid~~ode de Theresioa de Piauhy. 

N. 457, da mesma data, concedendo quatro loterias em N. 572, da mesma data, concedendo doas loterias em 
beneficio das obras da igreja. de S. Gon2alo Garcia do beneficio das obras da igreja matriz de Arllas, provincia. 
Rio de Janeiro. , de S. Paulo. · 
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N. 1173, da ·mesma datà, concedendo quatro loterias -ás claasea operarias da freguezia de S. 1olo Bapwta da 
em beneficio do rocolhimento de Nossa Senhora da An-: Lag4a, município da C4rte. 
nunclaçlto e Remedios do Maranhiio. · N. tS, da mesma data, concedendo doas loterias, cujo 

N. 57 4, da mesma data, concedendo daa.s loterias em beneficio terá applicado ao patrimonio da sociedade Unilo 
beneficio das obras d& Santa Casa de Misericordia de Gaa- Aca_demica, estsbelecida na COrte, para auxiliar os estu-
ratingaetá, província de S. Paulo. dantes pobres da actual escola Polytecbnlca. 

N. li75, da mesma data, concedendo daae loteri&s em . · N. SI,· de 13 de lanho de 18", concedendo ama lo.: 
beneficio da Santa Casa. de Misericordia da província do teria para auxilio du obraa do monumento á memoria do 
lllaraohlo. · · poeta Aotonio Gonçalves Dias na provin•cia do Maraohito, 

N 576, da mesma data, concedeodo duas loterias em N. 35, da. mesma 'data, coocedendo doaa loterias em 
beneficio das obras de. cada ama das .matrizes da cidade beneficio dali'·obras da matriz da cidade de Ubá, protincia 
do Pilar e das villas do Passo de Camaragipe e Porto de de ·Minas Geraes. · · .. 
Pedras nas Alsg6as, da as para. a Santa Cása de llliseri- N. 36, da mesma data, concedendo daaa. loteriu em 
eordia da respectiva capital. . beneficio das obras da 'igreja ~;~~atriz de Nosaa. Senhora da 

N. 577, da mesma data, concedendo cinco loterias para da Conceiçio d& cidade de Sobral, da provioci.a do Saará. 
reconstracçito á igreja matriz da cidade do. Mar de Hes- N.- 37, da mesma data, concedendo daas loterias em 
p~oha, província de Minas G.eraes. beneficio da Socie.dade Propagadora da Ioatracçlo. da pro-

N. 1178, da mesma data, concedendo quatro loterias vincia de Sergipe. · . . ' · 
para conclosito das obras da matriz do Parahyhana, pro- N. 38, da mesma data, concedendo uma loteria em 
viocia de Minas Geraes. , beneficio da Igreja· do districto de Camboxina, munieipio 

N. 1179, da mesma data, concedendo ama loteria para da Campanha, providcia de.lllinaa Geraea. · 
cada ama das igrejas matriz11w das freguezias de Traipú e N. 39, da 10esma ·data, concedendo 10 loteriaa ·para 
Pito de Assacar, nas Alagóas. coocluslo das obras, da lgrtija matriz da fre,aezia: de 

N. 1180, da mesma data, concedendo doas loterias em S. Joiio Baptista da Lagóa, município da Côrte. · 
beneficio da casa de caridade da cidade da Barra Manaa, N. 40; da mesma, data concedendo dez loteriae, daaa 
província do Rio de Janeiro. para cada o ma das igrejas matrizee de Santo . Antonio 

N. 581, da mesma data, concedendo dou loterias em de Joiz de Fóra, Nossa. Senhora. da Conceiçito do Rio 
beneficio de cada ama das casas de Caridade das, , cidades Novo e S. Sebastião da Leopoldina, • quatro. para as 
do Serro e ·da. hab1ra, pro•Jocia. de Minas Geraes. obras da igreja matriz de Santo Antonio da cidade do 

N. 582, da mesma da.t~a, concedendo duu loteri&s em Mar de Hespanha, na. pro,incia de Minas Geraea. 
beneficio do hospital' de ·santô Antonio da cidade de Bar- N. U, da mesm& ·data, eencedeodo, tree loterias em 
bacana, província de Minas Geraes. beneficio das obras da igreja matriz de Nossa Senhora doa · 

N. 583, da 'mesma data, concedendo daas loterias em Remedios da villa d111 Catole do Rocha, na proviaeia d& 
beneficio da casa de Ca.ridade de Arassoaby, Congonhas do ·Parahyba. . · . . . 
Campo, e ~a igreja de S. Francisco de Paola da ciqade de N. 42, da masma. data, concedendo dau loteria~ em 
Minas"'Novas, pr\)viocia de Minas Geraes. beneficio daR obras da igreja matriz de Nosaa Seahora de 

N. 584, de 23 de Agosto de 1873, concedendo doas lo- Rosario de Paranagaá, província do Paraai. 
terias em beneficio do Lycêo de Arles e Officios da pro- N:. 43, da. .mesma. data, concedendo duas loteriaa _ em 
viocia da: Babia. beneficio das. obras do hospital de misericordia dai cidades 

N. 585; da mesma data, concedendo> 10 loterias para. de Coritiba e Paranaguá, na província. do Paraná, .. , .. 
reedi~caclto du matrizes das fregoezias do Bom Conselho t N~ U, de 15·de Junho de 187i, conced~odo .·de& lote
e Jeremuà.bo da. Babia. · . riu para a conclasito das obraa da igreja matriz da frew 

N. 58G, da mesma data, concedendo Üma loteria para gaezia-de .N. S. da ConceiçltO' dü Engenho Nov.o, mani-
as obras da matriz das Mercês, do Pomba, província de cipio da C6~te. . 
Mioas-Geraes. N. iS, de 16 de lunbo de 1871; concedendo dua1 10.;. 

N. 587, da. mesma data, concedendo daas loterias tenas em beneficio de ca.da uma das. seguintes sociedades: 
para. o hospitr.l da cidade de Lorena, província de União e Benillcecia e Uoi&o Beneficente, Commercio:: e 
S. Paulo. ' Artes. , : • . .. . .. . 

N.-13, de 5 de Ja11ho de 1874, concedendo dez loterias N. I!J, da mesma datá, concedendo duas loterias em 
em beneficio das obras d11, igreja matriz de Noss& Se-' beneficio das obras· da. igreja d' Imperial irmandade de 
nhora da Gloria do ·município da COrte. Nossa Senhora da Gloria do Oateira desta. C4rte.- · 

N. U., da mesma data, concedendo 11eis loterias para . N. 61,. de 19 dé Junho de 187 i, concedendo seis lo--
. a.agmento do patrimonio da. Imperial devoçiio de Nossa terias, destina.das a coaclasiio das· obras da capella de 
Senhora da Piedade, institoida na igreja de Santa Cruz S. J~s~ _e Nossa. Senhora das Dôres .no Andarahy Grande, 
do~ militares nesta. Côrte, munJclplo , da COrte, e á compra de paramentos e alfaias 

N. 21, de 10 de J110ho de 1874, concedendo trea lote- pa.ra.· a mesma capella. · . 
rias em beneficio do patrimonio da devo~iio de Nossa Se- N. 65, da. mesma data, concedendo daas ·Joteriu e~a 
nbora da Piedade da i!'reja do Santíssimo Sacramento do beneficio da igreja matriz de S.'Francisco da1·Chagas da. 
município da COrte. ·villa. da Ba.rra do Rio Grande. 

N. 22, da mesma data, concedendo cinco loterias em N. 80, de 26 de Janbo de 187i, concedendo daas lote• 
beneficio d~ escola nocturna Propagadora da lnalrac~iio _ rias ~ara conclqaito da~ o~ras da içre~a de Nossa Sonh~r, 
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d~s Necessidades da Casa Forte da: proviocia de Poroam- Grande, oo mooicipio de Juiz de Fóra, !Jroviocia de Minas 
boco. . Geraee. ·, , 

N. 'ioi, de !6 de Jooho de 1874, coocedeodo.á' Socie- N .. 167, da me$1\& data, concedendo duas lote~ia~. de~-
dade de Beoeftcencia dos Artistas, n'l arsenal de blarioha tioad~s á co.mpra de alf~ias .~ p..ramonto.~ para nd igrejaa 
d11 C6rte, Ires loteriae, dae qoaee ee extrllhirá orna aonu- matriz~s da capital da província rl" Pi~~by._ · 
almeote. · · 1 N. 168, da meem~ do&a, concedendo du~a lol~ri11s p~ra 

N. tit; de !.7 de Jonbo de 187(, coocedeod~. o ma con~trucçilo 'das obras da igrFja matriz _de No~e11 Senb~ra 
)óteria em beneficio das obras da igreja matriz da cid•de d& Cour.•içAo da5 B;mas, na p!ovioci;, de Piaoby ... 
d<l_ Campanha,. e outra em berieOcio do cofre da Santa N. 169, da mesma data, cooc.edendo duaalot~ri~s ,em 
c~~~~ de l!lisericordia da mesma cidade, proviocia de Minas bentficio do Asyló dts meninas d~svalidas, oa provinda 
G de SergipP. ~ eraes. d 1 · . N 170, da·m.•sma d>lll, !'Oncõden ,o doas olenas .em 

N. 112, da me~ma data, concedendo quatro lotP.rlas em b1oeficiu do R~colbim 1 oto de No~~o Senbor .. dos Humildes, 
beneficio das_ ~bras da ig~~ja. matriz de Nossa Senhora da~, na cidad~ de Snnto Amaro, p n•Viucia dá. Babi~. ·: :· ~ _ 
Navea, na cap1tal da pro~IDCia do Parabyba. N. 171, da mesooa data, conc.,deodo .duas loterias por11 

N·. 1 t 3, da me8ma data, concede.ndo cinco lo lerias em conclu,ào dad obras da igrej.• matriz .ele Nossa Senhora do 
beneOcio da Imperial Sociedade Auxili~dora das Artes Bomsocc~sso, "" província de lllinn8 G-rae~, e caoalisaç!io 
Mer.;;nica~, Liberaes e b~oefic~nte. de "gu~ Di\ me~ma província. , 

N. 114, dll·mesma 1lub, concHdeodo duas loterias em. N. 177, da 18 de Julbo da 1874, C•1ncedeodo doa~ 
beneficio do Puotbeoo Littenrio da Cilpital da província lotaria~ pnm concln1ã:·> d~e obr;l~ <Ja igr~j• . mntri_z.de 
de S. Petlro do Rio Grande do Sol.· _ R. 1Uigu111 e.NoH~a Senhora dus ~r;H.er8s •lu, Extrawl•z,, da 

N 129, de 30 de Junho de 1874, ~onceéendo 20 lo· Vtlla. tio C~ará-ooerim. província ocl Rio Grnnde do Norte. 
terias aeudo 10 para I< fuod1•Çii·· do ~atrimonio dól 3550- N. 178, d~ IUP.Hua- data, concedendo qualr~, ·lot_~r,iiiN 
ciaç1!o Promotora da Inotrucção, inaogorad~ nestil Côrt~, em beMficio d:IB obr·•• d .. igrfja do Sonho r s~ulo Cbrieto 
e 10 destinadas ao p11trimoniu da a~sociu~ão Promotora dcs Mtlegr~s, u:• Côrt~, pH_ra compra de ~lhiM e para-
de'·lnstroccão de:meniaas, inaogur.cda oeet~ Córte. me~<tos rlr-,tin~do~ á mesma igrej~> . . _ 

N. 1so: da meema dai", coocodeodo quatro loterias em N. 17!), d-. •nt•s.m~r. drtta, coocedeud" ciu<s l•:teri1_1S em. 
beneficio ·da Santa Cnea de Misericardia d:; cid~de da b~ueficiu i! a ·assacincão (Jrcmctora da in~_trucçãl\. publfca 
Feira de Saot'Anua, provinci~ da B•bia. da prr,vin~-i~ d~ Pêroarabaco, um., ao lo!tit'ut~ ·Hi~~orico 

N. :146,'-de 10 de Jolho de 1871, cr.oced~odo don6 1 G-.ogr-pbic,, Pern~>mbucaoo e drus v~ra auxjliar a cous
,]oteril&ll. em beneficio da igrtja · do Sr. dos Martyrilló d& rn I!Çãu do edificio dAstiurtdo ao Lyceu de Artes e Oflicion 

- cidade dB M~ceió, proviucia das Alagô,\8. ua ... etm~ província. 
N. 147; da mesma data, concedendo do;;s loterias para N. 180, da mMmil d;,ta, concedendo dnas loterirlS e01 

cooclusão das obras da igreja matriz de S. Francisca· d" · beoeti~iu da ir,rfjJ u:~r.triz de Nossa ~e~bora da _Conceição 
Paola-·de Ouro Fioo, em Pouso Alegre, província do Minae d" cidade de S _ Leopoldo, oa prov1nc1a do ll10 Grande 
Ger11es. _ ed·· Snl. . , : · · 

N ... 159, de 14 de lolbo de 187j, coocedeodl) d(>Zfl N. _181, d~ nH·Sitlll dal;•, cooc6dendo. duae loteiiaa em 
·Joteriaa em beneficio la casa da presJdeocia da capital da. b~tH·fiéio d11 Santa GaM de CdrirJade de Diamllntioa, pro-
província da Babia. vioc1.~ d" Minas Gerae~. : . 
· · N. t 60, da mesma data, concedendo duas loterias em N. 183, de 20 de Julho d6 t-87 4, concedendo ~uas . 
benificio da. Saota Casa da Miserir.>~rdi11 d:• cidade d,, loterias ~m bt,nefido da Socied8do Ama o te da I11strocçiio, 
Nazareth' e.·. outras duas pam a s~otn C&s.a de M.i.soricordia · nest11 C6~te. . .. : ::. . . 
da cidade de VAlença província da Babi~. _ .N. 18<1, dil. mt?sm;~ data, c .. ncsd~odo dez leter1as pa1·a 

N. 161, da mesma data, conced~ndo duas loterias tm a ccnstrncciico rJ,, <1dificio de~tinndo o;.o loetiloto de surdos· 
benaficio do Lycéo do Artes e Oflicio' da pro.vincia d:, modos o•,~t".. Côrte. . , . . 

· Babia. N. 19.3, d11 21 de Julho d~ 1874, ••ouc~dendo cinco lote-
N. 162, da mesma. data, concedendo qn11tro [.;tcriM ri·&~ em beneficio das aulas de bum,tnidadee e pbal'ruacia 

. para clinclo~1!o. das ()bras da. igreja. matriz d' Noss~ Se-
1 

du lustitulo plla.rmac•utico desta. Côrte.,.. . _ 
nlwra.-<W-Roaario do. Pilar, nn provmcia d;cB Aiagoa.. N. 19 4, >1 11• medmiL data, conced~udo du11s lvt~ma• p&ra 

N. 1.63, da m~sma data, concedendo dua~ loteriaH par;; a cuuclasãu oas obr:1s'•la igreja matriz de Santo Amaro, 
fundação de um bo~i>ita.l de caridade na cia:.du dd Lavras, 'oa província de Sergipe. · 
proviocia de JUinas .Gerae8. N. 191J, da me~nH• dl•t•, eoocftdendo ~os segninleft ~ote-

N. 164, da· mesma data, concedendo um~ loteria eni riM : dua~ (l'nr.~ o hospital de caridade da cidade da Ln
beooOcio das obras da igreja matriz da·Villa do Prata,. guo:• e uma pMa 0 da cidade de S. Franchco, provin·cia 
e outra para as obras d~s igrejas matrizes, de Lr.vraR, 1 de Saot11 Catba~iua. • 
Oliveira .c Uberaba, n' província do Mioas-Gerac~. : N. 196, da me~ma data, concedendo as eegninteH lo
' N. 166, da mesma data, .concedendo lí JoteriiiS para , toriu : dna~ p11r11 a" obr11s da igrAjll malri~ d~ S. Pe
eouclos!Io das obus da igr1•ja matriz de S. Bento dn I dro e S. Paulo da Parahyba do Sul, pro.vhcia do Rio 

_.cidade de Tamooduá, provincla d~ Mioae-(l-eraee. · . : de Janeiro, duas Jlafll ae ~bras da igreja matriz, dd NI.'8Bil 
N.- 166,. da mesma data, eoocedeodo 2 loterias em · Senhora da Pcoba da cidade do Crato, proviQcia do 

beoeficio das obras da Cllpella de SaoL' ÂDDa da Vargeni , Ceará. ' ·· · · 
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N. 197, da me~ma daia, concedendo tr11.:~ loteria! em 
beneficio das igrejas matrizes de Noesa Senhora dd Cnn• 
ceição d~ S, José do· Rio Fnrm11so e Nessa Senhora d11 
PiJrificacão de S. Gonci1lo d6 U11a ;,. Nossa Senhora' da 
Couc~ição de Seriuhaobhrn d;v'provincj,, clu' Pernambuco. 

N, 198, da mesma datt1 1 C•lnC<Hlendo un•a ftjt<..ria NÍI 

· b~uefic:io 'da~ obr~s d~ matriz e igr•ja de Nos~a Senhora 
da Ajod" de CaÇl•phV•I, Jlr'ovipci" a~ S. P~ulo. · · 

N. 199, il~> mesma d~<t<, c~onc<•deudo duu• ·lo ui rias em. 
henefici11. dri' Sauta C•s11 d~ Mise:'icordia da cidade de 
Tbare!ina. da provioci·~ de S. Paulo. . 

N. 200, da meslllo. d11t~, concedendo duas lote riaa em 
:beneficio das obraG da igrej11 Miltriz dó S. 'Gonçalo da 
Cimp'anha, província de M10as G .. nú:s. · , 

N. 201, da meso& dat:., concedendo uma loteria em 
beneficio da igreja matriz do Sauto A~toniu da Po.rahybo-
na, proviocia de IL Paul<~. ~ · 

N, 202, d~ mesma dat~, coucedendo as aegointee lote
riu·: um• p~ra a.axiliu d .. s obras do h•>spital da cidad~ d~ 
Corityb1 '' cotra.:em ben~fic o d:\ C•sa d3- C~rida1e da. ci
darl" de Pnranagoã, provinda d~ P .• r,.uà .. 

N. 203, da m~"ua d.,t·•. caocMiendo 10 loterias para 11 

food&ção d•> :p•~rimol)io d~> Escoln. Normál, creada ua·Côrte, 
regida pel''" iustruc~ões qQ~ acompanbam o avidq de 24 do 

'Marco de 1874. . . · ·~ 

guary, Alrneida e Albuquerque, baril.o de ,Mamanguapo. 
Dias de Carvalho, Cruz Machado, ·visconde de_ Abacté, 
'i>nrana~uã, Barro~ Barreto, J'aguaribe, viseonde dA Mu
:ritib!\, barão de Cot•gipe, visconde do Rio Grande, ·Dioiz, 
Figoeir.i. cie ·M~IIo, Nunes Gnnçahes, Mendes de Almeida, 
,'Jobiuo, Antiln, Leit~·· dn Conh~, Zacariu, Silveira ~obo, 
:Canba Figueiredo; Ucbôa · Cnalca.oti, Junqueira, Godoy. 
F .. Octa,iaoo e VISconde do Rio Branco.\ · 

, DeixarAm de compa~ecer com causa paríicipada oa Srs. 
'Cbtcborro;l-bari'ill de Cam•rgo~, conde de Baependy,~- Fir• 

· ttÍino, Paee d~· Meodoo·ça, Ribeiro diL Luz, Nabuco, Pompeu, 
'visconde d,, Bom Retiro, vi~r.ondH de Camaragibe, viacoode 
·de Car. vella!:, viscôndo de lobomerim. 

· Deixaraiti de ~.cmparecer eem cnosa pnrti'6ipada os Srs. 
b~rã" da Laguna, h•rão de Ma.roim, barão de Pirapama, 

. barão de Souza Queiroz, Duque de Caxia~, Paula Peseoa, 

. Teixeira Jnnior,.:Sinimhu Fernandes da Cunha, Saraiva, 
Silvoira ·.da Mo: ta, Vieim. d~ Silva, marqoex de S. Vicente, 

. •isco ode de Nit~erouy, visconde .de Souza Franco e Vil

. coada de Soa~sona. 

. 0 Sa. 1° BECRETARI O deu CO!'!ta do aeguinte . 

EXPEDIENTE 

N: 204, da mesmll d,;h,, con·cedendu qur.iro' Ieot~ri~&s 
para auxilio dds u:oosiçõe~ iodu;triae;, pr"rriovidas. pel" Ollicio · d~ 5 do corret•t~. do to ·secretario da camara · 
.Sociad:~d~·. l'atriotica Du:a· do' Setembro, D!ic ~i!JVi~cta d~ do• Sr~· deputados, partic•pando que a di h cam1ua adop
Pero'amhoco. · · . . . too e ·v ao dirigir á ~aoc~ão im)Jerial as. resoluções relati-

N .. 205,' da mesllla !Jata, conce.dendo' riuas lot8rinR· para vns nos v~ncrmentoe do CMtador da ca.mara municipal· 
a conclusão dae' obras da igreja matriz da fregoezia d~ destll Côrt;, 6 1109 dr.s to• e 2•• escripturarios da directo
'isant'AÓnll desta Côrt~. · · -ria das cbru publicas da mesma camàra.- Ficou o ae

nado intairndo. N. 213, de 29 de Julho de 1874, cnnc~dendú ·quatro 
loterias em berí~ficio das obrao do A•ylo das Viuva~ 'lu- Dtto <lo mioi!terio da. gu<rra, da mesma data, remet-
vafi'das d"sta COrte. tendo 50 ex6mplares d.• propo•t&, hpresenlada a camara 

N ~14, da mesn-ta dr..ta, coucedilfldij duas loteria~ pnr:o dcs Sr •. dapntado~. fixando' A~ Corças', de terra para o 
a conclueão das obras ll~> i;::roja matrh; d;). Nr.~~n· ~c- aono fioaneeiro de 1876 a 1877.-A distribuir. 

· Jihom da Cou(eiçi'io d,e llhoáos, provrncia do Anli•ZOUflS. Oito de 7 do corrente, do t• secretario !ta c~t.Õlara 4oa 
·N; 207, de 13 de Agosto· d9 1874, eoncederulo <luas 1 Srs. deputados remetlendo 1> ae·guiote propoaição • · 

Ioteria.s em bAoêllcío d• 1gn•ja de :S. ~'rnrlcieco_'de P.~nla. 1 , ' • • 

da cid~dA de Ouro Preto ·e um>• em beoeücio da Sodudau" /. A aesnmble'l. garal re8olve : 
Propagadora da lomucção Poblic:~, da cidade de Ubá, pro- Art. 1.0 E' 'aoprov~d•a npnseotadoria concedida por 
viocia de Mio~s Geraes. dccroto de 2 rlo Agosto -de 1873, ao secretario da 

1
pro-

E6golada a Qrdem du dia, o Sr. pr,sidodta deu a ~c-: v10dr. d" S. Paulo, bacharel João Carlos da Silva·T~IIes, 
·guint~ p11r1>. 8. · com o vrdeu~,jo que lho competir. ' 

Terc;i·ra ·di•cu~sã .. da pm;•o•ição ,da catn•~rt. ,; 0 ~ depu. r· •· 'ICW> revoga as as 18P081Ç e~ em coolrario. 
Votacfio aus propo.icõe~, •.~uja discuo;ão ficoo tliiCoFrad.1,1 A 1 ., 0 F d d' · ii · · · · 

tados, permituudo que Ud bru>ileiou~ lurm~do~ ror fr.cul- l'nço d~ c·m~nt de~ d~putado•, em 7 do MAio d~ 1875. 
dades e~Úun4•'iras, r;.os"am llntrar _llill coucuroo para oppo-1 -Aianoel Jl'ranci:co Cor.r~a, presidentP.-Oe!fino Pinheiro 
sit~r·s olentM. · ; de Uch(Ja. Cintra, 1° ~ecret&rio.- ~oão Jut1encío .l'eri'eira 

ll~qnerim!lnlos adi:.rlus por orüem do t>ca ~pr~so~.- de Aguiar, 2° 11acr~tario. 
ta~ão.. . Officio d,, 17 do ooez proximo Iludo, do vLre-presideole 

Lev<tntou-.;~ a ~cs~ão ás 2 hor;~:J <l'-1 t•\rd1;, : da província do Cear;\., remettondo do.us exemplares do 

ACTA. E~l 8 DE MAIO DE 18,75 
I
" r~hilorin com que o presidente passou-lhe a administra

cão, -Ao archivo. · · . , 
; • Ootro dll me~m11 dnt11, do vice-presidente da pr~vincia 

do Para, rolllellendo dons exemplhres do relatorio com 
que o preAiner•te passou-lho a administração e do·que apre-

PRRStDBNGIA u .. SK. VtsCONDB DG JAGUARY I seutou a 1· s~emble, proviucial por occaeillo da aber11ua d~ 
A's 11 hora~ da m1•nhil fez-se a t\hnmllda .o achando-,o ~eesão.-Ao archivo • 

?recoo\oc 27 Src1 eon!ldor~3 a ~dw1 : viscondo do Ja- O S11. 2° SllGRRTAIIIO leu o ~o9uiol1,1 
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l'!IIECBll D4 IIIBS.l 

PublicafãO dos debater. 

A mesa, em virtude da. re8olor.llo do seaa.do de 16 dH 
Abril proximo pa.ssado, qne a. au'torisou a contratar corro 
o Diario do Bio de Janeiro, sob aovas ba.ees, a publi

Eltl'BDIBNTB 

Doze ollicios, sendo um de 5 e 11 de 7 do corrente, 
do 1 o secret11rio da camara dos Srs. deputados, . remei
tendo as seguintes propoeições : 

A assembléa geral r_esolve : 

caçilo doe dtbatts, tem procurado cumprir as ordens do Art. 1.• São concedidas qu~tro loterias para os cou
•enado, não obstante as ditllculdll.d~s práticas do melhora- c11rtos de que •precisa a igreja matriz de S. José desta 
mento resolvido. Côrte, e para compra de seus paramentos 

Eotrchnto, tendo a em preza do Diario do Bio de Janeiro Art. 2.° Fic~m revoglldas as disposições em contrario. 
de8elilp11nh.ado os dA veres que lhe incumbira o cootrato de Paço da camara dos depntados, em li de Maio de 1875 • 
i8 de MaiO de 1874: · -tfanoel Fraflcisco Corr~a, presidente.- Delphiflo-Pi-

A mesa propõe : nheiro de de Ulhtia Cifltra, 1° eecretuio.-/oão Juvencio 
Que se·concidere em vigor t dito contrato de 1874 Ferreira de Aguiar, 2• secretario. 

desae a seseilo extraordioaria até que o novo · seja A' commissão de fazenda. 
assignado. . A assemblé~~o geral resolve : 

PaÇo do senado, 7 de Maio dH 1875.-Vitconde de la- Art. 1. o A pensllo de 400 réis diarios concedida, por 
guary, pr•sidente.-Barão de Mamanguape, to secretario. decretos de 3 de Julho . de 1867, ao 2o cadete do 16• 
- Jo&é Pedre Dias d~ Carvalho, 2• .~ecrt~tario.- Antonio corpo de voluntarios da · patria Francisco Santiago Torres 
Candido da Cruz Machado, 4o secretario. Galindo, deve entendPr-se conferida ao 2° cadete do 

Ficou sobro a mesa p~ra ser tomado em considera~ão mA~mo corpo Felippo Santiago de Torres Galindo, hoje 
e entrar na ordem dos trabalhos. reformado. 

O Sa. PIIESIDBNl:B declarou ~na oào podia haver sesslio Â.rl •. 2. o E' appr~va.da a pen~ão de 21~ mensaes coo-· 
por falta de nnmero. sntliciente de Sr~. senadores. cedidll, repa.rtidamcnte, · sem prejuízo do meio s11ldo qoe 

Em seguida deu para a ordem do dia 10: competir a D. Pd9torioa Maria dii Soleda.de e ao.menor 
A mesm:. já designada, menos oe requerimentos, co- Alfonso, vfuva e filho do ' tenente do exercito Joaquim 

meçando p6lo parecer da mesa. Evaristo dos Santos, fallecido em coosequeoCill de moles-
O Sa. PIIESIDENrB convidou os Srs. senadores pré- tia~ adquiridas ua guerra • ·do Paragu&y ; realisando-eé a 

sentes para se occuparem com trabalhos du commissões dita pensão quaoto ao menor Atroo~o até á data de sua 

ACTA EM 10 DE MAIO DE 1871> 

maioridade. · 

Art. 3. 0 Estlls pensõe~ se rio pagas da .dai~ dos de
. cretos de 3 de Julho de 1867 e 2 de Janeiro de 1871:. 

Art. 4. o Ficam revogadas as disposiçiies em contrario. 
Pa~o da comara dos depntados, em 7 de Maio ·de 

A's 11 horas da manhã frlz-se a cbamad• c acharam-se 1~75.-l!fanoet Francisco Corr~a, presidente.- Dll{ino 
presentes 28 Srs. senadores, a ~aber: Pinheiro de Uthôa Cíntra, t• secretario.-Manoel Pinheiro 

PRBSIDENCI.l DO SR. VISCONDE DE 1AGUABY 

Visconde de Jaguary, Almeida e Albuqu~rqne, barão de de Miranda Ozorio, 2° secretario~ 
Mamanguape, Dias de Carvalho, barão da Laguna, Barros A' commiseão de pensões 11 ordeoados. 
Barreto, barão de Camargos, F. Octaviano, visconde de 
AbaAté, visconde de Moritiba, daqua de Caxias, visconde A assembléa geral resolve : 
do Rio Grande, Ucbõa Cavalcanti, Vieira da Silv;., Diniz, · Art. 1. 0 E' autorisado o governo para mandnr ad-
visconde do Bom Retiro, Jonqneira, Sinimbú, Mendos da mi"uir a exam~ di\S materias do 1° anno do curso medico 
Almeid~, barào do Cotegipe, Parllo•tgoá, Zac».rias, Ribeiro ria fe.culdad" da Bahia o e~tndante Antonio Jos"é de Souza 
da Luz, Nunes Gonçalve~, Pl\es de Mttndonça, barão de Tavares, depois de 11pprovado no exame da philosophia. 
Maroim, barão de Pirapama e Jaguaribe. Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em cooÍrario. 

Deixaram de comparecer com ~~aOS;\ partecipada O> 
· Paco d& c~m~ra dos deputlldo~, em 7 de Maio de 

Srs. Cruz Machado, Leitào da Cunhlt, Cb.ichorro, condu 1875~-Manoel Francisco CorriJa, presidente. - Del{iflo 
de Ba~pendy, Fernandes ·da Cunh~, NaboC•l, Cunha Fi- Piflheiro de Ulhôa. Cintra 1° secretario • ..:... João Juvertcio 
gueirodo, Pompeu, viecoorle de Camarngibe, visconde de 
Caravella~. visconde de Inbomirim, Firmino e viecoode Ferreira de Aguiar, 2o secretario. 
do Rio· Branco. A. nseombléa geral resolve : 

Deixaram de compart~cer 6em causa partecipada os Art. 1 • o E' autorieado 0 governo para mandar ad-
Srs. barão de Sou~a Queiroz, Paula Peesoa, Silveira mittir a exame das m~terias do 2• anuo medico da (llcul
Lobo, Teixeira Jaoior, Figueira de Mello, Antlio, Godoy, dade do Rio de Janeiro o pharmacentico Tito do Sá 
Saraiva, Silveira 1fll Motta, Jobim, mnrquez de S. Vi- Macedo Carvalho, depois de approvado em anatomia no 
ceote, visconde de Nitlteruby o visconde de Soa:isnna. t• aono que frequenta. 

() Sn. 1 o SECIIETAIIIO deu conta do segaínte A.rt. ~.· Ficam rovognd11s IIS dispoeiçiies em COJ!traril), 
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Paço da camara dos dopotados, em 7 de Maio de· 
1875. -:- Manoel Franci1co Corr~~~. pr~sideotA.-De!fino 
Pinheiro de Ulh~~~ Cintra .1• ~ecretario.- Mat~oe! Pi· 

nheiro de Ulhda Cintra, t• secretario.-Manod Pinheiro 
de Miranda Ozorio, 2•' !ecretario interino. 

A auembléa geul resolve : 
· fth~iro de Miranda_. O::orio, 2• secretario interino .;1 

A assembléa geral resolvo : 
Art: ,t.• E' antorisado o governo para mandar admittir 

a exame v11go das ma terias do !i• ano o da fa cu Idade de 
direito do Recife o est11-dante Lniz Bezam~t. depois de ap
prondo no 4• anno em que está matriculado. 

Art. !.•. Fic~m revogadas as disposi~ões em cottrario. 
Paço da cam1ua dos deputado~, em 7 de Maio de 1875. 

-Manoel Francisco C'orr~c, preside'nte,-Delfino Pinheiro, 
de Uth.~a Cintra, 1• secretario.-Manoel Pinheiro de Mi-, 
randa O::orio, 2• secretario interino. 

A assembléa geral resolve : 
' Art. 1. • E' aotorisado o governo para mandar ma
tricular no 2• anuo da racnlnade rte direito do 'Recife o 
estudante Fransisco José GonçAlves Agro. Netto, depois de; 
mostrar-se approvado nas ma terias do 1 • 11nnno. 1 

Art. · !. • Ficam revogadas as disposi~ões em contrario.; 
Paço da camara dos deputados, em 7 de Maio de 18751 

. -Manoel FraftciiCO Corr~a, presidente.-Delfino Pinheiro) 
,de Ulhda Cintra, 1• secretario.- Mano~! Pinheiro de

1 .llira11da Ozorio, 2• secretario interino. 1 

A assembléa geral resolve : I 
- Art .. 1.• E' antorisado o governo par11 mandar admittirl· 
á matricula do 2.• anuo medico da facnldade· rh Bahia, 
depois de prestar exame de anatomia descriptiv a, o esto-i 
dante José de Castro Rebello, approvado no 1.• auno! 
pharmaceutico. : 

• I 
Art. 2.• Ficam rnog~das as disposições em contrario./ 
Paço da camara dos deputados, em 7 de Maio de.\ 

1875. - Manoel Franci1CO Corr~a, presidente.-Delfino: 
Pinheiro de Uthda Cintra, 1• secretario.-Manoel Pinheiro' 
de Mira11da Ozorio, 2• secretario interino. · 

A asaembléa geral rosolve: 

Art. 1.• E' aatorisado o governo para mandar 11dmittir 
a enme dM materi~s elo 2• aono medico da racaldad~ d/\ 
Babia, no fiw do corrente aono, o estudante Manoel Frlln
cisco dl'l Costa Jnnior, depoh de prestar exame de ana.to
mia descriptiva. 

Art. 2.• Ficam revogadu as disposições em contrario. 
· Paço da c11mara dos depntRdo~, em 7 de Maio de 

1875.- Manoel Francitco Corr~•, prA~idente. -Delfina 
.Pinh~iro de UIMa Cintr11, 1°' secretario.-Man9el Pi
nheiro de Miranda O::orio, 2° secretario interio. 

A ae5embléa geral resolve :. 
Art. 1. • E' aotori!lldo o governo para mandar admil

tir á matricula no· 3• ·ao no do corso medico da faculdade 
rto Rio d~ Jan&iro o pharmaceotico Luciano Constantino de 
Oliveira CRrleton, que prestará previamente exames da.~ 
rnateriaa do 1 • e 2• annfl do dito curso e dos preparatorios 
que lhe faltam. 

Art. 2.• Ficam revogadas as di~posições em contrario • 
Paço da camara doa d~putado8, em 7 de Maio de 187!i. 

-llfanoel Franci1co Corr~a, preeident!l.-Dclfino Pinheiro 
de UthOa Cintra, 1• sacretarin.-Malloel Piflheiro de Mi• 
rallda Ozorio, 2• secretario interino. 

A assembléll geral resolve : 
Art. 1.• E' autorisado o governo para mandar admittlr 

a exame du materiM do 1• a11no da faculdade de medicina 
da Bahia a Loiz Aotonio Vioira, depois de approvado no 
preparatorio qoe lhe falta. 

Art. 2. • Ficam revogada& M dispoeiçõàs em contrário. 
Paço ·da cama.ra · do! depohdos, ~m · 7 da Maio de 

1875.- Manoel FrancÍico Corr~a, presidente. -Delfino 
Pit~heiro de UtMa Cintra, t• secretario. ,-MaftoeZ Pi
t~heiro de Mirat~da O::orio, !i• secretario. 

A' eommisslto de instrucção publica. Art. t.• E' autorisado e governo para mandar admittii 
a exame das material do 2• anno do corso pbarmaceoticq 
da faculdade de medicina do Rio de Janeiro o estndaoto 
Otympio Westphalem, depois de approvado no. 1• aoo.oj 
em que se acha matriculado. ·r 

A.rt. 2. • Ficam revogadas as disposições em cGotrario: 

Officio do Sr. senador Leitito da Cunha, commaaicando 
qoe oito póde comparecer ás proximas sessões pelo falle
cim·ento de eeo cunhado e amigo o Sr. senador visconde 
de Souza Franco.-Ficou o senado inteirado e mandou-se 
desanojar o Sr. senado.r. 

Paço da camara doa deputados, em 7 de Maio d~ o Sll. PIIBSIDRNTK disse :-Hontem domingo, por carta 
1875.-Manoel Francisco Corr~a, prAsidente. - Delphint tio Sr. aenl\dor Ambrosio Leilão da Cotib& tive a infausta 
Pinheiro ds Uthda Cintra, t• aecretario.-Mano~l Pinheiri noticil\ de baver fall~cido na noate precedente noeso dis-
ds MirG11da O.torio, i•aecrelario. ) tincto collega o honrado Sr. •hconde de Souza Franco, se-

A assembléa geral reso)ye: 1 nador pela provincia do Pará. . 
1 Nllo podendo. reunir em tempo a mesa, ordeaei o que é 

Art. l.• E' autorisado'o governC) para mandar admitlij de estylo em tnes casos e convidei para, em commisslto !lo 
a exame das .materias ~o 2• anno do curs~ medico . dj senado, acompanharem á sepnltara 0 corpo do illoRtre 6-

L
rac_nldade ~o R1o de Janeiro o est?danle onvmte Franc1scr oado os Srs. 86nadores barllo de Mllroim, Cl\ndido Moo

DIZ do Livramento Coelho, depois de approvado nas d1 rte~ de Almeida doquo de Caxias Francisco Octaviano de 
t• ao o o tá · 1 d 1 • ' ' 0 • m que os matn;n 8 o. I !Jmcida Ro~a, João Lnetosa da Cnnha Paranagná e vis· 

Ficam reYogadas as disposições em contrario. . coado de Mnritiba. 
Paço da camara doe depotado3, em 7 de Maio de 187~. Transmittiodo ao senado a noticia daqoelle triste PDC· 

- Manool Francüco Corr~a, presidente.-Dcljino p1'.. cesso, interpreto Oelmente seus sentimentos; declarando 
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para ee mencioor.r oa acta, qoa o 8anado rocebo-~, com o~ '11 ex•~!!lA lia" m·.tarias du ii• anuo da faculdade da direito 
mxis profand~ pesar. (Apoiados). do RecifR, " "''w!"rtlo Liviun Angu>~t" ilBlhllandl\ Chncoo. 

_O SR. DUS DE CARVALHO (3o secretario) rP.qnPron Art. '2 ° Fkam I'IIVOf_:nd;,,; a~ ,Ji,pnr.içõ•~M em contr~rio. 
verbalmente qa~, na fórma di1 e,;ty"', o ~'nade> <l~ixa~s;, d•• l'ac:> da camara do; dqJutado~, •m 7 ri~ 1\[;IÍ» rlf1 1875. 
celebrar !e!são. -Ma~oel Prancisr.o (orrn". tJI'(l,.idente.-Del(lno Pinheiro 

Consultado o sea:.d", foi u<>anim8mou!A app-~ov.~do 0 ; de Utltóa Cintra. 1° fN:rct~rin.-M~noel Pinl1r.iro ·de 
requerimento. . ' I mranda o~orio, 2° ,;,•,crct:~rio int~ri•Jo.- A co•;Jmi~~ãu d.e 

O 811. PRESIDENTE declarou qoll n ordem fio dia· parn ostrucçr.o ;rubll<:i! · 
hoje er&. a·mesma já llononciada. A Pssemblé~ g,.·r~>l rnHolvo: 

; 

4 1 111lessão 

SESSÃO EM ti DE MAIO DE 1875 

PRESIDRNCIA DO SR. VISCONDE DE HOUARY 

Ar!. 1. 0 E' ;,ut•wis~do o gov~rno para mandar adroit
tir "· •xamo dHs materi<.B do 2 ° !\Doo da racold•de de 
me~icina do R;o de J •neiro " João Alves de Montes, 
d~pui:; de t~pprovado ·em hD~tomia o nas materiae do 1. 0 

ao no. 
Art. 2.° Fica::.l rovogadas ns dispo3ições em coo-

trario. 
P.•co dn c~mara dos d~pntadns, om 7 de Maio do 187ll. 

Summarlo·. - EXI'EDIENTR. - Di•cnr•o ~ reqo~ri- · -!lla.noel Fr?.ncisco Corr~a. 11re_sidente. -Detfino Pinhei
meoto do Sr. Figueira dn M~llo.-ORDEM 00 DIA.-Pu- rode UiMa Cmtra. 1.0 '"cretarw. -Manoet Plllhe;ro de 
blica~lto dos debates. - Loleri~s. - Mirand.a Ozorio, 2. o ,;~cretbrio. 

, Offi•!ln ~-~~do d~ hontAm do Sr. senador Teixeira·· 
As 11 horas da manhã fsz-~e A ~hn~nd~, e r.ch~rnm-!• , Jonior, 11 articipanr!'l qn" ae.hando-s~ d~ nojo pelo r~lleci

prese~te~ 30 Srs. 8enadored, " sabAr: Vlscnnd~ da JRgnary, . mentn de omr1 ~u;1 ti\, deix"va de compa.reéer.-~l .. andou-se 
Alme1d~ e Albaqaerqoe, h~rão d~ Mamang-o11p~, Dia~ rto ! desauojar 0 Sr. MnMlor. . 
Carvalho, Cruz Machado, barão de c~m~rgos, .Jc;bim; J1. ' - , · . 
Octaviano, U•!hh Ca.v11lcaot.i, visconde d~ Jobomirilll. . O Sn .. PaEsmE!ITE nomeo~ og Srs. B~r~o de Coteg1pe e 
visconde do Rio Branco, B.1rrns Dar,eto, visconde 0~ F. O<:tav1auo_ IJI.Wl. sub~UtoH_em_ o Sr. V1•coode de ~ooza 
Abaeté, Saraiva, Figueira ri~ Mel I", vi•eondA do Rio Franco. o _prane1ro n11 corum1esao de fa,zenda e o ~e~nndo 
Grande, bar,lto do Pir<~pamn, Nunes Gon~alve~, Mendes de na de orçametJtn. 
:!lro~ida, Silveira da Mott•, barão de illnroim, p,,,.~ 0, O Sn. rnESIII!ll'lfE :- So~goe-s~ a apresenta~ão de pro-
Mendonça, barão de Cot~gip~, vi~coode <l~ 111oritib~, 0 1niz. jectr.s no 1·:•, in<ltr.llçõ· s o requerimentos, ' 
vi!CDnde do Boro Retiro, marqoez de S. Vicente; l'nra"' i 0 S 1 
n~guâ, Antão e. Janqoelri\. .n. F16URIRA Dll a RLI.O: ·-f'e•?'J" palavra. 

Compareceram dnpoi8 os Sr~. G!ldoy, Jngo~ribe, Za- J O Sn. PRES!DllNTii: ·- T~m •• p~l•vra o nobre !ena dor. 
cari•~, Ribeirn <la Luz, Sinlmbú, rfnqoe de C•xi~>, buiin l - . • . 
da Lagaoa. e F~rnaodes da. Cuoh~. 1 O liilr. llNgueara de.Hello :-Sr. presidente, 

Deixaram de comparecer com cansa partecipadn OR i'evantvt-mn pan bz~r doo> .requerimentos, um 11 V. Ex. 
Sre. Leitão da Cauba, Cbi1:horro, cood" dr• lhenendy ' ~ outro ao ~ena~o • 
Firrnino, Coobb Figueiredo, Nabnco, Pomp•'O, vi•condo rl~ . O tlrime.iro r"qunrimcolo t"m p3r fim pedir a V. Ex. 
Camaragihe e vhconde de C-ravellas. · qo·• MI rligne suj.itllr á •:•,mmi~~ãn rle l~gislaçlto, o pr~jecto 

Deixaram d.; comoarecor sero cau~a pnrt•cipada 0 ~ que eu livd ;, honM •l" llprM~~nt•r no senad" em1 uma das 
Srs. barão de Souza Qaeiroz, Paula Pe!SQa, Silveira Lobo. I ~~~~ad·•~ Hli<>Õ·~, d~cb~randt> sem eff"ito o rAgul~ruAotQ, ~e 
Toixeira Jonior, Vieira da Siln, vi~coo.Je de -Nitherohy t· ' CQSt~~ que foi nltimam~ntq d~do peh :Sr.mioi~tro d" jn~tiça. 
vieconde de Suaeeona. Bem quo ess~ regulamonto já feoba soffrid o ultima-

O Sn. PnESIDENTE abriu a. see~ilo. mento nfgumas modificaçõ~~. qm.• diminoiram em pnrte · 
~ algumn• da~ asptlr~za• qua ello tinhn, (a·sperHa~ que che

Ler~m-se as acta~ de 7, 8 e 1 O do corrente mez, P, g'"·"m ao ponto de tirar eh populução brl!sileira, ,que .tem 
oito b~v~odo qoem eobre ellas fizesse obeervacõee foram a. infelicida<le rl~ n•correr aos tnbouaes do _pa.iz niio menos 
dadas por approvada8. • ' : dA 2,000:000$, segando os calcalot• que,teobu .feito),,.eo 

O 811. to SECRETAIIIO deu conla do seguinte i •1Asejo llotr•tnntn que o mPo proj<Jcto ~fja sobmettido á 

EXPEDIENTE 
digna Commi~•ào !lo legia(.-.ção, nfim dA IJOO el111 pOS!II. 
dar o ~ou ihu~Lrnrtu p111ocer a rc~peito ·da conveniencia 

· 011 inc6nvrni••~lei;,, con~titocionalidaàe ... ou inconetitocio-
Vinte e do os officios do 1° secretario da r.n.mara do~ nalid11de deste 1mu projecto. 

Sre. depotadoe, !endo 1 õ data dos de 7 do corren to me7,. ~ 
7 d 10 d d 1 O Sn. I'HilSIOilNT~ : - O prejectn ha de ser remett_ido e o mesmo me1, r~melten o a~ seguintes propJy' · á commw~ií:1 rl11 lt•gislação. ' 
8icõe8. , 

·A ass~mbléa geral resolva : J O Sn. FIGU!liiiA Dll l\1Rr:1.11 : -Soo lendo, Sr. presi-
. rlema, 11 f•z"" t:>t~ rcqutmrnouto, porque não quero que se 

Art. 1.0 E' notorisado o govorn_,o para mandar n~mittir . occupo o senado brMileiru com a diacos!ão, de. mataria 
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· IAo fmp~rlaote, a·. meu vêr, sem que ella. aeja lambem injustamente persegnido, devem immedialamente con_hecer, 
considerada con?eóieote pela illustrada commi!slio. que a causa deste homem é a causa da n&çlto. » 

Agrade~o 11 v .. Ex. a declaráça:o que acaba de _razer, e · Lord John Ru1sel, s~Úhorea, exemplificando os factos qae 
~ " Unham acontecido no nu paiz; ltmhrou:..noa· o caso de cqmo live a honra de ser nomendo para· esta com~lliBS .. o, e . . . ,._ . 

em um projecto que é de minha lavra, ·não poderei dar p~- John Hampdem, que antes qu1z do...-er- pr1s1to por não 
recer -tlto imparcial o iodo pendente como cumpre; eu qu1- pagar n~ pé~ue,no impos~o ~r~itrari~, dG qu eajei~ar-se 
zera pedir il V. Ex. que me fizesse subetituir para sala ã exigencia lllegal e preJudiCial_ ~ _bber~ade .~e seus con· 

cidadilns1 resultando de· ena hero1ca remtenc1a o estabe-. 
prcjecto somente. leeer-se em mais Cortes bases a coostilniçlto;· de qne se 

Paasar.ei' agora ao. requérimeoto, que l<nho de dirigir a:• orgulham os inglezes, e com. ella a liberdade, di paiz. 
senado. · . · Elle cita- tambem o caeo do celebrtl. Wilke1, que repel-

Seohoree. (iciÔs se pas!-am 011 E~tado de hl gravidadB lido da camara doa commua1 maia do uma vez por-caun 
e de !)manhas coo~equ6aciu, qu~ ailo é possifel qne ellrs cio seu ,mão procediaento, tenloda~ia a deCéaa do grude 
sejam ,vi! tos on cooh~cidos sem chsmarem a atleoçill' da Iord Cbatam, de sorte· que c~mo· d1z ella «nos grilo• d• 
todos o8 brasileiros, e muilo priocipalmcmte dos legisla· WILKBS 111 l.IBBBDADB o pai.c: adoptou uma pe11oll detpr•
dores do paiz, qae siio os defensores oalos das leis, e d~ ,:ve! por amor de um Pr!"clplo tagrado, ~·e. esta~eleceu .. se 
liberdade do• cidadi1o1. . mais um. f11odameato solido para a· cooatiiUIÇio 1ogleza. 

Senhores, o lacto a que eu qnero referir-me é sobr'- Diz ainds ó Sr. John Rnssell, (letado): ''·· . 
modo importante. Coo~hte em terem sido chibateados n' « oa mandados geraes para as prislJes ces1uam para 
ilha .de F~rnaodo de Noronha diferentes presos, que tiohallJ em'pra ; ·e assim espero quB S9mpre aconteça, quando um 
sido para ella cnviadoa por r.eus delictos, sem que tiv~s · cidadão, embDra humilde, embora odioso, embora digno 
iem commettido novos delictos, mu som<'Dle porqne amm de desprezo, rtr persegnido por meios iojaslos.ou illepu.• . 
,, qaiz o coronel de ~ogeobciroe, commbodante desse pre- Tenho, portanto, senhores, em meu favor a oploilo de 
sidio, Sebaslilto José Bllsili. Pirrho. Entre edse~ homens te um homem ilfuetre e conhecido em todo· o mundo pára de·. 
achava o ex~major do corpo d'li poli~ia de Parnambucu .fender-me d&. imp.~taçllo daquelles; que jnlgjiDI que desço 
Antonio Feitoaa de Mello, qae fora: condemnado a algnrs de meu papel de eenador do lmperio, tom&lldo a deleu, e 
aonos de prislto niL ilh11. de Fernando. do Noronb por · ltr invocando 0 auxilio e a attençllo doil JegillLdores pua 
sido considerado criminoso da t•ntatin de moeda faha~ _ um homem, qne cahiu victima das leia, mas que eob a 

·senhores, entendo qne por m&is desgraçados q1111 sejan1, protecçiio dellas tem direito a maote.r-se_llne: da toda~ ~a 
os cid~tdlloa, por mais hnmildes qne sejam as euas poei • peDas crueis, ·de todas as penas arburar1ae, que lhe q:1-, 
çCJes, elleaolto perdem_o .direito de ~er~cer _a d~Ceza, que t5 zerém impor. ' · · · . · -' 
sentimentob de humaDJda.de, .e u le1a 1nep1ram a Lodos u Senhores, o. Ca~to a qae me refiro acooleceu pela, ma-. 
cidadãos de nobre corbcito. ·· neiruegainte. Peço ao senado licença. par:llér oe extractos 

O major Antonio Feitos~ de Mello, a qaem eu me reftrr, publicados nesiCl' c~rte, que foram tirados dos joroaes de 
teve na sociedade pcrnambucaaa nma p~sição oobvel. Pernambuco, onde os factos eram bem conhecidos e ava..: 
Pertence a umn boa f•miliiL da terra, Acha-se aparentado 'liados (lel\do)·: « Consta do o!Ucio dirigido pelo co_ronel 
pelos laços do casamento, e de. ~~oidade com p·eseou Pyrrho ã pre3ide'Deia,' que ttodo o major Feitoea d1li11eado 
muito notaveis, e occapou na pro,1oc1a.dJl Pernambuco o um pla11o de revolufilo, foi reco'hido ao xadrez da aldê&·' 
Jogar de major. commaod110te do corpo da P.olicia. em u dl• Dezembro de 1871 Ae 7 ·horas da noile; fi- . 

Mae não é destes titalos, !fUe eu tiro·randameotos par.1 caodo mallogrado por isto o d11:gnio de ir ellti com.nma 
as palavras, que eu tenho de prolerir sobre este negocio, turma de· Íleatanciados, apoderar-se d11 ·baleeira, tocando 
porque1 quer elle _tetiveue ém posiçAo elevada, quer oito, ao mesmo tempo Cogo em varias casas ·da ra.ll do Sol. » 
os desgraçados e os infelizes teem sempre ditel&o á oosra Peço a athoçllo do digno Sr. minis~ro d' glie•ra, por• 
eompaixllo e mitericordh •. Senhores, o seotimen-t~ dejustiç'' qne as coneideraçlJes qae tenho de fazer· dizem· respeito á 
é unicamente o que me leva a apresentar eue 'requerimento' 811a administraçlto, e tdvez que no fim do meu discu!'so eu . 

. e, dir-vos-hei, que dirigindo-me por elles, eu oiio raç~ ·tenha de · dirigir-lhe .algumas censnrl• pelo seu proce:!i-
' senllo seguir os CC1DtielhllP1 que denloril Jvha Rauel a todos m~nto uesle puuto. Continuarei ~ lêr: · · · 
' os cidadiios de seus paiz, e a11s povu qne querem ~cr " Daodo-ee a caplurit. -de Felloaa ,acceseenta o ó!Ucio} 

livres,-dizeodo-lbes que oão abandonem nnoca o sentimentJ deixou de por-ee em moYimen&o a outra tumaa destinada -
de j nstiça para com ·OS perseguidos, se querem qae su ~ á tomada d11 balsa do porto de Santo Antoalo. Porém, 
liberdade e oe aeu' direitos sejam mantidos e garanlidu nilo se demorou esta em fazer nma reunillo limulada na 
enlcazmeote. , · praia d& Conceiçle nó din· 28 do mesmo. mu, onde se 
. Peço ao seo&do licença para lêr as expressGes d~ tratou de executar a obra projectada, contando para isto 

digno estadista, e excellente eacriptor·,politico na soa obra com alguns sentenciados á pena ullima e recrutas, que 
A conrtiluifãO ingl81a, cap. i2. Dizia ello o segaiots existem Dll Curtaleza doo Remedios, dos quaes receberiam 
(lendo) : as armas do Cozi! e mnniçlJes, que fossem precisaa. » 

« Uma das' condiçGes oocessarias para manter est~ · . • Foram,presos por este m~tivo, além do mej_or Feitosa, 
ospecie de liberd~de, que exclne todo o p 1der arbitrt rio, VJDte e um eentenciados no d1a U, sendo o maJor .JIOIIO a 
coneisle em tomar o povo prompto pa'l'tido em favor do Cerrvs, segando reCero o Jornal do RtJciftJ. · 
fraco contra o uppressor poderoso. • • O a povoe devem · . • Soubo o comman~ante do quo oc~orrera na reuolll:o 
eonlir continuo clame do po~er, e quando virem algnern . do dlt~ 28, por deniiUCla de am sentenciado, e onteodondo 

s 
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qne devia ser applicàdo ·promptamente um castigo exem- qae ao co!J!mnndante da· ilha de Fero11odo de Noronha · 
piar, ordenou que. em 2 do corrente mez rossem severa- pertence manter a mail rigoro•a dirciptína no presidio, 
meotfl. castigados vario! sentenciados, inchuive Feitasa, adoptando toda1 as medidar que dentro· dez orbita da lei 
qne receboo 31>3 chibatadas de raiz de _ga. melleira. 

1 
» forem neceuaria: para impedir desordenr entre or unten• 

dador e evitar maor tratamentos da parte dos empre · 
Or11, senhores, eale far.to niio póde deixar de ser lasti- gados. · 

mado, c de chamar a lltleoç!to doa legisladores do paiz. , .Portanto, por esse regalamento o commandante dá ilha 
O Sa. MIÍNDBS IIB.AI.IIBID1 {_Apoiado. da Feroaodo' de Noronbu alio ,podia a seu arbítrio npylicar 
O SR. Frau11a.t · DJ: Msr.r.o : - O r.idadllo brasileiro; aos preso! nenhuma pena, qoe não russe declarada .nas leis, 

porqae sa o:cha coildemnado pelos tribunaeJ, não perde os .e o açoite se acha v& prohibido pela primeira das leis, 
seus direitos' ciris... • , e muito menos sem que a es!a pena precedesse ama sen-· 

o s M · A • d .leoça legr.l. . . · · 11• BND~S liB ALIIIBIDA :- pola 0• E, senhores, reptrae bem, no c~so presente nil:o havi~ 
O Sa. FIGtrBIIIA BB MBLLO :-••• e não póde ser de crime, . que pode~so ser considerado punível, porqu&otn 

nenhum .modo sujeito a penas que nlo sejam determi- 'dan parles o.tndaes que poderi! Mr-vos, do trecho que ha 
nadas pelaà leis, e ne111' &Qolenciado. por autoridade qoe pouco li,' const11 ;~penas qne o ex-major Feitos~ e outros 
não seja a compeleDie. .. · presos tinham !Ómente·delineado ama roga, mas qoe, eGsu 

O 811. MBNDBS DÍD ÂI.li!BIDA ·= ..:.. E a constitoição re- plano não tinha ainda chegado ~o gráo de tentativa, e só 
prova 08 a.çoute1• a~ tentativas pelai! nossa~ leis podem ser puníveis. Com 

e[dilo, pelns noosa9 lei8 crimin~es sómentH fica sujeito 
O Ss. FrotrBru DB MBLLO : - Isto acha-se expressa- á acção dos magistradoe o fac~o, que se maoirestou por 

mente determinado pela cooatitaiçllo do Imperio, como actos exterior3s, e teve principio de execo91Lo, que deixa 
garantias, que e li~ auegora a todos os cidadãos, e que d& .realizar-se por mo ti vos independentes da vontade .do 
nós nló podemos deixar lambem de sustentar. Aesim, 00 criminoso, mas todas as- ve1es qne ha sómente actoe pre
art. 179 da coostitaiçllo, § 1 t, diz-se muito expressa- paratorios que deno,arn si:nplesrueote a vonCade do crimi
mente:. « Níngu~n~& 11ra' rent~néfado 1ell/fo por autoridade noso, e não p:incipio de execução, qne é essa vontade ein 
competent8, 8. sm llirtud8 de lei anterior, e 11a fórmll por acção, a loi soppõ~, que ellt> ee arrependeu, e admittindo o 

. ella prsreripta. » . seo arrependimento faz cessar poriasu toda a perseguição. 
·,.O § 19 do mesmo artigo diz igualmente : « Derde :ja' f O art. 2• § 2~ do o osso codigo crimind ássim e:rpreasa· 

ficàm abolido•. 01 afOUter, a tortur~, a. marca de ferro mente determina, dizendo que eóm&ote •:iulgar-•s-ha crime 
quente, 8 toda• a1 màis penal cruei1. · » ou ddicto a tent,ativa do crime, quando for manifellada 

Como, pois, o commandante da ilha de Fernando de por actor ea:leríore's e principio de execuçào, que 11/fo teve 
Noronha se atr.11veo, excedendo os limites de sua aotori- e/feito por circumstancias 'indepe1tdente1 da vontad8 do 
dade, 11 mandai: acoutar um cidadão brasileiro ? delinquente. " 

Senhores~ os aÇoíles foram sempre considerados COf!!O As!im, se apenas . hoove, como dizem as participações 
pena infamante por todas as legislações do mondo, mo1to oJ!iciaes, um mero plano, um simples delineamento p&ra 
principalmente pela Iegiàlação romana, que· a todas servia fugir da ilha, como é natural a todo o preso, para roobar 
de .baae. · . . . , . os cofres pablico8·· oella existentes·, para o assassinato . em 

Assim, entre os romanos havia ·uma lei, de. que 1101 dá fim do respectivo· 'commaodante, e de outros empregados, 
testemunho Cícero, qoe sem juizo regular nenhom magi!· se esse facto não se apresenton por, actos exteriores, e 
trado podia condeionar um cidadão á. morte ou a açoites. principio de . execução, não podia eiJe dar logar a qoe ~ 
Ne quit magiitratur civem romanum t&ecare, neu verberare brasileiros, de.sgraçadoa e crimino~os rossem açoulades por 
a~verrus provocator,m. · . ordem do commandante da ilha. · 

A. nossa c:onslitaiçllo seguia exactal!lente. os mesmos · Demais, o command4nte da ilha· de Fernando de No
princípios, qoando declarou que os açoites se achavam iii- ronha tinha oovido, para imposição desta pena, algum' 
teiramenle abolidós; eómen111 o nosso codigo c~imioal os conselho especial militar, ·com o qual ello .ao menos se 
tez applicar aoa·escra~os, p.orqne, seg11ndo as maximae· podesse jutitlcar, pela· argencia e magnitude das circam
IJII~ domina~am, elles eram considerados como cousas, sem atancias, de ter lançado mão .'desse castigo? Nlio ; foi um 
e8sea sentimentos de honra, de dignida.de, que são o acto proveniente somente de sua vontade, de seu arbítrio 
apauagio dos homens, que ee adornam com o ti!ulo de 11 lambem de seu medo. Não é possivel, pois, qa& o8 •!e
homens Ji~res. . . gieladores da naçlio, qoe os miniet~os de Est~do deixem de 

Portaob, , it. injinia que, fez o commandante da ilha do empregar os rneios ao seu alcance para ponir · um Com
Fernando de: ~oronha,aos desgraçados presos, não póde m~ndante arbitraria, ·que, .com' miio temeraria, oneoa 
ser de ne.nhum JIIOdo justitlcads. · açootar nm cid.dlto braeileiro l • 

.(lergootar-:Vos,hei, Sra. : hayia algnma disposição nas Senhores, eu poderia admittir nlgama def~sa·, ·se as 
leia mil,ililres, ou mesmo nus reg11Iamentos qoo marcaram circametanciM lenssem ossH olllcial no momento do perigo. 
aa attrlbalções do corumandanl<~ daqnelle Itresidio, pela a açoitar oro cidadão brMil~iro; porém,· esse perigo dejxqn 
qaal se lhe c.oncedesse o direito ele açoitar esses cidadiiss? d·> existir, porque o comma.ndante leve força baslanle para 

Nenhuma oxtate; porquanto, ee recorro ao regulamento (Azer preodor aqnelles que ~uppoz criminosos I o portanto, 
de 11 de .Fevereiro de 186U,.mandado executar pelo decreto esses presos se acha~am inteiramente inhabililados para 
n. 3403 da mesma data, ahi vejo, no. ad •. 4• §, 8• dixer-so . levarem a olieilo os criminosos )llaooa quo tinham deli-
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i[ oca do, como se diz- Nlío ba, por coneeqoencia, circom- r tive noticia de semelhante estoicismo, lembrei-me .d11s p11~ 
:i~ atancia IÍ6nbuma que posell desculpar o com mandante arbi- IÍivras do . grande orador romano, accaatindo. t&mliem· a 
,.if trario e temerario. Verros que tiuha·açoitado cidadAos romano•: Cdeba..;. 
·~ Seahores, o facto a qu~ '!!e tenho referido com 11 indig- tur wirgil clwir rOtllailu.(in,mecUo forUiitlanlm; Judii:er ; 
J riaçlio prGpria. do cidadilo'livre, do legi5lador do pai:~, 6 quum intérea nullu• gem;lur,fliillli tOM ·alia illiur mileri,• 

ainda mais. censuravel, .quando se conhece p5la propri'a inter dolorern crepilutrtqu~ plagilrum atidiebalur iibi hwc: · 
declaração do coa:unandaute que elle chegara a tamanho Cll~a UH.Al'IOS e'l!ll.' · ·, .. : .. ·.• · · · ' 

, excesso tómente por denuncia de um deag~:a~ado galé O ex-major Feiloea;: ci desgraêado :,e~~del!in'ado 'niio· ia-
chamado Ca!Jierino. . · vocou que era cidadão brasileiro: pÓrqlae eabÍa' qotl' hoj'e o 

Ora, chegar uma outoridade a tamanho excesso só pelo titulo do cidada:o brasileiro quaai que' nada vale para: 01 

dito de uma teatemunba, e t~slemuoha. tão suspeita pe~ante. homena"quo ·Doi governam; mas lnoaeu. em seu soccorro. 
v5 homens de honra, perante os magieirados que conhecem estaa grandes autoridade•, a patrla, a liberdade, daado-:-lba 
os leia, pQrque u leis dizem, que o testemunho de um lló um ,viva . como explo1ão da dOr, á. que tão indignamente 
homem é te&t~monho de õiognem. teatimonium uniut, 'ia ser sabmettido. · · · · · · 
tertimonium nullius, chegar a taroanbo excesso, di!l'o, ~ó Senhores, o que ~conteceu. depois disto? o· cacto qne 
pu r essa te&temunha, ·é, ~em duvida, um desgraçado acon- teve logar na ilba de Fernando de Noronha foi conhecido 
!~cimento.. • • na cidade do ft.ecire ·e excitou a .animadversão dfl. lt~clo• 

· b . · r os bons · i:.idadãos ; . o· piesm.o governl!do.r da pr.ovin. eia és-. O -SR. P~ESIDB!CTB : - Devo lmnbrar ao no re sena.do t d h 
qno está finda a hora il.estin11.da para a aprcsentac.ão de remeceu e. orror 8 .conforme 1!\8 con~ta ,pediu I!O 

Sr. ministro da guerra por modo ~~Jegra_phico qual . a 
requerimentos.. . . c'onducta qoe devia ter,. e o Sr. ministro ~a' guerra Oll. 

·o SR. FIGUEIRA DE li!ELLO:.....:. Vou termi~ar, Sr. pr~~i- mesmo o presidente por ae11 arbítrio, determi.oou qme fosse 
dente, mas preciso ju~tifi•:nr o meu requerimento, cha- eubstiluido o commandanle ~o presidio de Fer!lando' de· 
mando a attençiio doe legi~lad.orc~ par ~~o o imporlante. facto ~oronha pelo C!)mmaudaute. d,a for.tale:iia do· Brum, ·o bri- · 
do que eli~ tratat e por io~o p~ço Jicenç~~o a V. Ex. para gadeiro Hygin11 José Coelb,o; e que o com01andante ·do 
continuar por algons minuto~ mais, certo V. Ex. de que já pr~aidio de Fernando, o ~!>tonel Pf~f),t~, vieu.li Sllbsli:-
moito me tenba resumido. tutl.-o no co .,., m!'nd!> da fortaleza. . · 

O commandante no officio, que dirigiu · á preeidencia O Sa. JUNQUII:IU·{minidro da guerra):..;....V, .Ex. Dão 
de Pernambuco, em 6 _dA F~voreiro deer.e anno,, e que foi está bem informado. . . . . .. , 

· impreseo na Nafão da 8 de .Março ultiruo, para de~col-
111\t•se do attentad9, qpe cnm!Jlelten, diz que,· achando-se ·O Sa. FIGUEIRA DE MBLLO :-Não :,ei 88 V. Br. hiter• · · 
a interrogar o~ galés que 'ellu linha pre!O pelo facto .à a veio nu orden·a, mas o que é facto é o eegÔinte :~·o com
quererem fugir,_ ronhreru os cofre11, a~usein~rem as mandante do presidio foi subatituido pele brigade.iro Hygi
aotoridades da ilha, todo~ elles neg11ram a pés )nn\oa o no José Coelbo. e o commaudante do preaidip chegando a 
terem tr11tado de ~emt-ltlaote crime, . ruas qu~ elle se con- cidlláe da. R6cife paa•.oa logo a commaadar. à torJalt!llia do 
nncen de que cão fl'.ziam a verdr,de~ porque o major Bram, como se nada 'liyease praticafio, 'll!CI merecesse a. 
Féilos<~o. que ~e' achava a d~z o o vinte passos do Jogar em censura, o a rep~ovação. do .poder. . . 

· que sa fazii. o interrog~torio, r;~;.tqu-lhes : " miseraveis 1 ·Senhores, 18 tive11eme1 .governo· 'I(IU maia rli~peitaa~p 
para ~u~ negam ?I Poisvocbs não e•travam tambem.Mde 88 leis, Qsae militar, em vez .de ter 11m •pr•mio· dii!P!IÍS de· 
movimento? Fafa como eu, que não JUgo, e pelo contrario, 1.10 grande inaoll!) aoa cidadloe Jlr&~~il•irqe, ,leria -ido eu-. · 
ten/lo a coragem de 1urtentar 01 meus act01. » ,. ·jeito a ilm conaelllo ~~~ guerra,. IH!&~aria., .. hoje respoli•;, 

S6nbores, útnll semelh~nte declaração apresentada poJo dendo pelo sea grande cnme. ..;, : . 
coronel Pyrrbo como desculpa de seu attentado, DiiO p~de Q Sa. lUNQtiBIRA ·(millidro·dfl fUif!I'4):-Hei de rea
ser admittida pela credulidade bumr.na. Não é poss1vel ~onder a V. Ex., e.znoatrllr. quo n~!~ sa ,deuespejloa a lei. 
que o homeru mais estult<r no momento, em que vê o' pe- O Sa. FJ&UBIRA DB MBLLo:- Sonhorea, em que tempos.· 
rigo emjnerHII:'.de .su~ pesr.ott, perca. O' Dllll'iment!) ,nataral estamos t:P,uece que t8 tem perdido todas as noções da.> 
de seu bam eetar, o ~enttmelltq de conservar a vida ou de .Justi~a. · · 
ge livrar de males; 6 digll da .sua pri!iio sem ser ao ' 
menos ,directamente• in\errogado, qull elle · ~iuha querido 0 ~n. ~Ul'IQUEI~A. (m~•illr,o . d11 ~çrra) :,~Não se as-: 
praticnr ~ste ou aquelle r~clo crimino~u. Ielo não póde •usle;"bei de \ra~u para 'aqui"oli papêis. . ' 
ser acreditado, 'e nem (lóde ser couKiderado confissão · !) ~R. FrGUBIRA DB IÍIBLL.O : -:- D~ixé:..D1e .acabar, ,'l~n 
judicial .bMtante pnra prova de sea crime, e .juslificaçiiQ ~oncluir ;,.V. Ex, é .qUII p.areçe que eetá,!IIJI bocadinho ns
da pen:~. .. qne lbe roi imposta. Entr~tanlo o ex· major Feitosa •natado ; eu vim p,ara aq11.i m.ujto prepar4do, ponjue estou 
soft'reu 'por í~s·, não n1enos de 353 chibatadas que o proD- ~empre prepara.~o para eati~mati11ar o~.governos deapo\as, 
trMam qoaai mortu. . !lefender desta tribana o paiz, ,a Ji~er.dad~. ' . 

· ~egundo as uotic~s quu tenho, e~ae ciúadiio, qoe fi~u- : E111 que tempo• eslamoa 1 dizia eu.· · 01 crimino~os 'iliio 
ràr11 6m outro tempo com coragem defendendo pelos anuo.~ premiados, e os juius p•rt!Cfl ~erem .p~r.4i~9. t~das ,as 
de 1848 e t8.í9 em nonie d"' que efle cham11va liberdade ,nçiies do di~eito para coodem114r !lqueJ~s que Dilo pndiam, 
es~a revolta praeira, que eu e o digno senadt~r o Sr. vis- •xcedor os · seus mandatos, e nem portanto obedecer a · 
conde de Muritiba combatemoa,:esee ho:mom.nll9 .deu um 9rdeus illegaes,; o g.overno acha ile1t& trlba1111 defen•orlls, 
só t;rllo no meio dos açoites que o torturavam ; qaanao- que deacoahocem as leis, jj quari .partce diaor-Qos, .q4e a 
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lei 6 a vontade doa ministnn; se ae leh ex!! tem, oe mi- · Foi lido, apoialio. e posto em discassllo, a qa11l Jlcoq 
niatroa dizrm: c As convenlencias alo oqtr&a, !ór~ as leis I adiada por' haver pedido a palnra o. 8~. ministro da 
No meio de tantà desgraça pablica eu podia appllcar o gaerra, o seguinte 
pensamento. do mesmo grande orador roma.no, a qae ha 
pouco me referi : cBoc prmlore Siculf, •••. nec 1.11a1 leg11, 
nec nodra unatur-con•ulta, 1111c jura communia tmu~
runt. • • Civc1 romani rertU6m iA modum cruciati ; Tlo
fledislimi atque ifdt~gerrími, abu,.ter reJ {actl, - indíctq 
causa, dam,.all d tjecti. . . 

Este é o pensamento, a. dift'erença 6 qae em nz de 
Sicilinnoa deve-se traduzir Brasileiroa,e em vez de Hoc prm
lore dne aer-Dorante eate governo. Tenho dilo. 

O reqaerimento 6 o seg~lnte. (Lendo): 
cc Requeiro qae se peça ao governo, pelo mi!Íiaterio da 

guerra: . · · 
1•, cópia de toda a correapondencia omcid havida tanto 

entre o commtndaote do pJeaidio de Fernando de Noronha, 
coronel Sebastilto. Joté Basilio Pyrrho, e o presidente da 
proviucia de Pernamb11co, acerca 'dos acontecimentos, que, 
naqaelle preaidio, deram logar ao chibatamento dos presos 
Antonio Feiloea de lllello e oatros, assim como dà qoe 
se deli entre ci mesmo presidente e o ministro da guerra, 
a respeito do mesmo assumpto; e ae pergonle, i•, qaaes 
oa motivos esp~ciaes qae se deram, para qae aqu~lle com
mandante fosse demiltido o removido, para o commando 
da fortalua ·de Bmm, na cidade ~o RecUe ; s 3•,. se o 
commaodante dâqaelle pre5idio foi aubmeltido a consolho 
de guerra por ler chihteado miseravei• presos, cidadllos 
bra.eileiros, sem nenhum preliminar processo oa condem
naça:o. ,.· 
. Aiuda ama palavra, senhores : ea raço eate reqaeir I 

· mento qaasi qaB desanimado de conseguir em tempo a 
conveniente ·resposta, porque ji em Joubo do anuo pas
sado advogando aqui a causa dos vigario& do Recire 
cujas eongrllll illegalmente deix&ram de aer_ pagas, e pe
dindo . ao governo dift'erentea documentos para poderem 
aervir de (andamento áa minhas cenaaru ou projectos, até 

IIIQUEIIIIIBNTO 

Requeiro qae se peça ao governo pelo minlsterio da 
ga11rra: 

t.• Copia de toda a COrri spondencia omcial havÍd& 
nto entre o commandallt& do presidio de Fernando de 
No;·onha o coronel Sebastiilo Jot6 Basilio Pyrrho e o pre
sidente da provlncià de Pcrnambaco, acerca doa aconteci
mentos que naquelle presidio deram Jogar ao 'chibatea- . 
meato doa presos Antonio Feitoee...de Mello e oatros, auim 
co~o da qae se deu entre o mesmo presidente e_, o minis
tro f!a guerra á :espeito do mesm11 aasumpto ; ·e ae per
~unle. 

.!.• Qv11ea os motivos r.speciaes. que se deram para q11~ 
a qo~lle commandaote ro~se demitlido, e removido para o 
c~mmando da !orlaleu do Brum na cidade do Recife ; 

3.• Se o commaod11nte daqaelle presidio 'foi sabmittido · 
a con~elho de gaerre. por ter chibateado miseraveis presos, 
cidadãvs brnsileiros, nm nenhum preliminar processo oa 
condemnaçlto. 

Paço do senado, 11, de Maio de 't8'71S. -Figusira ele 
Mello. 

9RDEM DO DI!: 

PUBLIC!f!ÃO DO! DEB4TBd 

Entrou.em t• discasalio e pa~~ou para 2• ii ~arecer da 
meôa sobre a publicação dos debaM. , 

A. l'eqa"riniento ·Verbal do Sr. Dias de C&rva!ho, 3• 
secretario, (oi di!peoendo o inst~rslicio para i• discussão. 

LOTEIIU.b 

Fornm saccea6iVAmentfl votiulas e rejeitadas as propo
aiçõea da camara dos Sra. depatndos cuja diacas~ão 
tlct~a enc~m.da na aesallo dB 7 do corrente concedendo · 

Perguntarei, aenhoree, se am ministro de Eat&do póde loterias a igreja~, hospitaea e outros eahbelecimentoa e 
de&prezar por eua maneira a reqai!içilo· de am corpo po- iuaociaçõe!. 

· hoje o Sr. miniatro do lmperio nilo 1e dignoo de os re
meller, como (ui in(ormado, uo sabbado allimo pela ae
cretaria do senado. 

"' ll&ico, a qae elle tem de responder · como criminoao no . 
caso de haver ama accuaação'regulhr contra. seus actos ? 
1e nilo ern dever de am mioistu, qa8 deve· entreter har
mcoia com os poderes do Eat&dl', mandar immediatamante 
1e !otse poa~inl a 'resposta qae se 'lhe tinha pedido ? 

Eu queria pergantar ee os del'l!res das relaçõea com
maus de civilidade nilo' exigiRm qaB o ministro nilo ti
vesse o atrevimento de negar aqaellas iorormaçõea e es
clarecimentos que o senado lhe pedia para que o.m membro 
deeta re~peitavel corporação podeeee exercer as allri-
baicõeB, qae lhe dilo aa leis 'l · . ' . . 

BRASILEIIIOS FORMADOS BM MBDICIN! POli fA(lllLD.lDBS 
ESTIANGEIRAS 

Entrou em 3• t.:iscu!slto e foi approvada tal qual passoa 
e 111 i• e reme. &tida i commisslio de redacçil!l, a prt,posiçilo 
da camara doa depotadoe o. 21.i7 de 1869, permiltindo 
que os brnsileiros, formtdos em medicina por !acaldados 
e.straogeiras, poasz.m entrar em concnrso para oppositores 
e lentes. · 

Esgotada a ordem do dia, o Sr. pr~sidente deu para li: 
. · !• discusslo do parecer da mesa de 7 do corrente mez, O 811. PIIE~IDB!(TB :..,..A palavra qae o nobro senador 

uso11 preciso dizer qae nilo 6 parlamentar. · 
.sobro a publicaçilo dos debates.. · 

O S11. FuruEIIIA. DE MBLLO :-Retiro-a.; póde V. Ex. 
~abaliluil-a, como ontonder mçlhor. 

2• dita de 88 proposições da camara dos Sra. depn
t~doa de 1871, 1873 e t87i, sobre prelençlles de ~ala
dantes. 

'I 
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Sessão em 13 de Maio 21 

i• ~ita do projecto do sei:ado G ;,e 1874 concedendo ' 
a Jollo Jo!é Fagan~es . de Rezende e Siha privilegio para 
minerar .os rios Cayapó .e MarnÍ!hiio. .EM 18 ~E MAIO DE 18711 · 

Lefantoa-le a sel6il:o á f hora da tarde. 

ACTA. EM U DE MAIO DE 1875 

PIIBSIDBN•:U. DO !B, VJCO!OIB DB UGUJ.IIY 

'· 

PBBSIDENCU DO Sll. VISCONDB IIB UGUM\1' 

8uJDma .. lo.'-sxPEDJENTE.- Diecurioo ·e requeri .. 
mecto do Sr. Teixeira. Juuior.-oanBM oo DIA.;..,;.,pgbJi:. 
cação dos debns.-Dir•pensa a eet11dantéa.-Miuas de 
Ca.yapó o Maranhão. · .. 

A.'s 11 horas da manhã:, fez-se a chamada e acharam-se' 
presentee 27 Srd. sen&dores, ll saber: visc~nde de Ja
'gu~ry, Almeida e Albaqanrqao, barão de Mauíanguape 
Dias de Carvalho, Cruz Macha~o, .Barre.~ Barrdo, barão 

..-de Camargos, Chicharro, Firmino, Leitão da Cunha, ba
rão de lh roim, barão áa Laguna, duqun .. de Caxias, vis
conde do Rio Gnnde, barão de Pirapama, Vieira da Silve., 
Diniz, visconde do Bom Retiro, Silveira Lobo, Godoy, 
vi~condo de A.baeté, Figueira de Mello, vi&~onde de Ma i
liba, F; Octaviano, !nti!Q, marquez de S. Vicente e 

A.'s ·11 horas da' manhiÍ fez.:.sJ a cbamad.~; • acbarain.:se. 
presentes 30 Srs. senadora~, a saber : ·visconde de Ja..: , • 
'gunry,. Almeida. e A.lbuquerquR, barão de ·Mamanguape, 
Cruz Machado, viaconde de· Abaeté, Cbichorro, Sarain, · 
Johim, Paranagaá, Barros Bsrreto, F. Octuia!Jo; Godoy, 1 
·bull:o da Lagon>., bariio de Cam&rgos, barão· de Maroim, 
visconde do · Rio Grand~, Nauee Gor;çalns, · Jaguaribe, 

Saraiva. · '· 

Deixaram de comparecer, com causa partecipe>da, os 
Srs. lÍICOnde do Rio Brdnco, Sinimhú, zn.:aria~. viaconde 
de Iul.tt merim, Juuqu~ira, Mendes de Almeida, Feruandei 
da Cunha, conde de Baependy, Teix~ir~ Ju1•ior, Cunha 
Fi~;u,eiredo,· Bibeiro da Luz, Nabuco, Ptunpen, visconde de 
Camaragibe e visconde de Caravellas. ' . · 

Deixaram de comparecer, s~rn cc.asa partecipad.l, oa 
Srs. UcMa Cavalca.nti, Nnues Gp.~çalvev, barão de Cole• 
gipe, barll:o de, So11za Q~•Jiroz, Jaguaribe, Paula Pessoa, 
Paes de Mendonça, Parauaguá, Silveira da Me L ta, JoLi:n, 
liacond~ de Nitherohy e liacoude da Sn11esuna. · 

O Sa. 1• aBCRBT!JIIo deu conta do s!suiole 

.. 
EXPEDIENTE' 

Oflich de 10 do corrente mtz do 1' 5ecrelhrio da 
cama.ra dos Srs. deputados, communicando qu~ r.ol:&tara 
á dita camara 1 por oflicio do minbterio do Im perio ter. 
sido sanccionada a r.esolução da nssembléa geral,q~~. per~ 
miUe aos alnmnos da esc~Ia centnl, boje denomin~<da 
polylt chuica, recebllrem O gráo de bacbarp)1 a ioda qoe DilO 
tenham obtiJo ou .não pos~am ohiE·r 'approva.Çilo plt·u~ em 
todas aa mt.terias do c11rso da dila escola. --Ficou o 
senado iutc•ira do. 

', ' 

O Sa. I'RB>IDBNTE declarou ,qiJ~ niio podia haver bersilú 
por falta de nunmo sufliciente de Sr:~. senadores. 

Declarou m~is que a ordom do di!' para 13 ua 11 mesma 
já designada. 

Em seguida conidoo os Srs. sen~dores pre~ente! para. se 
occuparem com trahalho3 do commissão. 

Pase de 1\lendooça, harão de Cot~gipe, 'V:itoira · da Silva, · 
Diniz, vi~conde de Murltiba, MeodeR de Almeida, A.ntllo; 
Leitão d& c"!nnha, Uctu1a Ca.valeaoti, Teixeira J'unlor, Ri-
beiro da Luz e Shiimbú. 

Compareceràm depois os Srs. Figu~ira de Mello,· barllo 
de Pira pama, visconde de lohomerim, Silva ira da Moita, 
Dine de Carv11lho, ma rquez ·de S. Vicente, Zacariae1 ·vie
coorle do Bom Retiro, Junqueira, e daque de Caxiu. 

Deixaram de comparec•1r. com cansa participada. os 
Srs.: con~~ de Baependy, Firmin~, Paula Peseoa, Cunha 
Figaeiredo, Na buco, Pompeu; ·visconde de Camaragibe, 
visconde de Caravellas e visconde do Rio ·Branco 

Deixaram de comp,.recer sem caus.\ particip6.da oa 
Sro.: b&rão 1le Souzi\ Q~···.ircz, Silveira Lcbo, Fernandes 
d1 Cnnhl, viszonde de Nitherohy e visecnde de Su.mona. 

O S11. P!IBSIDBNTB r.briu ·a ses~ão. 

Lero.m-~e as !telas de 11 e 12 do correote, e, nllo ha
vando qu•·m sobre ella! ftzebse obs<•rvações, foram dadas 
par 11pproudas. 

O Sn, 1• sscaBU!IIO deu conta do seguiote 

EXPEDIENTE · . 

Carta do. Sr. senador Pompeu, datada de 18 cle Março 
ultimo em Nice, pedindo ao senado que lhe conceda. coJt• 
tiouação de licença p:ua ainda alli conservar-ao, até que 
cJmpareça, o que esperz. terá Jogar por todo o corrente. 
--!' commi~eão .. de co~stilnição. · 

O mesmo Sr. secrolario participou que o Sr. aenador 
Paula Pe~~oa commonicara não poder uinda comparecer 
par incommodo de eaude.-Ficou o senado inteirado. : · 

O Sa. PIIESJÍlENTB:-Segue-ee a apresentação de pro-
jnctos de lei, indic&Çõe~ ·.e requu:imentos. · 

O. Sa. TBJXBIU. JoNilR :- Peço a palavra. 
Sa. Pass.IDBNTE : -.Tem a. palavra o nobre senador. 

O S•·· ~elxetra .Jn•ior 1- Sr. presidente, 
o aseumplo qun me traz á tribuna é lllo interessante que 
o !r, pÓ<! o de1xar de capthr a atteoção do senado e a sua· 
solução é tão nrgonte qoo nlto me é possível eaperar.a pre-. 
e'ln2il. do ~oliru ministro da fuend~.. . . 
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O senado sabe, auim como todo ~ paiz, que ~ praça do 
Rio de J'aneiro, ha cerca de Ires mezes, está. sob a i'ressilo 
de uma crise, • 

. A origem delta crise tem sido ventilada largamente na 
1mpreusa·e D&• tribaua parlamentar. As opiniões se t~m 
debatido, e principalmente nesta casa tem sido ella dis
cutida maglstralmeníe pelos poucos oradores que ~omnram 
parte. neste Jmpor&anle . assampto. Refiro-me ao honrado 
aenador pela Bahla, ao illustrado Sr. presidente do con
eelho e .a outro honrado senador !lei" minh~ (Jroviacia. 

Nada 'porém, consta, Sr. presidente, que se resolvesse. 
Espera-se a· solocilo natural dos acontecimentos, entende
&e que o goveraÔ nadá &em que fazer neste assampto;'que 
III deve:aguardar que por ei só a c1·iss se reoolva d·o modo 
que :os facto• determinarem, sem que o governo procure 
auenuar 011 sena' eleitos oa Boccorror aquelles que t~m di
reito ao auxilio dos poderes do estado. 

dinheiro para. pagar os seus depositas e muito menos para 
fornecer ao commorcio, não deveria hesitar em auxiliai-os 
até onde chegassem as garantias offerecidas. 

Nest~ caoo. e só neste cMo, entendo que o governo de
baixo de todas 11a garantias · oecessari~~os, devia prestar 
auxilio. · 

Mas, comi] ? perguntar-se-me-ba ; porque modo ? · 
O governo na minha humilde opinião tem recursos para 

prestar este auxilio independente mesm.o de medida l~gis• 
lativa. · . · · . 

O Sn. SILVEIRA DA. MoTTA. : - Mo é que ha de ser 
curioso. · · 

o Sa. TEI:lEIIIA. J'Ul'IIOII :-Vou expor éda curiosidade 
ao nobre eenador. Sem ir mais longe, formularei uma 
bypothe~e. · · 

O Sa. SJLVIURA DA. MoTTA. : -Dispondo de diohéiro 
alheio. Os. credores do Estado, como s:io, por ex~mplo, os 

po1su1dores de apolices da divida publica, terão ou não O Sa·.· TEIXEIRA. JuN1oa:-Se algu~ estabelecimento 
d!reit~ a ser auxiliados pelo Estado, ·em coojunctura bancario tivesse ~ro Londres, em banco de .i•rimeira ordom, 
di.tlk_ll, como esta que atrav~ssa a pTaça do . Rio· dt' grandes e avaliadas somm11s ·em libras esterlinas, sobre ss 
1aneJro, qoe pede meio circulante para 81\tisfazer os sen~ quaes podes5e saccar, mas não achBsse na occuiilo toma-. 
compromissos e que acba c~rre.dl\3 as portas de. todos os dores, pelo abalo do seu cre.dito, em comeqnencia do pà
estabelecimentos. bancarios, inclusive as daqnelle que por nico, verificada ~sta. circumstancin:, que risco corria o 
eua natureza devia ser o primeiro a· auxiliar aos que m~- governo se tomJL~se esses saque~ ? Ne~te caso, pergunto 110 · 

recem credito. 'I Refiro-me ao banco do Brasil, alt::.menle oGbre senador, onde estâ a curiosidado do expediente 'I 
protegido pelo E~tado I O Sn. SILVEIRA. DA llfoTT.A. :-Não ouvi o principiq. do 

Mao o banco do Brasil não pó de operar milagres. Este- argumento. · 
banco tem .eeoa recursos limitados pela lei, nil.o póde . . 
ultrapaeeaJ.:.os. O governo, ,porém, 0 · •tue tem. a fazer O Sa. TEI~EI~.~ JuNIO!I :-Eu o rop1to. Se ~m dos 
neste caso? Deve, cruzar os braços, deixar qoe 0 panico b~ocos.ou varloM ~1ve~.?m em Lonrlres em estabelecJment~s 
vã.o.eatancar todas ail fontes da riqucn !lllblica, vá 61n. bancar1os de pnmeJ.a ordem. algumas centenas ou m1· 
haraçar o commercio, partl.lysar as industrias, acarret;,r !bares. dB conto~, 6 sqbre elles P0?es!em _sacar, '!las. que 
catastrophes, catastrophes que podem . ser previnidns o a nas ClrcamstancJas actuaee sob a 1ntluenc1a da. cr1ne, não 
attenu&llas com alguma5 providencias da parte do mesmo achassem toma~ ores, porque os tomado_res lião .vão. pras
governo 'I , 1 c!utar a. cartem• do banco, a dllll. escr1ptnr14çll:o, a verA-

E' esta a questllo que me proponho ventilar fand,men- . Cidade ao ; seo~ bahnços, e par ls·so não ons~m confiar 
tando .um requerimeato que, de~de já digo, va.e servir ness~s pape.~, o g~veroo qus tem_ ~ recurso :de Impor es_sa' . 
unicamente de base ou de pretexto, como ·'os nobres si! o a- condição, de vm6car a verll.cldade daquella garantia, 
dores quizerem, para dar a minha. o~inião muito succinta .lesde q~tJ _se convencesse. qae r~_alme~ie este oa aqaelle 
a respeito do assom]ito e provocar a 'diecossão sobre ali~. banco. tinha em Londres á sua dlapo~IÇão essas ce~te~as. 

Não pre:ende, Sr. presidente, que o govorne Imperial ou mllhu.res. de ~ontos em est~bolecJmeutos de·prJmelra 
ou os poderes do e~tado vão em auxilio da imprevidencià, ordem, poderia tomar osees c~r;oblaes, .s~ccorrendo o banco 
de empreurios mallogradod e de negociantes infelizee ; neetl\ yarte, 6 ·com este auxilio hab1htal-o a solver seus 
ueria isto uma preteocrio incoosiderada, qne nem mere- d_ebatos. E UUla hypothese que m6 pMec~ poder-se ve-
c . h d d'. O d . b ri ficar • ena as · ooras a ISCUdsão. qus eoeJo, e so re o 
que interpello o governo, é saber se os estabelecimeot(>~ O Sn. SILVEIRA. DA. M.OTTA. :-E' preciso fallar a lia
de credito, cujo eshd~ inspire a confiança mais plena. ns guagem da legalidade. Com ·qne dinheiro o governo toma 

·~na solvabilidade, cnja carteira offereça titalos lle3ccJn- cambiaes ? · ·· · 
ta veis e· valores acima de toda n excepção, podem ser O Sn. TEIXEIRA. Imuoa : - E' op~raçll~ qae todos o~ 
abandonados ao triste recurso de su~pendrJr seus paga- dias o governo faz ; toma constantemente cambiaes sobre. 
,ieritos.. . . . . J r,ondres.tiero que oingnem lhe pergante qual a legalidade 

Parece que era dever do govoruo em 5Bmelhante con- desse acto. 
innctura auxiliar o commercio dentre1 dos limites d11 pra- · 
Je.ncia e de segurança oecessaria, para não ser~•!! prejudi• O Sa. SILVIlliiA DA MoTTA.:__:.E' preciso qne o governo 
.:ados os legítimos interesses do Estb.do. tenha dinheiro na gneta para dar, s niio o· tem. , 

Assim se o governo depois ;de. proceder a· uma eevéra O Sa. TEIXEia.i. JuN1on :-Póde ter, se quizer. 
''erificação, capaz de cbogar á. evidencia, de qoaes os e~ta- Eu tendo senhores, que aA leis, as normas sociaes. Jlze-

J elecimentos bancarias quo estão perfeitalllento ·solva veis ram-so para ~alvaçã? do Eslado e nlto para embaraçai-o, 
~ . inspiram toda a conftt~nç:&, porque toem cm Di rocursos ~ão parn !evnr urna praça commcrcial a uma cntastropbe, 

ara a sua solvabilidade, mas nilo podem com elles obter- principalmente quando o corpo Iogislalivo eslá reunido. 
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Sessão em 13 de Maio· 

'o Sa. SI,LVBIII! DA MoTTI. :-Qàer' a dic(~donh ' '. O Sa. ZACARIAs :-E' um prograrnma. 
O Sn. TsJxB;RI. JuNIOR :-Na:o quero a dict~dara; o 

nobre senador obriga-mo a prolongar o meu discurso mais 
' o Sa. TBIXIIJR~ JoNIOR :-Será p'rogramma, Íle v~'lt· 

quizer. Aceito !em pra a responsabilidade das· minhas opi
niões ; V. Ex. assim como o senado! sabem; que já me 
r.cbei eó. na camara dos deputados, austeutaudo uma ·o pi-, 
11iito ~ nil:o será novo. quem$ ache ~ó nest~ o~casjjo •.. 

ck.. que pretendo. , 
O Sn. SILVBIU DI. MoTT4 : - E' para se justificar 

melhor. 
O Sa. TBIXBJRA JuruÓa :-Na:o venho discutir ,princi

pies da scieneia economica, mesmo porque as soas leis 
divergem .segando as' circnm!tancias de cada paiz e as 
cond!çi!es de cad' povo. 

Venho apenas dizer tanto quanto baste para r'rovocar ó 
proprio nobre senador e a outros honradoP coll~gas. mais 
competentes do que ou, a virem á tribuoa tranquilli!ar a 
praca do Rio de Janeiro, e a suggerir os remedios que 
lhes' parecerem mais ellicazes. ' 

. O Sr. SJLVRIRA DA Morn:-Eo já pedi a palavra. 
O Sa. TBIXRIU Ju!IJOft: -· Bem: Mae disse o honrado 

senador que quero a dictadura. Permitta o sena•lo que me 
. aparte do meu diecurs·o· para mo~trar ao nobre senador gne 
a aua phrase envOlve nma cen!ura ao governo. 

Se é preCiso uma. medida legislativa, o que (ez o go
verno desde Março que ·a crise exi$10, e que onda pediu 
ao corpo legislativo '! · 

'Este -argumento. não pó de ser alleg~go pelo n11bre :ni· 
nistro dfuenda.. S. Ex. enteodiá qae nad~ M d•lvi:~ 

fazer; e se fosse 110tra a soa opinião, facil seria c.bter 
qualquer medida· legislativa, porque desde Mar~o o cc;rpo 
legislativo está fonccionando. Iniciou clle ne$se periodn 
algnma medida?· Nã:o. Logo, é porq~Je entendia que nada 
devia fazer. 

E' está. a minha questão. Os nobres senadores ·que me 
attenderam, viram que foi est~ a minha premisu. . 

O SR. Z.t.CARIAS : - O nobre minietro dá fazenda 
disse na camara que era quesllio para ser d'ecididll. pelos 
bancos. · ... 

O Sa. TBIXIIIIA JUI'fiOII: .'-E' o que.e!l contesto. 
tddas as praças pod~m-ee dar casos excepcionaes em 
o governo deve intervir com sua acça:o beneflca, 
comprommetter os iaiereues legítimos do Estado. 

O Sa. SILVEJU llA M"on! :-Sem duvida. 

Em 
qae 
sem 

O Sa. TRIXEiÜ' JuNIOII :..:..E' isso o que eu quero. 
Voltando ! expos,ição interrompida pelo nobre senador, 

formularei outra hypothese : Snpponha-se um banco qae 
possua mais. de 10,000:000!1) em apolíces d~ divida 
publica, como o do Braeil ••• 

O Sa. AIITio :-13,000:000$0~0. 

O Sa. SILVEIRA DA Moru :-:-O sou balanço dá só 
10,000:00Qil>OOO. 

o Sa. SJLVEIU DA MoTU :.....;..Hade ser muito' acompaill 
nhado ( Apoi11àor ) • · . . •. . . :: . . 

o s!l. TRIXBJRÂ JuNJOR :-Mas, Sr. preaid~nte, a outra 
bypolbaee que ia formular era a àegniote: . • 

O banco do.Brasilt9m ,3,000:000$ em apolic~l.da di-
vida publica. . · 

O Sa. SILVEIRA DA ~lOTTA :-ÍS,OOO? já tele. ' 
O Sa. TBIXBIBA JuNuia :-Parece-me que ainda . tem; · 

referindo-mo ao que disse um uobro senador. Eu· da:va · 
10,000 ; corrigio-se-:ue, dizendo só qne eram 13,000,:: 
Mas voltarei aos 10,000: 000$; tem pelo mono a .e~ a aomrilll. 
oro apolices da .divida ,publica. , · · . 

Ora., se o banco do Brasil pedir ao governo .um auxi
lio, em qoe perigam os interesses do thesoaro, se o gover-. 
n~ lhe fornecer dentro daqu3lle limite, . meios de o.banco 
ir auxiliar os outros estabslecimantos baocarios. e ao com-:: 
mercio qae estiver .no ca~o. de eer bU:tiliado, que ollierecer 
garantiu de solvabilidade acima de Ioda a excepça:o 'l 

Noto o senado, é para es8e ca$o qoe peço. auxilio, porq,ne 
o que qnero evitar, siio as liquida~ões forçadas, que, como 
sabem todos os negoo.ian tes, e os que conhecem pratica.:· 
mente as evoluções. commerciaes, importam. a raina de 
milbaree de' indi•iduos. Não é remodio · dizer,.sa: '"'· Slll
peodam os pagamento~, liquidem. " lato é appellar. para o · 
desaetro geral. ·E' o mesmo do que o naiJta que cruz.a os · 

. braços á tormenta, sem procoràr vencei-a. · · · · · ':.' 
O governo, os poderes d,o . Estado acham-se: na .copo) a· 

soci.íl com~ atalaias vigilantes ~ara impedir ·esta e. ou!rat. 
cataetrophes. 
' . Não partilho a op'iniiio do nobre . presidente do cousa-' 
lho, ministro da fazenda, qundo · iUit&ade qae' a: qoaatilo 
ddve .ser resolvida pelos. bancos,: ,como acaba de refllrir O:': 
nobre ronador pela Bahia. 

Os hncos pagam impostos, . pagam tributos para. su.s
tentar estll ma china que se chama Estado, alfm ·de que 
elle por •sua parte os ·auxilie previd"entemenfe para que 
promova o seu bem estar, garanta a sua exietencia· e· a:· 
sul\ proeperidad.e ; ua:o é para, ei'JJ' troco· deste eacriftcio·· 
r~ceber a indiferença I , i 

Não ~e diz a uma pra~a qae . eatá aob os .eileitoa pe~ni
ciosos de. um pa;oico :. • Arrange-se .como poder, o··go• 
varoo nada tem con:í isto nem os poderes do Esta~o. » 

O. SI\. SJLVRrliA DA l't!o:rn :-Eu nilo digo isto. 
O Sn. TEIXRiftA JuNJoa :-Sr. presidente, se esta lheoria 

roase verdadeira, ella seria excessivamente perigosa. Não· 
serei eu, qna:a partilhe, que preste o meu apoio a seme-· 
I banto doutrina.· : 

O Sn. TEIXEIRA JuNron :-0 nt~bre senador interrom
pe- mo a cada momento ! Eu de!~jo ennneiur 11 miÓha 
proposicão·; . oito fali o unicamoute pilra o. sonndo ; . fali o· 
espociaiiu~nte para a pnça do Rio de JRnoiro que bade 
Jôr-mo; quero que Cildil. oro carregue com a parle dn 
responsabilidads qne lhe· competir (apoiados) e o que 
pronuncio nesta tribuna, faria se Co5se miaistro. 

Entendo qoe <!'entro daa raias do pôssivel e.deb11ixo dls 
garantias neceftsnriu, o governo niio pó de recusar-se· n ir 
,,m eoecorro de um~ praça commercial que se ac~a solí a 

·influencia de um panico e panico infundado, como jli se' 
Iom demonstrado na discuulto. · 
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.. O Sa. SJLVKJU D& MuTTA:--Sim, sonhor. 
. (lla outr01 apartei.) · 
O 811. VIS COliDI DO Bo111 RBTJRo: -.A Inglaterra, pH 

exemplo em 1866, qoe. Coi além da legalidade, em cas·J 
identico. · 

O Sa. ~lrQUBZ DI S. VJCBIITB:-E' verdade, ~ ilepoiJ 
abtt:ve do parlamento bill de indemuidade. . . 

I 

O Sa. TBJXIJU J'urnoa-: - A historia de lodos o~ 
• paizes, como acaba du lembrar o nobre· senador, mostr'' 

que mais de ams nz os seus gournos teem intervindo e1:1 
occr.Siões identicas. Ainda em -1866, saltudo por cim, 
da lei, o go~erno ioglez, coo .eguiu prestar rele:vantes sor
viços ao com01ercio e ás in duttrias d• qnella na cito, embora 
!oase obrigado a pedir depois am bill de idemnid& ~e. 

A propria ·Inglaterra, porta!! to, praticou esta :graod l 
illegalida.de, que tanto assusta ·o honrado senafior por 
Goy11z. 

E pois quando se invoca .todos os ditos no nosso parla
mento, o exemplo da Togl~terra como um dos paizes mo
de~os por &xciillenc~a,_priocipaimente nes~a~ qnc~tiies finan
ceiras e economJcas, porque é· que niio .havemos dd 
segnil-o em todos os casos em qne com analogia e idcc
lidade da éircnmetancias, so ~<presentarem, em r.osso paiz 't 

Es.ta é a questiio. (Apoiados). 
: Ainda lembrarei ontro alvitre. 

Note porém o sens.do que não venho combater f.Xpr
diente algnm, nem mo~trat a impraticabilidade de· todt ~ 
ali· idéas que ee tem su~eitado sobre o ~~~~urupto· vcoh , 
apenas apresentar alguns alvitres para serem cooo'b&tidoP 
porque 'desejo parlilhar a sorte dos que preteoda01 previ ui; 
as cdamidadea ~ublicas. · 

O Sa. SILVBIU DA. lioTu: ·-Isto é melhor. 

o Sa. T~IXBIIIA. Jvruo·~ :-Eue outro alvitre, senhora.-. 
não é men, mas de nm 11la;tre estaàbta, membro dest~ 
casa e cuja voz autoriead1 C~z-se ouvir no con~~Jiho d 'l 
Estado. · 

. . I 
, • O Sa. Tsrxstu JVNJOa:-Os actoaes não o ello porque 
alem de oilo terem corso legal de moeda, oito se 'prestam . 
a semelhantes trau~cçiie8 pela. soa. avnltada :impcrtancia 
qoa!i sempre superior" 1:000$000. . 

1
. 

: \0 Sa. ZACARJU:--Qa~lquer qme seja a stu import~ncia,·· 
~lto lellras, nilo silo moedas de pagamento. .~· . 

O Sa. vFco~o:a: DE lNDOIIIBnJ~·: ,.... Nlto alto ~esmo re• 
c3biveis. · :. · .· . · 

· ·O Sa. TBJXEJR! Jmm·a: ~~ Pllr ·qu!m nllo os qoizer re
ceber. Mas, pr~Cerindo Ioda a população o !besouro nacio
nal para fazer os seus depo~itos, e os ·credores dos· esta-· 
beleeimento! · banc&rlos querendo apenas garantir seus 
c11pitaes •iepositados noa bancos, se satisfariam com eases 
tiluloa, oito re~ebiveis nas est~:..çiias publicas. O remedio .. 
paro~. combater o panico é dar ao credor_ gardntb de 
pagamento á soa s1.1tisf~çil:o, e ·neste ca.so nenhum outro : 
titul~ mais glrantidu d.o que o do projlrio Estado, nnchel 
em corto p~azo. · 

Nilo insistamos, poi~, uestil circumstancia do serem ou 
não rec~biniis nas est ... çiies .publicM ••• 

Nilo é essencial e iínprescindivel. . . . 
. O SR. Z.!.cABu~: -~-E' todi.; logo o remedio é inllUca~:-

0 Sa. TEtXBJIIA Ju11roR :--NitP1 porqne seriam recebido~ 
no commercio e é esia a .qne,tão. . · 

O S11. ZAC!RUS :-Nilo sarvam de.base para afl' trr.ns..; 
acçúe~, ningoem q .. crcrá dar dinlieiro sobre elles .• 

O Sa. TEtXBIIIA. JuJSroa :-P••rque não. ha dinheiro,,maa 
qaererão aceit:~l-os · para pagam~uto de dividas, e isso 
ba5tariiÍ para <1tteouar os ell'eitos da crise. · ' 

• (Ha divarsos apartei.) . 
Lembro ao .nobre .senador. q11e e6tou expondo éom i~rgos 

traços a idéa. Niio insisto peh n_eceasidade de '&ornar ·oa 
bilhete'. do thrJ!ouro ac~itaYeis na~ eat~ções publicas para·: 
fagir á delonga ineYitavel, qu(havarh se ae qÍiiiesse obter 
do corpo legislativo a nec3sdaria autoriuçlto. Mas se. en- · 

Pelo meio qas voa expor, o governo poderia. prestar n· 
xilio dHcaz aos estabelt.-:imentos de credito Bm uutorisa~il Q 

tender que esta circum~tancir; é dispeaaavelo • • . · 

. legislatin. • • • . · 
O SR. Z!cnus :-Sem medida legislatiu 'l 
O SR. T.stXBIIIA Ju!IJOII.:- Sein duvida. Att~nda o· nobta 

senador, O gov~rno -depob do Vbrificar o estado do sclva
bilidade dos estabelecimentos bancarios, a n11toreu das gb .• 
rantiaa · que oll'ereccssem, poderia nuxilial-os dentro de• ~ 
limites dessas. garantias, emittindo bilhetes do the!IJUrc• 
checl,·bills,.com juro~ d•J'6 °/., de 50$, .100$ e ont:!r~ 
valores não 6Uperiores a .1: OOOzS paga v_eis em curtos praz• ! 

do doue, tres e quatro mezes. E1ses _btlhetcs que deveri.:irn 
ser resgatados pelo the~ouro, no dia do ·seu veneimepto 
não ~chariam neobuma repugnancia na popuh1çito qo~ 
eatá preferindo o the~ou_ro publico para seus deposi'tos .e 
'até poderbm ser aceitos nas reparti~iies publica~ •• , 

O SR. ZAC!RIAS : '- A. coitos n'as repartiçiies · publict>a? 
O Sa. TtuXBIIIJ. Jurnoa:-Porque nlto? 
6 S11 .. ZACADIAS: ·--OJ actaaes bilhetes do thesouro nih 

o são. · ·· 

(Ha o,;,tro1 aparte1). 

O Sr.-Z&cui&::-Se IÍiio· fór assim, a idéa nada ~ale • 
O Sa. T.stxBJU l'uNroB : - O qu·e se slgue é que ~eue' 

caso, será preciso e autorisaçiio legislativa. . · · 
o·. Sa. ZAC.li\JU : ·- A.h1 estã. .. • .. . 

_o Sa. Tt~r~stu Ju!IIOII :. - Estou ~oncor4e nena pa:rte 
c~m o nobre senador ; mas não faço cabedal dessa condi
Çiio, porque par.\ combater O paoiC·J julgo euJUciente a ex
?ihição ~c lnlhetea du tbesouro vencíveis~ em curto prazo, 
utu é, tJtolos qno teem a garantia do Estado e eatlto sendo 
preferidos pelos maiores ter r~ ris tas. · : · . 

Se pois o· uobte senador me permitte, CQntinaarei ·a 
minha expoeiça:o, aceitando. a necesaidad11 de medida le~ 
gisl~tiva part. o caso de se mandar receber· nas estacões 
publicas.()~ bilhetes do thesouro,on para o caso do govêrno: 
antes de obter eau •. uutorisaçiio, determinai-a P.ara· si, snjoi
tando-a a. um a ball de indemnidade:. 

O Sa. Z&c.lllus : - A.li I 
O 811. TBtlB!RA 1u!ltOR :-Estou formulando hyputheee• 

sem precunisar a sna preferoncia. O que deaej ~ é salvar 
a minha opinião sob~e a urgent' neceaaidade dQ· prestar-se 

., 

-'r 
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auxilio ao commercio dentro dos limites o das neceu~rh s 
garanliae qoe forem QJl'ereeidas ao governo. 

Se_ os meios que apreserit~ oito merecerem a adbe!Do 
do governo, eep~rarei que indiqaé melhurea ;·mas iai·J 
quanto ante~, porque amanhã bat á t~rde. 

Peço pois qn:l me perwiltam coJ.tclair o pouco que tenb) 
a dizer. · 

No alvitre qae r.cabo de ~xpor, poderia líner am ineon • 
veoiente, qu&l seria em ser o !besouro obrigado' P: pag1 r 
os bllbe~e~ nos seus nocimentoe. E~s~ inconveniente· poré1~ 
de~appareceria ante a facilidade que tem o gové'rno d ' 
emiUir apoliMs da divida publica e de razer qüaeequH 
outras operações de credito. O agio qae teem as a'~Jolicu 
responde a todas as objecções. 

Disse S. Ex. : o governo nllo toma esse dinheiro para o 
aferrolhar em 8e·ua cofrea, mu para .dispendel-o', e portanto 
volta imoiediatamente á circulaçllo. Eis uma mposta 
cabal ao aparte do' nobre s·enador por Goyaz. 

~ O S11.Z!CÀRUS :-Quanto ao meio circalant~ ; mas a 
taxa do tbesoaro faz concurreacia a dos· bancos; eis! a 
c~us& da crise. · 

0 811 .. TBIXBIR.l JUNIOII :-NI~ é a eausa da criai! j é 
um concurren111 poderoso· que os baiicos teein. 

O · Sa. ZACAIIIU :- Ela· ahi : o governo desvia· do• · 
bancos .os depositos. 

O· Se.· SrLVBfa:t· nA MtTT.l : -· Pa'gaudo mais 2 •10 • Em minba opioião a impnrtancia total de taes bilbetci 
nilo excederia a 10 ou 12,000,000~000... O Sa. TBIXBIU lmnoa:-~im, "enhor, par• compeoaar 

o s,a. SrLVBIIIA D.l MllJU: _.E' uma gota de &gt"1. o vencimento a pra·so· fixo, prirqae"OI bancos· só pagam 
00 oceano. ·i "I• com retiradas livres. . . • 

. Creio que fica bem· clara minha ópinilo. ·O· dinheiro to
:m&do pelo tbo~ouro nllo faz falia á circulaçlo, .porque 
:nua a ellá immrdiaoienté; 'se· o- goverliii o 't'onia; ·é porque 

o Sa. TBIXBII.l JuNIOII : -- Poh vou aioda maiÍI' lflogr .• 
aventurando a' convicção qu!!'lenbo de que a simples~ no.til
riedade de um&· medida dêssn ordeio, muito atteiriiAria 
moralmente· a crise, porque o maior"iocentivo do· panir.o 
bojo é a COnViCÇãO profunda que teem o a· depoSilaD1é'o d··S 
bancos, 'de qne o banco do' Bruil ou outro qualqaer es
hbelecim~nto de credito não está habilitado a re·desconte r 
O! titnlod du carteiras dos· outro a· bancos·; é a con,iccã o 
profunda que teem esses estabelecim·entos; embora'solvaveis 
de que nilo'.pódeai contar· com o recurl!o do' redesconto 
dos seus· titalos; aind11 · oa mais garantidos, porque· o 
banco· do Brasil Jiilo · pó de' fazer descontos senilo" dentro 
do limite leg~l. · - ' 

Iste é o que raz com' que· todos' se apreuem a ir Iiu!c1 r 
DOS bancos 08 !tUS, depositas, impotsibilitando BSSioi' >l 
esses estabelecimentos de continnarem a prestar a'o'ccl!.l
mercio o auxilio que' prestavam. A notorieda'd'e pó':tao1o 
daqaella medid~ butari11 para de6truir· tal' ccnvicça:o~ 

Por exemplo; um eehbelaeimento, A ~~~ B, pciesue om 
sua carteira 2,500: 000~ em tilulos commerciaes"perf~i
tamente descontaveis, letras da praçR, etc., teiido all\lu 
disso, 400 ou l'iO'o;ooo& em Londru; mas devo 1,1iOO 
oq 1,600: 000~. Segnndo o alvitre lembrado; efle 
eetabelecimento eatarla uo cuo · de obter do· baoc" 
do Brasil ou do governo, recuraos dentro dos limites d• e 
garantias qae oll'erecesae, e tendo-as_ até. S',OOO'iOOO'& 
facilmente obteria o redescontá de 1','600:000&00'0~ 

Mas uioguem ou mni· poucos· irinm buscar: os sro1 
depositos p·ela certeza daquella lácilidadeo'· O dinheiro e•
taria ~eguro1 vencendo jnros, para qae tirai-o '/' 

preci!&'empreg~I-o... .. 
O Sa. SILVBIR.l D~·llfoTu·:- Conforme é' émpregado. 

Uma cousa é dar dinheiro" ao éommercio ·e outra" comprar 
pêças de artilharia. 

o Sa. TBrxsru.luNioa :-o·Se por .. acaso; Sr: presidente 
(voltando ao expediente que eu· lembrava); bffiaissem·· esses 
bilhetes ao !besouro para seu pagamento, o· governo~' 
estando previnido co:n liU tori~ação dõ corpo .legislatin 
para. fazer qualquer operaçilo de creaito, pod~ria emittir 
apolices· para ir pagando' os mesmo~ bilh'eteli;' e· eiltito ena 
emissão se f~~oria graduahüente: em 'rela~ão aos venéimeri- · 
tos .dos bilhetes, se por outros meios nllo se podesse fazer 
·o resgate~ · · 
i . 
' O Sa. SJLVBIII.l' D! llfoTT.l' dá: um•<apiute. 
: Sa. TBIIBIR.l JuNIOII: -Pois entilo V. Ex. accrescoote. 
que o nuxilio du Estado nlo· excedâ á importaneill r' os 
'depositas Rctoalmente existentes nos eslabelecim~ntos de · 
;credito, se para. iuo obterem, apresentarem garantias. • 
i O Sa. z,cul.u : ~· J6.: era' u'rn ·grarldif' fnor escolher o 
'governo aquelle a quem. de·via favorecer.. A prifueira opo-
:raçllo era~a· escolha. · · 
f 0 Sa;· TBIXBIIÍ.l JUNIOI :-Torno a re11ttir ao ~ena do; . 
/lembro todo• esses alvitres para apartar-me da marcha·· 
:que tem tido a discuasilo deste. importante uaumpto. Tem
lse combatido todos os blvitres apuntsdos,. mas uilo fte tém 
!indicado nenhum j I! eu quero ·parlilbar a eórte doa ven-
lcidos. · · · · · 

·E' o que não aconteee;actualm~nteporque·ha'a ccín't'icçilo 
d~ que o banco dJ Bré>ail não está habilifado a· auxiliar'' s 
~stabelecimentos · bauc.uios. que• esthetem no' casei de m~ · 
recer auxilio, note o senado· que qu&ndll rallo · eni ltuxn i o 
refiro -me sempre a estabElecimento~· que estiverê'm no c&>o 
do olferecer gt.ra.nLias ao· !besouro nacional (Apoiadof). 

O 811. SrLVBIII.l DA M,·TTA :-Nilo bito de deixa~ Doi 
baocus .seu diubeir.> p11ra vencer 4 •/., qaaudo 9 goverua 
paga 6 •;.. · 

O Sa. Ts;XBIII.l JuNroa :.-Esse argumento j:& foi vi~to
riosamente ,. respondido· pelo nobre · senador pera'·· Bnbl11. 

i Conclaindo, Sr. pré!idelite, ·declaro que· aeh""'me · táo 
:aatie[eit~ por ter obedecido aos dicta11es da mioba· con
'sciencin, que não pretendo volt11r ao c!ebate' deste ll'e~ampto, 
raté a adopçilo de quae~quer me~idae. Lembrarei· apen·as 
!que o tempo' urge·: as medidas qae o ·governo' húperial 
!tomar; quae,quer que e lias s~jam, podem ser inrructireras, 
inuleis, amanhil:· Podiam ser salnberrimas tomadas ante• 
teriormenle"; pedem ainda servir para aUennar molto os 
~~1feitos da crise, e para uivar a mponsabilidadeo,.. não só 

1
1do governo imperial, como •daqu~lles que c o· teem·: acoro• 
.çoado á inacçllo. 
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1 Pela minha parte declr.ro qun, se ainda rõr opinilto do 
governo nada fazer em favor dos estabelecimentos banca
rios, que 14o otTerecereiD solidas garantias' de solvabilidade, 
Dilo hesitarei tlll romper os laços de •olldariedade ,que 
me lig11m ao gabinete, para negar-lhe o. mt a apoio. 

Foi lido e 11pprovado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que por intermedio do mini~terio da fa
zenda se peçam e o governo imperial informaçiles sobre a 
crise que vexa a praça do Rio de Janeiro e sobre as pro-

N. 32 Edur.rdo Velloso Fn.ire. 
N. SS A.lh~tto Aleuc11stro A~tt a ii. 

· N. Ui Iruêu Ferreir" ue Ltwa Verde. 
N. 46 Fu1Dciaco Piuto da Luz. 
N. liO Firmino Antonio da; Mor~d.t. 
N. 51 Manoel Jo!é G~ucalves. 
N. li2 Jo!é Borge~ da C~tta. 
N. 54 Francisco Paulinu de llm1idli e AlbuquHque. 
N. li6 Hermioio Martios Cur,ello. 
N. 57 Carolino RamO!; 
N. 58 .To~é de Ca~tro Rnbello. 

videnciu que convem adoptar. 1 . 
N. M Rubens Julio T1nares. 
N. 60 Alberto Córt~ Re&.l. 

Paço dõ senado, 13 de Maio de 187!S. ·- Teia;e!ra 
Jt611ior. ,. 

O Sn. JuNQUEIRA (minütro ela guerra) :-Peço a pa· 
lavra, 

O Sn. StLVEJD! DA MonA :-Peço a palavr1.1. 
O Sn. PftB•JDRNTB: -A dis~usf.ão .ôc11. adiada. 

. O Sa. Z.lCAliUS (pela ordem) : - Eu peço a urgencia 
deste requerim~oto para, na Córwa ,do regimento, s·er dis
cutido amanhã, naturalmente com ·a. presença do Sr. mi
nistro da !atenda. 

O Sa. JuNQifBIR.L (mi11istro da guerra) : ~ Apalado. 
O Sa. Z.lanus :·-O negocio é muito grave e utgento 

nlto deve ficar para a~bbado. 
·E; approvada a urgencia requerida pelo Sr. Zacarias. 

O Sa. PIIESIDBNTB : - Será dado o requerimeoto pára 
. a ordem do dia da seuilo seguinte. 

ORDEM DO DIA. 

PUBLJC.I.ÇÃO DOS DBUTRS 

Entrou em '2• o ultima diacuasilo e loi npprovado o 
parecer da mesa; do corrente aono, sobro a publicação doa 
debates. 

DJSPIIIU .L B&TUD~TilS 

Seguiraill-~e ~ucce!siumente em 2• diacusnão e Coram 
rejeitadas as seguintes proposições de 1871, 1873 e 1874 
da <:amara doe Sr e. deputados' relativas a. di~pensns· coo
cedidas aos estudantes abaixo menciooados :. 

N. tlí8 João Velluo de Oliveira. 
N. 177 João Augueto Delphino Pereira. 
N. 2ü! Lniz Pinto de Sá . 
N. 71 A.rtbur Oscar de A.ndrade Goimarlies. 
N. liOS Christiano Bavtista Fraoco. · 
N. 1143 Cbristiano Boaventura da Cunha Pinto. 
N. lilít Jo!é Horacio Dias Faria. 
N. líli3 .\.dolpho Joaquim Penna. 
N. IUii Joté Francisco de Brito. 
N. 18 Jotê de Magalhães Conto Ju~ior. · 
N. 27 !tbnnel Loiz 'Vü·ira de Souza Rabello. 
N. 28 Ceciliano Alves Nazareth. 
N. 29 Matbe01 Ribeiro do Vai. 

N. 61 Joaquim Jo~é Coelho· de 'Magalhiles. 
N. 62 Jobé de Asbis Fo~seca Vi~.nna. 
N. 66 Olympio de Paul~ Candid~. ' 
N. 81 Arthnr Raul Pinheiro. 
N. 82 Alvaro Marinho Machado. 
N. 88 Fr;.nclaco Botelhu de Andrade lnniú. 
N. 84 Tancredo Clodomiro R~ Jriguil! de Va;conéellos. 

' N. 85 Carlos Rodrigues de Vaoconcellos. 
N. 86 Fr,,ncisco Lacrindo de Siqueira Val'ejiir. 
N. 87 Pedro Celestino de SouZ!\ Macieira. 
N. 88 Igullcio dm Souza Di~s. 
N. 90" João Pedro Bandeira de Melló. 
N. 91 Fr;..ncisco Emilio G~ med de Froita~. 
N. 92 Antonio Cesario Cardoso Ayrt s. 
N. 94 Aff.,nso Henriques de Oliveira Dn&rte. 
N •. IIIi Jo~:.quim AIC!bi&des T&Vares de Holland·a. 
N. 96 Thomaz Augusto do Mello Alvaru. 
N. 97 Jo!é Teixeira Machado. 
N. 98 fl'rancisco Conegundes Vi< ira Dius . 
N. 99 Francisco .Ferreira de MP cedo. · 
N. 100 Jo!i.o José Ggdinbo .. 
N. 102 Tiberio Rodrigues de Araujo. 
N. 109 Jonqoim Siwiie~ de Paiva Sobrinho. 
N. 110 Fidelis de Oliveira e Silva. 
N. 12 t Deoclociano Julio Pegado. 

. N. t22 Jolio Alves de .M&ttue Püombo. 
N. tU Adolpho Augusto da Costa Lobo •. 
N. 125 Octavio de Sampa.io. . · 
N. 126 Doplingos da Si! va Cardozo. 
N. tiS Magoo Altxaadrino de Oliveira Brito. 
N. 1St Arlhor de Ca~tro Arhujo. 

· N. 182 Marcollino de Otnellas Cunhli Juoior: 
N. 133 Lambe1 ts· ce·zar · A:odreine. 
N. 1S i Mauoel Fr<II'•Cilco da Coeta Jonior. 
N. 185 Jo!é Bento de Paula Sooza. 
N. 136 Fr~derieo Ramalho de Oliveira, 

· N. 188 Antero Al,es de Magalblie~. 
N. 139 Joãq Nogueira Boq:e~. 
N. HO Felix Joaquim Daltro Cavalcanti. 
N. H2 Ricardo Erioeo de Soaza. 
N. 1 H Der~oeval J o~é da Fonseca. 
N.' .145 Constanto c!a Si!v& Jardim. 
N,. H8 Francisco Iila1 tios de Si~11eira. 
N. 149 Tbomaz W~>oleley. 
N. 150 Rodrigo Anlonio da Assumpçllo e Sil~n.. 
N. 151 Jolio Baptista Lelo, 
N. 152 Luiz Antonio Vidra. N. 30 · Joté Feroandes da Costa SantO!. 

N. 31 Ernesto do Nascimento Silva. _ N. tlí8 t\Dtonil' Moreira da Silva Sobrioho .•. 

.J 
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N. 154 Franel,eo de Paulri ,-Ditlencourt. · 
N. IISG José Pedro de Almeida Pernambuco. 
N. 15'7 Vicente B~rges dtl Vasconcellos Durte. 
N. 1'7! 'Joio ·Alves d11 lllon!6S. 
N. 1 '78. hsé Maria Corréa daa Neves: 
N. 181S Frederico de Al~n1uerqna Fróes. 
N. 186 Luiz Ferreiru G&rcia. 
N. 187 Enrieto Gonçalves Mariabo. 
N. 188 Joeé Francisco. da Silva. , 
N. 189 Pedro da Cunha .Carneiro ds·Albuquerque. 
N. 190 Jonquim Miguel Duque Estred~t. Jlleyftr. 
N. 191 Jollo Pedro d11 Veiga. 

11111\&8 DCI· CAYAI'Ó E IIIAI\ANDÃO 

O Sa. PnBstDII'lTB abria a aeua:o. 
Leu-se I acla da aeulo aotecedentt, e,' DilO haYendo 

quem sobre ella lheue observaçiiea, dea-ae por appro• 
"ada. 

O Sá. 1• sBC~BrUIIO deu conta do s~gainte 

EXPEDIENTE 

omcio do 11 do. corrente mez, do minidterio do lmperio, 
declarando, em respuata ao .do senado du 8 do mesmo mez, 
que Sua Magestade o Imperador ficou inteirado 'do resul
tado da eleiçl" doa membros da mesa, que tem dll aenir 
na presente seuilo legislativa.-Facon o aoaa1o inteirado. 

Eat~ou ew 2• :liscnssão e foi npp;ovado para 3• o pro. 
jeclo do senado G do 18'71, concedendo a João José, Fa
gundes d~ Rezeode ll Silva privilegio para lavrar as miou 

Cinco Ófficio1, de 1 S da mesmo me1, do 1• aecretario 
da camara dos Sra. deputados, remeltendo aa seguinte• · 
proposições : · 

A asaemblé& geral resolve : dos rios C11yapó, Marr.nbllu e !eU! r.ffiuentes. . 
Esgotada a ordem do dia, o Sr. presldonte deu a at

guinte par& U :. 
Art t. • Oa escrivles do jury e eíeeuções criminau nas 

capitaee de prnincia, eédes. de relaçllo, perceberão. meta':" 
de dos :vencimentos que . ora competem aos escri9les do Discuuilo do requerimento do Sr, T~i:uira Junior sob1·~ 

a criso. do pr~>~a, coja urgencia foi votRda; e, havendo 
tempo, tr~bdhos de c"mmiHsiies. 

jnry e execuções eriminnes da C6rte: · · 
. Art 2 • Ficam revogadas as disposiçiiaa em contrario. 

Paço da -camara doa deputados, em ts de Maiet de 
18711.-Yannel Frtlt&Cisco Co:Tica, preeideote.-Dalfi•o 
Pinheiro do UIMa Cintra, 1• secretario.-JoclÓ Juven
cio l'erreira de Agtdar, 2• aecret:uio.-A' commiseilo de 
penaiiea ~ o1·donadoe. 

Levantou-se a sefsfso lO· minutos depois do meio dia 

a• •e•l!lão 

EM U DE MAIO DE 187õ 

I'RBSIDIINCIA DO SR. VIBCOI'lDB DI! JAGUUY · 

Summarlo.- ExPBDIBNrB. - Parecer da mes.\ 
n. 60õ.- Condiçõas par&, a. as;igu,\tura do contrat•l 
·para a l•llblicllçilo dos debaLns. - Obsorvaçiiee do 
Sr. Zacuias.-ORDKM no tHA..-Cri~e da prnça.-Dls
corsos. dos Srs. vhcondó do Riu Branco, Silv~ir& d-1 
Moua, z~caria! e Tei:l:~irll Jooior. 

A.'s 11 horas da manhll fo.-s3 â cbr.m~d~ e acharam-se 
; prese.ntet SO Srs. s<nr.dvres, ~ ~abar : 'visconde de J:~

guary, .\I moida e Albc qu~rqne, barão de Jllamr. vguap~, 
Dias do Carvalho, Cruz Mr•chado. Barro" Barreto, Cbi .. 
cborro, Di o ii, barão de Pirapama F. OcLnviano, daqae ,J,, 

C&xi~r, Jobim, vi!coude d~ Camv~IIM, visco_nde de Abaoté, 
barão du CotegipB, Leitão dn Cuohh., Jonqneira, viecoud., 
de Maritiba, visconde du Rio Grand~, ll,uhnaguá, viscoodto, 
du lnhomirim, Godoy, Silveim da M11tta, barão de Maroim, 
UcbOa Cavalcaoli, barão de CamMgoa, T6iX8irll Junir.r, 
viscundo do Bom Retiro, Abtão, t: ·Mende~ de Ahou!da. 

Coou pareceram depois Oij Sra. z., ~arina, Nunes Gonça.l
ve~, Paes d~ Menduoça, F1guair1P. de Mello, visconde du 
Rio Brnnco, Sioilllbú, Jbguarihe, Ribeiro da Lnz, Sil,eir., 
Lobo, Fernandes da Cnnh~~o e ruMquez de S. Vicente. 
D~ixamm du comparecer com caosll participada os 

SrB. conde de B~~epHo•ly, Firrulno, Pnh Pe$aoa, Cuob~ 
Figueiredo, Pompeu, Nabuco e visconde du Camnragibe. 

A assewbléa geral resolve : 
Art 1.• E' autorisado o go,erno a vender ã Bibliotheca 

Fluminense os predios n.a. 6! e 6! A da rua do Ouvidor 
de~ta cidade pelo preço de 110:0001, paga,eiLi Cllm o 
prodncto d~ 1 O loterias, qne ficam· para esse fl.r;n conc!l-
didaa nu condlçiias do art. s• do decreto n. 1009 'de !15 
de Setembro du 1858 ; devendo~, porém, fazer-•e a venda 
com a clausnla de renrterem os meemos predios ao do
mioio da faz~nda nacionai, no caso de extinguir ae por 

'.qal\lquer motivo e em qu~lquer tempo aquella biblio-
~~. ' 

Art. t. ~ Ficam revogadu . aa dispoeiçiias em con
trario. 

Paço d11 camara dos deputados, em tS de Maio do 18715: 
.:....1/r;noel Franeirco Corr,a, preaidonte.- Del~rao ·Pinh•iro 
de Ulhda Cintra, t • sucrctario •. - Joilo /uvetii:io F•rrlira 
de 4gt~iar, 2• ~ecrotario.-A' c,ommiasão d9 r .. :r.~nda. 

A asaemblóa geral uaolve : 
Ar&. 1. o Os act11nea Corei roa e a.rreodatario1 das terras 

de índios das hldéaa extioctas, poderllo adquirir a proprie
dade' dcllo.s mo diante o pagamento· d11 preço correspon
dcn~e ao valer dll tO anooa dos fóroa já e~tipulados. 

Art. 2.• Ficam revogadae as dbpoaiçiiea em contrario. 
Paço da camara dos d~ll~<tadoa, em IS de· Maio do 1875. 

-llfanod Frauci.1co Corr~a. presidenle.-De:fino ·l'ínhoiro 
do Ulhda Cintra, 1• secretario. -João Tuvancio Ferreira 
de Aguiar, 2• aecretar.io.-A'. commiss&.o do Jazeod~. 

A assemblér. geral resolve : 
Daix~ram de comparecer sem causa p;~rticipada o~

, Srs. b; rito da La gana, buito de Souz& Qaeiroz, Sa
raiva, Vieira da Silva, visconde de NiLherohy o viscondG 
de Saasniaa. 

Art. t.• A lei n. 2097 de 30 de Janeiro de 1873 é 
applicavol ás ae~e!lae ex&faordioarias, e fica aberlo ao 
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governo o neceasario credito quallto á .seua:o .extuordi
naria do corrente anno. . 

Ar,t. 2. • Ficam rev,i)gadas as dieposi~ila8 em .contrario. 
Paço da camara dos depatad.:s, Pm tS dellfaio de 1871$. 

-Manoel Franpí1co ,Corr~a. 1Jreeidea~~·-D.elfinJI. Pinbpiro 
de Ulhôa Cintro, 1• eecretario.-M'anoel Pi•h•iro d11 Mi
randa 01orio, 2•. llecret!lrip.,.,.,.,A.' c.o~~mieslo de fazenda. 

O SR. t• !BCBBURro leu o seguinte 

P.lliBCBR D! MB.lA JJ, 60 lS 

Pruvendo a publicaçil:o .doe debales, tomDa o senado a 
seguinte d(!liberaçil:o : 

Fica a mesa autorieada a contratar· com a gerencia do 
Dlàrio O:o Rio a publicaçil:o dos debates do senado, esta
belecendo-se nesse contr.;.to : 

Qua no· dia seguinte a qualquer aessil.o o Diario publi
cará uma re~enha analytica ,des~ ses.elu, &omand~ ;pcu nor
m~~o a noticia analytica dos debates àa assembléa.. legi.ela
Íiva de França ; 

Quo 11s annaes parl.ame~lares aerito publiç,ados .e entre
gue!, acompanhao.c,lo com brevidade a• ses~iled, to~gando-se 
por norma os ,.i!Dnaes parlamentares da Beigica. 

Q.o\1 fica ·a mesa au.lorjsada a contratar o seniço de.sta 
pubJj_C!lÇii:O àt6 18:000~_000. . 

A execoçlio das ordens. do senado encontrou· difficalda-
des praticas. , 

Entretanto a mesa, tendo dado Ioda attenção ãs opi
niões emittidas pelos diversos oradores por occasiilo 
do deba~e .eobre este aesampto, reconheceu qor1 lo~oa ellea 
·concordavam ua necessid~de d~ melhorar o systema actual, 
no intuito c:!e se oht6r p~b)iC!Içllo prompta e a mais imme
dia ta posei vel. 

O &lv.Ur~ de se fazerem d11as publicaçiles, uma rebumi
da para ser im1J!ediata, e outr.a comple~ . para servir de 
aonAes, pareceu á mesa que foi só lembrada .e acolhid~ 
ua hypolhese de se não iJoder obter nmuó publicação com~ 
prehendend~ os doas predicados, coa;pleta e.immediata. 

Se, pois, o actual systema se podesse melhorar no sen
tido indicado pelo senado, ficariam satieleitoa oa desejos 
de todos os oradores, com a acquiescenci& · tâmbeín da
q!lelle~ que receiaY!IJ.D perigos ou iaconvenientes dsa d~as 
publicaç6e~. 
· Assim eatabelecid!l a qu~slil:o, a mesa ouviu ~ prip,cipal 
dos tachygraphos do senado,. o Sr. Lope~ Anjo, e l·sle ·gll.
ranliu-Jhe que, H.ugmentada a consignaçil:o qua até agora 
percebia do Diario, dari11 pontualmente decifradas e ~m 
elltdo de serem reviatas para a public1çiio as notas táchy
graphicu de cadueaaão no mesmo dia, a parlir da 1 I! ora 
4a tarde até ás 7 da noute, de sorte que aa primeiros duaa 
horas da aeesão pelo me~os pude~sem eer revielae por uma 
red~~ocçil:o ha.bil a ~empo de coneoltar os oradoreb antos de 
se ~elirarem estes para soas casas. O ! esto da seseiio, en
&regae até ás 7 horas da. tarde,. revisto á no ale p6los re
da.clol ~a; poder iii ser lranquuado aos oradores na maahii 
aeguiote e pnblicado com ó intervallo apeoas de 48 hura~. 

O .anico embaraço qun podelia surgir eeria o da re,.; 
visão por parte dos oradores nas soas casas. Eaas ficiL 
rémovido, adap~nndo-so orna eab dp 1enad~ para conferen
cia dos !edactqres COill OS oradores. 

A mesa, conseguiolemiD&c, nil:o poz duvid& em preferir 
este procebSO de trabalho e publicaçil:o, quo aatisfu; a todas 
&i exigeaciu, e ó meomo menos .dispendioso, como se 
vae ver. ' . 

o senado paga ·preocr.temente 9:800.1 i emprnza do 
Diario, e couigo~u mais 8:!00/l para o ensaio do eystema 
de dupla publicaçil.c~. · ' . 

Entretanto, para se melhorar o serviço na fórma adop
tada pela mesa, ha .a accreacentar ao actual diep~ndio o 
seguinte : 

Mau I: 600~ para tachygrr.phio. 
Mais 1:600;3 para redacçil:o. 
Mais t: ISOOy$ para a em preza typographica com~lela.r 

e activar o aeu serviço. · · .. 
O acpres'cimo de deapeza será, pois, do ,li: SOO~, pou

paodo-se 2:70~~. qoe oc decor~o da seulo montará· a 
1 O 800~ pelo menos. 

Nas providencias co,nsignadas no coalrato pr.ocurca-se 
acautel:.r e garantir a realidade .de um bom serviço. A 

.pratica irá mostra~do o que faltoa acautel.ar .. 
Os anoaes continuarão a eer pab!fc.!.dos 'coino até ~gora 

despoia de reviatos peloa. oradares os &eus diacoreoa im
rressos. 

I 

Condif6BI com qu•J 1erti ali ignado o conlrrdo 

1~ • O agente do Diario do Rio d1 Janeiro obriga-áe 
feia emprr.za ·a f~z~r imprimir em bom lypo os trabalhos 
do senado, transcreve~ do por ext1 aso e com Ioda a exaé
lidil:u não fÓ o .. teor das act49 e dos projectos,· emendas, 
parecerfls, indic~Çild~ o requerimentos apreseolsd.oa em 
cada seseão, mea lambem cs diecor~o& .que se proferirem. 

2.• A llmprezl\ obriga-~ll tamhU3 a ter os ;necessarioa 
r eclaclores, qu11 as~istirão lu sessões e redigirão os dis
cursos ã vial.l das notas decifradas pelos tachygraphos. 

3.• No dil4 !egaiole ao da .sesallo o Diario public•rá 
os dtibatea e lr~obalho~ qn" tiverem · occorrido dentro das 
coas primeiras horas da m~sma aeu~o, podendo publicar 
t1mhem o reato ee os oradores nil:o exigirem rever os &eua 
diecoreoa, ou se consenti reli! em revê I· os naa SOM .casas 
ou na typographiu a tempo de poderem eslea ser im-
t·ressos. .. . . 
. Em todo casiÍ, porém, " publich.çil:o d'eeàe reato da ses

r a:o nil:o deverá exct der do prazo de 18 horas. 
.t..• A' prcporçil:o que os lichygraphos fornecerem a de

cifr11cllo dos diecar~ns serão e~te~ revistos pelo8 redactores; 
qae teril:o ama aala especla I para et~e fim, onde os .Qrado
r·es poderil:o lambem revel-os ~u dar aos rei.lactoree os 
tsclar,cimentos de que estes care~nm.. . . 

5 • O resto da deci!raçil.,, revisto pelos redactores, serã 
ftaoqaeado na menbã eegGint" h o~ ~r6d~res na anla men
cionada; quando o Dii(J le~ha sido já, conrórme a con-
diçéto 3•.. · . . . . 

6. • Quup~o os diacureos dos S~s. lieoadorcs excederem 
na doas primeiras horM. de .cada 8!1Ssil.o, e oito poderelli• 
c r publicados integralmente, seril.o reservado~ pã.rá esse fim. 
rlenuo do prazu murct.do na allim~ parl.e da condiQil.o 3•. 
· 7 .• Sempre qnu a Mha do dia immediato não ~ublicar 
l-Idos os· tr~bdbos,' de nu.& ses~ão, deverá dar .resumida 
i,àticiil do quilato n.r8la. ti~e~ occorrido, com esj'oejflca~il:o 
das materiu de~igu11das para ordum do dia. 
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·8.• A emprua fará, oalrcslm; diatribair todas as ma- c1r· ao senado tobs utãs occtirrenciá:s e de' obter a 'liua 
nblla a csda-Sr; 1enador, na casa dé·sua reeidencla, am approvaçloi neste 1entido o1rerece o seguibte • 
exemplar da. folhá do ·dia' e entregar na secretar.a as que 
faltarem para complelu o numero de t 00. P!IIBcsa 

A folha !erâ eatr.egue no p·aco do eenado aos Sra. sena- Fic&m. appronJaa aa éoadiçiJes e. cioalantes deáte pare-
dores que morarem em Jogar para onde nlo haja dietri- 1 á 1 h 
huidor, bem ·como áqnellea que isso exigir-.m. c~!• ~e atJVa~ ce e r~çlto do contrato com a em preza do 
. 9.• A .empreza aprovet'lará a m' uma compoei,ltu da tolha D•ar&o do Rw de JantJiro, para a pahlicaçil:o doe trabalhos 

~· ~ d~ senn.do ne. se!sil.u de 1871). · · · 
para fazenm volume de 4• a:om o titulo- Anna.es. do se:;- . · , 
nado do lmperio do Brasil- ao:a 2• :~>diçiio doe \lrab&ilhoa Paço do eenado, ~m H tle Maio de 18711 . ...:. Vúc~~~tdll 
publicado•, accresceutaodo-lhe um índice geral por ma- de laguariJ, preei~enle.-~rtJderico de .Almeida • Albugutr
teriaa. - · · gus, t • e~crvlarto (vt·ne•·lo).-Bar4'o ds J(amcnguap1 , 

Cada um deues volumes conterá ·as eeseões de am·mez i• secrel~rlo.-~osd Pedro Dia1 de Carvalho,t3• aecrotario. 
e a empreza flrá entregar ·na secretaria do senado 1,000 -AntolitO Candldo da Cru~ Machado, I• secretario. 
excunpl.,r811 .brochados, a saber : . 200 .pelo menos até 11 Ficou sol:>re a mesa ·para eu Irar na ordem dos traba-
tim do mez immedi&to e os reetautea, bem como 'lodos os lhos. · 
exe1,0plare~ do. ultimo rol ame, dentro do .pr"zo de .. 60 dias ' . 
depois do enc_erramonto da eéuilo •. O Jlrimtiro volume de- ~ SR. Z!.C!RIU ped11 a palavra para (azar algumas 
verá eomprehender tambem os tu.ballloe das ~essile~ pre- rect.JfiCi!.ÇiJes a apartes seus ao discurso do Sr, .Teixeira 
paratorias do senado e a acla da set.'silo imperial da aber- Jon1or,- hootem publicado. . _ 
tara da &BiembJéa gera), assim como .o ultimo _volume a Q.u•lndo ~ S!. 880Bdor pelo B.iv de Janeiro dizill que,nlo 
da sesblo imperial de encerramento. . e.ra lmpres~tndJYel a condi~IIo de serem aceitas nas repar-

10. H11verá tutre a publictçil:o dos debates no Dlarwdo IJçilae .publicas os bJIIMes do &besouro, no ahHre .que 
Rio e a impresslo das folbas para ei A.nnaes um inter- lomhr1,Va, deu eete apa.rte : «E' de lodo impreecindivel •, 
valio de cinco diaa ao menos. Se os oradores tiverem ai~ e não c~mo se fé llO dtscars~. . . 
goma. éorrécçlto a Cner em ~eu e diecursos mandaril:o a~ Rofermdo-ae o mesmo S_r. seu;, dor á co ocarrencia .da 
emendas a .typographia antes ·de tio :h r este prazo. Se o lixa do tbeeour~ c o~ a doa bancos, deu mais o aparte, 
erro o o engano Cor sabre matHia propria da acta, Caz-se- qua deve aer ase1m l1do: 
ha a eorrl!cçilo como Indicar o Sr. 2• eacrehrio do e~aado. a O SJI..ZAcnus:-Qunnto ào 

111
eio' circulante i mas 

11. Pela secretaria dG senado eerilo Cranqàlllldos ao ge- a taxa do tbesoaro fez coucurrencia a· dos bancos: eis ama 
rente· da emprr.za todos os papei e de qa11. precisar para o da~ riiU51l8 da crise. , 
desompenho de soa tarefa. . Ainda oalr~ aparte tem a rectificar 11 é 0 qu 3 se !é no 
. 12. O 'Diario do Riu Dlio poderá publicar aoticia alguma 6m da 7• colnmna da t• pagina do Diario. Ahi se diz: 

do que ae passar em eessilo secreta do senado. 
13. Pela falta da dDtrega dos An~l!eé nos pr;•zos qa6 O Sa. ZAcuus:-lá era um grande favor eecolher 

marc11 a condição 8•, incorrerá a 1irnproza na moita de 0 governo aqu~lle a quem .devi6 favorecer. A primeira 
4sJ .. om cada dia de demora, e pela falta de cumprimento operaçiio era a rscclba. » O aparte que deu foi :. 
de qualqat~r das outras condieiJe~ do pre~eote contr~tp na • lá era ~m gr:.ode trabalho escolher o governo aqaelle 
de iO~ .1 • 100~. · Eatu· ·maltas serão impostas por a qa~m devtJ favorecer. A primeira opera~IIo era a el'
deliheraçiio da mesa, depois de ouvido o gerente, quando colha. » 
jalga6 improcedentes as raziJes al!rga1lae. 

H. Por t~doe. os lrabalbos eepeciflca.dos ne~le contrato 
a empreza receberá menealmente do tbesouro nacional a 
qa~~ootia de Hí:300~, Cazeodo~ee a coutu de~de o primeiro 
dia de eua execaçlo até o encerramento .~"' assomblé& 
geral. , . . . 

Qu:,ndo a sesallo tivel' de durar. cinco bor.af,, na Córma 
das alteraçil~~ do regimento de ·to de lanho de 1870 ~ 
8 de Maia de 18 74, :1 em preza pe~ceberá mais a indemui • 
eaçil•• concspoodeute a ama hora. 

tli. O pr6seote contrato durará até o fim da actual 
ee,silo legi~lativa i mas poderá e~r rescindido, voltando-se 
ao d~ 28 de Maio de 1874, no caso de recunbeceÍ'-se na 
pratica qnB uli.o houvB, por qo11lquer caos", m11lhorameoto 
de serviço o& pablicaç!Io dos deb.ter,, precedendo para este 
fim reclamnçiio de qealqaer Sr. seJladur ou lia rucsa e de· 
lriboraçil•J do eenado. 

Não ~e !~ndo podido conseguir a publicaçilo dos trah~
lhoD e debates da· pre6eote aeseil:o, conformo a deliberaçilo 
de 16 de !hrH,· oulen:lea a mesa que Dilo ~e achava nato
risada p!lrA colobr11r o novo contrato, aoteJ de communi-

ORDEM DO DIA 

CRISE D4 PRA~A. 

Entrou em discus~llo o requerimento do Sr. Teixeira 
Jouior, ~obra a cri~e da praça a sobro ·as medidas que 
c~ovém ndnptnr-:-~e. . 

o Sr wbconde do Rio Bra~co (pr111l
dsnte do conulho): -Sr.· prebidente, nilo me coube asaielir 
boctem á interpella~iio do nobre senador peb prnincia do 
RI' do .J,1~eiro, porqu" nllo a esporava e deveree urgeutea 
1ne .dotarmtnar:zm a niio COdlparccer ao senado. Estivo no 
tile~oUril par~ ~btor informaçiJeR 1obro o estado da praça 
tomar qaalqu~r providePcia,. que ,Jependesee do governo ~ 
I~!BU DI gbDtv, a lambem ó)ara re1Jadir ainda maia DO que 
convlt~SR propôr á nss~mb'éa trenl. 

O fim, a inten~ãu do nobre eenador, apresentando t.ste 
raqoerJmento, e lia ? rnan1lestou. S. Ex. pergantu o que' 
nbei qa1z nm enseJo ••• 

~ Sa, z .. cs.l\us: - hl~ é nrdt~do. 
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0 Sa. VISCONDE DO ·RIO BRANCO (pretitlenle do CD!l· 
te!lio) : - ••• parei. iniciar 80115 idéas e p1ovocar ex~li · 

já pela imprcnaa, a iniciar as medida& que em seu 
juizo j 11lgasse neces~arias, o gabinete entendeu que 
dava-se a opportuoidade e, reflectindo sobre as opiaiilea 
coru que antes ,pr:!corou acouselbsr-se, formulou · uma 
proposta, que logo terei a hoorn de apresentar· á camarà 
do> Sn. deputados, para o que já plldi hora. 

caçiles do governo. 
Todos conhecem que ba mezes a praça da Rio à•J 1n

neiro se acb em circumstancias .excupciooaes ; as traoil
acçiles se faziam c~m grilo de difficuldade : era manifdst l 
uma contracçlto do crtdito. 

Na &preciaçlto, porém, daue calado d.o cousas, as opi
niões dinrgiam, e mais ninda quãnto ás provirlencia8 q1,e 
podassem ·partir do governo, tomada esta palavra eni su' 
mais elevada accepçlto. Havia quem neg{l~se a existeoci~ 
de um~ crise ou de pfrigo de crise. Estes diziam : «Se 
alguos neg1cios vil'> mal, oito significam estes o e•tnd o 
geral da praça, mas sim o de alguns bancos ou de nr
gociaotea que se nilo goveroMan' bem em !Das trao~-
acçilea. 

Na indagação das Cll.o~an que acarretaram I! teem mtt:• 
lido semelhflnte estado de ccusu, a discordancia támbelll 
era bem seosivd •. 

Por minha part~ sernpre .considerei que hnvi! ~scassrz 
rela.tin de· meio circo.laote. O i: Obre eeoacl,or pelo PAri•, 
cuja perh todos deplorarnoe ( apoiado• ), sust~ntava qoe 
a. quantidade de 1neiQ circulante era b.oje io,ufficieot e 
para as tran!acções do Imperio. 

O nobre s••oador pela Bahia, que e~tá om (rentn de mhn, 
tllmbem competente na mat.eria, !U•tentava. opinião diam•.'
tralmoote oppoeta. Eo1 hes circumslaocills, entendeu o 
mioieterio que Ullll\ ;nop~ota á F.sBen.bléa ge1·al, qualqo•'r 
que fosse o seu peo~amento, não teria probabilidad11 d~ 
ser adoptada eom a brevid~de que o caso rt'queress~; qvd 
serYiria ti'ro sómàato para. uma discussão prolnngad,a. Espt'
rãmos, pais,. factos, que m~lhor caracterisas~om o estad 1 

da práça. 
.l Bllopcnsão de um dos Mlab~lecimentos. banca ri!: • 

. ~ggravou a crise ~m qo~ se achava a pr~ça de Rio •:e 
Janeiro; A d•~C••nfiança cr8sceu, nlgone bancos s"otir&IU 
um principio de Mrrida. Nil? existindo entro DÓ~ n~obum 
banco de circulação, qun padessc ern t11l cnnjaoclur:. auxi
liar o commercin corno usu de ~eu crodito, niil) b·, Tllm~d•J 
officaz a.e~se ru11.l, se a provide11ch nào partir do8 p•;der••3 
do Eetado. , 

Parece-me q11e nlt~ é coJ,formo acs estylo~ que tr~>temos. 
aqui de urna proposta, que P.iodi\ oilo foi lida. D!l ou.tra 
camara, e mais niod11 que eu procure junlifieal-a. 

(H a· alguns apartes.)· 
At:oonciando, pois, a11 senado que o governo vae 11pre-: 

•~ntar uma proposta ••• 
O S111. Z-Lc.uu.s : -1\hs om qaa sentido 't 

O Sa. VISCO!' DE no RJ>J BuNco (presidente do csnre1ho) : 
___;, •• offerec~ndo as (Jrnvi·leu~ias que lhe p·arecem coo· 
veoiontes, salvo melhor jnizo dos represaoten~e da naçilo, 
penso que ~sta discussiil) não deve pros~guir. 

O Sn. SILVEIRA Lon~ :--A. idéa das providencias deve. 
dar, sob pena ·dd C.lta. de defereacia ao 6enado. 

O Sn. FlGUEIIIA DE ~1EtLO : -A.poiad o. 
o Sn. 'ZACAIIIU : - E o sena do ter i! ~iecriçlto para 

não entrar em uma· profunda averiguação. 
O Sn. VISCONDE DO R10 BuNco (presidente do co!l

selho) :-Sr. pre~iddnte, nei Lo1a a d~ferencia quu devo 
ao Heiw de •• 

o Sii. BARÃO DD 
outra camura. -

CorGGII'E :-A igu~l tem direito a. 

O Sn. VISCJ:·NDE Do Rw BRANdo ,;reaidcnts de con
selho;-• • ·llo>rtaoto, oão cr~io que, de! nodo, lle trAia. r de 
uma proposta q11o va.e ser apresontilda á c;,mara doa 
Srs. rli·put~do~.. • · 

O SR. ~ILVEIR~ Lono- Do,ve dRr ao menos uma idéa. 

O SR. VI!CONUR oo R10 BuNco (pres!de11te do coruelho) : 
- .•• que '"'"'nh:l ou logo não será segredo, eu fslte a 
~ss11. tteforeucia. Mas os 11obres seoadore~ qu~rem, oã& que 
eu dê uma prova do acatamec,to ao seo,do, porque nlto 
infringiria tii(• grande dever •• : 

O Sn. ~ILVEIRA L uno :- Está faltando. Na P-~phera dos intereeaes nconomicos, e em geral, r :1 

sou !lotes partidario d~ politicr• r~pres~iva do qa~ da. pGii-
tica preventiva; mas é jostnmu!Jte ort oni•Jm dos inte~~ss ., O S11, Vl!CONDE Do R1o BuNco (pre1ld6nle d~ coflsslho): 
ecooomicos qu~ t~mos adoptado (a não eutJJinaroi agoc ,1 -. • •• mas qu~ .~atisf11ça :.. curfo,,idade de SS. E Exs. 
se com ac~rlo) ll P'•litica prev••nüva. o governo illl6rVe •u 
na orgknis~tção de toda sociedade nuuoyrna. 

. ;Nilo ~eg.limos a politica qun L"g"ndre Pccosalbou :1 

\ 

Colberl na~ paiL.vrn~, qn•' ficoram bi;toricas-laisrez-tlou.;
(aire -e que o me.rquez u' Argenwn tr,,duziu nesta mr.
xinía; ne pâ1 trop gouverner. O governo é cb~mndo ~<H 
no1ea legislação '' intervir, e io.tervir roúito, n~> vidr1 econ"· 
mica do psiz. Este rRgimen qne, como dias~. niin exc.ml· 
narei .agora se é o mais aproprir.do á' circ,Jm•tl•ncia~ <h 
nossa sacied11de, é o r~gimen·que vigor11. 

O SR. S!tVEJM Lon~ : - Nito é curiooi~ade, é um ts
suropto p3ra refi•1c~ir. 

O Sa ·viSCONDE DO Rw Bsurco (prclide•1te da COiiselho): 
-A propost11. do governo tem por fim, auxiliar os bancos 
d~ d~pt·~i(,,s co01 p· nvirlencia" no s~ntido d'R idéa~ que 
ilonLAm epoo~iou o nobre eeoador poJo Rio, de Janeiro. 

O SR. ZiCUIJAS :-Eis aqui ••• 

O SR. S!LVEiftA D.L Moru dá um &i\arte. 

O Sn. VtSC•JNDR D.t R1o B~ANCO (prelidenta do cou1a· 
O governo passou de uw só bbnco d~ circuluçil.o a lho) : -··OA nobr~s een~dores ~sperem 1•elo teor dn pro-, 

rnuitos bancos do circulação, e tl~1>ois acábou coo, LodH poslm, v~~ra malhor c~uheccl-a e lf>precial-a. 

~;;~~~asbacoo~~ ~:[~, m~mfa~tam~i!~ ;::~~v.e~ee~,~~~~~~:: O Sn Zmiuu: -S.1rnpr<l já disse alg11m11 coos11.. 
e, tendo 1u COII!ll! chegado a t"'l ponto d~ gravidade, O S11. SILYmnA Lono :- Q11e era no sentido da~ id6&s 
aolicU&do o governo, já pela tribaua parlamentar, . que honlom ~nunciou o nub~e autor do reqllvriml·nlo. 
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0 Sa. VLSCONDC DO Rro BRANC õ (pwidente do COIISelho): 1 g ~vr,rno em loroilr a opptisíÇltO ri!ilponsaveJ da' liurà deb'ta 
-Pelo qae acabo de ouvir, fie() 111é eate momento aalis- eitoaçll:o enferma. . . 
feilo, purqu~ a c11riosidado doe nobtt·s ~eoa.dor~s lambem Nãu, oe~te asdll~plo, qanro ~rocerler com~ defeasor dos 
se moatra satisreita; e parece-m~ que pos~o termioflr. aqni' nireitos da aociedailo contra o an&ereaae p~rlacular, q11e .ás 
as explicações qur1 exigi11 o nobre aenadOi' pela província. v.,zeti'se pódd ma.scarar com ae.v~etea do antere~se publico 
do Ri v de Jaobíro. (Apo!ado1.) · (aiJOia~(JS); quoro defender u~ antereases collecllvos .contra 
· · . . . . . o intoresse. privado, q11e muahs vezes os govetüOS me.l 
O l!ilr. l!illlweira ~a Hotta :·-:·Sr. presidente, .n ~adriabam, de medo que ras~lv•l o vea·dadeiro interess~ 

o diacnrao do nobre presadrnte do conaelbo sorpreo:1t>n- P·•blico. Nã•J ficu re~poo?avel das odicsid&des qoo o 
IDe I Eo vinha . disposto a encarar os exp~dicat~s pro- g JV~rno quflr lançar !Obre a op'posiç!io. . . 
postos ~ontem p11l11 nobre senador pela p_rnvJnCia. do R1<r Senhores, oao 'posso discutir ra.zoavelaaentu. O nob~~ 
de Janeiro co:o· o IIm de melhorar as conda~ões da. prl\ça; p 1·e!idente do conselho veio arrolb~or-me ; e h ontem Já 
m~~:s agora, depois que o nobro pre~iJeolo do· co~st:lbo ti ub& pr~vhto que aa cousas esl&YI!ni eiuaiadas assim. 
annoncion, po1to que incompletam~ntt•, q11e ·o gabioe:e · R B - ( · 'd t J. · ·· lh )· 
tinha já formnlado·uma propotta, qn•-' ia. ~present&r boje t. . O Sn. vrsc,.NDE DO 10 BANCO prcs1 en e o con1e o . 
camara dos . Sra. deputado!, e que. eat~ pro11osh. é IJo -Não apoaado. 
sentido das idél\s enunciadas hontem pelo nobre senador, O Sa. Srtvrr:ia.l u MoTTA : ~Apr~sentciu-se bontem 
·a qne me referi~. • o '11 requ~rímento frisante ... 

O Sa. MENDES VE AtMRID.l .: -Já estnarn combinados. O Sn •. vrscoNDE DO Rro BiuNc~ (prelidente do conselho)': 
--Se sonbess'o do requerimento, teria vindo bontem a todo 
C IStO. 

O Sa. SrLV.BIR.l DA MoTu :-E' o qutJ parece. 
·O Sa. SÚ.VEIRA LoBo :·-Estã,, de· accór,!o, pelo menos. 

O Sa .. vrsc~I'II!E DO R1o BuNco {presidente do conse
. lho) : -Niiv couveuei com o nol!re secador pelo Rio d• 
Janeiro sobre esta materia. 

O Sa. TE1XIllll.4 Jo.NJGR :-H~ muitos dias qoe não 
fallo com o Sr. presidtDte dó conselb!i. 

O Sa. 'ZACUIU :-:-MM elle lan o Diario de boj~~ 
I o Sa. TEIXEIRA JUNI~R :-Em oenbnm caso seria b'a;, 

tedor de idéas de outrem, mas ~im das minhas proprias. 
O sa·. SILVEIRA DA MoTTA :-Os genios se entendem 

muito de longe. 
O Sa. FrauEift! DB MBti.'J : -Apoiado. 
O 821. P11ESI1>RNTE reclama aUenç!io. 

o· Sa. SJLVBIRA DA MoTTA: -Ma~, á vista da declaração 
do Dobre prestdente do constlbo, me parece que· não posso 
mais encarar as idéa8 lembrad11s pelo honrado senador 
·pelo Riu 4e Janeiro, visto que o nobre presidente do con
selho dieae q11e ia fazer ama· pro poeta 'no sentido· dessu 
idéas. Eu nilo sei em qne sentido foi, porqne n indieacilo 
oa requerimento do nobro senador ·apontou Ires tlvítre's : 
1•, saques tomados pelo governo aos bancos, que therem· 
f11ndo! no eatrnngeiro ; 2•, emittirbilbetes .do lheJouro de 
100~ até t:OOO!P ~om corfto força:lo, rocebidos nas es
tações poblfcas; 3•, re~gr.tar os bíibetes do the~onro por 
apolíces. 

Ora, o nobre pÍ'e~idente do cons6lbo vem . ann11nc' ar ao 
aeaado que tem'nma propo~la a aprraenhr hoje na camara 
doa depnt1•dua no sentido das idé!ls . do nobre sen&dor, 
ID&s niio sabendo qnal dessas iJéas é, não poaeo contl·siH 
mais ease req11orimento. 

E faço-o mnito razoa.vdlmente, porque ne~te aasumpto 
en eo~endo que a oppo~iç!lo devo eer muito pru lente 
(apoiado1); trata-lo ·de interesse muito milindroso, muito 
serio (apoiados), o tlla .nlio deve aceit.r a responsilbili
dade, que· o governo quer lançu-lhe, de pertnrbnr os ex~c
dientes para curar ·a enfermid11de desta situação. Pó de 
baver . alé certo ponto alguma mallgoidado da parto do' 

.· 

O Sn. SrtVBIR.l D.4 MoTTA : - o nólí're pr:·:sident'e' ·do 
C·•nsalho teve ·qao fazer no tbueonro ; foi-se informar, foi 
c .. rt:binar, preoccopa!fo das me~maa idé&s do oobru aena- · 
dor, ll proposta que havia de apresentar ao corpo legisla
li vo, e hoje vem e anounci~ essa proposta I •• , 

Ora, .senhures, parece qne se levantou o panou antes do 
temjlo •• : 

O Sn. ZAC.ll\IAS : - PeiÓr ainda ; duraate o ensalo:-
0 Sa. Sitv:Briu. DA MoTu :'-lsh nem se devia· éoosi

d·•rar om ensaio geral. D6!de que o nobre senador pelo· 
h io de Janeiro apresentou o aen requerimento,-: era um.a 
p:·on de consideraçlio, devida ao senado,· q11e o· governo 
~:esse boje aq11i e difame : « Ho1~tem foi ~-gonrno in
l·crp,ellado ne'ste sentid~ ; elle tencaona propor .esta ou 
h •[uella medida ; vem dar ao ae~ado t.aes e taes Jnfo.rma
Çiis~~ , Mas apr~aentar-se Ulll' reqoe~rmeoto, n.ão reapon~ 
~~r a elle por nilo estar presente, e VIr agora drzer: « Os 
s JDborea niio teem por emqnt.nlo q11e tratar díat~, porque 
~ JU discutir primeiro na camara dos deputados »1 nilo !IIII 
p ugce proprio d~ S •. Ex., homem tão c.ordato, lilo redec&rdo 
c·JIDo é, que· acerta tanto com os camu.bo!... · 

o Sa. SILVEIR!. LoBO : -Qu IlUdo nlio erra:: 
o SÍI. ~hLVBiftA DA MOTTA : - ••• para chegar ao re'

sultado que tem em vi&to\. Esta precipítaçlio alio IDe pa
r~ce, repilo, propria de S. Ex ; Dilo era ·necesaario aprPa
ur-!e tanto. 

Mas, toro() a dizer, S. Ex. veio' arrolliar~m~; alio: posa~· 
diacnlir os alvitres que o Sr. _!eo;..dor pelo Riu de Janeiro 
lombron, apezar de desi>jar,IDnilo fall~r delles., • 

o· Sa. FiiluEru. DE Mstto : -Vá discutindo aempre. 
O Sa. SIL\'EIRA DA MoTTi: - ••• porque Dilo ·quero· 

HriJcar-mo a estar combatendo alguma das idéas qne 
por ventura lenha adoptr.do o nobre presidente do conselho., 
Nera' sei ainda qual dellas S. Ex. eacolbeu. O nobre !e
D;Idor :o1Iereceu tres idéas ; o Dobre pr11sidente do con
anlbo ... · 

0 SI\, ~BNDES DE ÃLlllBÍI>4:.....;..Jcolla Iodas trea: 

'.\ 
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O Sa. SrLVÉIR! DA MorT.l:- ••• creil) que aceila. tod.:s 
Ires. 

, O Sn. Fraustu os MEL Lo: :-Foi. o p,oimeiro ponto de 
que so tra toa nossa eeesilo •. 

O Sa. 'FJGUBIRA DB Dfi!LLO:-~ Tud•l junto e midturAdt-. 

o· Sa. SrtVBIU Dl. Moru: - Sr. presidente, o n.ob ~ 
senador pelo Rio d~ Janeiro prelioiu-:ne na ioterj>ellaçit"· 

- Eu linha pedido a palavra no momento em que V. Ex. 
annuociava a apreeent~çilo d~ proj Mito e, indicações e rr
querlmenlos. Pensei que tioh!. o direito de fazer o mr a 
requeri&Dento; porém I) nobre senador linh~ pedido a pn· 
lavra antes de se ailnunciar a occasião dos requerimento~. 
S. Ex. lne a palavra e com toda a razilu Jeve s· r 
sempre preferido. .. · 

O Sa. TBJXBIII.I. JuNroa:-Não apoiado. 
. O Sa. SrLVBIR.I. D.t. Mo.·TT.I.: - •• , para fazer reqncri

mdntos. Sil:o predilecções ao menos da mesa. 
O Sr. PRBSIDBNTB :-0 nobre senador pelo Rio de Ja

neiro. foi preterido com justa l'ezilo, porque pediu a pa • 
lavra ao niesmo tempo' que o nobre senad<~r~. • • ' 

O Sa. SrLVBIII.I. D.t. Moru :-Pt!diu antes. 
O Sa. PIIBSIDBNrB : -..... tendo antes. Prevenido a 

me~a. 

O Sa. Srtvsru n.t. Múru: -Pediu antes : ne~ta varl 1 

' def~ndo o nobre eenadcr. - . 
o Sa. TrnXBIJii JuNIOR :--Nilo soo !1CC!1Sado ; oro 

preciso· da defesa do· V~ Ex. 
O Sa. 9ILVBIII.I. DA. Moru: -Mss, pondo d~ parte pL'r 

ora o requerimen~u·do ·nobre sen~dor pelo Rio -du Janeir,, 
aproveito a· pre!eoç& do nobre ministro., d;,. !o~zeoda, prf
siden:e do. con~elho, para fazer outro e contentar-me coro 
uma respo~ta; com uma inform!,Çiio que S. Ex. me dô, 
independente de· communicaçil:o o11lcial,. por eecripto. 

Sr. prbsidente,. creio que DÓS ainda. temos a guardr. r 
certas. condições dr.. vida constilocional, ainda que oã o 
seja. Jenil:o as a.pparenciat. O governo- do nosso· p4iz não 
póde dispor de Cnndos. publicas. sem. autori•ação do corpo 
ltgislati,o, não, pódo disppr de quantia algum!\ que n~ o 
eateja em lei do orçam~úto,. ou para cujo despeudio el!e 
não tenha, autorieuçito em credito especial. (Apoiado•.) 
Ora, p·)r.guct&rei: é verdade que c nob.re ministro da fa
zenda emprestoa.ao Banco. do Bruil 2,000:000$, rec,~
bendo em cauçã~ títulos do empr.eatimo. lle 1868 com. o 
pagamento dos juro• em ouro, qae estavam n~ cuteira do 
·mesmo banco até o balan~o de Fevereiro• deste• ao no? 

Senhores, é carioso : hootem suscitou-se nqoi a que.···· 
tão se o Banco• do Brneil ainda tinha 1 O ou· 13 mil 
contos em apolices, e11 reclamei que esse baolw só tioh11 
em apolices 10,000:000$, e eeta é a verdAdn que está :r-o 
ultimo balanço ;:entretAnto, no bal11nço do mez de F•vt·:· 
reiro flguranm: apolices 10,000:000$, e 2-;0iiO:OOOtl), 
valor nominal em apolices du ~mpre~limo nacional de 186tl. 
No balanç~ do mez de· Mnrço desapparoceram r•s 
2,000:000$ em apolices du 1868,, o assim jfl., nesse ba
lanço appart~co a dill't~rença d<~ suppressilu do~sas 2,000 
~polices, e no do mez do Abril aconlec~u a. mesma cou~a. 

Ora, ~enhoreR,. em Março já se discuti.tm mnito. as diffi· 
cnldades em. que• esta:va a praç!l d~ Rio de Janeiro; o' 
sessilo . extraordinaria, que começou a 15 desse mez, dit
cutiram-eo. aqui por varla1 vezo~ oe embaraçoe da praça.' 

O· Sa. SrLVBIIIA. Dl. MoTTA :-Entretanto o' nobre pre
sidllnte dn con,elho, respond~odo a inlerpella.ções 1do 11obre 
eeu~dor· ~~~~~ província, da Bnhilr a respeito d'<~. f.tlta de 
c~p1taes, nunca deu a saber' r.o senado qne linhll Ceito 
!ru Março um emptestimo ao Banco do Brasil I 

Mas, se o nobr~ projid~ote. do conselbe, já em principio 
de Março, linhl Coito esse emjlrestimo. de 2,000:000aS ao 
Banco. d11 Br~sil para. Cazer face á eiluaç~o da praça, que 
necesstdade lmba S. Ex., que f!.BCeesidade linha;, o governo 
de. occullar i1eo ao corpo legislativo e de Cazer-s" ignorante· 
do estado da praça, quzndo elle já tinha reconhecido tão 
sensível esse e~tad,, que commeller~ a illegalidade .de·lirar 
~oe corres do tbes~ur(J.2,000:000$ para dai-os por laVbt 'I · 

O Sa. FtauEIRA -DE Mil:r.to ::-A amigo1. 
O Sa. SJLVBIIIA LoBo:- Tal é o estado do p~iz. 
O Sa ZACARI.t.S : - O govero.o ernpresta~do dinheiro 

a bancos, be isto é verdlide. 
O Sa. FrGUBIRA DB MsLLo :-E· adiànt&odo·a amigos. 
O Sa. SJLVSIR.t. DA MoTU : - Seahores, a· ve~dade 

está no~ balanços do banco. 
O Sr.. ZACAni.u :-Os baianceles mo!tram com ell'eilo 

is~ o. 

O Sa. Sq.vBrRA D.t. MoTT.t. : - Ora, o que se seguiu 
des8e favor r~ito pelo nobre minislrú d~ fuemla ·ao Banco 
do Brasil ? Seglliu-ee qae o nobre ministro deu. am lacro 
de redesconto ao Banco do Brasil em relacAo nos tilnlos 
d~· e, carteiras dos outros bancos, que ali i Coram levados 
para obter soccorro. Portanto, o· favor··que··.o· ilobre pre:i
deute do cooselhu fez Coi só ao Banco du Brasil; 

Senhores, é preciso st.r muito b'oçal nestu qu-estões para 
não comprabender u. favor· immeoso que~ o· .governo .rez ao 
B~oco du Bra!il, empresl~.ndo-lhe nestas circumiÍiancias · 
2,000:000$000. . 

Os bao cos · todos que bziam seus· descoato1; IUppo
nh\WOS que a 8 ou· 9 •f•, levaram:.os·lilulos de ·sua ;c::.r:.. .. 
Mra &•J Bdneo d11 Br .. sil para redescontai-os, p~rdeado•• o 
lucro qus ti oh •m obtido nos , desconto e;: e a perda dos . 
o atroe banco a· rn.ertia em beneficio' do Banco do, Brasil 
só mente. 

Se o· govarno queria soccorrer a praça, ee achna que 
os bancos precisavaur dJ succo~ro; porqo~-8: ~i:. nil:o'·r&z· 
esse ravor a todos os bancos·· em· vez··de o razer' a um; 
banco só 'I I 

o Sa. MsllnBS DB ALMEIDA : - Fà~or'"á'os amig•tP; jus-
tiça recta aoe·contrarins,. ·• . '<· ·.:· 

' ' 
O Sil. SILVBIRl Lo.Bo: -Injustiça aõs contrarios. 
O Sa. SrLVBIRl DA MorrA: -. N!Io teriam u·oulros· 

bancos títulos par~ oll'er'ecel-os. em garantia ao governo, 
afim de obter a rtpartlçito de!se CavorT Por que razil:o, pois, 
tirou o go·1eroo 2,000:0001 e levoa-os ao. Baoco.do Bra
sil, turn~l!do e!te b•nco como que o arbitro' dominador da 
ehoaçilo de lodos os outros banco~, que apparecem como 
8atelliles daqaelle aetro, 11 que o golorno emprestou a !Oa 
luz 1 

\ 
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Nã~ sei com. qne autoridad~ o nobre ministro da fa
zenda melteu u mã~ ·na gneta . do 'tbo~onro, tirou 
i,OOO:OOO,jS ·o os !Dll~don ao B~11c~ do Bcuil. 

O Sa. ZACAIII&S·:-Como ,e3US fnores nnnCil apro-
·,~itam. · · · · · ·; · q • ...... 

O Sa. Z1cuus :'-E' nm facto virgem. 

O Sa. SrLVEIIIA Dl Mo Tu: -o governo tem ,grando 
gll~Aotia oes~n banr,n. aH apolit:~s qile Mrvem riA c~tnção 
illlo titnlo~ mui lo valiosos, nã~ h~. david1r'; ,. mae não é 
811& 11 mm h a qnestão. A ·minha ·queitllo é a fAcilidade com 
que o governo se julg~; ant·ursadtl para mettar a mllo nos 
corre~ do'theso·aro, tiru !,000:000~ e d&l.!.os··a este ou 
aqnclle. 

O Sa. Z&ClRIAS: -Então piH!l. que proposta á camara' 
O Sa. SILVIIIIRl n.1. MoTu:-E' itJntil, p~rqae da mes

ma maneira por q11e o nobre prÍ!eideote . do. cuo$elho lirou 
oe 2,000:000,jS p;ira. :bt-o~ 110 Banco do Br~sil... , 

,O Sa., SILVBI.u.nA .:~oTT,t :.;-:l~l~lta d,ft ,ap~9.n!~~mento 
d 1s 2,000:000t'S roi qae lançou 8ma banco& uo• aperto 
e:n quo 30 tcew t~h~dp ultim!lmente, e por ileo o nobre 
u.inietro Ie'mhi~li-3e de'niirêso'oiãôarà o'' valer; um~ pro
pmlil corn ci r.unbo de ,lcg&l!d~~e, p~dindo ':'!~~~dàtao 
çorpo leghlativo. ·Mas não era mellior qme ern·llar~o, . 
lr·gu qüe CoJOlucilu 'a'' dB~São extraoidíiiada, ·o nobre'ini!... 
n1a1ro, qtie já irnua e\Upreistàdo illegaliiieate ~·:~.0~:~0.0~ 
ao Banco d~ ··Brasil, vies~s f&zsr uma provo~ta, pa'!eotenao 
atl corpo legiala.uvo o estado lia pr&ça. ' ·' · 

O Sa. S.ILVEIU LoB.~ :~Jâ.~Geluou qne;é mais r~l're!-
si 111. ilo qu~ prP.~Antj"V;o. · 

o SÍI. MIIINDB! Dili ALIIBID.\ :- Nassa occ&siio r~i pre-
ttJDitvo. "1 ··L .. , 

O Sa.ZlCliiiU:-Podia tirar 4, 6,o.n ~0.06.0:000~0.00. · 
O Sa. SILVIIIIU ~.\ ~OT!&: - P.elo ,meo~s ~pa~eca-.ma 

·O Sa. SILVRIBA Dl M .. Tu =~· · · poda dar a 8!86 banco. qae o nobr.e prBsi•leaLd do con~elho não ·roi aiUcero com ·o 
I} direito de ~acc"r SQbre o resto do em(lre~limo qaft elle corpo Iegü·I~Í.iv'u nos"'d .~~g0 qià; ~· Et. Já salii.A d·,. d·~~nça. 

· conlrahiu ultimamont11 em loglatérra:; !podia· arml\r eue d.~ ~r.aça... . . · _ 
·banco com mais 10, 12 ou 20,000:QOO!IS, afim de queelle 
pod~asn' 1rotg'àr · tod.os o~ outro! b~ucos, ainda rne·amu us O Sa •. ZAC.\111.\S : -DJ!ença. chronica. 
qae estio·. em peioi'es circamstanciàs. Nlio' v~>jo ditl'etença O ãn. S!LVRIRA D& MÓTTA: - • ;·~ e ·conteatou sempre 
alguma. · aus Rens di8crtrRoa e8S&a idéas de emiuilo de papel~mo8'dn, 

0 que RCbO ÍOS!1JipOrllveJoo nos!~ SJ!Iama. COD!IÍtueional pil.r& qu~. SU app~llaVa du~~IÍ ,u ~riu.c.ipio_ aa _cr.i~ll~. 8 •. .Es:. 
6 qae o ooboe minh·t~o da faiend,i venhl\ 'MiemÍJernenle ·a lé cbegon a 11'aoqu•lhnr o cor~o ~~~~~~"~·"" ,.oaa .,•nter
aonnuCiar ao corpo le"i!lativo qwia tem de apre,entar P•liações não ~ó do senado co~oío d.a .. é'a~a~a. d~a tlepa-
ma hã' uma proposta. ~. · · : lados, afiançando .qae n4o coocederla_';·an.xkhu • a· nenbum 

a 
0 

, . • · · b•nco; qu~, He o tiVeue de fazer, &8rla por conla'do••Ea.,. 
O Sa. Z.I.ClRI.\9 : - HoJe. t:~rlo e uauca. sem lllllorieacão.legal. 

O S11. SILVBIBA. DA .MoTTA:- ••• PI\N .soccorrer os .. o_sa. Ms~~ss .. ~~·Ar:i~n•';···;·~·t~-~à·v,i,.&·.•·.r.e~. . 
bancos, qnándo S. Ex. já aoccorreo sem lei. - S . ... . . u • . 

·O Sa., ILVI!U. DA lllOT~.I..:~Qra,,a~n~ores,,,é.explic~-· 
O Sa. Z1cuuu: ~Se é verdade., •. com ellefto I vel qne. um gn~erno qne , pag& jnros .de 20,9.00:000~ de 
O· Sa. SILVIIIIII.\ Lõuo :-Contra a lei caminha 'elle.!lm bilhetds do thesonro .por nilo poder amorlieu" difida .. fta-

tlldo · · ·· 1 · ' · · · '· · · '·• · ''' ·.· • ctuante, ~S16ja dislralli .. do do &he!oaro 2,000:000& para 
• · 1 • ; mind<.~r & il\:D b&'uco? · Nlio"aei·como 'é qile s·e tu'iilto. ' O Sa. S!LVBIU D.l. MoTT.\ : -.Está nos balanços do , . , . , ,. ,. ,, .... ,, . , . 1 , , ,, 

Bsoeo do Brasil a exolicação. No bala.oço de , Março h" . O Sn. FIGUstaA. DB MBLLo· ;'""'7AP.o.i_~do. · 
um aecruCIIDU db 2,000:000~ nas letrae descaotadae CODI o s~. SILVBIR.\ ·~·· ,)l~•l'tT,1,:7p ,\'eb.ro .. ~iais.t~n. P~-
duna lirrnad d~ Côrte; e euses 2,00,0:0001 fo~arn empre- , ·lr•ria tm1mpbnnte re!ponder a e.1t~ miaba at:CU!!Çil~, se 
gadoa, segundo consta, !IIli d~sco.~tos com . eodo~so .. do :. tlile ti v me sid·o sioc~ro ·'desde • li' prhiciplo ll'i·'àeullo ês:
Balico;AIIemlio,. de mudo IJ:Ile o. 2,~00: 000~ aem~am [traordinlriA;., 1a tivess'l reconhecido entllo o est~~o ·d~ 
par& .ama lranncçil:o em que rui ainila i.ntermedl!"rio o :pr'-'Çil e tivesae dito aci ·corpo '•legiSlativo' qae'o''gonrno 
Banco .AIIemilo eorno éudJ)SS~dor d.as lc.tras tomada, pelo ~osi&Va urgido por ravorea '.pua aas:lliar a detlciencla dll, 
Banco do. Br&sil para dar aquella qoanti&. ;.::.ixas de alguns banco~. Ma~ oilo; S. •Ex; até-'oa' diaêur•o 

Ora, h ii poocoa di4~ o nobre ~enad.r pala praviuciil da i ti~ ·throno nãv. aprese~ too indica~ilo ·álgnnia ~oe dé•M a 
Bahia reparou aqui n10s op~r~~ões_do Ba.uco· A.ll.emil~ por ! ~~~~~uder os e.mbaraç~s ~conomlc.os _em; qn11 estava 14 
CILDS•~ diA d~sproporç!io em qn~ e!tava !011 depOSitO dispo- / pmça; Olda d1see, 8? O tiV88!8 .reltO, .. boJ8 ~ ~eU syste~a 
nivel com 0 56u, randu em c~>iu. · , em complementar. lT1oha d~do. ~ •. OOO:OOOgS. ao B •nco d_a 

. · j Brasil, daria t,OOO:OOO!IS a ontro e .. t:ooo:OOOJ!i mm 
O Sa. ZAC~IIIU : - Per~ão, a.ch~• des~roporçãJ .e~ ~. outto ~om gar.~ntias igoaes, ;I!U ·' far)a m.em!o o ,Banco .' 

to doa, e ruenc1ooe1 e.1ae CoJDO 0 .anlco que. poz-~e ua van :~o Brasil um iotermedi.11rio para eetll~ g·aran.~ias. Enliio 
guard~ COill 'QIDI\ ClfCUII'.r, pedindo proVIdeDCI&S ao go- ; li t~bampe ,U.Ill iystema· de . dictadilra

1
• e '~\i ·'io's~O re~iiÍfen 

ver no: . ; abaátàtdaáb. .. · ' ' ' ' ·· 
O SR. SILVIIIIIIA D.LMoTu :-oEotretanLo, sauhores, esse . , O S11. MBNDES Dili ALllllilDl :-Apoiado. 

&elo iil.egal do golerno mto teve talve~ por. fim ravorecer os · . 
ontroe bl&ncos, porque creio qoe ,dos 2,000:0.~~~ dados' O Sa. _SILVBIRl Boi. MoTA : - ••• o .n11bre mlnis&ro so 
em Marco ao BanM do Br6sil .não se aproveltuam os . cont~ntarr11 do .d1zor : «Vou â camara dos'depll't&dos pe
outros bâncos. ' , dlr um bill 1 d~' i_nd~mnid.ade·. Ellli"'é ·a·:unlca 'que póds "c-

,.,. 1. ,J I 'I r 1 
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cuaar ·me por e~ta 
jutgàr. 

' o SI\ •. MBMDJIS 
vendo r 

'' 
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illegalidade; o senado ~ó me poder 'i ' 
1 
O terceiro expeli~ole era resgatar os bilhetes do lhe~ 

· ' souro por atJolicc!. . 
ns ALIIIBID.l :- E' o.pronlotor abs:JI- Esta operaci!".o de rosgatar bllh~les do the!ouro por 

. O Sll. S1LVI\JR! D! MoTT! :-Este requedmento, se· 
nhores, é o que eu tencionava razer bontem e como . -> , 

11polices é opa~~. çiio geral de cnnsolid~~ito das dividas 
flactunntes . 

, 0 Sft. lfBNDES DR ~ LMBID! :-::-Apoiado. 
nobre· presid~nts do conselho está. presente e ello''t!lm d 1 O Sft. SrLVBIU. nA ~h·TT!! - Todas· a~ ti i vida~ fld-. 
oll'erece: uma. proposta n .. cam~Ara dos Srs •. deputadQr, ctu~nteH consolidam-se por e!ta maneira, Cvnnr.tend~·as · 
cujo cool~údo ignoro, entendi qÔ:e nilo devia omittir esl1 em apnJi,:ea. Mos isto aervA ~&lgnm~L cousa para o e!tado 
rechm~çiio. .da pr!LÇllo? Qual ora a dilferença que havia em estar o 
· s~nboree, niio posso, llpezar da sorpr6za do discurso d, dinb~iru empregado em bilhetes do !besouro, vencendo 
110bre pro~ideute do coa~elho, anouociaodo a aprescntaçã" i ou. 5 °/o, a e5tH·enJpregado em apolices, V6ncendo cinco 
de um~ propnsta, e em homenagem rnesino ao bonradll e tdnto ou G •;. ? Par~< a praça as difficuldad~s eram as 

J18U!Ldor autor: do requerimento, deixHde:maito abraviad~· mesmas. 
m~nle olhar para as t3ns expedientes. O Sa. MENDES oE ÀLIIIIIU : _..lpoi11dis!imo. A falta, de 

Essee expbdientes pa.rticipam. do defeito de apreciação mo~da nunca ~~ !oppre ll~r e1te m·lio 
d•s circumsbnei~s qae determinam o estado actual d:< O Sa. SrLVBIR.l DA. ll.!uTTA. : -A difficuldade actual da 
pra~a do Rio de 1aneiu; todos 6ito remedios loxicos. qo·l pra~a· provém, um· duvida alguma, ~~~ immobiliaa~ilu .do 
oãe curam enfermidade alguma. A~sim é, verbi gralia, o· ·Gapital, para a qual tem concorrido muito o governo, con-

' . ~;xpediente dos eaqoes. Um banco. que t"oh~ garantia·~ s'ervan Jo aind~. 20,000:000~ de' bilhetes do tbe~ouro~ 
I'Óda caucionar no eatrang~:~iro e raztlr operaçõós de credite•, Pois, se' se quP.r rem~dios prompto~, se o nt~bre ministro 
e 11 governo ~oaaar as cambiae.s. Mas pe1guotarei ~u: 9 quer auxiliar o5 baocll~, porque oilr• P~S'·\ o• 20.000:00011S 
governo tern necessidade de cambiaes, quando elle teill • dd bilhel!l5? Isto de.va algams (ocilid~d~ no publico. Estou 
randu el!l Londres de ~obra e precisa removei-os ,para. cá? pertuadido d·s qae a maior 11:1rt~ du dhíbeiN que está e:n• 
O goverao ·em rundris [>ara dar pelas carnbiats? Onde pregado em bilhete~ do !besouro, niio iria p11n o~ bancos, 
vae. elle buscar b dinheiro? Era preciso que o nobre 11uto r rnae algum havia de ir, algum se canverteria em apolices ; 
do requ"ríme!lto tivesse indicado qual era o meio com qu~ · ·e aquelle qae se converter e!ll apolices pódo servir para 
o governe havia de achar os rundus para comprar a~ l~vanl<>r ruai!~s cau~õe~ que .estão no banco e que lbes 
cambia e~. • • servem de .embaraços,. · 

o Sll. n~I!NDBS DB ~LliBID!:-Apoiado. ' Me parece qÍÍe era I) remedin obviu que o nubre minis~ 
, · ... Iro devia applicar, qoando vê que a praça r~clama moMa, 

O Sa. S1LVBlR.l lu. MonA:-.··. por'l!le _do coo· e nil.o fazer-se tomador da moe'à~>. que está na circolaclla, 
trario. era preciao (azer ULO mlla!(fe, visto que para tomer embaracudo aesim o muvimento dos b '.ncos. Não era me~ 
cacnbia.es sem dar dinheiro não fazia beneficio nt~nhum à Ihor q~e, e01 Jogar de fazer deete.s emprestimos de 
pra~a. 2,000: O O O !IS 83 o~nc) du BrMir, 13. Ex emjlregasse eszes 

Ma~ dirá o nobre senad~r: • O gove.rno ~óde emitti r 2,000. 000~, ou. mo~mo parle do emprestimo qne ultima~, 
papel. • Mas o, goVilrno não pódo amittir p&pel sem ::.o~ mente C1llllra.bio na Earopa, no resgate de tod11 a nossa 
torbaçiio do corpo legislativo. · . . divid<1 floctaanto? Niio appareceria Jogo no nosso mercado' 

moeda correspondente a uses· bilhetes do tbesonr11 'I' E en· 
O SR· MBNDBs DB ALMBID!:-Ajloiadc. tretaoto o nobre ministro ollo Caziillegalidade alguma. 

·o Sa, StLVB!U DA ~loTTA :- O ~ntro expeJieate é 1\ Senhora~, um doa iocononi~otes""que a~hei boatem .no 
emi!Jáo de bilhetes do tbe!o~ro no valor de li O$, 1 OOs'f requerimento do nobre' ~eoador pela província d'o- Rio de 
até 1:000~ com carso forçarto. E' outro expediente qn• Janoiro foi ter ellt~ aprMentsdo logo· no dia aeguiote 'á 
não ~óde produzir rosultadu atgum, (JOtqu~ os bi!hetes d•> . apreeeotação do Banco· N'cional com~ rallido. Nii~ julgo. 
thesouro Beste Cllsu vinham a ser uma Gmlseão .de papel- que a Joz do cJ 11rlio de um iocendio como est~ possa ·aenir 
moed~ com o inconveniente· do vencer juros e que nlo para nos allamiar no exp~dienta a tomar, e nem. este (,1cto ' ' 
seriam aceitos geralmente na circulaçilo, po~que, 1 aind,, que ainda hoje o uobre presidente do cooeelho invocou 
qu<1ndo tivelsem p1·azos curtos, -algum 11razo tinham, e os como determinativo do excesso.rla crise, nem a. Calleocia 
títulos que d~peadem de pra7.0IJ nlio podem ser rec!lbidos do Banco Nacional, póde ser eocaradr. .eouio determinando 
como moeda ou fazer oillcio de moerta · este excesso de crise. · 

O SI\. ~IEND!Iill oB ALMEIDA: .-... Apqiado ; muito bem. Nito hl\ do vida Rlguma do que a crise da praça do Rio 
· 1 de Janeiro não coo!iste na falta de moeda. • • · O Sa., SILVBIII! DA. MoTrA.: --Como é entlo que o 

no:~re selllldor olferece um& idérl. destas, de checl,-bills, O Sa .. Z!c.uu.u :-Apoiado. 
quando isto niio melhoraria em ~lida o estado. da praç&? O Sa. SILVBIR! nA. MoTT.I. :-.. • mas na immobilisa-
Os bancos precisam de soccorros 'para razer Cace ás exi- ção de capiiMs ••• 
geociae de,Beue deposites livres; os IHirladores dos tiluh>s 
de depoeiloJ ou credores em conta corrente nos bancos O Sll. Z!C!III.I.S :-Apoiado· 
haviAm de ir receber checl,-blll•, do' 50~ e iOO' com que O Sa. SILVBI!U. 0.1. MoTu:-••• e em O!llraa causa S• 

eile! · nlto podessem fazer oillcio üe moed~& 'I Não, As c11rleira~ dos bancos, ea podia mostrar, sorvem 11ar 

. ' 

. i 

' . 



. .-; 

' 

-
Sessão em 14:. do Maio · 35 

-·~----------------~----~~--~--------
provar , esta asserçl!o, e entl!o na appÍi~&.Çilo do remedio, I dade. publica, chamando deposito•· em granM maua, para 
uma vez que o nobre pre&idente do conselho quer soccor- depou se achuem ooues embaraços. . . 
rer os haucos na cri~e actual, 6 .precieo ·q11e se lltinja á ' o Sa. FtÕillml DK MuL~ :-Apoiado. 
cann do mal; aliás o remedio é inapropriado ·e pód6 0 811 • StLvsru. p!. Mo.T!'A : _ o1 outros. bftncos nl!o 
originar embau.ços ainda maiores; eltC::o 11~ehs circnmshnçiae. O D.arico Imlo!tri :I, .verb! 

Os .bancos teem. cbeguli1 a condícões actuaes de se grotia, está em oulr~s e melhores circamstancias, porquA, 
ven etil' atormentados pfll~< exigencia doi. depositas, em eon- tondo um capilal de 11,000.000$ (melarl~ de seu capitRI 
aequ~neia do ~iCio de· súa org:anieoçio. Bancos de deposito nomin~l) tem depufloe sómsnte de 3,700:000", uma 
cm um pai~: de moetiR-:-papel, onde nil~ hll bancos .de cir- Jtl&iM carteira e uma caiu mais C11rte,· como demonstra o 
culaçao, Kilo um grnn~e pre~ipicio. Na noasi praça e~tá se un balanço. o Banco Commercial-ettá em circumet'anciu I 

verificando isto. . eemelbantes, porque', tendo perto de 9,600:000$ l!e depo-
O Bauc;, Na~ional, que se viu em miiores ·embaraços ~itos; tem ta~bem um saldo em caixa. de 1,600:000$000. 

e foi o primeiro qno sohs~br<>n, pl)l' qn~ chegon ·a essa Nio Callo dos banco• inglf!zes, porque funccion~m nesta 
extremid~>dA? A demoMtraçil:o e~tá, DO! seus balanços. prnça, principa.lmente.como interJ!!ediari~s nos moviDlentos 
A. ~omma total dos deposito! no Rio ·de Jaueiro anda por de Caudas para ~ Europa ; pouco serviço prestam á indus-~ 
60,000:000$; qu~AI é. ii somou. total da~ caixas dos baucoe? tril. do paiz. São bancos. para' cambh.es; por iíso .t!em· ' 
5,000:006ai900. nma ilomma de depodito men.or como ao balanço sa vê o 

o 's11• MsNoss n1 ALMBlnl:-Com ~!leito 1 tem uma carteira menor e· 8en fundo nalisade de meio 
\ · milhão eaterlino é muito· snfficilole para suas operações. 

O Sa. StLVBIU Dl MoTu :-E com uma circumshn~ Nito tem apresentado perigos, porque suas funcçõoe são 
ci& ·mllis quanto ao Ba!!_CO do Brasil, ~ é que as eommas meramente essas qae indiquei. , • . . . 

• exigivéi! em c~nt1.1 correu te, embor.&. com avisos, srto sempre. Porém O! outros bancoe niio estilo neste ca1o. Et.,61 

maioru do que as sommr.s. depositada! por letu.s a prazo. buncoa com um capital insuffici1nte atiram-s" a ímmobi:
A.sdm vemo5 que o .Bancr. do Busil tem dez mil qninben- lia;,l-o. 06 eapilaes congregados pfllos deposhos tRmbrm . 

· tos e ta.ntos contos em clln\a corrente e oitCl mil qninheotos s:\o immobili~ados em titula~ de emprrza, ~uja realis•ção. 
e tantos em doposito por letru "pr~zo. O Banco B:nral ~om .é difficd, titnlod de estradas de ferro, lle bonds urbànos e 
um capital muito menor de 8,000:000$ tom 12,000,000~ Olltrae cuo~às d~~s11.e. Esses títulos podem nler muito; 
em. conta corrente e õ,OOO: 000$. alll. letras. a prazo. Dilo contest~ 0 seu valor; mas aio .de ama reelisaçao re-' 
Note-ae que' esses depositas do.Bauco B:ur~l estão quasi 01ota. As estradas de ferro, emquãnto estilo em llonstrnc-

' ignaes aos do Ba.nco do· Brasil; ontratdnto o Banco Rural ç:l~, nada reudem, 08 seu! títulos deprimem-se até a ~er- ' 
é seru contoatação um do!< qne per seu capit~l inte~ral minacilo da linha. 
rer11i~ado, pot· seu faodo de reser~a, pela Mua carte~ra, E,· por (aliar oisto,'csse• titulo! da,estrada de (erro de 
pó~e-sc reputnr oin doH bi>oncos rnars s'•guros da praca do S. Paulo 6 B:io de Janetro, que foram dados em caução 

. B:h de ]lltreir&. a.o Banco Nacional e outros bancos, ainda teem de eoflrer 
. O Sa. Msl(DBl na At!IIBIDA : -A.paiado. I urri11. ootr1.1 deprer.ii!.Çil:o resllltllote de um facto sobre o 

' ~ M · · · M , d á au~l her de chlmar · a attençio do nobro · ministro da 
O ~,R, lSJLVBtr.l Dl OTTA :- u, atten .. en o-se oa- - i d ba de nffd·' tnr o e:Íito daqu~Jiu im ·~r· 

qt~t~c·z: ~~~:e::: ~:ci~?~;~i~oa~b~eg~~~;a,u~u~~~:~~~~~~ ve~-;~ t;.~~~sb~~~~:re~;razu, quo dasejli muite qun_ sejam Jev:das 
. . "' b. f b ~o ea o . 

cu t>hirl a uão podn · rlerx~r. ''." _suc~nro rr, 10 a em Nilo ·oero com Jicar a questão; mas el!lpraso'iesde·.já 
dar.oei.to dn· r..-•nt". corrPntA ~er9 mt! e tanto8 contos, tendo b q . . P · os't'eraJ...l· . • compa'nht'll 'a 

r 3 000 ooo.<r· 1 · 1 · · t• no ru muustro para co ~ -... a " 
rMJisa<lo 8omf1Dte .. • : lP ' (I c~prt~ e em catxa ~- t•str<lda de ferro d& s. Pnnlo, tendo reito Ires ou qu~<tro 
28(:000$000' . 1 

• • ljatr&,das 'ÍU·fe Dll neCAS!Ídade de recorrer, COm 1\ garan-
0t&, ji!. .vê ~ aena~~ ~ull nm baa?o qne tea~·,G;OOO , t!a da .P~Ovincia 6 fi&nça. do gonrn.o geral, ao merc~do 

cuntos de der•oertot• ex.r~1vm, scn~o d•.!es propnam~nte , 11ro!>oU ""1a Jevant~r um empremmo· no valor talvez d~ 
ex.igi~eis 3,780.000$, tdl~ é, mars c.~ qa~ o sen ca- 6,000:000~, qu~ precisaV!I par&. as sua~ obra,s. Para esse 
pilai.. • , · emprestii!IP foram hypothec~t.doa o matertal de toda a em-

O Sa. MENDES na ALMEIDA. : - E~tá á ... borda de um pn1za, a garanti_a da província, a fiança do, goveroo ~.erd 
aby~mo. 11 .nté u acçõe~ ~~~ estrada de ferro foram dad&8 ern garan• 

tia nos f>>tnncedores doe fuodos por debentures. o.sa. SJLVRIU Di. ~~TT.I. :,-••. JlltO nff~r~eendo P.ara Segue-se daqni que, segundo o r.endimeoto que a es-
f~.7.or Ji\r)e 11_ ~~ses d~posrtJ~ s.enlto 28 i 000~ em. Ca.lxa, tradll de ferro der,· no principio de ~U<! operações, os 
P. um\ r.~riP.Irll de d1fficil. reahsaç1to, nilo p~d.rn d~JX~ de. 7 •/o garantidoft. peh provinch e a_fian~.ados pelo governo 
su~combrr ·, , . !(Oral, teem de ser ,pplicad~s ex~laetvameate ao pag~mcnto 

· Por aqui é qun o gov.,rno 1•ód~ v~r & qualrd&de da p~o· d~ cll'apre~tlwo, fic<•D~Il. OJ accton1st~s da. cumpanhta, em 
videncia que devo dar; uilo deve .~er um emplastro; é pr?cuo ~lgum~ hyi;r,tbese, prtndos dil gart~ntla. · .· , 
que seja romadi.o, não de occae~llo, ma! que cure radrc~l- 0 Sa- Mal(OES DB Adt&ID.l. :-A ver nàvios. 
mente a molesua. ' · M M h d te 

E' 0111 sr11od<~ vicio dos nossos 'bancos de depositas O Sa. SrLVBift.\ Dl . OTT.\ :- as pon ames e p~r 
torem " facnldade de congregarem um ct.pital muito ioauf· este facto. Totlo remed1o que o gover.o.o t?nha de apphcar 
fici~nte, principiarem su~e operaçi!eu armando á crodnli- ao ealo.do geral da praça, deve ser proporcton11.d o á doença 
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Lembre-se o nobre' ministro_ · de" que se tom. C~ito uni 
abuso muito g:ande nà' orgaôiiaçlto doi bancos, -~~ix&.ndo 
elles de cowpletar o cripital éo'lir qui,- eiio' organtsados. 
Conliados n~ l~i de. 22 de' Ag~•t.o ,de_,1860: e,_n~ dP.cret•• 
de.S~_Iembro, q11tj regul.~o as instituiçiles baucawu, t~am 
c11mr~~ettida grande abÚso pel& Cacili~ade de com~çarem; .. 
nem cnmoçar é, de tere._!Jl. cot~ções os títulos, logo qu•' 
con~eguem 25 "/<;do capil&l congregado. · . 

vôr o Norta em lastimnnl eshdo sem nfra,, sem os~uear, 
'sem' algodilo, sem capitaes, sem braço~, e o gqver~to mudo 
e quêdo; e agon, porqqe um banqoínbo quebrou, levao
h-~ê de lanc& '.lm riste, rodeado de seus amigos valiosos, 
querendo saivu_ a prnç~ I . 

Que praça,. Sllnltom? Pois a praça do Rio dA J~netro 
está em perigo? .E~ uma illusiio, cumr.re trr.nquillisar_ os 
tspiritos ; 11 pra.çr. do Rio do J:~neiro nilo está ne~8118 c~o • 
dicões, que se quér affignrr.r, par3 jastificu cma' m~dtda 
,xéepcional, q11e ba de. produzir. muitos males. A.'s coiDpli
c,,çõ~a da cri;e_ eeonomie11. virá junt~r-se a complicação 
de circula ~ib moaelarl~ pela emis!ilo d~ papel-moeda. 

Orá, um banco, que a~pira a receber daposilos, pódo 
lealménte realisar sciment8 tr10s entrRd~" " receber dbpo
eitoa· ô_o valur' 'de Ir, 6; 8 ., 10,000:00011), tendo apoaas 
3,-ó'ó'ó': O'Oíl!S 'a'e · ierd' accionistas '1 Não o1Yoreca garantia 

O 811. ZA.CA.IIIU : - Â'fOÍado, co~mo em 1864. alguma. i '. . ... 
Para isto. é que o governo .. deve olh\r. A nossa legi8laçllo 

baiJc&r.i,a ;~r~eisa rle mllis Jiberrbd~ ~ de mais regra. Q11ero 
t~da Jiberdftde, m,as ta'l),bem quero . regra, ,e_ .é o que Dilo 
vejoJ, Vejo muita r.estricç!D 11.'-·· Jeí · d10 1860 a par da 
m.uita, liceo·ç,., _de .muito al;iaodono dan iosthuiçiles de ere~-

. dito, .&!Jjeitlla ao abuso que pre~~nciamos. 

O Sli~ MunEs ns A.tiiiBiD.l. : - Apoi&do ; essa lei 
mer,~e urgente reforma. 

I . • ,. . . • · 1 , 

_o . s~,, SiLVB!_ft+ -~~ MóTT~l; :-:Eu, .Sr. pre,!idente, ~Dl 
cQoleA!aÇJo, &,C/_,m.ilil b,m~do ~oll~ga,. áenador pel~, pro'!'_tl!~ 
ei&. dei llio d_,)ané~rp,1 to~do .r.ep~diad_o o~ a1~•tres. qur· 
S, Ex, J~P.~eseutou, .Jolgan;!o:-os 1mpropr1os para a s1tpa-. 
eil.o, aci-editaya s~r ine'li dever aóbstitilir esecs seli~ nlvltre! 
pór ~a~r.os,, mêa~·~ .P!~rq~~- s .. ,Ei .n~_li,a_ii discu~~i já ~o~ 
ti!!_hil. dito qae nil() .,•~. co~teotav~ !!e. p_~dlr ao g~v_eloo tn
forma~iles, pr_\lv_í,~_~nci~; .Yagas ; indicavà já algumas bms 
para essas medidas. . . . 

. E eU~ f~\.tlt_~ feli.z. que log~ .p ~.obre.~r~_sidente do co_n
se)~~- adivt_nbq,u o. sep. peuam:ent_o. e . deltbero1;1 n1Y~~ecer, 
eoálo, ai~sé-qo; ' ~oj~ •. ; l!t:na,,. pr.~'pos,t~ ., e~ cor:formldade 
das 'ldéas do nobre aenador, com quem clle 1!!1) falia ba 

mait~ ~lllf!~~ I u .. . . ,.·· . . . . • li·. t I ~ , 
• .Eu, po~l.a~t?~-- pa~'l ~omplemenLo da m1n 11 eon es aç .. _o, 

tio~~ ,de ?$re.r~cer alg~m.a,s, id~~s ou~s.!ilntim ?as_ do ~obre 
senador, por~m declaro qu'e minhas idéas sitb \tllu!lva.s 'te~m 
Ul!l car!lc~et)nt~iram~q~e di_v~rso}8s ~~as.,Eil encaro C) ~~1 
uiiiito d!yeraamentll dô niilir11 _ senador 13 do nobre !•rMt
d~nto·, dó,. coris~lho •. é~iit o,. qiial eu julgiiva estar con,
cor1.e, m!ls,~gora inf.elizmepte vejo qu~. nllo .~stou ; eu en

_c!\ro ,a dita&çllo dà qto,~o. ~!lilo ~~verioí!. Crise ~oneta~ir. 
· nilo -~a,;, porém b& uma _ertse mur_to mato r do _que 11 crtsr, 
de.moeda: ba .,.ma erúe oconomica complexa, q:n~,~r~~g11 
a terra, o trabalhe•, 11 o ·CápUal ;·todos os tres elementoP 

: ' . ' j ,_!,, ' 'y, • • .• • • 

d,a producç~o de 'riquen estilo em eme no !'a :z. 
( .tpoiadot.) 
. O Sa. FIGUBitu. DB MBLLO : - E' 'a pnra 'fUr~arla. 

O 811. StLVE!U bA MoTTA : - Quando o principlll 
dillle~, a lavoura, g_rit•, cl11m~, chora em todP 1 as ~rn-_ 
vinchi! do lmperio perlindo prcividenei•s p~r:\ "eu estadn
Ja,tlmosó, o governo até hoje nada teiD r~ito p11ra elln, r 
11gora, pórqne um b~nqninho quebroll, 'ji apparece a 
acçilo do governo. _ · 

o Sll. MEND:IS DB ALMEIDA : ...;. Nilo é amigo de me
didas prenntiva.s. 

o Sa. BILVEIII.I. DA. .MorrA : -E' uma cou'sa. qna me 
dó9 '6r a lavoura grilar, a chorar ·pur Lodo esse Iinperlo; 

O SR. SILVBiftA DA MoTTA:-Quer-se- resuseitar 186i; 
pa_rece ·que pe~rte~-se ii· memori>\. dos erros ,fataes quo se 
cnmmotteram naqnelle anno;' (Apo'ldor.) . · 

S~ IIID i 86,i O governo não ~e liY8888 feito dictador e 
estugado a sitoaçil.o, a casll So,utu não _fic~ria no e&ta.do ' 
em que ficou, da~do aóm~nto tliOjo de rateio. 

O 811. SIL!EIBA LoBo:-Apotrido. ' 

O SR. SILVEI~.\ DA Mo-rn: -A. cas" Souto pod,ria ter 
pago tahez todos seus credores •••• 

() Sa. ÚcARIAs:-E' verdade. 

O 811- SILVEIRA. DA. MoTTA.. • mas qoasi tud~ foi-se 
eni partilhu, Pm rebate~, em Cti,CQrda!;u, em dividendns, 
em··fis~alisaçilo .•• 

O, Sa. SILVBIIIA. Los~: -E' Si:bidiselmo. 
O Sa. SILvatai D! MoTU ••• e porque? Porque· o 

governo quiz f;,zcr-sa dictador d.i ultuação, fez calar . as 
leis, prorogou prazos aos devedores. • • . 

O SR. ZA.CUIA9 : -EliA que mal pód11 com,fgo. 

O Sa. · SILVBIII.I. 01 MJTTA.: - ••• ernfim, senhore8, 
rez•bc) dietador, dictadura fal&.l, que ae quer re_snscitar hoje_ 
eom.Jaiso pretexto, purqu., boj11 o estado d11. prii:Ça do .Rio 
de Jàneiro não é o de J 8fli, os banCQS qne ahi ostl\il pon 
dein, com algum remedio, éom ama (>ruc:incia reflectida, 
rtoconstituir~~~. -r~adqoi: ir a. , confi<~aca nec:J5nari.~ para 
eha>ll!lr <1a depcsitç.i, porqu.át em geral Gllo e~Ulo na~ cir
cuws't.tocia! des'ravoraveis qáe ~e quer cxsgernr. .·. 

A. siluacão aclnal dos banc~5 não ~ um~ 'sitQ.,,cilo âes
esp~Faíta, que exija .u sac_rificio doA legc.lidade; ellea podem 
reconstituir-se, podem restaurar 1\ confian~" com algumas 
medid,,s de l'rudear.i<( e alguns exp~di~iiteil qne ólio ~ejam _ 
illegaes. 

Emquaoto, &eohures, o governo .tiver a porta, aberta do 
thc~./uro r~Ct:bcodo diubeiro e pagando li ou 6 ./•. nli? é 
po~sivol 900 o~ dopositos procurem, oo baocoa, porque Ga 

bancos no' seu~ . Htnlos de depasito; u_ prazo fixo por 
l~tras a 4 e 'a 6 mé:ias dão t~rubem, é vord,,dc, 6 •f., nos 
dllpt·~ílos exigíveis dl!:o i ; porém is&o nlt'o compensa as 
coudiçiled de eegur~>nça que ·o deposítiomc acho. no ·govbr
uo, e por isso prncam ell~ derivação pl\r& o !besouro, o l ~ 
certeM de t~r orn titnhi, qoe é eempre descootavel, que é 
sempre uma especie de mo ediL. Portanto, é procieo qua 
•leaba o go veruu de ser tomador de dinheiro. O peior cou
curreute, o n.d~r ioimigo qao Iom lÍ puço. do Rio da h· 
neiro é o goverou ; o proci~o qll6 ll.Ci.be esto iuituigo, para 
quo o capitalieta tenha certou · de qua não tem aberta 

' ·' 
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aqaella porta para ir esconder o que. deve du para o. pro-·· Por habito, ó jornaleir111 o chefe de familia, que tinha 
gresso da industria. . ama peqaeoli reserva; levava-a a um h&nqaeiro partitalar; 

Aia da ha outra medida, e esta cr6io qaa o nobre mi• mas, depr.is desse eataclisma, quo o governo fez pela sua. 
nistro nllo p6de fazer sem folego, s_eru autorisaçil:o legi~la- fanes!& dictad ura de 1864, perdeu-lle a eóullsliça;' os po
tiva e mesmo sem maior estndo. O nobre minis~ro, se quer hre8 , as viuie.s, o~ orpbit_ó,,· os trab11lhadores, que ·lá 
fazer· alguma cousa seria neste paiz, se quer àeixar algnml tinham &a as resenas, viram-se obrig&dos a irem receber · 
lembrança .de· sua paasngem peia 1·epartigao eh fazenda, Plgl'lns 10 rs. de rateio. dos banqueiros. qaebr~dos. -
trate da. eonverdilo da divida interna fundada; tr:.ltu di\ Hoje esse~ dep oeitó~ pequenos niio acodem. aos bancos; 
reducçlo dos jurOS" da~ apolic~,/; porq!l~, emqca.nto .ns não vão Já. Vão ás caixa·~ economicas, e o,goveruo ab~orve 
apolicea tiferem o juro de 6 •;., e"teja certo o nobre mi- e:!scs depositos, torna-se deved6r pela importancia delles. 
nietro de que são utopias irrealisaveis todas tentativas de Os depo~itantee, em logar de r6cebarem · apolicea, 'recebem 
organisar bancue para a lavonra com juro que nilo seja os juro~ du apolicee qae o governo lhes paga e aeeim a 
IUperior à 6 •fo• foDtfl donde OS bliDCO! poderiam C01her depositus . aesvia•se. 

De maneira,· senborl!s, qae estamos ~lbandil parA 0 g 11• Perdem-ee desta arte oe depueitos .particulares. ._. 
verno deste paiz como para o principal inimigo de todos (J governo é o mnior cóncurrente como tomador desse 
os soue grandes interesses. dinheiro, mandando recolher.ao tesouro. todo quanto póde 

o Sa. SILVBUI! Lono :-A.poiado. obt~r por .r.ki. Es8es depositas com juros de. 6 •f., igual 

. O Sa. SILVE!!\! D.\ llf?TT~ :-E: inimigo da praçA, por-:
que toma o dinbolro de que o! negociantes preci~am ; é 
inimigo da lavoura, pDrqne toma o dinheiro de qae a 
lavoura precisa empregando-o . em li~oliçes, e é inimigo, 
portanto, dos interesses radicaee da eociedade ••• 

noe da~ &tJolicas, o pelos proviocias, tornam . impossível a 
r.rganieação de qualquer instituição de credito territorial. 
Creio que os senhores: não fazem caso da lavoura. Os la~ 
v r!\ dores são nne cordeiriohos e, com effeito, esses homens 
da praça são mais valentes. A. lavoura está aoft'rendo mail 
ciO; q11e a praça (Apoiados) •••• 

O Sa. MBIIDBS DE A.LlliEID.I. :-A.poiadissimo. 
O Sa. SrtVBIIU. DA MuTTA:--:-. • • porque está 1azend•> 

·mal á poopriedade )lrincipal deste pr.izJ que é a lavo!lr;;. 
E' pra~iso acabar êom as apolícee · dy~ juro de 6 o /o, é 
preciso acabar com a toms.d:.. de <i.inli,,tro per~ tb.esouro, 
e é preciso que a governa não ga3te a.l'êm ~ .. orçameato • 

O Sa. SILVBIR!'LoBo:-Apoíada. · 
O Sa, FIGUBIIÍA DE MBLLil:- Di/Jicilerri rem postulas ti • 

O Sa. S!LYI!IlU. D.t. MoTu: -Eml{u,,atll o t;"vorno nã<~ 
der 6-.o p&iz o ex~mplo .de economia, emqn~>nto o govcrn" 
nito se· absliv<~r do aba~o que tem· f<:it' d~s credito~ es
traordinarios o sopl,llementares ••• 

O Sa. FIGillllliA. DE MELLO : - E illdg•le~ tn.mbem. 
o Sa. SILVEin! D! nioTT! : ··- • • • gae:anào mai~ 

GO,ôOO: 000~ em qa~tr~> anu<,d, a[ém de ama.' ronda flores· 
cento, sempre ascel)dante, con:io a. qa•3 tem tido o Imperio, 
attinginda a màis do 100,000:000,5 :n~ a!timo orçamontõ; 
eruqUIÍIIlD essaS /J.CtQS da economia. do governO não servi
rem de modolo, esteja corto o nobre mioi!tro do que nada 
podemos fazer. ' . . . · ' . 

Para o governo senhores, nilo ha dinheiro que o sacie: 
cento e tantos mil contos de reodd, creliitos. no vai L r de 1 ü 
a 20,000:000$ c&.da anuo, todos oe deposito&, o dioheiro 
da caixa econQmicaJ a· todo d~ita o .gove~oo a mil.o. Como 
é que os baoc~s pudem congregar depositos de pequena~ 
quautia~, quando o governo está boje ~emeaodo por todl\ 
parte CkÍXnfl ecunomicus, V!lfrendo os 1 O 'r e. do pobre em 

todas lld províncios, centralisando o~r11 o tbesonro pnblic" 
a renda das caixas ecouo1niCII&? Niio é possível r.ssim 
hà.ver ma~gem para os bancus pod~rem reslaarc.r-se. 

·O Sa .. MBNDES DE ALMÚD! :.:..o que ella ha. de fa.zer 't 
O S11. SJLVIIIRA DA. MorrA.:-. • • e, entretanto, não ae 

a auxilia: P1Jr11ce qna por i11to é qne o goyerno nio Ira ta 
de preparar o terreno. 

Eu, scnuer.1s, como' disse, não quero oft'ereeer outros 
alvitres em conteataçito aos do nobre senador 'pela pro
viacia do · Riu de hneiro. ![as não concluirei o meu dia-· 
cursíl sem dizer au nobre presidente do COD!Jl]ho 'que a. 
sanação da praça meraco, na. ver:bds, alguma allen~io, 
alg•uu rnmAdio ; mas ello poderia conaittir: em· meios 
muito legaes, sem eacrificio dos princípios. 

0 governo nesta Sitcaçii.O d~ve aprender alguma COUia 
para ~proveitar no fntaro; deve reconhecer 01 perigos doa 
b•tocos d~ dPpo~itos vicios11mente organisados como. estio 
e~!es ahi, corrigir-lhes os defeitos e acho mesmo que a unica 
salvação para esta. sítuaçãr> e o propll.ro para a organiaa
ção das inetituiçiies <ie credito territorial, para as qaaes ae 
dava olhar, a unic"' medida são o~ bancos' de ·eircalacão. 
Nunca . foi partidista da. ·unidade h~nearia ; ·quero bancos 
de circnlaçil.o, livres e com regras pre-estabelecida• para 
&. sua organisação. ' . , 

Quando ha bancos do circalaçilo e elles se desmandam, 
e ~a sinistros, ao ·menos deixam sem!lre no paiz alga os 
v1stigios cia SUl\ passagem, algnoi benellcio. Nos Estados 
Unid(•s quebram ãs dnziM, mas as estradas de ferro, os 
caoaes. 11s gr11nc!ee ohrns ficam feitru ·i o melhoramento 
6c1. E o me~mo digo eu a respeito destes nossos bancos 
da praça do Rio d~ 1 aneiro. Se acaso algum dellea sollre 
rGv~zes e qaebr~, nlto hl\ duvida de que elles auxiliaram 
alga ma iaatit11içllo ie utilidade publica : .embora o banco 
des11p l•&r~ç:•., a instituição fica. · 

O Sa. MBND!Is DE A.LM:BiD! :-E deixa a experieucia 
para OS DOV!JS• 

E' preciso observar que, desde t 864, perdeu-se a con
fiànça dos depositos llarticul,aras. Em 1864 os banqueiro:~ 
p&rtíeularos, a casa Souto, 11 Ccls" Gomes, a casa Mon
tenegro e onnàs comprehendiam a soml!la d~s reservM 
particularos &oda~. 

o sa: SILVEIRA D! Mo'rT! :-Já vê o nobre presidente 
do conselh~ que t!U nil:o aou do arrocho. Qaoro medidas, 
mas medid~~ d~ orso.uisaQito, de credito DO paiz ; Dito 
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qàero medida• de occaailo, emplaitriohoa· como ol que a6' qae já tem uma p~opoata a apresentar na camara, se-
•~rvem para nlnr lnterel8ee illegltlmoa. . gando ai idé&s do nobre eenador pela provincla do Rio de 
. Ó Si. FuJI!BJU llB,MILLo :-.lpoiadO.· ~'nei~o~. com quem nlo connraa h& mail<~ tempo ••• Por 

· . ·· · 1, to hanto-ms a <lbta& obaervaçiies, Diio a.Presentaod~ os 
: .o :Sa. M'B1'fDIS DI ALIIIIID! · -:-Qa•Jr medidas que apro~ 011tros expediente• q1111 eu lellibrurla em opposiçlo aos ilo 

'1111em a todo•. • , . · ·nobr~ aeoador, porque teobo em viela quo o governo já 
O Sa. SrLVIIRA. . D4 III o Tu : -Agora que tenho eon~ annunciou uma proposta e eu me aguardo para1 na die

claldo o meu díscurao, nlo me aentarei sem primeiro ruer euaªo da proposta, Jazer as. miob.•e eonteataçiies e propor 
ama pergunta ao nobre presidente do conselho a respeito a1 minha~ emeod1~. ·· · · . 
do niodo .por que ee. apresentou o Banco Nacional. Craio Tcuho demonstr11.do. que a sitnaçlo da prnça do Rio de 
qun este Banco, vendo-ee ~m embaraçoa, recorreu ao B~nco J 'lleiro nito é t!lo desesperada c~ro o se quer Ogurar, 
do Bra.il, que lhe negou.recarsos. 'Cr~io mumo.qne este Artillcialmente ; teobo demoutrad11 qu11 a csusa da crise 
Banco diriglu-~e ao governo e olo teva remediu seollo pito é a f11lt\ de meí.o circnl4ote, mas a ímmobilis~~ito 
declarar-se fallldo. •la capitaes ; qua é a má org~qisação dos bancos de de· 

O Sa. C.utsü(~lo DI SJKIIIIBÚ: _ N&o pediu ravor ao po~itos e alguma facilidade qa~ p~r ~eotu'ra. ell~~ (lorO!)let-
governo ; nlo é exacto. t •ram ; porbnto, eenbores, desde Já emprnzo o governo a 

' qne olfereç11 welidas qua nih sejam emplastro~, medidas 
O Sa; 8ILVBIU D.l MoTTt :-Nilo digo que o pedisse ; r.tdicaea que sirvAm para corrigir o mal actual e reme

lllaa participou ao governo o estado em que se aehna. diar n fataro ; ido é o qllA ou 'Iuero. 
Or.a, como· e a tenha esta idéa de partleipaçllo, por ido é Muito bem 1 muíta bem 1 
qne vou tater uma pergunta a 8 .. Ex. Ea deaejan nber 
se eate requerimento de moratoria foi conselho do nobre 
minialro, porque · me parece eate negocio irregular. O SR. ZAC4tUA~ pergunta se o nobre presideule do 

conselho retiroa·ee da ca~a para irler a propo!la .á cama-. 
A um banco que tem f•.ltado'aoe seue psga'm~ntos ·o r ii temporada, porquB oeste caso as palavr!f.s qne tem ,de 

jaiz commercial já devia, ter ido Ax-offich lacrar a sua proferir perdem am pouco ,da importancia que lP-riam, se 
porta. Eotretanl,, appt.rece este expediente de pedid~ de !,1ssem ouvidas por s. Ex. Entretanto, como acham-se pre
moratoria I · · s~otee .eollega~ de S. Ex. ~ sobretudo o nobre autor ,do 

Ora,. senboree, a morntoria, segando o ooseo codigo do reqru1rimento, ratá 1 '\)gomas oliservn~iies. 
commercio, 16 p6~11 ser concedida aos hltidos e fallidos Principill dando a\1 nobre senatlor autor do requerime.oto 
reconbecidoa de bOa. fé, porque .aos de má 1'6 oito se _páde ama aatisfaçiiÕ;· · 
conceder moratoria. Portanto, ao requerimeolo da mora to- · Qu1mdo di~~e qatl S. Ex. dia~orria. c.omD quem desejava 
ria devia preceder a abertura da fallencia, os lramitea !e- n presentar um prugramma, f<~i-,por<Iue .o no~~e presidente 
gaea ~o·jalgamP.Iito da causa da :fellencia.... rlo· conselho oa camara. doa deputados, havu~ asseverado 
· o·.sa. Ful1111U. DI MsLLO :-A pai ado. 'JIIa esta crise, de que ora ae tem um' prova com a auspen,. 

O do dft pag11m~uto~ do baoco Nacionsl,_ era qutletiiu par" s •.. SILVIIIIA. ~,\ MoTTA : - ••• porqa~,- DO • ca~o fier decidida pelos baucos, sem que o governl) estivesse no 
da fallencll o~~ ser JUlgada causal, reconhee1~a ~ _Jaell- •lireito 011 011 ubrigocllo de inc6rvir uella. Neotas eircnm
~csda~ .a adm_Jnl~traçllo do _b,nco , tero respoosab1htl11de. '~taucias 0 alvitre do 'nobre secador, reclamando {IBla inler.;. 
Como .uto é Jndlspeoeavel, JUlgo que, se o gover11o teve vençã:o ~>m {avor do commercio, 'lra nm progrllaima. 
c~oh~e1mento do facto, olo p~ocede11 ~egalumeote. M~~>o, quando 0 Sr·. presidente do conselho declarou ha. 

O Sa: MBIIDB! DB ALliiiiDA: - A.pllado. ponco qoil esta~a em tudo de accórdo com o nobre senador, 
. O Sa. 81LVBIJU. o•. MoTTA: -Consh~me qu11 0 tri- " orador dia~·: qo•1 o nobN. pr~'írlento do conselho lu.vi11. ' 

huoal do commereio está procedendo oa fórm" do ragu- "r'rebatado es~~ orogramro", como tem arr~b"\ndo tllntos 
lamento eomm~rcial e que já oo1neou ou procurou 00• 'lllros.B.eopondHa-lhA. o nob~e senad"r um pouco iroso c que 
metr flscaes 11 Cazer o chatnaaiento dos credore8 lta tempo nito convers .. va com o n~lire "p~esidenLe do coo-
pau.· julgarem da eoocesslo da moratoria. Mas me 'elho. ,. . , 
parece que tudo isto 6' maito irreg111ar ; que nem o Em~o1·a o nübre eeoador niio br.ja falia do com o oobr6 
tribnnal do r.ommercio póde adu!illir como causn J•residento do coneolh~. re~p:ra a me~mll atlll•lsphora qne 
da· moratoria, cauaa legitima. da ineolvencia de am banco; elld. No~ circnlos comoerci&es, ea~a idéa é ·a predilecta,: é 
quando este banco tiÓ tem fei1o Ires entrada•, não tem prupBgada como ealvadorn, 'e poie o tobre pr~sidoote do · 
co1Bplntado o sen C&íHÍal e niio p6de allegar impMsibili- .C·lneolho, coover.,!ando c o~ pesso119 dft om desses círculos, e 
da de tle pagamento qu11odo tem capital a ctuunar •. Co.mo o nobre lillnildor P"lo Rin de Janeiro {que eatá uo caso de o · 
ha de am banco dizer: 1t oito pos&o pa~ar a qu ,.m. devo " ~ •receder no r.~inhtHío da fazenda com muito proveito 
qo11odo o tríboonl póde reaponder~lhe; « Oe ~61ld aecionis- .1•ua '!- causa publica) coov.rundo cDm 11 meemo 011. com 
tas qao entrem com o dinh~1ru de au1u acçiie~ para olltro, podir.m ter a me~ma idéa. O oru.dor, porém, que oito 

·pagar» ? ,. ·~pira easa atmosphera em que live o gov~rno e seus 
Sr. p;eai lente, en já fiz o me.u r~~~~~rimento, aprov~i- .adnptos, pensa diversamMte. ' 

tando a: presenç~ do nobre presid~nLe do conselho. Nilo Nau quiz, portanto, fazer ao nobre senador a menor 
contestei, como desejava, -o requerimento do mea honrado ofidn~l\. . . . . . 
eollega pela provinci& du Rio de Janeiro, porqn~ C11 i pre- Ma~, se o t;DVeroo vaa Jev;•r à camaro. om11 propo!ta, 
noido pela. declaraçll.o do Sr. pre~idente ~o conselho. de campro aguardar ee&a propost~, oito discutil-a pn viA-
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ment~. Antes porém' que elln venbr• pMa. 0 ~~uado, h\ Pol! lato é obrigaçlo da gonruo· algllm .? ·.Ha e:s:~mplo · 
muito espaço pa~a se raur algumas coosideraçiles sobre a de palz conetl&uclonal em q~e ae proceda de111 modo! 
ma teria. . • . . Sito bella~ palnrae-• os bancos ee&lo 'em 11puros ; 

''.Em primeiN Jogar, é impo11ivel haver accÚdo eatra o tamos soccorrel-o,.» .Maa quem ne aoccorrel-os'l O po
nobre sen&dor . peh• Rio· de. Janeiro, autor do requeri~ bretão do gOferno que IÓ tem meios votados pela lei para 
meolo, e 0 uobre mi~iBirv d~ fazeada. , &J neces~ldades· publicaN, que nllo poda· aatiefalaÍ' &I ne~ 

O r~q,!lerim~llto do nobrA ~ena dor .. e todas as r;;.zil, 1 eeseidades extraordinarlae s.em · recorrer a emprlistlm.~·a, 
com que pretendeu j 11&tificll-_o, encaminham-se a i~dic~-r porqne a su~ receita por mais que se estique !~.chega 
provideoci~s para já e ja, sem interveoça:o do podar legit- ·para as despezas ordinarias 'i Pois am gover~o que 0stá 
lativo. ' . 

1 
• , • em taes eircomstaneia1, que declarou na:o ter mala •ai-

Rntcnde que o enfermo está grave, q11e cumpre propor- doR, julga-se autoriaado a hilervir aeues negocloa, a. ir 
cionar-u:-lhe uru remedio, sem recorrer. & l~rga1 . cooferen- apoz dos-bancos qoR pe~em 'uxilio, e proounciar-se em· 
él~~os,; .port11nto, !em renanei~~r I\ O~ outro~ :.lvitres qu~ dHpen- Cavo r da protecçilu 't E' o governo algum rlcaeao .que. &a
dam de :m~dida l~ghlativa, S. Ex. com 0 !eu requerimento nba capital seu 'I NllG ; o governo recsbe' dó CQntribuiute 
reftri~gfu-se a'apontar tres alvitres independr.ntes da intt~r'- o dinheiro pau as d~~pezbs publicaa vo&sdas pelo parla
ntçl!:o do poder legislativo, porque e6 ellee podiam dt r mento ; nil:o t11m mau nem tem menoe ; tem quanto basta 
uma solução prompta, sli ellee podiam remediar já a sorte ·p11r11 a. d~spez&. decretada. Ora, em n~nhum.do•.parag.ra• 
do· commereio. , . · · · · pbos ~o orçamento, ba soccorros pubbcoa senlo por .oii.C11• 

Se_ S. Ex. propunhil'<slvitres para já ! já, e 111m im· silo de pee&e ou cal~m.idades. Mas soccorros para os ban-. 
xilio do poder ltgielativo, 11ppellando alé par>l gl)l' bit! da coe, _á casta do cred1t_o .do governo, compromet~endo .f.BII 
indemnidade, se t.an~e~ fosee preciso, não [l6de estar da ered11o, é u~a theorJa falaa. • . · . 
ac,cGrdo com o nobre preeidrlnle do eoosolhll quando eet9 va e · O orador respeita. mmito os· ta!ent~s e a pratica· do nobre 
pôr na ltla dr., discueea:o. uma proposta, qma tem de lev• r senador pela prodncia do Rio de Jaaeiro, ··mas boatem 
muitos dias na.· 'camara e talvez presa encalhada, DB! Cal!ava o seu corRçito e nlo o aeu atilado espírito;. fallava: 

· m~lhas em que estilo a reforma eleitoral e ·o llr~&men&<, 0 seu coraÇito, porquo é proprio de todo o homem, vendo 
oito vindo 11 tempo de proporrionar algum remedlo á h- alguem r.ffiicto, e mailo. mais 11m banco qu11 gyra com di
voara e ao commercio. Logo,. entre aa idéas .do nobre se- nlieiro alheio, &et o desejo de aoccorrel-o •. Par,ce-lhe meil~o 
.na,dor e a.s du Sr .. mi~istro ,d_a fazenda ha grande dilfe;ença. que o illmstrad~ espirilo ~~~ pobre aeriador nlo aaelttla á 
,0 nobre sen6dor q11er medidas prompta~, q11e esttJam n:' ~iscmasito em v1lll& doa mohvoa que. allegoa. ... · 
alç~da da administração ; o Stl ministro da . fazenda, qu, Disae o nobre sel)ador, e vem pm.blicado ao seu discurso, 
na:o perde o habito de demorar aa qoestile<, vao á camarr, que estâ fldelinimo, impreaso no Dlliri~ do Rio: · · 
lê a Ui a eua . proposta, 'nome;a-se ama commiuão, dis.ca · c Oa bancos pagam impostos, pagam tributoe pãra sal• 
te-se, etc., e a medida eõ . chegara tardo !'o éeuado. · tentar eesa ma china que se chama Estado, a8m de que 

Nem póde ser outra eouea, porque o governo nilo teiU 'elle, por na parte, os ao~~:ilíe previdentemente, pára qae 
força para :;uer· pas~ar saae medi~as predilectas, a~uellu ptomova o teu bem este.r, garanta a aua éJ:iltencla e a lll& 
q11e o leVa.r3m 11 ccnocar extraordinariamente a assem • prosperidade ; nlo 6 pua, em troce deate aacriftcio, receber 
blél\ geral. Não é provavel qu11 possa sem perda de te IIP • a indiferença. » , ' ' 
lazer p~s•ár e!Íta proposta. Uma providencia obtida nM' Estabehcido o precedente de que· ao ·go'ferno incumbe 
bamaras em dez ou doze ditu, eó 6 dado a miohlros ')Ul &oxiliar oa baocoa, J!_orque estes estabelecimentoa pagam 
eatPjam na pujança do se11 poder; 11 na:o aos actuaes, cujil impo!toe, nilo ba. taverneiro que alo lenha o direito de re ... 
estado é sabido; nilo a eete mlnhterio qu11 em reuniilr.! clamar o mesmo. auxilio, porque tambem paga impoato _ 
politicas mos'ra o minietro do imperio venceado o dr& fa- ta111bam contribue. Tod.os 01 contribulolea tinb'm o 'direito 
zenda, e esté eontino~ndo a dirigir o conselho. Eatea mi. de dizer ao governo : •quet·emoe prot1lcçlo, » ls&o 6 no-
nistroa fraco~, que alto teem força. pua fazer pauar n vissimo I · · 
camara a relornla eleitoral li o o_rçomento, . Dão podem O imposto 6 pago para proteé:çito do maior namoro e 
exigir deli& esu celllrid~de, ,nilo teem preetigio para che ~ n&o para favores iodividuaes: O direito do contribui~te 
garem lã, apr~een1arem 'a propGsta e obterem a iua pll'é- coaeiete em dizer ao Estado : c nigi ·de mim o lndilpell-
aa~em, trazelido-a pua o senado, savol, nem um ceitil maia, e o que rocuerdea, &Jplicaa · 

Ha;· portanto,· repete o orador, entre o pensar J.o nobre rigorosamente áe neceuidadea publica..» . · · . · 
'senador pelo Rio da Jaaeirõ e do nobre presidente do coo~ R por11a., um b&nco paga am pequeno 1m poeto, .ftca com 
aelho, a me.m., dift'erenç' que· h a entre o remedi o promplo o direito de, quandn em apuro a desta ordem, .vir dizer : o 
e a. iovestigaçiio de um remedio posehel e demorado. .meu eetado de nmicçllo nllo póde aer. lndllferentea o go-

0. nobre senador pelo Rio de lanelro laborou em ar~ verno, que receba11 de mim· o devido' tribm&o •. · . 
equhoco completo, quando exigiu do governo que acudiste · Beta theoria 6 nova, é anarchica. O dever de. prolec~lo 
esm perda de 11m momento aos bancos que lhe estendem a não 6 o da abrir os cofres .. o fazer· empre11imoa1 • ·nem 
mito, e ruem valer o' sem direito de tulella.dos, pedind~. applicar oa expedieotea que o nobre senader lembrou e que 
providoncias qae os livr~m da q11ebra. o orador vae ao11lynr. · 

Est~ propoeiçno é fa)SI\, Pole é obrlgaçil:o de um govero a 011tra razão deu •·:nda o oob{e aeilador.' Dileé que· 01 
ir em auxilio de bancos de depo11itos para tirai-os de apores credores da Estado t• •Di direito i protec~lo delle ••• lato é 
ner~odo de meios desliaados pa'ra a de1poza publica, on textual; consta do d••cureo do nobre ·senador. Appare
recorrendo a medidas prejudfelaea. como o papel-moeda ? ceram em todos os jornaes extractos ; maa a bem dirigida 

r 
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empreu. do =Diario do Rio tleu o di:curoo integral, porque· .. b.1 duc~s gra~tlc~ es~ol .. s : a de Toke e à do Peoll · a 
tem =tacbygrapbos e ~eee foi traslsdado das· respectivas P' i moira enleado qua o governo; em hyj)otbese. uenbti~a, 
notas. d··ve entrar 0118 runcçõss do~ bancos 1\ titulo de proleccllo 

" Os cr~dore! do Estado, r.omo si'lo, por exemplo, os 0 '1 do quer que saju, .. porque o b~onco, sem nnDcà esten
possnidores de apolices da divida poblicn, terã" oll não d(·r 11 mão 11 favnre~ tio govAn•o tem em si recursos para 
direito a ser auxiliados :pelo Estado em .conjunctura r' gulnr 0 moi c> circula•t~:-o Chmbio ex torno e o desconto. 
difficil, como esta que atravo.su. a prnca do Rio rle Ja- E '811 grande llBcolil, qne foi .vencida em 18U, enten~e 
neiro ••• ,. . • q'ie, com esse~ dons III!XIhures, i~ to é, tendo um, banco os 

O orad~r pcn~a que esta. razão ainda é mais anr.rebica o i ilo~ tlxo no eatado ·do cambio e n~ ela vacilo da taxa dos 
do que a primeira. l O credor do e~tn.do cm rela~ilo a. o d 6eoutos, Diii) preci•a da protacçitu do .gÕvemo. 
governo !Ó tem o direito rle receber pontualmente o juro A outra escola, secta<ia da lei de tSU, o ao' leva eni. 
do semeatre e de se lhe pagar a im portancia da r. poli c c g. ral a bem. Íl!sae euspen~ões . decretada~ pelo governu em 
quando Cór tempo. A lei tem mnrc~do os maio9 do se fa- r!ur.s ou tree occasiõeB; reconhece . que eão desnecessarias, 
zerem essed pagamentos.· · ~c r qae a organisHÇào do banco resultante da léi,de 1844 
· E' primeiro o snrteio, é a sorte· qoo designa o credor di:lpensl\ ee~e acto toxigido á1 vAz"" por imprudente~;- de 

que tem de vir receber a importancia da apolice; em se.:· neta que no eeiu da escola da ltli vigente, ha muitos que 
gundo lognr o governo, qu~.ndo a· apoiice está ab~ixo no ~!iteoduiU aã~_c(;; nunca. precisa. a eo6p6n~ão rJa lei. A sos
par, p6de por seus correctores m~odal-a cumprar no mer- pt:uei\o, . dizem elles, l!;i.o produz e1l'eito algum, não é 
cado, desde qoe p11ra isto tiver dinheiro. Ootco diroito n:;cpssnna. · 
nll:o tem o credor, nem um!l. p11~cell:J. r!e favor especial, a Mao que dift'or~nl}i\ h11 debaa~ medidas para o eoccorro 
não ser a que compete a todos os cidadãos, sej~m credo- qne agora s" quer vrc&lar aos bancos? A difi'ereoca é 
res do Estado ou nito ; scjc.m ricos ou pobres. Todos em i;,.m::eo~a il p~rt=1n:~ iaexplicavel é n. O),lioiiia •do nÕbre 
face da lei tecm direito á protecção du Estado, mas esta ,;raarlor q,tnud,,, il. ~xmnplo do qu~ ee faz na Inglaterra, 
proteção pão se mede peloe ti tu los de diYiàa qur, se. conserva q•:er qoe o governo acenda a bancoq, niio de emissão, m:ls 
em c~rteira.e nnnca é vecanbria. .~::,depoP-ito~, dr.ndo-lhes o dinheir~ do Estado para sahlre:n 

Disse, porém, o nobre sa.~ador pelo Rio de.Janeiro e ar.s diilleulJaúes ~m que Ae envolveram. • 
ahi foi apoiado por um cerío numero de t'migos qna es- Na Iogl •• !arr<> há. nma lei; o governo não dá dinheiro 
tavam a Beu ·lado : .o governo inglez contnm!l. protegor ;( 11 fJi•('<L o b:,nco Si\hir d&.s difficcldades; ;unplia a' r.m.is
os bancos em diillculdade~. i!l'aaes. Em 1866 ~ governo s~ o, rocomme~d:.ndo logo « elevo a I&Xa». E o commercio 
ioglez suspendeu õl lei de 18U; ora so as t'rr<ticaa ingle- inglcz canfi.1 taot~ no !evuntamento da taxa qne, quando 
zas são aqui inv.:cadM·a cad~ pl\aso, por essa prati'cn que v lés bal~ncetes do .banco vê qiie ha tendenci!l para 
se observa na Inglaterra, e~tá o governo br~siloiro em c!ellssrz de capitaen e a tax::. so conserva baixa, reclam11. 
seu direito conando · após ?.il bancos· qu9 lh~ pedem au- 1 qne a. ai toro. E' o rui o: altcaudc·se a taxa, esmorec·e 
:Iili o. » u especulação. · , 

Nã:o h a ccmparaçãG enl!·e os procedentes da loglnterra '· O nobra miniotro 'd:r. fazenda (aliando uo senado da 
e o caso de qna se trata. lei de 1844, obl'a do grand~ Robert P etll, disse que não 

O bancu da Ingl~>terra emitta na razão de Hi,OOO,OOO tJra mnit11 boa, porque emfim o proorio autor della recor
atorlinos que o governo lhe deve e quo o ma~mo govorno rta :í ,su~pensilo; logo o nob•e presidente do COJ!Selho é 
é obrigado a apresentar e•~ metal SL•nante em uma cir-· dr.quellu~ liDe entendem qUd nem nossa caso o g&verno 'deve 
camstancia extra&rdinaria em q~:a o banco lhe diga : idorvir .. E~t•1 .é a opinião que S. Ex. emittio ha pouco 
« Venha. para cá o dinheiro. » Supp1ie-se qu~ .é tãorica ~·.Dpo, e agora ostá o nobre· minislro emmaraohando•ell 
a nação ing~aza e .que de tantos recursos dispõe aqaello •llll ddlicnldades de que ~b ha de sahic mal 'necessarh.m,en'te. 
soverno, qo~, ~e se,chegar a um exlromo em quo r. b.mco 'he propor nu. C!mara remedios empyrico~ para curar os 
precise desse debito para trocar s~ns bilhetes por ouro, o lHnt:os do Riu de Janeirú l · 
governo lhe entregará 05 f, tl'i,OOO,OOO, e te!ll meios de i\I.JoS llh~e () autor <Jo requerimento : « Cautela com o 
ob~el-os com promptidão, o~ando em ultimo Cllso do income ·,~"n pensamento, entendei-me bem : eu· oito quero qbe o 
taa;; Esst'l ó o fundo do banco; quanto ao mab não t\mittfl ;•,o'lr,rno r.st1nda o braço llrutector de que· ralla a es
elle um bilhete. que oito tonha nas snns cnixe.1 a g~rantia e: i~tura aos bancos todos; niio; é preciso fazer ama 
de n.oeda metalica; fio maneira q,uo a emissão nunc~ p;~ssn t :. :ec~il~, •:rn exame severo para conhecer quaes alie os 
de f, lti,OOO,OOO'e mf'.is tento~ outros milhões quantos são ,,,,,e Nlll'!nenta merneem favor, quaes oa imprudentes na 
os dAs libras osterlinae que o hnnco tem bm · c:.ixa ; não .u recçlio do; ~eu~ n~gocios, etc: » 
ha excees~ pos,ivel de emiseiio. Vo-sa portanlo que cM:~ :Se en atte:Jder bom á. questão, ver-se-ba que· o merito 
instituição é n11cional ; por consequancia o governo, cor- .r. as medid:t~ ~" nobre scnr:rlor p~lo Rio de Janeiro. deriva
rendo em auxilio deseo banco, corre em fdvor da proprh ff; d.". prompt.tdiin do rerncdio, mas, sn o rer.oe~io depende 
causa, oito vao em auxilil!, de bancos de depoeiloe, como •!.- uma ll"l~rtguaç!io ~evera do estado dos bancos, isto . é 
eito os noG30B quo nito te em nenham direito a es~a protec· n~·gocio p~rn muito tempo. E' nece~ituio mandar pes
çlio ; nito tem o governo com elle~ a mecor relação, não s~,Rl hnbtlttr•.do percorrer s.queHes escriptorios, sy'ndicar 
é seu devedor ; eendo para not11r qoe em todo o caso ro rlll todas ae, oporaç1iea e o · orador niio s11be em .que 
auxilio consisto em ampliar um pouco a emissão. · pt~rir,tlo podot á ~SSII coUJmissito acha.r•sAIIutorisada a dizor: 

O nobre senador sabo perfeit11mente o que se pene a « D ~H dez b110COs existentes dons ou Ires são os que se 
.ua lagh,tem a respeito dn emiesito dos b110cos. Alli acbara om melhores condições.» • 
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, Da~-s~-ba então o caso do pomo que d<~via !e r pr~mi" 
de um<> das tres deusn~, qunstilo qo•1 Paris dBci Hu inclinr.~>-

. do-ee á maid beiJa, do que re,oltou um~~. discnrdi~ irr•
mensa. Será o Pcris dnst11 qu -stlio o nobre presidetlte d, 
cooeelho que se ilir.lionrá ~o Banco do Brasil como n 
mai~ bello; mas S. Ex. t~mb3m jll (~i ~ccoMdo aqui p• r 

. lfOa demMÍ&~h estima 11 con~id~raÇiiO ao honrado ViSCOOÓ·l 
. de M~uá oos nPgocios d,. Rio d• P.nta, moYendo para.nl• 
a nossa n•qo11dn atlm de fazer p~·e~!ao, 01Io sobre os juizA·,· 
mu ~obre o podér executivo. S. "&!:· ~il.o vê que,. ermad ., 
de~sa dictadora, ba de. ser llccu5r.'a'lr'd~ proteger o Bane • 
do ·Brasil com quem ~~tá estreihme.tite relaciona~o, vi!l'l 
qo•J é seu dev~dor o Sr. viscon'd·• de Maflâ. Essa dict!tdUIII 
é urn presentA grego que nioguem afolita. 

·elas r.11usas da pr~"sii:G quü houve, porque os ioJividuos que 
foram tomar l~tras ao governo, tiveram dd retirar eapitaea 
p~ra P.sse. f!Cil e e)tes eapihes i••lluiram uo mercado mo~ 
oeitario. 

E>te artigo ·do Jornal roi coo1j)leto no sentido de _que 
nilo havia dt•ficienciil de papel-moeda e que a prenil•l que 
a praça sentia era ·obra em p!rta do governo, ao menoa 
pa!~ag•iramente, porque d' nmn vez sacco1.1 f. 1.000.006 
retirando dos bancos diubeiros que lllli seriam empregados 
a bom da h.voura 8 do-commerciu. Mas, cootioúa. o orador, 
o govorn~ aind~ t~m etn Londres um& grande ;omma. para 
passar; como hade tomar cambiae~ '! 

O nobre· senador por Mloae, que é membro do tbil!oaro, 
deu um aptrte qu~ ~abiu em alguns dos jornae~s, aparte 

Se o nobre ~eMdor rosr.e de opioiãn que~~· desse ~ fav,,r esmagador: ,,o go7Arno nã'• precisa tomar c~mbiaes.» 
a todos or. b~ncoR quo precisas.<em, compr~bende-!a ; ew• Nilo precisa porque tem de p~ssar p•,rn c! alguns wilb!ies 
que prévia menta S6 forme oro joiz~ severo snbre ~. moral i· o govnrno e~ vez do; figurar 0 ~ praça com~ tomador, deve 
~ado do~ bilncos par~. entãu decret~r-sc o favor, ist•.• é figurar- como datlor de letr8s. Comi!, pois, se acooaelha ao 
funeção odio~n que dem~nda irnmen~o hmpo e um~ Í•l'pl•- governo para. ~~ f~zer bem il.C3 blnCO«, para se dar O pomo 
cialid~de que o ou·1or não ube se 0 governo t·~rá. S' de ouro, que vá tomar !fttras sem preciur 'l Será. expedi~ 
fOra governo,, tal alv.itre não aeeilan,; ou a todos c~ ~nte legitimo toma.r cambi·.es s~m preeia~t· 'l· 
ba.ncoá ou 11 n~nbom. 

São palavras soo oras. eetas do sr.ccorrer r.os ; ffiicto:•, O outro e:rpedient~ foi err.pre!lar ( penso qo~ estu! 
mas, co:no bem dí!SB o r.obre senador pela pro.viocia ri' t,mb•m nll prop~•St\.) o govern~ ao banco d'l Br.uil, 10 
Goyaz, , ffiicta em grào supremo tstá ~. lavoura e qo• ou 13,000 C()otos na razão das apolices que tlle tem. 
auxilio so lbe de a '! Este aaxilio ainda se e!tá. e!tv , Sobro o na moro das apoliees o nobre senador pela pro
dando 1 A lavour~ d~ qoe 0 commercio vive, a lavour, viucia do Rio d~ Janeiro não ia b~m. Foi b11 pouco tempo 

d<~ 13 000; mas c~mo o bBllCJ vendeu em fin, d~ 'Jan~iro que é a uosu indostrh prio,~ipal e a fonte d;l n.,ssa rend;:. 
clama. por auxilio e 1'1 governo está e~tadando o s~ccorN; ao blnCo Allemão tres-mil e tantas apcliçea, só tem 
mu os bancos. !obre os qunes o govorno p~lo nrgliu du S:·, 10,000. · , 
ministro da fazenda dei:lnrou que não p•1dia exerc• r O alvitrP, portanto, é emprestu o govnroo ao banco do 
5evora. in~p~cç::to, lev• ndo a nul que orador se <lCCn- , Busil 10,000, e emprestar aobre 11qaolla cauçil:o. ' 
p•se das soas tr~nsar,ções, pedem auxilio an governo, e .. . Primeiro que tado 'n medida aprcseatl-so inCensa aos 
governo ap~'Sl~·so, sah;ndo ela ma apatbia bal:.itu~>l•l E:" principias de ~quid.tdt. Porque rúil.~ empre~tará SDmente 
certon materiu, cm m11teria de Eleições ~ de Mçamento ~ · ao b:l.nco .do B;~sil e oão a todos o~ bancos que ti Tarem 
eeto ministros são compa.rav•is aoe ~ett irmãoM do•mentf.' apolices e queiram razer dinheiro com ellaa Y 
d;. Biblia ; entret:~oto, ~gora o nobre presidente d • . Pvrque razilo não se· ha cfe eeteoder o Cavor aos. p~rticu· · 
cooselh!! vae todopres;uNe,, á canura v.edir o que'l o~, r>- lares que tiverem apolices, oil.o quizerem se doaCazer dellu 
vores iudlc .. dos pelo anbr.1 senadar pela provincio. do Ri· e fligirem todavia uma som ma couide;·avdl para os 
dl.l 1aneho I cus n~go'cio. Y Porque,se ha de negar a es~es o meamo 

o orador ex~mio:ná qu .. es !~O e~St9 r~voree, qaae! !à·•. (a.yi.r'! Cre:lor aii.J é •ó o baoco pela.~ 10,000 apolice~ ; 
os a lvitrea. !:\o to doe os esta.belecimeotos no in:lividoos quo tive-

O prío;eiro' alvltrn que o ur.bre !~na dor indicou é tr.mu rem ~m soas cJxas apolíces. P..rqoa o (a.vc.:.ha do eer 
o governo cambi:~es a b~nCO! que d~monslrem ter en: 'l!ÓcMnl~ ao b;.nc~ do Bra~u, um banco r~llido doas 
Londres ' !U& dispo!iÇão libras esterlío~s NMSfl ponlo V'Zes, que utá .ob a lnleh d~ so'verno, 8 que pediu 
travcQ-!11 am11. que~tilo, a ,abM; se o governo estava n.ull· · ainda ha pouco o espli.çaooentó do resgat~ d~ seu .p~pel 
lísi\do 11 tomar csmbbes. O governo fS!á._ sempre llUtori- até o Um do1te Recolo ; um b~nco que ee desviou de seu 
sado a tomar cnmbiaes, quando careci! e uo:~ limites d••· fim primitivo; que nL é mai8 'aquell~ .banco espérançoso 
consignações do orçamento, Londre~ é o ceutru da> sr~ v- qae se creou en1 t8i3 '! Só a elles e a outros nilu? E 
des deepez~s quo (uP.mos, e t> Imperio lá tem UID·• ~os p;•rticularu tambem nlio? (.1.poiador). 
agAncia fi!clll. · A!ém diesu é cuo novo em uro pa.iz de nosso, regímen 
. O nr,br~ autor do req~erimtmt·' qner qno " govern·• que o governo 1•eçr. e· as c;lmaraa concedam, u r~vor. de 
tome cambiaes, mas tom~l-ae para succorrer b~nc""· emprestar dinheiro. . 
não é r~curso legitimo, tantu auls qu."nto o governo né·• Nc~~-se que qu~ndo o a.r.xilio solicit~do é aas~r .. niler 
precila dell~P, _depois d,, emprMiimo. . on1 prec~ho qno ctilDcolte, emba.raco·a marcha doe bancos, 
· O govnrno acnbou de CllDtrabir um emprestimo d., comprebende·se. 
ü0,000:000tP ; tem de pnuar aqgel!~ dinheiro p~ra. cá : So n me:Jidn, por exemplo, consi~tisee em pedir q~e o 
logo, .Jieroce, não toma cnmbia"s. ~rnzn d:. mrorntoril, Cosee, ·nào de tre~ ana.,s, como dtz o 

Em J•oeirn d~ste anuo o governo (c!Z pnMld codigo, m111: do seis, seria razo&.vel; mas conceder a 
f. 1.000.000 • .IJ:,sn operaçil.o 'l'em em u"' bollo artlg11 du funcclio de b.\nco do emproetimos ao 'besouro, é novo. 
Jornal do Commercio dnquollil mez, indicada como. um.. .4.(6 ngom ~ b~nCI• dl rtl~ do Se.cwn~nto tittha-Je COIIVI)~~ 
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tido em banco de receber dinheiro dos depositantes para ·r mo e mais doas ou Ires para o re!gate d~ divida lla.c
empreg41-o nas despezas do Estado. • toante. » Tendo o governo esta somma, retirava pouco a 

No mesm·o fundamento estriba-se a ordem de reco- pouco oB bilhetes, ilto é, não incorria na censura que com 
lber-se os depositos .das caixas economicas ; tudo ieto é raziio se Jbe fu, da ser elle o banco que aniquilla os outros 
meio de vida para a loba do !besouro, meios de attender b•1ncos, o banco privilegladB, que dá maior ou menor juro 
ás despe:iaa. Mas aotorisar ao banco da roa do Sacra- como qoer, porque tem contribointes e ri~o só depositantes. 
cramento que destas quantias empreste a alguem, é o qoe Na: o fez isto ; agora elle tem necessidade de .retirar os 
o orador acha intoleravel; esse fnor tende a perturbar 21),000:000$ e niio tem meios, porque niio póde lançar 
as idéas dos estabelecimentos bancarios, a anarcbisar os mão sacrílega de um ~mprestimo contrabido para um fim 
serviços dos banco8, desse ramo de industria tilo util ao e~pecial. . · · . 
commerci!J. Se o nobre presidente do conselho tem o .seu voto em-

o nobre senador pelo Rio· de Janeiro entretanto auto- p~nhado_pa lei de 1871, o orador suggerir-lbe-ba uma 
risava o governo a desde jã eotender-!e -com o banco do idé!, que já olio ~erYe para agora, mas em!lm, que o 
Brasil e dizer-lhe: ccVós tendes em vosso poder 10,000 governo pode consid~rar. Pnça autorisaçito para~ du 
apolices, pois sobre ellu, que dnom vir para cá, tomae ;f !i,OOO,OOO retirar 2 ou 2 1/2 para extiogir a divida 
10,000:000,i.» Mas de onde tirará o governo esse di- Oactunte. 
nheiro 't Elle oito 0 Lsm. o governo estã hoje um pouco Isto é o que elle póde fazer já com uma· simples medida 
folgado quanto a estradas de f~rro pelo emprestimo que e para a qual O orador dá antecipadamente O seu 'fOto. 
contrabiu 00 estrangeiro; mas ,qunto á receita para as Com a mesma reepoonbilidade com que eru 1871 tiroa-de. 
outras despezas, anda um11. cousa pela outra, e já declarou d' lavoura para a divida lluctuante.- agora pode-se tirar 
n!io. ter saldes. d~ divida llmctuante para 11 lavoura, porque cumpre trancar 

Em vez de saldo ha um deficit correspondente á somma' 
do11 creditos extraordinarios e snpplementares que o go
verno costuma abrir na razão annoal de 12 a 15,000:000$. 
Esta aomma é toda obtida por empresti10os, porque a 
despeza ordinaria que anda por 103 a 10i,OOO:OOO$ é 
apenas coberta pela nosssa receita que anda lambem por 
isso. E portanto, nm governo em criticas circumstanciu, 
não póde chamar parte de seu credores, os que possuem 
as 10,000 ap~!ices . e fornecer-lbes dinheiro. Não tem de 
onde o tirar. · 

Se o orador estivesse no caso de indicar qualquer al
vitre ao governo, lembraria um que tinba por si· os pre
cedentes. 

Em 1871 o governo, autorisado por uma di!posiçito 
de lei, contrabiu na Europa e no paiz um eruprestiruo de 
50,000:000$ para resgatar.,toda divida .lluctoante. Se o 
governo cumprisse Eeu 'dever naquella occasião, ou SJl 
esse dever oiio fosse emhraçado pela disposição a que 
vae referir-se, ficava am 1871 o thesouro sem divida 
f111ctuante. 

Mas pela lei de 17 de Julho de 1871, o gonrno f_oi 
autorisa'do expressamente para deduzir dos l:iO.OOO: 000.1! 
20,000 para estradas de ferro. Está no art. 3° da lei. 
Note-se que o'governo coutrahiu 11qoelle emprestimo para 

-o fim de resgatar os bilhetes do tb.ebciuro, nilo se julgou 
autorisado a desvia-lo para outra applicação ; o corpo 
legislativo é quem lh'a dea. Como naquelle tempo o estado 
do mercado não iodicava probabilidade do crise, resol
veu-se qne o governo co~servaase ainda 20,000:000$ da 
divida lluctoante, ficando, porém, sempre aotoriendo· a 
fazer operações de credito para remir esn quaotiiL que é 
só quanto elle pode ter em circulaçiio fóra os 8,000:000JJ) 
de antecipação de receita. · 

O governo commetteu um erro crasso. quando, tendo de 
cootrabir um emprestimo de ;f 5,000,000 para o prolon
gamento das estradas de ferro, nlio incluiu maia dons. ou 
tres para o resgate dos bilbetee ·do thesoaro. (Apoiado1). 

Se o governo tivesse tido a previdencla de, quando apre·
santou-se em Londres para contrabir aquelle ~mprestimo, 
dizer : « E o preciso de i> ü.OOO.OOO para llstradas de 

«:a uoa.vez este abaso do banco •de depositos no tbesouro. 
E' preciso qae ee considere crime o acto do gover!lo, de 

mandar receber da praça dinheiro desde que exceda dos 
8,000:000$ da antecipacilo. E' preciso acabar com 

esse abuso, qoe roi uru frocio da· guerra. · 
O 811. NuNES Go!fVALVEs dá um aparte. 
O S11. ZAc&nru aceitando a lembrança do nobre se

nador pelo Mar~~:nbil.o, accrescenta que o governo nllo quiz 
apparecer em Londres senilo como um grito senhor qae 
psdia dinheiro para obras de utilidade iocontestavel. 

Nito qoiz pedir de envolta com aqaolla quantia uma 
somma respeitavel para pagar os bilhetes do thosooro, um11. 
parte dos qoaes representa o que se tem gasto com encon- · 
raçados trancas e tantas outras trancas de qne este governo 
abunda. Na:o quiz a operaçilo com mescl~; pedia dinheiro 
para obras, de estradas de ferro. Eis aqui n motivo do 
segredo. Mae agora hade pagar os 20,000:000$ com que? 
Eotretanto, é o qne deve fazer. Antes de ir syndicar como 
t&em procodido os bancos, deve corrigir os seus proprios 
defeitos. Ora, elle tem concorrido para a crise, tornando-se 
emulo dos h,aoco!, pelo privilegio qne poss:~e, de llar o 
j oro que bem quer e lbe parece. · 

E'· preciso qne não faça mais isto, qne reaiise, uma ope
ração de credito para resgatar essa divida, e depois deixar 
os b~t.ocos entregues á sna sorte. Hoje, com etreito, o 
governo deve ter pena delles e dizer : " silo victimas do 
meu modo de governar. » Se elle nilo fosse banqueiro, e 
banqueiro que uilo te!Jie corrida de depositantes, os bancos 
teriam os depositas, que o tbesouro consome impro
dnctivamenle. Mas elle absorveu tudo ; os bancos 
oão teem que fazer e apegam-se a quaesquer operações 
que se lhes otrerecem, amscadas e temerarias, fóra da 
COrte, em províncias remotas, etc., etc. E' o' remorso do 
governo ; mas repare o seu erro, fetiraodo-~e do 
poder, deixando que o nobre senador pelo Rio de Janeiro 
com as saa! idéas venha encaminhar os bancos ao seu 
destino, que é servir ao cominercio, 

Se o pa1z tivesse governo, se os princípios tivessem 
vigor, o nobre presidente do conselho ollo era mais minis
tro. ·O que quer dizer um prosidente i! o conselho vencido 
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' em uma reuniito politica por um seu collega, tratando-se 
de uma lei de reforma eleitoral, que ha vi,11le!e tantos dias 
passou em 2• discussão e que ;1ilo entrou ainda em 3•, 
posto que recommendRdll DI\ fRUa do throno1 Este ministro 
dirige .os negocios pubiicoe? Tem valor perante o conselho, 
elie que é vencido e escarnecido por um ·outro, embora. ta
lentoso e babil, mlls secuodarío, porque na organisação do 
conselho o pr-esidente é todo e o actual presidente do con
selho na verdade excedo a todos os seus collegaa de. g~bi
nete pela ~ua CRpl\cidade e aptídil:o para os negocios do 
Estado 't ( &poiado1). Entretanto, é e li~ quem é vencido, lfl
~nndo cons&a, e q11e receia levar á 3• diec11ssilo o projecto 
da reforma eleitoral. 

Se neste paiz houvesse princípios por q11e se governas!e, 
esaee ministros Pio o eram mais. Mas é justo qne o ~o
verno pague os princípios que adoptou, desviando-se dl\e 
regras doa piLltidos pua viver á sombra de uína vontade 
altíssima I Ha de aoft"rer todas as consequencial desse 

· desregramento I 
O terceiro alvitre do Sr, senádor pelo Rio de Janeiro 

foi a emiesilo. de bilhetes, check-billr, como esses que 
temos, oa importancía de 20,000:000~, de 50.$ até 
1: O 00~000, e prazo enrto, e com " nift"erença de. serem 
recebinis nas eetaçiies p11blícas. Mas desta ultima clau
snia pre~cin!fiu o nobre senador, á primeira advertencia 
que lbe fez a grande autoridade que lhe euggeríra o alvi
tre, S. .Bx. reconheceu que .esses bilhetes nã.o podem ser 
recebidos nas estaçiies publicas sem &utorisaçil.o legislativa. 

'de serem recebidos o11s 'eetaçiies publicas da ,côrte e pro-. 
.vinc.ía do Rio de Janeiro e nas outras onde ea~verem esll,• 
belecidas caixas filiaes. » · 

Logo, é privi1egio ; o governo nilo o pode da~. 
o nobre senador disse qlle aceitava os bilhetes aem filia 

clansllla de eerem recebiveis nas estações publicas. Maa 
então, repele, sAriam elies um additamento á divida que. 
tomos, sem proveito algum para a praça. 

O nobre senarlnr equivocou:.se aiudl\ em outro ponto; 
O governo Ílilo póde emiltir além dos 20,000:000~ 'dos 
bilhetes al\tÍfo(OS qua.nlía alguma, nilo tem aQtorieaça:o para · 
ist(\ ; quem lhe deu eua. aulorisaçilo ? Pela )Ri do .. orça
mento póde por a!ltecipaçli.o de rend" t~tnilti.r 8,000:000& . 
ii está autorisado a coneervar tO,OOO: 000& da dívida 
llactuante, com a faculdade, porém, de fazer operaçiies de·; 
crédito afim de PXtinguir essa divida. Log3, nllo pódo ter 
inais 10 ou 12,000:000~ ;-era uma dictadora .que asso• 
mia, e assumia sem graça sem prneUo algum para a 
cansa publica. 

lllas e~fimos prasos eram curtos e os bilhetes tinham de 
ier pagos •. Como 6· que o goverao hade pagar.? Aqui . 
revella-ae a pressa com q11e o nobre senador escreveu esta , 
.erceira parle . do f'ecipe. Como é qu~ o, governo hade 
pagar os milhares .de conto• .qlle emittir de bilhetes de 
50.$ até .1 :000~ 'l Onde está o dinheiro 't O nobre se
nador disse muito claramente : «o governo .emitiirá apo
llces que estão muito acreditadas e com e lias P!lg&rá. • 
Mas apolice é pagamento? E', cousolidaçilo da divida. 

lllaa essa operação trará o desvi!l de muito dinheiro para 
Esse alvitre, portanto, está no caso dos outros. A cir

cumstancía de serem ae letras recebidas uas estaçiies 
publicas, poderia imprimir-lhes alguma círculaçil.o ; mas 
desde que lhes tirar esta .clausula. o bilbeté fica da 
mesma nàtureza que O de 2, 3 . e i: 000~, iato é, UDI 
título de divida dei governo de curto prazo, mas que oito é 
moeda, e boje diz-se, é o tbema de todas 1\S queixas sobre 
o estado monetario, que oito ba qnem. levante dinheiro 
sobre ea~es bilhetes. Ora, se não se levanta dinheiro 
sobre. apolices nem sobre bilhetes antigos do thoaouro, 
hmbem n~o se poderá levantar sobre esses novos bilhetes. 

Q11e remedio, pois, é este? Estárá abi o medico 
atilado, guiado pela experie11c1a e pela pratica, ou o 

. medico empyrico. 't 
, Mas o nobre senador que não é empyrico, que ê 11m. 

home91 muito illustrado: (o orador reconhece a sou. illus
traçãô e competeocia) como podia, se tivesse reflectido 
sobro o alvitre, oft'erecer como remedio um titulo que já 
existe e que se declara em todos os documentos relativos 
á cJise qne não serve de base para um empreslim!! 
quer, porqnA é titulo reali~atel a certo tempo? Portanto, 
se aos 20.000 :000~000 de bilhetes antigos e accrescen
tasse dez ou doze mil modernos cootiouaria a pressão da 
praça ; era o mesmo, porque não havia títulos que servis-

immobiiisal•o, " ter-se-ba o augmento do mal, que dizem 
ler a falta fie moeda. Se. se auturiRaase o governo a- emillir 
,O,OOO:OOOfÍ) em apolicea, eram 20,000:000~ arrancados· 
á eircoiacilo. Ora, se o milhão esterlino q11e em Janeiro o 
governo fez vir. tomando cambíaes; in1lai11 no estado. do 
mercado, ·tO,OOO:OOO~ o que nli.o fariam I' Se o goveriio 
tiver essa. autorísação, co11te o nobre senador q11e it.s apo
Ucas teriam de baixar do par. · · · 
. Porfanto, o nobre áenador colloca o governo em uma · 

,verdadeira difficuidade, porque nilo pódúesgatar com apo
l.ices esses híibetes do theRooro~ E ·sa pode, pergunta o 
orador, porqae não emitlio já 20. 000:000~ pará resgatar 
iliual qdntia da divida llactnante .? Porq11e ailo fez isl' 
~té boje ? O go,erno Diio poderia fazer isto, po~ue ia 
maleficamente influir no mercado; desviando o dinheiro, 
immobilisando os capitaee. O qae se q11er é que o 'governo 
fac;' apparecer, por qualq11er modo o capital no Rio· de 
Janeiro, para as diversas emprezas. · 

sem ás transacções. · , 
Um prar.o menor. Q11e prazo seria 'l Dons, tres ou qua

tro mezes? E' o dos nctnaes bilhetes. Para. serem rece
bidos nas reparti~iios publicas, ft6ria prectso díspoaiçll:o do 
corpo legislativo. A lei de 1853, que creo11 o banco· do 
Brazil, detlnio assim a q11alidade de serem re,cehiveis nas 
repartíçiies os seus bilhetes : 

« Os bilhetes do banco serão á vista e ao portador, 
realisaveis em moeda corrente,.terão o privilegio exclusivo 

O orador notou na exposição do nobre senador qae 
S. Ex. lião limitava os eeus expedientes aos qae indicoia; 
Disse q11e estava prompto a aceitar qu~esqoer outro• 
~xpedientes. Ora, aqueile ttne o commercio aponta co.m o 
dedo, a queiJe em que tem deposto a sua malho~ ~sperança, 
tjiio é nenhum dos tres; é o papel-moeda. Veja-se o artigo 
~o Globo de boje como é expresshu: « o governo deixe-se 
de hesitaçiies ; lance papel-moeda ; o maia é remedio 
iuefficaz, illuserio. » · 

As crise• commerciaes apparecem nas praçaa de certo• 
e.m certos períodos. () meio eftlcaz contra esse mal é 
deixar o commercío entregue a ena sorte ; é fazei-o 
depender de sou criterio1 do seu juizo, eem a esperan~a. 
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de. p•dir ao tutor, que assim nessas occasi!le~ denomina Mnlir a cada canto de uma de nos~1:s ruas, um btnco. 
·o gonrao. · Elle q11" c~nbocb as forç&s reaes deela. praça, devia re~· 

E1n 18U, ·o publicc roi sorpr~ndido pela qa~bra da lringir a concMio 'dos banco~ para· nl•> acontecer o qn~ 
dhereos bt.aqaeiros. O governo entr.;u entii" no syst~ma eabemo~. 
de protecção, doa favores, cuja conseqnencia, foi a creação Obtidli a conces~ii.Q 1 e re"lisada a primhira. entr&da, os 
de uma entidade odi~sa, a das comwias!les liquid&oles, l>mnc(ls envolvem-se logo em gr~udes usp.ryc11laç1i• ,,,. coa
que foram que tiveram o melhor proveito de!ae de~graçaJo c•dem aos àmigos grudes anxilius, e, depois nllo conlum 
•ucceBSo. O commercio l11croo com istol' Nilu. Oa pro- C>l~\11 dfettividade das entrada~; Elia~ redozew•sc a isto.: 
prioa baoqneirca nada lacraram. O Sr. vhconde de Souto um individuo to;na tantas acçõ<s (qu,.nt~s lhe qu~rem 
uhon só.t:ento daquella catastropbe 0 880 bello caracter, o ar) de qu~lqu•,r dstabe!ecimeoto qun ~e tenha de. crear,. · 
as auu qualidades recommendaveia de chefe da família C·lntando P• ssul-;,.s ; se nllo 1u pa•aa, hz a primeira e 
e de amigo; nbio pobre. Se não esmola é porqlle traba- ~~gunda entrodas, mas !e prevê pr~joizo nllo faz as 
)b'a como oo principio dé soa vida, e teve amisos qne 1,ntras. 
lhe deram um& casa para abrig&r-se. Elle nil.o liquidou Dadas, porém, as circumslaucias do baoco N~tciDnal, 
a soa casa ; fol, JIOrlantu, viclima dos favores d~ go- 1: pparecem .os apur,,s do~ accioni~hs ; é prr.ciso que blles 
verao •. O chefe do Est1do mandou visital.-o, dizendo qlle · 'eoham fazer t;ft"ectiva~ llS s11as entro da~, porqo11 sil.·J reB
aenlia oil.o poder isental•o do~ embaraços em que se ('OD!avo:s por ellns. Qu .• ndo CDrem cbrigb.•los os accionis
acbava, mas as paginr.s do codigo Coram rasgada~ pelos t:u a fazere!JI elfoctivaa todas as entradas, os pr•.apectos 
favores que se fit~r&m !!llo a elle, não r:.os credorea, mas das aa~ociaçõe.s, oã•.' serllo tão deprrtssa aasign,dod, entra
os commissões Iiquid~>nles. rão IÓillenle aquellMs (jUe ter~cionare'o no~ devid.•a pedodos 

A! criseD !ii.O como as tempeshdes ; oito ba meio de r IZ~r toda~ as entrad~s. AgJrã não se dá Í!SO, muitos 
obvial-a.a. O telb~iro nlho ca11, o ediflcio pouc~ seguro f ,zem as primeiras entradas cDnlaalo passar as acçõe~ 
fica abalado; m&.a depois o telheiro, converte-se em pala- e se não pa~eam, db.em : «Sacrificamos doa' entradas e 

· ce&e, 'os edificio• silo fortalecidos e reparado!. Dtixem as 1 cabo11~sc.» 
tempestades produzirem os seus eft'etlO!. Qu~m ja,aaia N~.J ;,.co11tecerá aesim com o proce·limcnto .de bane~ 
póàe embuaçar uma crhe comn.ercial 'tE' o governo com Nadonal. cc . .liudil r~llam 7:000:000~ ,Je entrada-; não 
os favores com que está agoru accenando aos ba~•cos? t11.!1? Tire~sem; se llllo liohúm, não' tomaa~em acçõt!l ·•· 
Não se vê c.a intrigas que jA começam a surgir? O bane) n!hs omfim comn todos, agor;, qu" o banco Na(\ionai deu· 
N~tcional f~z a Soa peliçllo e na opiniãu do orador encar- t• exe:npln, podem !er con;traogi•fos a fazer o p'aprnenlo, 
reirou muito bem o negocio. Nã<J se dirigiu ao governo, é um bom prinl:ipio de moralidade que ~e fiwla. 
mas ~im ao poder comp~tecJie, soliciland" qoa, euminado O requerimento do nobre sau•dor pelo Rb de Jauoiro 
o elt&do .de sua cart8ira. e tomados em coDsideraçih os perd~u todo o aea valor, rorqao o nobr," presidento do 
motiYoa q11a determinaram . a suspeosit,, de pagamentoe, conselho foi lt ca•nara l.er a doa propo~ta. A.manbaã, da · 
lhe coneode~8e ama moratoria porque~ &iob!l conacienc'a manhã, o orador cotojar·á e&Ml propo~ta com o reiiueri
de poder pagar ~os aeus credores integralmente. . mc·nto, ba de discutil-~ muito. Mad na ve.·d;;.de o reqnfl-

. E' o que o orador acha qu" devem Cazer todos os riruento do nobr? senador já oito tem a. importr,ncia qo6 
bancos que esli?erem nas mesm~~ coodiçõe~. tinll·•· 

O uobre aen.ador pela provinei~ do Riu de Jaueiro vota O orador Io11n o nobre senador por Gl'yaz qo:1ud~ 
ao extermínio aquelles qu•r mal ~trocederam, porqun os t: brig;>'l o nobr~ pr~~ideute do conselho a. dizer alguma 
ae11s favores somente são de~tinados, como disse 'uma G r ousa a respeito da soa ,pr•:po~ta, pórqoe a pr'incipio. S. Ex. 
mais vezes, .aos qafl·OS merec:;rem pela sua moralidade, quiz nccal1.1l-r• e· dizer : or Calem-se Srs. veiho~, porque 
boa direcçllo, etc •. Qu~m n~o tsli 1~r neste~ casos é entre- "ou entender-me com us moços. • · 
gaa á sua sorte. . . O ~enado não pede de honlem, ba Ires mlze~ qa•l o 

..Ota, n banco Nacional deu o exemplo de resp'eilo á c:rador procura ouvir "' palavrt~ do governo (se o governo 
lei á autoridade jarlicial; mad nm artigo qn•• no dia. se• l•vessc nma pal~vr~.>) e porlanto podia S'. Ex. iurlicar ao 
gulnte apparece11, 3preeiando o facto, qoiz logo deatacal-o r:ltinos as fs1çile~ pr'ncip~.es da" propostn, sem oft"euder 11 

dos outros bancos, dizendo « a cauu de~ae banco Dilo i •icia.tiva d~ c11m"ra. 
se filia á criu » Etlllo é 11orqa~ ó o reeolt1do de graodo~ A. t•ropo~ilo do reqonrimeuto do nobre senatlor, o orador 
falta~. l'lm de dar-lho ainda ama exp:k~:çi\u. ~· Ex. di~se qoo 

Já u isolaram como qa~rendo 'incotlr oo animo. ·~o" nilo qu~ria ~er couro a.lgon~ qao · ha tres meze~ ~stão aqui 
depositantes que nil.o confiem no Nacional qno ha mnitó a f!lliar sem iodic&r 1eme·1io. 
tempo devi~>. &er feito o que fez, mus nos oGiros que es- Es;a ear~~DÇi\ veio··talhutla para o orador qn•• nil.o ficr., 
tão rijon com o gr•·.nitl) do thesvnro. E' esla fo1!?a a, que po1éar, com elld, porqun ~tempo é lduda muilo qnonte, e 
elles alhid6m qoo o banco Nacitnal nllu linba. ~pozar de calvu, nilo pó•J,, dar-lhu apreço. Portr.uto, rle · 

.Começa a brtga: teu governo dscolhondodas dez bancoil volve-a ao nobre sen11dor pelo Ri.~ do Jauoiro, q11·1 já vae 
um, dous ou tres, os uolrüs hão de apresentar urua briga cll~gaudo á calvície. 
horrível, e o orador da soa cadeira ba de imparci&lmente · O qo~ admira é qau estando o oralor ba Ires mvze~ a 
apreciu os bUccessos o dizer que a soa opinião foi sempre torlur"'r o nobro presidente do coosdho, e S. Ex. habilis
que a sorte do commercio cnLregu-se no commercio. PeJill ~1mo 0111 illodir as qonstilus, aernpr•1 a fugir, moreç.1 essa 
parll o governo a tlsclllisaçito em lermos babeis, do proce• censura do nobre seuador, que durante esse tempo ~e re-
ce~imenlo do~ bancos, pedia a perspic~~oci& de não coa- · oolhou á ~Da tenda como Achilles, indb.Jio~to á goQrra, e 
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quo aomento hoot•)m nio CO!il aignaes de m11lesth apre
lentar os trea recipes qu>1 ja analyeou. O orador tem es
&allo n11 en.r. cadeira ex~rct,ndo o seu • ffic, o, qu" é bale r o 
governo ; o nobrll eeu~dor recCJiheo-sa ao silcocto, e _de
poi~ veio com um receilunriu qoo oito serve. 

NA~' se incJmmode S. Ex. i (os seus alvitre a n&o a&o 
ahitreft),ae: iam propo~tao de om b~<me!ll do commerclo, 
coj.i ca1xa estivesse a br~<d<~r : • Proci~o de papel, e eó o 
governo póda dar. " ' 

Remediu I Poi!. i algnem obriga lo 11. du remedio •1 
lodoa oa maJe, ? Qu"ondo uru habil racollativo chAga á 
praaeoça de uru · doonlo e diz : « ~o da tenho qu11 .ap
plicar ». deix~> d~ ser aro h~bil racnlt~livo? Se der 
eeperaoç~~. se comt~.u a torturar o dodole . com ayo,,
piamo,, croloo e todo u genero do cant<:riot; o homem 

. morre, e a ramilia fica qo ixo~a. lln medico. O orador 
p1>is1 rm r~laçãu aos b&nc:>s, se fos~.1 mioistro. nada faria. 
Se em 1861 foese ministro niLo r .. da cada lambem, limi
tar-se- biu a dizer : « Cumprt-so a. lei á riaca, quebre 
qu~m eslfja qutbra.do. • 

r.rise. Foi e!te o peneameilto cardeal do meu req~erimento, 
1~oe eu q11nli6qafli como am meio para altiogir aqaelle- • 
üru. 

· M ... d esse procedimento, Sr. presidente, .a:to Coi combi
toadll com pe~soa algum~ : Coi expoo&aneo e deriYado 
uo.icameote da 'minha prornn1a, c~n,icçllo. eobre a aecee
rldado .:la.internnç<lo do governo em Cuor doa legitimo• 
iotere!SftM da riqunza publica, expo!loe aos deeatiDOI de 
un1 panlc~ que n&o tem rai:&o de ser. . 

Vêm, porholo, o meo honrado me!&re e amigu sênador 
por G.yaz, e o illustrado senador pai, Babill, que eu n&o 
vtm re~•resentar ama Corça previameole ensaiada. 

Se (·m Ires aooo8 o bhllCü .N .. donal ull" pnddr pagar; 
com,. fará b1111 flgnrll. com um,, migalh,, qoo o governo lbe 
muode dielr1bni' pelo b&nco do BraKil tll.o aue"eilo nes~u 
dittribui~lie~ em quem ~e tem- dislioguido ~eUJpre pelo fa
voritisroo? O orador no ca. o do nobr" !&oador pelas 
A.lagô,~ H& o priwbir~, como elle Cot, 11 repellir Ilda a 
iolerv~nção.do governo. 

Nada combinei com o . nobre ministro da Caz~nda a. 
este respeito, e tulo que, ~noociaodo am deuee ahitrea, 
•:eclatei de:de logo qna a idb n&o era mi11ha, mas aim de 
t~m do; nosol)s m•i• tllnatradoa ealadistali 'o qual linha· 
''sseoto no coosollio de Eatado. Nii~J devi" indicai-o 'pelo· 
:i lU !lomn,' mr.:s este logo .occorreu aos labios de todos. oa. 
n1embros desta caea"pqlie aaoim reconheceram que nio se · 
trllÍan da nel\hlliD do~ m<>mbros do gabinete; E ~em 
r<1esmo desse illnotre e1tadisla recebi o t<ncargo de iniciar 
t•l alvitre. PrQCedi sob ••inh., respoosobilidad' e iodozido 
pela convicção de qns .tal idéa ~.!'dia ser aproveitada, 
porqn~ seria incapaz de aconselhar' ao governo medida 
algo C~~ a qno eu proprio oiLo executasse em ca&o idenlico. 
NAu representei, pois, o papel qn; me aUribnin o honrado 
senador p~l~ pro,iocia da Bebia. 

Dul'l.' mente idenli6c~do com os graades interesses pn• 
· blicus, qne procorei salvJgoardar •: repreaeolanle da rica e 

O !ilr. Teh.elt·a .-unl1bl' :-Valto a est6 de- impurbule 11ro.vio~ia do RiJ de Jaueiro, cuja puça se 
bate Sr. prllsideote, qo ·si a terminar a ultima hora da .. chava ub 3 pr&S!·ILO de uma crise, e represenl.lnle do 
se. são e sem l~mvo sniD•:Ieute para apr"ci~or oe dons im- •:ommercio " da iodnstri1 do 'paiz, ameaçadu .Je un1a 11-
portao.lca diccnraos que o senado acaba de ouvir. qoid,1ção fBrça·la, eu oiL<l. po~ia- ser ioditrereole á sorte 

() úi~corso, qae bonte<11 proferi n~.~t" caoa, acba-se pu- do commercio do Ri~ de Janeiro ••• 
blieado no Diario do Riu c,ttS\Ivo urua 011-outra incorrecção O Sa. SJLVBIR& 04 MvTTA: -NeiD nenhum d: oéa. 
de redacçito, nada teuho ~ ractific •• r. Poileria, porl~n&o,, 
louvar•llie oaqnil!o i!D•l já disse, " manl1·udoi a antenor 
declaraç&o de 1{0'•-oão, voltàrf11. a eàto debat.e sem o co
nhecimtiiiO d&• mcdid&s, I{OH o governu liveuee adoptado, 

O Sa. TBrXBilll Ju!lton :-A sorte do~ eshbelecimeotu 
baocarios exi!tentes nesta. praça eiLi ligada i sorte Dilo 
fÓ do commr.orcio coou~ das iodnstrias i oa credores da la
V•>ara sllll imruediMamente iolerii!S&dns nesses eelabeleci
rneoloe i os tilulos das OBLr&das de Cerro garantida~ pelo 
Eu&do lá ost<111 cancicuados i as apBlice~ da di,ida pn
blka do lmporlo, e aa proviociacs, aa letras dos negoaian
teij, assim ·como as acç~'s de todas as companhias poblict.a 
t~rii>rn de ser lauçadils de cbofre á cal"nidade de uma 
,liquidaçllo, ae por Maso ·se deins~e · entrrgo1 aoe caprl
cbos da~ .r empe~bdes esses preciosos elem11n1os de riqnftza 

·julgar-me dispe•·sado de abn~11r da 3lleo ão do. senado 
em hora tito adi&ula•.la i re~peito, po•éo•, mniLo 11oa dous 
honrado~ sena<lor~s qnu me pr~cederato ua. di.cnssãu desl~ 
reqncdmf.olo para qnn não cu.;~~pr-. no• dever de cortezia 
aprP-ciaod" algn•olle de suas proposiçõ,.~. · 

A. maoird&ta.ção das opiniiJe.; dos ho,Jrados sena !ores 
contra a idéa cacde~<l do m~.n reqaer: .ll&Dto era por mim 
esperada i eu a previ quando anonuciui qan que ri& par.i-

· Jh,.r a !Orle dos vencidu~, isto é, da<jUillles qn11, teudu su,:
gerido alvitres ou cx~cdieoles para eYiL<>r ou para ~>llenn,,r 
os 61l'o~itos d• crise rnu neta;ü por qu • pa.se;; a vraç"' do 
Ri~ de Janeiro, vham-•e co:.slt.nl~mont~ comb~Lidos na 
&ribua11 de.ta. ca~a. · 

Lembrand.• em trnço8 largo• algun~ 11lvitres que me 
pareC6ram adopt<,Vel81 decf~>rel desil~ Jogo qoo a DeubU!D 
delka daria prerereocia, se por ac .• so outros melhores 
Coesem aprAoeDitldo~, porque o que cu 40e.ria era provucu 
o nobre miríistro da razeudl\ a tranq11'1lis u a . pr,.ça. do 
Riu de Janeiro e diter M paiz qoacs ns me.Jidas que S.Ex. 
jolgnva··couvenieuteD nesta conjnnclor:. : se o gDYerno 
pretendia ou niLo inletvil para alleunar oa cft'mos da 

de pros;crldade publié~~o. · 
E " este proposilo, Sr. prAeideole, ·aaaigo <1larei deedo já 

a. injustiça do nobre unaÍlor por Guyiz, quando exproboa 
qo•• só ~e cuid1usc da pra~a do Riu de Janeiro, eaqneceo
au-!o loLI~s .u outras e abao·louaodo-so a lnonra, que 
debald~ pede recursos e niognem se imporia com ella I 

fi' mr.oifesla a improcedeoch de semelhante .accnsaçllo. 
o. estabelecimeoloR de credito exi&tenles nt. praç • do Rh 
de Janeiro repreaeotam esses·proprios interesses qao o nobre 
s~oador julga preteridos. NA~ ha qn~m ignore qn~ grande 
parle da lavoura du pro,ioclas do Riu de laueiro, de 
S. Paulo o de Miuas Geiae~ está dependuule desta praça. 
Se os cornmissario! inlermediarios entre o lavrtodor e os 
esl&belecimenloc de cre1ilo niLo 1oft'r·.lll por emquanlo . 
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nenhuma preNio, porque ainda go1am da facilidade de dis- • raiou se lnaotarão ou troa;· o ccimmercio1e as iodustriu 
porem doualdos doa aeas commlltentes, eale bem eatar de- expiaria aeaa erro1. Ela o remedio- aaggerido pelo nobre 
eappareceri.deede que o paoico, que induz o depóailute dos leoador. · 
hau~oa a retirar o aea dinheiro, íod~zír lambe!JI. a011 do~os Não é easa a minha opinião, Sr. preiiideote, especilll
de taes llldol a empregaJ~" em tllo)os da diVIda pobhca mente em om . paiz excepcional Cllmo o Brasil. Voa 
oa em .beu de ra1z. A811m lambem o credor da lavoar3 explicar-me. · 
que boJe. póde eeperar seu pagamento e conceder longo 
pra1o, porque oilo tem exigeocia do dinheiro empreetado, 
aeria forcado a liquidar laea dividas para occorrer ás neces
aidade reeullaolea da SPCC&UilO progressiva d ~S e:lfeitoe d6 
. uma crise mooetaria. E' uma cadê a cajcia aoaeia ee pren-

. Na Inglaterra, onde o nobre 1enador alo achou parida
de alguma entre o . p"roeedimeo to que a IIi &em o governo em 
eircuoetancias analogas ás que se dão entre nós; e. o que 
ie pretende que o governo agora faça ; na Inglaterra 
onde o governo nllo he~ila em violar a lei para 11\JXiliar o 
eommercio e as industriu, como fez ainda em 1866 ;. na 
Inglaterra existe um gr~Üde banco de circalaçlo : tollilur 
quedio. A: este incumbe a hrefa de occorrer ás dimcal
dades de h~a emergeDciu ·; e então o governo não pr_e
cisa recorrer a nenhum outro expediente senlo ao de au
loriear o báoco a· suspender o pag1.mento 'em ouro, e a 
augmeotar sua emisslo alem doa limites prescriplos . 

dem por modo ioaeparatel. · · 

Quando, pola, ae procura habilitar oa eslabecimentos de 
credito a occorrer ás emergeocias de urna ailuaçlo que 
1óde aer calamiloea, oilo se pretende faYOrecer e•te on 
aqaelle estabelecimento oa cooaollar intereasea iodividaaes, 
mas 1im auxiliar a aegaraoça da1 foolea da riqueza pu
blica e realabelecer a eonftaoca, qoe é a ba1e eueocial do 
progreiso do commercio e dai· ioduatriae do paiz. 

E' -tio ·i~tailin eita verdade, q'le seria ama injueliça 
ao aeoado demorar-me em demooalral-a. Pauarei a outro 
ponto. 

O· nobre senador pela província da Bahia demorou-118 
em combater largameo48 lodos os alvitres por mim !em
br_adoa, esqaeceDdo•se de qae era' inutil essa tarefa, desde 

. que S. Ex. Dilo admitia em caso algum a interve·açlo do 
gnerDo em eircumstaociaa cale.miloaas de ama crise. Ne
nhum alvitre póde agradar-lhe. 

0 DObre leDador quer que Se deixem entregues aos ca
prichOI das tempe!tadea todos esses interesses, embora 
S. Ex. 1eja o primeiro a. reconhecer qoe a procella pro
veia em·. grande partll daa pertarhaçGea caaaallas pel• 
adm!nistraçilo do Estado e loleradaa peloa poderes a quem 
.iacumhia a repressilo d~s~ahasas I . 

O nóbre senador responsabilisa o goflrno por ter con
corrido- para o mal~eatar que amiga o coinmercio e aa 
iadaalrias. A.uigoala a praga do papel-moeda, a engeraçlo 
da deapeza publica, a vlolaçlo permaoente das leia de 
orçamento, a concurrencia do thesoaro com os eatabeleci
mentos ·de credito, em tomar dinheiro a ·premio, os em
prellimos eatraogeiros inflaindo no cambio e, portanto, 
nas traneacçiles commerciaes, a malliplicldade de banco~, 
eom ~ liberdade de acçlo qut lhea deixa, e toda eea3 
longa serie de perturbações~ que S. Ex. descreveu. Mu, 
apezar de estabelecer hes premi11as, conclue o nobre 
eenador IUaleolando que o governo e 08 poderes do Es:.. 
tado alo devem· allenaar os efl'eUo1 de11as cauaaa em que 
figuraram como autores e complicea I 

Vê, porlao\o, o senado que a divergencia brilhanle" 
meate demonstrada pelo honrado senador pel" Bahia, e 
&penal a coneoqueocill da divergencia radical· em que e~
tames, sobre a neceuidade da; intervenção do governo em 
favor dos legítimos interesses da riqaeza publica, Iodas as 
nzes que circamalancia• excepcionaes, como agora exis
tem, acoaaelharem esta inlenençilo e dadas aa necessariu 
garantias. . . 

pelà lei. _ . 
Este procedimento, porém, cooalitue ~ma illegalidade. 

co:oo qualquer outra,, deade que é praticado aem prévia 
auloriução do parlamento, como alli tem acontecido di- , 
versas vezes, e especialmente na data a que alladi. Assim 
tlca habilitado o banco com o~ meios de obviar a crise 
auxiliando a qaem merecer confiança ou, para melhor ei:
primtr-me, prolegeado o credito dequellea que o téem; E 
faço esta correcção á mlnba pbrase .,ara responder desde 
já á longa dissercaçlo que fez ô nobre aonador pela Bahia, 
pretendendo demonstrar que os credorea do Estado não 
tinham direito SdDilo ao pagamento dos juros e capital 
qne lhes for devido nas épocas estipoladas. Eu perguntei 
se os credores do Estado, como slil .os possuidores das 
apolices da divida publica, não tinllam direito a merecer 
credito do governo, dada• as circamstancias de u!Jla crise, 
e apont"i o Banco do Brasil, que, possuindo maia de 
10,000:000~ em taes titalos, eetava no caso de receber 
auxilio dentro dsqaelle limite, sem compromellimenlo dos 
interesses do thesoaro. Esse auxilio habilitaria o banco a 
distribail-o peÍos outros eslabelecimenfos bancarioa e pelo 
commercio que lhe ministrasse as neceasariaa garantias. 
Foi esae o meu pensamento, e, se a phrase que eolle em·' 
preguei não o exprimia cabalmente, ficou bem patAnle a 
idéa pelo seguimento do meu discurso publicado ao Dia rio 
de hoje. · ' . · 

Nos pa.ize~, portanto, em que exiatem bancos de circula
çilo, cabe a elles a li\refa de auxiliar e manter· o commer
cio e as iodn~triaa om occasiões criticas; Mas 'como entre 
nós não existe oenharn banco de circulação, existindo pelo 
contrario elementos de conatanle perlarbaçlo .economicà 
COI!iO SIO a moed& fiduciaria, a CODCQI reocia que faz O 1 

governo aos bancos de depositas, tomando·· dinheiro a pre
mio e embaraçando assim até ~erlo ponto as operações 
daquelles estabelecimentos, e essas outras aberrações de 
que fallon o honrado senador pela Bahia, cabe ao governo 
a tarefa de . prover de remedio a sitaaçiio excepcional que 
os poderes· do Estado teem mantido oa tolerado, sem que 
P.or iuo prescinda das regras· de pradencia e aegarança 
que deve seguir. 

Eoteodeoilo o nobre senador que o governo nada tem 
a fazer em laei! caaoa, oilo póde aceitar nenhum alvitre, 
.nenhum , expediente, para semelhante IIm. Combate todos 
f{D&Dioa 1e apresentarem, e qaer que a tempe81ade proslga 
o soa ·curso arrazando os palacios, porque sobre a11 su~e · 

Admillida semelhante siluaçlo , dev_eria o governo 
cruzar os braços quando .a praça, o eommercio e as iodas
Irias alo eatiio armados com o recurso de um banco de 
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circulaçil:o?. Recurso este q11e infelizmente nil:o poderâ aer • embora nllo aejam papel moeda, é minha eonY,ic~llo que 
creado emquanto se mantiver o actual regímen do papel· todo• 1111e1 credores ae darllo por utilfeitoa.' .Se alo ha 
m~eda ; neste ponto estou de acc6rdo com o nobre falta de meio circulante, mae apena1 retrae~llo, nao ha 
eenador pela Babía,. neceuidade de emittir papel moeda; bastaria que ee déaaem 

O Sa, Srtvs1114 Dl.M'OTTA r-E 80 aio, 1101 credorea doe eatabelecimentoa banearioa um titulo 
, acima de toda e:zcepçllo, igual aoa CJIIe elles proprios eatilD 

O SR. TsrxBJII.I. lmno11 :- E' para fi! I e tostado excep- preferindo, porque 'ii o retirar dinheiro doa banco• para 
cional_que eu entendo que a interveoçllo d·o gonrao é ama depotital-u no thesour.o nacional. · 
neceurdade de ordem pnblica e justificada pelaa circum-
staocias especises em qoe elh é reclarrada. Abandonar O 811. SrtVBIÍl Dl M'oTT.t. :-E' emi111~ de papel com 
interesses de hirta monta, eetanelecimentos b~ncarios com juro. . . · 
os qaaes se acha identiftcada a sorte das nonas estradas' O Sa. Tsr:i1111.t. liJI'IrOII : -Estou explicando o 'meu 
de ~erro, a divida da lavoura, nosn principal industria; e, pensamento para moatrar que nilo exigia as boaraa de ama 
aaarm expor-nos a ama liqoídaçllo rorç•da, importaria o refotaç.il.o tilo aolemne, principalmente tenda declarado o 
n:esmo do_qae paralysar o progresso da.a fqrças prodacli-, Sr. minislro da faunda· qae ea1a qaeetilo ia 1er resolvida 
vas do pa1z e aggravar a sorte, d' industria, que todoa. por. meio 'de ama proposta qae hoje ae aprelentaria á· 
queremos prote·ger. c&mara doe Sra. deputados. . . . 

São esta.s graves conseqaeneia~, Sr •. ·presidente, que O' honrados aeolldores entenderam qae a ·proposta do 
governo seria a realilllçlo das toaeu íd.Su que il,.é 

pesaram em·meu espírito para provocar o governo a iniciar occasiilo de enunciar boatem nesta casa. Mas alo oa,iram 
algumas medidas que tranquillisassem o~ aoimos Impres-
sionados pelo panico que principiou a iofioir em Iodas 18 am aparte do Sr. ministrei da faseada, declarando que a 

propoeta era, no sentido do penaameato do meu díacureo, 
transacçiles. qual foi a neceaaidade urgente ·da internn~lo do go9erllo. 

O nobre senador pela Blhía terilt razlto, s~ a ·crise: Quanto ao modo por que pretendia utiafazer aquelle 
apenas arrastasse a raina de alga os palacíos traoaror.;., pensamente, n&:o indicou positivamente neabum. B usta 
mando-os ·em ebo\ipanas . .Mu,· senlrores, da crise actual i parte agradeço ao nobre senador pela Bthia a _e:rplieaÇio 
pMe resultar m\1 mailo maior para. os g.randes jqtereuea; que deu quando principiou o eeu diir~urn. Eu eateadia.e 

·do pair. · 1 eotendo que é iadispeuavel a ·intenen~a:o do ~oferno,. :e 
A. propria lavoura pode •êr assim aggravadã soa posiçlto! neste caso; sendo urgente, nllo podia ser procraatiaada. 

e_sólfrer maia do qoe eetá sofl'rendo. A.ttendamoe ímpar-' Talvez o honrado ministro da fazenda,· apre1eatando 
cialmente para as exigeneias da eiluaeils, e não dissi-1 1aa proposta na conformidade dene pensamento, lembre 
malemoa as suas difficuldades. E' ama qaestllo altamente( txpedieates muito diversos daqnelles que apoatei. .l11im 
!~portante, e !lo ~om11Hcada quilo prenhe de graves coo-: reconhecerá o nobre senador· por Goyaz hoje ·mesmo a 
BJderaçlles. (ipoiadot.) ; iojaatiça com que me julgou actor de uma comedia cuja· 

E'. por iuo que, provocando este debate, e convidando o i represeota9lo fOra previamente eaeaia~a. . . · . _ 
goverao. a tranqailliaar os intereuu que perigam, foi muito! O nobre senador pela B1bia,. entra variu conaideraçilsa 
commsd1do ·BOi minha exigeacia e insisti, até a super flui-, que addazia, contestou a procedeacia dó argumento 'Jem· 
d~de, recom111enda11do ~ae quaesqaer que fouem as me-i brado por doa1 hoaradoa aeoadores qaa hontem me aad
dada• qao o governo trve11se de iniciar, correspondeasem: liaram com aeus apartei, recordando o que pratlcna o 
aempre a gàraotia~ acima de toda: excepçllo. : ,governo ingle& em caeo1 aaalogo•, como acoatecea em 

Foi para exempliftcar e1te peaaameato que· citei oa cre-. t866 quando, em circnmatanciaa. criticai da · irn pra~a, 
dores do Estado, como merecedores deue credito, que nllo; •uspeodea o pagamento em ouro do Banco dalaglaterra, e 
parece poder ser negado aos possuidores de tiluloa da di- autorl•ou o aagmento. da s~a eoíiaallo. O nobre 18Dador 
,.ida publica. . · · · procurou llemonatrar que eue argumento nlo tinha pari· 

Nilo tratei, porém, de regulamentar eeta idêa : apenas, dade alguma com o qa11 ·íle pretende futr actaalmeate. 
presentei-a em traços largoa. Havia uma difficatdvde para: Ora, Sr. preaidente, se pr~caraase a exactidlo que denm 
executai·.•· O governo nl\o tem dinheiro dilponinl ; alto, ter duas cou••• igaae1 e11tre 1!, 6 c~aro 'ue nllo era.pro· 
pó~e emrlttr papel. moeda sem aatorisaçllo do co~po Jegis-: cedente a compara~llo, porque a dJap .. rrdade começaria 
lallvo, e era urgente uma deliberaeão. Soccorri-me entilo; por nau termoa Daacos de clrculap&!J, por alo &ermoe 
lfo outro expediente lembrado pelo Íllaatre estadista a que· eircalaçiio metalica, etc., etc., etc. O gnerno iaglez nllo 
alludi, o qual eoiniate na emissiio de bilhetes do the soaro, desce a deeempenbar.aa foncçilea de ban11aairo cilacorreudo 
com j aros e prazos Oxos. · ' com oa estabetecimeritos que recebem depoaitoa ; e Ji61 

Suscitou-ao · por essa occasillo ama. controversia : ee. temot, como disse o· 'nobre 1enador pela Dalila, o baaco da 
esses bilhetes deviam ser oa nllo recebidos nas eataçiles. r11a do Sacramento. A paridade que ia,oqul nilo consieta 
publicas. Declarei qae julgava pod.er-se prescindir dessa, neuaa circumatanciae;· maa ao modo lllegal por qae pro
clausula, porque a maior parte daq11ellea que ''o reclamar cedeu o governo loglez, suspendendo o troco em ouro 
dos bancos os sena depositos, , ilo o fazem por precisarem infringindo a lei tllo 'ioleotamente, que mail't;.rde pedia 
de dinheiro, silo levados pelo paniêo pela descooftanc' de um bill de lndemoidllde. Se o gonrno ioiciaue qualquer 
que chegue o momento em qoe esse; estabelecimento;· oito medida nlem. de aoáe attribuiçilea, sem previa autoriu~Ao, 
lhes possam pagar, e cerrem saaa porha, por nllo terem e11aria em perCeUa paridade co~ o gonra!l da.~oella 
onde redescontar aeus titulos de carteirl\. Se os bancos oaçllo,qne alio hesita ealtar pela ler para ir em aaxill!J do 
estiverem babilitados a pagar em bllbotea do thaaouro, commerclo e das induatriaa. (Apoiador.) ' 
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E, pergunto eu, s~nbores, quando n governo inglez nii~ 
IÓ em 1866 como em outrae oecuiiles, tem supeodido · 
pagamento em ouro d•1 B11.nco de Inglaterra, porqo•1 é qo · 
assim tem procedid~ T SorA uoic~m~ote pnra !'lvagoard•· • 
01 ioterftsse' 4o banco, oo serâ por noi imperioso m~tiv 
de ordem publica, p~ra proteger u gra.odes intereeMes d 
naçilo britannic,? !qai procura·ee,~rolltquinhar a qoASiâll I 
Salvaguardar e~tabeler.imeotos <:le credito· ideotillcado.s COIU 

a principal iodastrla do p~iz e com·a ex~caçli11 das .. estra 
das de ferro; como disse o nobre seo~dor por Goyaz ; 
estabelecimento~ qa~ pusuem em soas carteiras avultado· 
títulos da divida publica, importará , o mesmo que ~oc 
correr este oo a queiJe cummerciaotA T Â prolfcçilo dad • 
por motivos tilo elendos, distribaidl\ por mod•l prudente ,. 
cau:eloso, ~erA o roa!mo que auxiliar-se e~ta oo aqoeJI,, 
pessoa, f.ate ou nqoelle interesse p~rticah.r? Por ~er1 .. 
qae·nlo; e, argumentando-se de!le modo, atrophh-se •. 
descoob.ece-se ' ímpo~tnnte <iiOiculdade que se ·di.•cutc· 

Estou tilo co!)veoci~o. que convido a demo~~tuçilo coe
traria. Se os honrados seoa.doros pmderem d~moostrar qo" 
qualquer medida do governo no sentido que in·iiqaei ton 
por fim consultar o interesse individual d~ qu~m quer qn .. 
seja, comprommetto desde jA o meu voto cootra ella. 

A.ssim t~ mbem, se os boorados senadores m~ deoioostr~
r&m que a sorte dos estabelecimentos banca rio~ da praç . 
d" Rio de hoeiro o !Lo interessa em graade pule a l1.

_ voara das importantes províncias de Mio~s. 8. Paulo" 
Rio de JaD'liro, aliO' alimeotarti mai~ u appr·ehensiles. qu,, 
me levaram a r.preseotar o requorimeot~ em discas1llr• 

Aiod~< .IQa~. se os honrados 'senadores me provarem qt: .. 
ap6s a cab!trophe dos bancos e das emprezu e, ccrr:
paobias alto serilo aft'~ctados os titnlos do govMoo, cam . 
cooseqa,encia necesu.ria desses factos, arrepen•:lcr-me-h.·: 
de ter úllerecido o meu requerimento. 

O Sa. SJLVRII.I. D.l. MoTT.I. : -Fic~m até vdeado mai; 

N~de n 'SDrupto o ntreito moral imp~rta tudo. Â c~r
teza d1 que o gov,lfoG int)rvirA, h~bilit~odo os est~bele
cim~ntos bancarias a anxilia•.~m o eo111mercio A as iodJ~
trias, é quanto "bi\stt p•rá tranquillisar os aoimos ab.r· 
ma~os e b••nir as ~uggrstiles do paoico. 

Entr~gue a praç~a nu c~pricbos de Ullla . situaçilo 
excepcional como a de qoft trato, as eah.str ·pbe! succeder
se-h.íam pi'Dtlazindo liq11id, çilas !'Uccessivu- e multipli
cando a~ diOicoldade~. Nilu d~s: La ri .. apeou 11lgam p •la
cio mal edificado, r.ornn pensa· n nobre sonàdor pel~ Bahia. 
Â moratoria de ooN imporhria a de outro!. A liqui~açilo 
dus estab,lecimsnto~ d• credito "Xigiria a de todos •qu,l· 
le~ que sendo S•·n, deverhr~s, olio podesAnm s••lv•r seu! 
debito!. Ás c •rnp<nbia~, as ~stradae de rerro, e lod~s as 
!'mprezu serhm t'llbaracadas. 

. .\.•sim ttlvez só 1\ pr.;vi•1cia do Rio de J 1neiro teria 
d~ liquidar m11ie dll 100,000:0001000, •• 

O S11. SIL"RIR1 DA M·•:ru:- Em halo não import.\m 
os depodtos. · · 

O Sa TRIXBIIIA 1UNIOB:- Ma~ os deposito' ~ornmadns 
c~m o capital do• banco~, das e~tradaB ds ferro, daa. com
p,.ohias e das •m~reza~ ~ob •m a quaoti~ m'h elevaria. E 
V. Ex. sabe 'iUtl a ~uspeoslio de p~1pmentos provocada 
pel~ pr~ssilo de uma crise, maltiplica a ner.es1idade de 
dinheiro, e ·obriga a t"das essas eoio~equeaciRs, D~$p~r
tada a descoallao~a, ella ulin se limitaria ao~ depositos 
dos baor:os e aos ~eu• cre•lords E' un:aa C\deia que só 
ter01io11 pela li qui~ 'Çiio. O ccedor, llXigiodo ~eu paga.
mento obrig:, ao· deve.ior a fazer igaal exigencia. âqu~lles 
a quem confiou o• c• pilaes qo~ lba empr•st.uam; este' por 
seu turno vae buscr.l-o1 a•.> I commercia ou á.io\lostria, '.a 
que estanm seniodo, e aa~im succassiumonte. E' d~ste 
modo qua uma d1vídda dé t 00,000 0001, por exemplo, 
póde exigir a liqoidoç!io du v\lores em importancia 
dupla. · 

Sinto, Sr. pre:~id6nt~. que a hora e!tej,, tilo adi;1ntadA, 
e racero abusar da ~tte·•Çito ·do seolldo (~ao apoiado•) ; 
mas alio de•fjo p:.~~ar por imprndeote, e pre-.iso con
testar os discordO~ ljUO hojft ror.\lll prorAridos. E' oec~s
sario que a seu hdo appar~ça minha tosca cootestoçll.o, 
prov&odo a siacarid.~de oe miobas coovicciles, 

O .8a. TRIXBIII.I. Ju1noa: -· Fie.1m valend~ m.~is; em 
qaalltÓ seU! possuidores não forem obrigados a expol-o. · 

.á veod.1 á• centenas e aos milh:&res; m1u no momento ~~" 
que os dStabelecim~otos da credito, para s~lver~m ser. 
embaraços, tiverem nece!sidade de realisar promptament 
O Capittl immob:fisadO em taes titoi~S j DO m~meoto. 8F. 

que aquelles que tiverem seus dinheiros depositados e•. 
taes bancos, sentirem neceuid~ de para !lltiefs 1erem se~. 
compromissos, de liquidarem euee til a los, per~:uoto ~ . 
'nobre senador, como é que flc,m valeod•l m~u.? ' 

Seria preciso qae a demanda e a olf~rta deixassam rl 
.er os arbit.os imprescriptiYeis do preço. 

(Ha um aparte). 
Fallo pratic&meote; e prooa.JciaadG-me Mm e!b fran 

queza compro o meu dever. PoucG me importa de~agrad,, 

Passarei a apreci11r algam~s outras Ób~ervaçile8 que o 
Sr. smu.ador pela· B •hil\ upre5entou, p~r;o conle~tar a pro
cedencl.t dos alvitres ,or mim indic"d••s. 

i>is!ll 8. Ex. qae, tenda eu r.xigido romo coodicilo 
essencial o exame das carteiras do~ ·b~nco• p,ara saber 
qoaes os que estavam no caso de morecer ·esae aoxrlio, 
loroava•ee ímí'ossivel quo o govoroo. pod~sse re~ulver com 
a urg6oci~ qaa ea reclaruava, por que esso exame levaria 
tres mezes pelo menos. 

a. quem que r qae eej a. 
Se nil·l fossem as profideocia! ~rome:tidu palo uobr· 

ministro da razenrie.; que acaba de declr, r ar ola ter com 
parecido hontftm ao ~eosdo porque. se acbav11 no thesou1 .. 
dando prnideocias ·sobre o esbdo d• praça, e occapac 
com o c~tudo de outras medi.das que fazem objecto d 
nm• proposta quo boje apre~eota.ri' á camt.rl\ do~ Srs. de· 
pulados, parece me, Sr. presideote, quo os eiNtos d. 
crise iri •m maitu mais longe dn que eooj~ctaram os nobrr 
senadore1. 

Mas, Sr. presidente; quando f;&llei' ~obre a., necessid11de 
de taleume, qu1z ref"rir-me ao exa:nil do~ propr~os titulos 
de .cuteira, apreciados ~'gando o' viilor'de cada um, e alio 
pela simpleB leitamdos h,J,.nços publicado e o11sjnrnaed.E~te 
ex1me, embora minucioso, r~z-se em horas, qu;&od• é feito 
por pe~soae comi•etenteM que conbP.c~m a r r a?a· li:x •mio ar 
um masso de letras, ou u livro d6 respon~abilldades para 
nber a coofianç11 quu dev m merecer ee~es litalos, ollo é 
trabaih11 d~ III o longo (o lego, como julg11. o cobre senador· 

Neste momeniU l111lo 'peranLe dou' illustndos collegaw 
qqo conhecem porfeit~monte o examo a que me reftrc.1, pois 

·--·-~·"--·---···-·--. -- -------
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·Coro.m directores de banco, e sabam qn~l o. brevidade.com obrado.illego.lmente. Nesta parte:: · ,J;·_ ,, :' .. ·• 

qu8 ee faz aquelle exam·e. : _ 1 ccnLestn.r ao nobru ·~a.~.: ~k ... · '~. ·; · ·' · 
Quanto ao livro de reaponsabilidade8, é tnmbem de Cacil go~erno procederia iHeg:iim.-~;.;, .,,, ~ '· .v .. 

exame, o não póde deixar de ~~presentnr a vardade. O con- bilhetes d~ thesouro, além do quo ·.:;:J!i~tlr · con.;i;;:.:, ~-
lrario seria.· am Caclo criminoso, e soj~ito á. acçilD pGnal. respecliV<l ~utorisaçito. · ' · ·· 

A. outra. byputbesd que estabeleci e. tão impuguad~ ~Ias,. se tem hnido exemplo8 de exceder-l3 -'-ll:;iic> L-
foi pelo honrado senador, é :L do governo tomBr, cambiaes mite legal, porqne razilo neste ca8o, em que bniaoo moti_; 
a~s bancos que tives,eco Bommas na pra~a de Loudres vos de ordem docial, tão elevados como acabo da demons-
o ofl'arecéssem as necessarias garantias.. Irar, s~rvil'in de ob~tacalo aqoolla noceseidade,· que aliás 

Para que, perguntou o nobr6 rsenador; tomar o governo poderia ser sanada· pelo proprio corpo legislaijvo ? . 
cambiaes, se ella tem avult<lda somma em Lo odre~ ·e pre- , . 
cisa ira portal-a? Este arg~:mento do. nobre seudor rM'- O Sn. SiLVBÍM DA MaTTA. :-E' porque já está preen-
sente-se da divergencií> radical em que nos·acbamos. Nilo chida a. quota qno foi ·màrcada. · 
se trata de indagar a necoDsidade que o governo tem dJ O Sn. T.EaxsmA JuNJOR :..:...NiiÓ estou' cÓnteslando esse· 
~war cambiaes, mas qil~es o~ expodi~n,tes de qoa pode r E d d r d d · d 
usar. para auxiliar os estabelecimentos der credito sem c.om• ~~..cto. 'stou emonstran ° que, 00 a 0 na argenc1a e 

providenciar sobr11 eitna~Ge~ excepcionaes, o governo po
prom3tter os legilimos lnterMses do thesouro. Ora, 1\ hy- d~ria assumir es~a re~pouuabilidade sem expGr-sa a proju- . 

· potheae figura.dà é inconte:tavolmenlo am dos meios. que dic11r. pela demora .. o t[eito das·medidas qqe tivesse de 
· satisfazem aq:uella exigencia. Iom ar. 

A questão, pertl!onto,_ não ~ra. sab~r 9.6 0 go.verno pre- Foi em virtude de!tas co!,lsiderações que lembrei os 
cisava ou não de cambJae~; era um mew qne eu lembrava exemplos da Inglaterra, onde o golerno salta por· cima da 

·para aaxi!iar os estabelecimentos blncarios qne estiva!sem lei em occaeiões identicas, embora teo~a de pedir ao par-
nesse caao sem correr o risco:'de prejuízo· lamento um bilt de idemnidade. · · 

O Sn. SJLVJÚnA da MoTTA :-Mas p~ra ~e tomar caíri- Depandcndo sempre a eillcacia de taes medidas da ar-
biaes é preciso ter dioh6iro. ~ncia com que si'io iniciadas, não é dd bom conselho · · 

o· Sn. T!UXBIÍIA J~NIOR :-Para i~ao lemwsi' outro ex- aventurar-la u. prejildicar o seu etroilo, pelo receio dd não 
pediente, qaal aquelle que foi !ilggeri.do por um dos uo ssos merecerem a 'a ppronção do cGrpo J~gislo.íivo, qqando a 
estadistas qne tem assento no conselho de Eltado. • • jastificaçllo do procedimento illegal estaria demonslradà. 

psla:1 exigeucias da occasião. . 
O Sn.' SILVBIR<~. nA. !l'loTT.L :-Os ch~cl'J-bil!s. , · Cen8nrou-mo o honrado senador por pert~nder que o . 

. O Sn. TK!XI!liU. loNIOll :-Já expliquei 90r que quoria govarno empre~lasso ~obr.e tlpolices ao banêu_ do Bra8il ' 
os chcelc:-bi!ls. E' porcrue a maior part8 daqu~lltl'$ que esquec~odo o~ ontros bancos. · · 
reclamam os seua deposito~ não precis•lm deste dmhoiro; , · Th!as eu limitei me a apre~entar o banco do·BrasÚ-comÓ 
receiam apenas que no dia em t]Ue preci~arem, ach_em cer- exemplo de um estabelecimento de credito que olferecia 
rado.e as portas dos bancos, porqua · OMea ostabclectrn~ntrs garantias .ncimiL de toda excepgiio, para receber qualquer 
bancarias não podem contar. com recur~os ~m UID banco aaxilio do governo, sem probabilidade de prejrlizo algum . 
de circnlaciio 011 em algum outro, par,a redeJcont~r 03 par11 o thesouro nacionlll. E então perguntd se os credo-

. seQ~ elfeit~~ 'de carteira; o indu~ido' 'por e.sto .recoio é tos do Estado não ,tinham direito a merecer o credito do 
que vão retirar os s~us d~posit~s. Mas -apenas os r e~~- ~óverno. 
bem viio leval•os ao thesollro ne·c•onnl, 0 quo não faunm O Sa. SILVEIRA DA MoTu:- Para· emprestar ao banco 
se pre~is~ssem empregar aquellas quantias. do Brasil, havia ~o emprestar· aos ontros bancos lambem~ 

O Sn. SILVEIRA .DA MoTTA :-Sim, senhor. . O 'Sn. TEIXBIRA JUNIOR ::-0 nobre seuador anal.ysaudo 
O Sa. TEIXEIR.I. Ju.tuon:-Poi~ bem, se qQando fossem a minha pbraea demoQ!IFou que os credores .do Estado eó _ 

p~ocurar os eens depo3itue, a_cha~sá~ os ,checlcr·bills com 08 teellr o.direita da ser pagos qQandu ven.cerem aea~ titulo1. 
retipeetivos juros, ello~ se d1spenearram clll. taref,l de pro- O qae en suslealei foi, qae, dada a interven~ão do governo 
curar oo tb.esouro és~o9 mesmos bill!,ete~. par" auxiliar a praç~, aão podiam deixar de merecer esse· 

Foi esto o pens:unenta, Sr. p:esidento que suscilo_u Ião aaxilio os credores do Estado dentro do limite da garantia 
lona~ contestaciio e a diverge nela acorc"- da nocees•dade dos tituloa da divida j)nblica, qae .offerecesaem. 
do 1:atorísação ·do' corpll Jegislati~o para qae ?stes bilbet~s A$~im lambem tratando do ezpediente da emiaallo dot 
fossem recebidos nas 6slacões pabhcas. Declarei entilo e çre•o oheclct-biL?,s, o honrado senador 11s~ntou qae de nada ser
tor...:me explicado ~r.bahnente, qQe nito ju_lgavn. oecessuia viriam, se não tivessem carso forçado. 
esta condição, porqu~:o nllo .m~ parec•a lodi~peosavel que Se não ha quem queira dar dinheiro s~!Jre apollces, dis!e 
este! bilb.etes tivessem o efi"ito de. moeda. Era apenas S. Ex· como obterão eobro esses bilhetes 't 
umn medida tran~itori~, adopt11da do momento para. oc- ' ' O ~obre nenador esqueceu-se de que o Thesouro Na
correr ás difficuldade! ela situação, e .quo ccesaria logo cicna.l estli sendo pref~rido pelos depo~itantes; e é nidente 
que se restabelecesse 11 conibuça publica. que· existindo estll pre!erencia, oito faltt~.rá quem queira 

nlas disse 0 honrado sen;u!or pela n~hia; mesmo nssim descontar;ou receber em pagamento esses mesmos títulos. 
ainda ~em aqaell11 condição, o governo não pód~ emittir E. não h11 palidade, permitta•me. o nobre senador q11a o 
diecricionariamcnte taes bilbotee, cojll importanCI:\ total dtga, entro 'o empregu em apohces e o q11o se faz em 
está fixada nns leid di) o~çnmcnlo, e su o tem !oito, tom bi~hote8 do \besouro. Aquello que desconta bilhetes do 
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lheaoaro tem certeza de receber o capital integral que elles 
representam, ao pano que aquelle que compra npolice! ou 
empresta soiJre ellas, não sabe qual eerá o seu preço, o seu 
nlor veual, no dia. em que liquidar a transacç!to o a pro
cisar vender taee titulo~. 

carrenci!l. rio governo no recebim~nto de d~p!Jeitos, a cir~ 
cnJBçlto pfjada de papel moed~, embnraçanao o restabe
lecimento do padrlb mon.etario, a falta de execuçllo da lei 
d(l orça111ento constantemente excedida na parte concer· . 
nente á de~peza pilblica, ~ outras perturbações oilo menos · 

/ Pela mioba part&, declaro que, tendo dinheiro a em- per o i cios~~. , · 
.. Quando os poderes do Estado apresentam. exemple! dessa. 
ordem á nacã~, a!) comín3rcio, á indu•tria, ·e auim 
concorrem para perturbar o !en desenvolvimento e trans· 
acçõee, não tem o direito de dizer :-arranj&.e-vos como 

pregar, alto terei a menor hesitação em tomar bilhetes do 
tbeeouro ; mas hei de reflectir antes de ~mpregal-o em 

· apolices da divida publica, porque oito eei ee nA occasião 
em que precisar dispô r, dessas apolices, acbuei por ellas 
o meemo preço que tiver dado. puderdes r· ' ' 

Parece-me, portanto, que a paridade entre as apolicea 
da divida publica e bilhetes do tbesoaro, mostra a nn
tagém que ba para os capitali!lae, em preferir eetes, 
quaado se trata dll emprego provieorio. 

Dei:lei de proposito para esta párte do meu discurso, a 
apreciaçil.o doa argamentoe com qoe o honrado sen1~dor 
pela Bebia principiou a soa co·ntestaçlto acerca da plau;i
bilidade dos alvitres lembrados. 

Concloiodo, .Sr. presidente, peço licença para retirar o 
meo requerimento, cujo Om está. sati~feito. 

(Muito bem ; ,muito bem.) 
Termin&ado o nu discurso, o Sr. Teixeira 1unior pedio. 

pari\ retinr o sén requerimento. 
Tendo dado a hora, o Sr. preeidonte de~larou que con

sultaria amanhã ao eenado sobre o requerimento nrbal 
do Sr. eeoli.dor. · · ' 

S. Ex. extranboa o meu criterio quando Í4zi~~o ba!Ear 
medidas deua ordem nas r111iJes que alleguei ; e entao 
referiu-se a um doA lo)Jicos do meu discurso, em que eu 
dine que o governo devi& protecçlio ao cornmerr.io e aos 
estabt~lecimentoe d11 credito, porque paganm iiYipoetos, ' 
eram contribuintes du :l'lltado, e tioham, pois, direit11 a serem 

De11 em seguida para ordem do dia 1 ã : · 
Votâcão do requerimento vinhal do Sr. Teixeira1unior. 
Reqoérimentos adiados, por ordem de sua apreseotaçllo: 

Levantou-se a eessiio .ás 3 1/ ll horas da tarde. 

auxiliados em circometaucias anormaes, eomo ~ão as de 
ama crise. S. Ex. procurou demoo~trar que nada dhso 
import&Va direito á protecçii.o do' governo em casos iden·· 
iicos ao de que se trata. 

Mai, eeobores, se com etldilo en entendese~, como o 
nobre senador que a tarefa dos govern.oe em presenç& d6 
ama crise moo6taria, deve!se limitar-se á d& eepectador, e 
prlocipalmeole em um paiz, cujo systema financeiro está 
til.o falseado como o noBso, onde o governo . concorre com 
os banco11 para attrahir ao !besouro todos os s&ldos· do 
commercio, em q11e nil.u existe ,um banco de circulação, 

·nem· póde existir, emqaaoto ho11ver papel mo Ilda, t.ó 
entilo eu poderia ad~Jttir a pro poeiçiio de S. Ex. 
de que nada tem a fazer o governo. AI as eo o 
governo do Brasil , apartan~o-se dae normu que 
devem reger essas relações economicas, que comqu·anto !D

jeitas a regras variaveis, segundo as circam~lanciae 
. e11pi!eiaes de cada paiz, e_ as condiçlies de cada povo, teem 
todavia preceitoa impredcrepliveie como aq'aellee a qas 
me referi ha pouco ; ee o governo do paiz, o regulador de 
eoa marcha administrativa, commarcial e fio~oceira tem 
consentido e concorrido para essas aberrações, contra.hiu 
ip10 (acto o compromisso par.• com a eociedade de no xi
lia!-&· noa dias em que tiver de deplorar os máos dl'eito~ 
deasas violações. Pode-se-lhe dizer: vós· que con~entistes 
neuae aberraeiles, 1ós que concorredes com ó\ vossa ini
ciativa, com o" voseo voto, com a vuesa inllaencí11. parll que 
se mantiveese Alé agora e& te estado e normal, vind~ repa nu . 
01 efi'eitoa desse deeregramento financeiro e flconomico. I 

A.CTA. EM Hi DE MAIO .DE 187ã. 
I 

PftRSIDENCIÃ 110 SR. VJSCONDR DR l!GUARY, 

A's 11 horas da mahhlt, fez-se a chamada·~ '~cbaram~ 
se presente~ 24 Srs. ~eoadores, a saber: visconde ·éJe 
J,,guary, Almeida e Alboqaerqae, barão de Mamanguape, 
Dias de Carvalho, Cruz Macbado, Paranliguá., barão de 
Pirapama, barão rle Camargns, L5itão da Caoba, Aotil.o, 
barão 'da r.~ gnoa, barão de Maroim, Barros Uarreto, Tei
xeira Jnnior, Diniz, vieeonde do Rio G~ande, Ucbóa Ca
valcanti, ·~isnnnde de Abaeté, Figueira -de Mello, Nunes 
Gonccll,e!, Jagilaribe, Godoy, marquez de S. Vicente e 
z~ca"rias. . 

Deixaram de ~omparecer com 1 causa partecipada 01 

Sr!. Mendes d~ Aimeida, Junqueira, Silveira da Motta, Sil
veira L~bo, 'Visconde do Rio Branco, visconde do Bom 
Retiro, Cbicborr o,' conde de Baependy, Firmioo, Paula 
Pctsoa, Ribeiro d4 Luz. Cunbll Figaeir~do, Nabuco, Pom
p~a. visconde de Camnragjbe e visconde de CaravellaJ. 

Deixaram · de camparecer sem c~u!a partecipadll · os 
Sra. barão de Cotegipe; barlio de Souza "Queiroz, duque 
de Caxias, F. Octaviano, Pae8 de Meol\on~a, Sinimbú, Fer
nandes da Cunha, S'araiva, Jobim, Vieira· da Silva, vis• 
conde de Iahumerim, viscoódc do Marit.ha, .. visconde de 
Nitberohy e viscondé de Soae~non. · 

O Sn. t• sECRETAOJo deu conta do !rguinte 

EXPEDIENTE E' em f4Ce deetae ponderosas coo!idernções que se 
· derroca a. arg11meotaçiío dos nobres sennriore~; e é por iBso, Dou~ affieios do 1•.eecretarlo d& eam~ra doi' Srs .. depu-
que o discnr•o do honra de senador pela llohia pronunciado ta do~, remetteudo as seguintes proposições.: 
com o firme proposito de combater tod~ .e ~Dillquer int~r~ 

1 
A ae~ombléll geral resolve : 

Yencito do goYeruo, · demon~trou a Jegtltmtdade defsa tn• . . .. 
terven~!Io, asaignal~ndo _ a deeorganisaçilo financeira em Art. 1. • E' nu~orteado ~governo p~ra mandar ndmtlltr 
qu vivemoe, a emtseito de btlbetes do thesouro, a con-, a exame das matems do 3 ao no medtco d~i faculdade do 
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Rio de Janeiro, o eatndante Francisco Ferreira Pinto Jonior, 
~~~poia de ao provado nas do 2•. anno. · 

Art. 2. • Ficam revoga daí na disposições em. contrario. 

Pumpen, visconde do Buoi Retiro, viaconde de Camraglbe, 
viséonde de Caravellae, visconde do Rio Branco 1 Silveira 
da Mott&: 

Paço da camara dos depotadós,em H de Maio· d" 18711. 
..,;..IIfanue! Francisco Corr~a, presidente.-Ds!phino Pinheiro 
de .Uichúa Ctnlra, 1 o secretario. -JolJ.o Jullellcio Perrelra 
d• .Aguiar, 2• aecretario. 

~Deixaram d11 comparecer ·sem -ciuaa partecipad* oa 
Sra. barlio de . Cotegipe, b~rlto de Maroim, bar lo de Pira
pama; b~trlto de Son>.a Queiroz, F. Oct&Yiano, Siaimhú, ', 
Godoy, Saraiva, Jobim, Vieira da Siha,· marqae1 de 
S. V1ceóte e visconde de Suaeauna.: A.' commiseãu de instrucção publica. 

. A aesembléa gorai resolve: 
Art. 1.• O ravor concedido pela lei de 22 de Junho 

de 1866 é extensivo ás filbae dos otliciae~ do exercito 
fallecidos antes d11 promulgação da me~rca l~i ; ob~er
vada a ordem a euccessão e!tabelecidas na, ltgblaçii.o vi-
gente. , 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contrario. 
PAÇO, da cam8ra • dos deputado~, em 1-4 de Jlfaio de 

1875.-MaMel Fra.ncisco CorT~a, presideute.-De!phino 
Pinheiro d.' Ulhda Cintra, '1 o secretario. - Joãó lt4Pencio 
FGrreira de Aguiar, 2• secretario interhio. 

A'. commissão de marinha. e gcerra.. 
O Sa. PIIBSIDBL'iTK, depois de dar a. ordem do dia para 

a~anhli, convidon os Srs. senadoras presentes para se 
occnparem ·com trabalbils de commieeões. 

Yotaçito da. retirnda do requerimento do Sr~ Teixeira 
Janior sobre a crise da praça. -· 

i• di;cuua:o do parecer da mesa n. 60ti.sobre a publi-
ea~l[o dos debat5s. . 

ta dita das proposições da camara. dos deputados: 

N. 200 de 1869 ap11rovando a. apoReotadori:a , conce
dida ao Jesembargador Affo11so Cordeiro de Negreiros 
Lobato.. · · 

N. 1711 de t873 concedendo ao conego da. ca.tbedral 
do Maranhlto Arias Theorigo A.lvea Serra um anno de li
ceoca com todós os vencimentos. 
' E, se houver tempo, trabalhos de ~ommissõe~. 

A.CTA EM 17 DE MA.I~ DE 1875 

PRII:SIDBNCIA llD SI\, VISCONDE Dll: JAGUAIIY 

A's 11 horas da maohli fez-se a cbamadn, e aéba.ram•se 
· presentes 21 Sre. senador!'!, uaber : visconde de J8j;oary, 

Almeida e Albuquerqu6, barão de Mamangu~pe, ~ilvAir&. 
l:.obo, Jagqaribe, Ban·os B~rreto, Paranilguá, barão dA Ca
margos, baril.o da Laguna, Mendes de Alrr•eirta, Nuo~e 
Gonçalves, Figueira de Mollo, duque de Caxiae, n:ni%, 
Vi!coude do R1o Grande, visconde de Mnritiba, U'chô& 
Cavalcanti, visconde de 'Ab11eté, Teixeira J nnior, viMconde 
de lnhomérim, Zacarias e Paes de Mendonça. . 

Deixaram de comp~rreeer com c~us&. p&.rtocip~da os 
· Srs. viecondA de Nitheroby, Antil.o, Fernandes d11. Cunha, 
Ribeiro da Luz, Leilão dA Cnnha, Cru:z. M"'-hado, Cni
cborro, cnnde de Daependy, l>'irmino, Paula Pdsso>~, Jun
queira, Cunha Figueiredo, Dias de Carvalho, Nabnco; 

Nilo houve expedienle. ' · . 

O· S11. PRKuDBL'iTK ·declarou qu~ oito podia baver'a~eailo 
' por falia de numéro snfficiente do Sr11. aenadore1 • 

Declarou m~siil qoe a. ordem do dia, ·para 18 era a 
·me~ma já designr.da. 

· Em &cj:uida. convidou os Sr~. a11n:adores pre111nLe1 para , 
so occup<~rem com trabalhos de commilsiies. 

EM 18 DE M.\10 DE 1875 

PRESIDBl'ICI! DO SR. VJSCONPB ])B JAOUaiY 

Sommarlo.-'Discurso e requerimento do Sr. Sil· 
veira Lobo.-Requerimeiltos verbaes doa Sr8. Jobim li 
Figueira da Mel)o -0"D8lll- no nr~ • ..-Crise da praça. 
- PnblicaÇilo dos debates. - Aposentadoria '- Li- , 
cença. · · · 

A.' s 11 horas da manhã, fez-se a cb&mada, e acharam
III presentes !9 Srs: senadorQ~, 11 !aber : viPr.oade de Ja- _ 
gnary, Almeida e Albuquerque, b~rlio de .Maman~taapei 
Cruz,- Machado, Jobim, Cbichorro, T~ixeira Juoior, Barroe 
Bllrrelo, ·barão 'de Camargos, bllrilo de Maroim, Jllf'odea de 
Almeida, Saraiva, Paes de Mendonça, barllo da Lsgqna, 
Godoy, doq~~;e de ·caxiae, visconde do llloritiba, Viftira lla 
Silva, Dioir., U cbôa 'Cualcanti, viscondtl do Rio Grande, 
barão d~ Pirapama.-Jaguaribe, Silveira Lobl), Figueira de 
Mello, viscood11 de Ai>aeté, A.otio, Nunes Gonçalves e Za· 
carias. ' • · 

Deixaram de comparecer com causa partecipada os Srs.: _ 
cood~ de Baependy, Leitiio da Cunba, Firmioo, Panla Pll
soa, Conua Figueiredo, N~buco, Pompeu, visconde de Ca
m&ráglbe, visconde de Cara.vellas e · visconda do ,Rio 
Branco. _ · 

Deixaram de comparecer sem causA partecipa!l& oa·Sra.: 
barão de Cotegipe, ,!>ar !lo ·rlo Sou"". Queiroz, F. Octuiano, 
Fernande~ dll Conh", Silveira d11 Moua, marquéz de S. Vi
ccmte, vbconde de lohomorim e VIsconde de Saassuna. 

Não houve expediente. · 

Tendo comparecido mais "S Srs. ·Dias de Carvalho, PA
ranagoil, visconde d~ Dom R~tiro, Ribeiro da Luz, Sinim
bú, Junqueira e visconde de' Nitberoby ,: 

O S11. I'RESIDBIITE ·abria a eessi!~. 
Leram-se as aclae do H, 15 e ~ 7 do corrente,· e nilo 

havendo qnom sobre ellas lbesse observações, r oram cladal _ · 
por atlprovadM. 
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, O 811. I•RESIDBNTB :-Segue-se. a apreaentaç!io de prQ- - 1.• Quanto~ indivíduos foram recrutados· n11 provlnCI& 
jeetos de lei, indicações e reqnerim~ntos. da Pnrabyh do Norte, desde o dia. 1• do me~ do Novembro 

O SR. SJtVEIU Lono:-Peço a pala~ra. do nono pa!sado até o fim do mez de Abril do· corrente 

OS T 
anno. ,, 

. 11. PRESIDENTE :- em a palavra o nobre !enador. 2.• Qaantoe forain, durante 0 mesmo p~riodo, em cada. 
uma da~ proviocia.s de Pernambuco; Rio Grande do Norte 

O Sr. Silveira LOJI)O : -Sr. presidente, AI . e ago.1s. . 
pedi a palavra para apre!entar um requerimento, 'em que. 3.• ·Qonl 0 nome, idade e estado e profissão de cada um 
solicito do governo inCormações relativas ao movimento lle~~~s rndividnos. · , ·, 
popular qne se deu em quatro proYincias do Norte, movi- 4.• Qn:1.es dentro elles toem tido bain, ll os motivos 

.mento geralillente denominado dos quebra-kilos. de~ta 11 qm.es ainda niio a tiveram. 
Não me permitte o meu est11do de saurlà entrar de ;ü.• QnMG os motivos de um tal recrutamento naquellas 

presente no ~bistorico ·e na discns~ilo dus acontecimant·> prnvincln~. 
que se deram então, tant.o por parle do ~:ov~no conio 6.• Qaantos individnos teem , sido enbmettidos a pro· 
por parte dos povos qne '8e convolcionarllm. Entrct11oto 1 ca8so em con•11quencia do~ movimentos populares denomi;:
direi que, no meu entender, não devem pMsa.r deoaper~ llll.do~ quebra-kilos ~nidos nessas províncias e OB resulta
cebidos aquelles factos, ·qtie muito imprés~ionarRm, que do~ do~Ms pror.essos. ' 
preoccuparam sobre modo a attenção 'do paiz, que ~o- 7.• Qaae! ~s eaneas de taes movimmt•IS. 
bresaltaram e mesmo profundamente abalaram o9 ani- 8.• Se ~ssas causas são in limine dasprezivais; e, no 
mos das qnatro provior.iae e!)) qun ~e der~m. · cas" eootrnrio, que providencias tem dado 'o governo para 
, Podia' entrar na analy~e dae eansn~ qae o~ prod~ziram; n.ttenaal-as ou reinovel-as. · 

podia, ainda que syn1beticameote, trazer á di.ecassão a'· 9• Toda qoanto officialmeu~ consta n re~peito do vi~ 
feição ~:era) do procedimento do gQverno nesse ne~ocio, ~~rio da Campina Grande, na Pár&byba, Calisto CorriJa 
feição' que ee toroll saliente em relação no ~cn modo, d• Nobrega; e por ordem de quem Jhe1 foi manda. do instau
baver-se com os pre~irleotM qua, Mganflo peo~o, con- ra,r o processo a qne está respondendo, coO' o compro
correram para aquelles lamentavei! ~.cont~cimentn~. Não mettido nos.ditos movimentos populares. · . 
o Caço. Uma cnu,a, poróm, ro~altp, a priori, e é a con...: 10.• Qaaritos delegados ou subdelegados militares teem 
ducta desses preddentes, qoe teero eido con~ideradn~ e 11té sidn nomeados t~m cada uma daeditas províncias no rcre
me~mo.,::nlardnados pelo govarno; :1 má c~colba do~ P.m- 1 rido período, e qnn,nto! permanec~m ainda em P.X~rcicio • 

. pregados e a falta ~e ~po:o da opinião, qne QS, r~z toma- Ro.qnriro igoalmeote :cópia integral 4o relatorio feito· ' 
rem ·Se de sustos e recorrerem a auxilio ~stranho. p11Jo commnndante ·gorai das forças que operarO.m na Para-

Essa. conducta prova que tinham fundnmento as queixas . hyb·1 do Nort~; e, em geral, cópià identica dl(·cilrrespon
levantadas por porte· do partido liberal contra e~ses ~~;·ente! dencia havida entre os prA~identee da~ referida~ P!,9Vincias 
do governo; prova qne a opinião pnb!ica d11~ províncias e o 1\'0venm geral, com relação, a taee movimento~.-. 
que governavac, niio os Msistia com o seu 11poiu. S. II.-Silveira C.obo. ' . , · . 

Depoi~ de vencida~ essa~ convulsões, 11 procedimento o Sn.· J~BJ~! requ~reu verbalmente que:'~ commi!SiiÓ 
desS~!I antoridll.des, em CtllC7.11 e c!e~~omnoidade, ·corres- d ( e nzenda dé~se o seu parecer sobre a proposição da ca-. 
pondeu áquelle ·que haviam lido em covardia ~nte~ da mnra dos Sr~. depatados, relatiu a D. Maria da .Gloria 
vietoria. · E, por via de regr~, &~sim é: os ma. is temt!rosoR e Barreto de Albuquerque Pinto, vi uva do coronel Trietiio 
covardes no combata ~ã.o o~ m~is íero.zes depois da vi- José Pinto. 
ctoria. ' 

Entretanto, esse symptorna qae apresenta 11m relevo 0 O S11. FIGUEIRA DE M&tto requeretl igualmente que 
procedimento dos presidentes, dl3 nenhum modo re~po~.:.. a c~mmissãu de legislaç11o o[erece9~e o seu parecer sobre 
sabilisados, antes gala!doados pP.,Io governo, me reco ~éria O projecto por dle apre!entado. Da sessão do .1\llDO pas
attençãq1 merece ser disco tido. Não desejo que 1\Conted- sado relativo á :~po!entadoria dos magi~trados e· bem assim 
mento de tanta monta pn~se "em que no pari/Ím~oto s sobre os projflctos que a respeito do mesmo a~sumpto apre
i·nvestigoem qu11es as. causa~, ~em que se nnalysem o~ acto sentaram o~ Sr~. marquez de S. Vicente e .F. Octaviano. 
do governo; refiexivos de~so mesmo mo~imento. O Sn. ~RES!DRIITB d!Íclaron que as commi!sões·toma-

Seohore~, eu poderia t.xpender ontr:u con8ideraçõ~~,· ri11m un. devida considEirllQãO .os requarimentos dos Srs. se
qae ju1ti6cam o roeu requerimento, todas no sentido de nadores. 
obter esclarocimento8 do governo n. o~te re~peito ; nm~ I 
espero ns informações qa6 solicito pnra com juizo s~gure~ 
poder diecutir eoses f11ctos e emittir roinba opinião em 
rolação a elles e ao procadireento do g.overno. 

ORDEM DO DIA 

CRI!ll DA PRAQA 

Envio á mena o meu requerimento. Votou-!e Bobre a relirr.da do requerimento do Sr. Tei
F?i, lido, apoiado, poeto em discussão e npprovad~ o · xcira Jooior, pedida em H do corroo te, e foi approvado. 

liF.QUll!ll~lll:NTO 

w•i<'ll informe por meio c~as 

PUDLICA.ÇÃO !lOS IIEDUBS' . 
Entrou om 1.• diftCU~!Iio e foi npprovado para pa"sar á 

2.• o parecer da me!a o. GOI'.i sobre n .publicação dos 
debates. 

_,, 
. ,' 
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.ApOSENTADORIA 

SPg~iu-ee nm 2• dl~cnss!to e foi approvP.da para 'pn~!llf 
3• a propo~iç~o da eamnra do~ Sr~. depot~dos n. •.200 cf!l 

1869 approvnndo a llpo!:entadoriR concAdid:lno t!e~elllbnr-
gador Atronso Cordeiro Negreiros Lobnto. · 

Dito do 18 do mAsmo me~ ·do 1 • secretario da camara 
dos Sr~. deputndos, remetteodo a seguinte proposição.:. 

A Mserobléa gera.) resolve : ·· 
Art. 1. 0 E' autori•ado o governo para conceder a 

Gabriel ·Antonio Robollo, porteiro do tribunal do commer
cio. o ·continuo da relnçil:o do Maranb:to. nm nono de Jiceoç~ 
com ordoJmdo; par?. "trl•tnr de sua sande onda lhe convier. · LICEN~~ 

Entron nm 2• discos~U:o o .foi rejoitada por ncb~r·M 
prejúdicadR a proposição dll. mesma cr..m~rl\ n. 175 do 
1873, concedendo ~>o conego da cntpedr~l do Mer:~nhil:o 
Arias Theori~o Alves. Sarra om anuo de JicorJcn com todo~ 
os vencimentos. • 

Art. 2. o F!cam · rovog~das ns di~posições em con-' 
trario ;, 

Pnço da Ci.\mara dos deputado~, em 13 do M!lio de 
1875.- Jlfanoel Franciico Carr2", pre~idento. - DelflKO 
Pi_nheíro de lllMa Cintra, · 1 o ~ecrotario.-João Juvui
cio Ferreira de Aguiar, 2° secretario • Esgotnda a m~teria. da ordem do dir., o Sr. p~esi~conlo 

. deu parn a ele 19: A' com missão de pen!iies .e ordeaados. 
Trabalhos dn commissiies. 

I Levantou-se a se~!,!iO_ 4,5 m:nutos depoie da~ n h oraR. 

/ 

ACTA EM 19 DE MAIO DE 1875. 

PIIESIDENCIA DO 811. VISCONDE DE JAGUAIIY •. 

A.'8 11 hora~ da mAobã acharam-se presente~ 13 Sw 
Sftnadores, a· saber : visconde de Ja&uary, barão de Ca
margos, visconde de Abaeté, vi8cond~ dM Nictheroy, vis
conde do Rio G·and6, be.rão de Maroil!l, Vieira da Silva., 
visconde de lobom6;im, Godoy, Jaguaribb, Teixeira Ju
nior, Anti!:o e Zacarias. 
' O Sr. pre~idente. declarou gne não havia ses~ão, nem· 
expediente para ser. lido. 

Em s~goida convidoo os Sr~. ~ecndor~A para M acc11 -

parem co:n. trabalhos de commil!iie~, vl~to terem !Ídll 
designado! para hoje. 

O Sa. PIIESIDE!ITB deri para ordem do dill 20 : 

A. moema já de~ignada. 

ACTA EM 20 DE MATO DE 1875 

PRESIDENTil DG SR. VISCOIIDE DE 1AGUARY 

A's 11 horas_ d.a manhã, achando-se presentes 25. 
Sre. een11dore~. a snber: visconde de Jaguary, .Almeida e 
Albuquerque, barão de Mamangoape, barão da L~gUQ.II, 
bariio de Cotegipe, Barros Barreto, Chichorro, Jngnarib~, 
barão de Camargoe, Ucbôa Cavalcanti, Teixeir11 Jnnior, · 
marqo~z de S. V1c~nte, Mendes de Almeida, viscondo. rte 
A.baet~, duqua' de Cnine, Vieira da Silva, Dioiz, Leitão· 
da Cunbr•, vi~conde de Nitheroliy, viscondll do Rio Grande, 
barão de Mnroim, Firmino, Zacariae, Figueira de Mello 
e Godoy. -

O Sn. 1• ~ECRETA.RIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio de 18 do cnrrente mez do ministorio dos nego
cio~ estrangeiros, remettendo um cxemplar1'do relator!o da 
repartição a eeu cargo, apresentado ao corpo legi~lativo 
na presente seneão.-Ao archivo. 

Rcqu~rimento de Severin-o Lourenço da Costa Leite, 
pedindo orna recompensa pela valgnrisaçlto de ·sul!. deeco
bert~ dt'l diversas-fibras texti~.-A.' commissão·de industria, 
commercio e artes. 

O SA. PRESIDENTE convidou os S.rs. sena.'dóres présentes 
para ea occuparem co:n trab~Jhos de commissões, "ish 
terem sid9 dados para ordem do dia de hoje, e a se tAuoi
rem ãs 2 hora~ da_ tarde para se lerem os pareceres qniL 
r orem apresentados. 

Compareceram mais os Srs. visconde de Maritiba, .C~nz 
Uach~do, Nooe• Gonçalves, Janqoeira, Silveira da Motta, 
Saroiva, Paee de 1\leodonça, Fern<~ndes da Cunha, F. Octa-. 
vi11oo e DiM de Carvalho. 

A' m~ia hora da tnrde, o Sr. presidente OCC,UlJO!I. _de, 
novo a cadeira e convidou os 81'~. senadores que SB acha~ 
varo oa casa a tor.narem SflUS log~re~, afim de razer~se a 
leitora do otlicio. quo ac~bavo. de r•cebel(-se do 1° secre
ta ri~ d" cumara do• de'~otado!, datado de ante-hontem, 
rem~ttendo :\. ~egui~te' p;oposta, do poder executivo: 

Augueto~ e di~nissimoA s~obores rrprefteohotes da nação. 
, -As circumstanci~~ act.oaes da praç11. do Rjo de Janeiro 
e de outras da~ mais importantes do [mperio exigem pro• 
videncias promptas e el:cepcionMs, par11 _e,.itar M graves 
consequencia~ de um panlco, pell\ falta,de meio circulante 
ou retracção do capit11l mQnetnrio. Neste intuito houve 
por bem Soa Magêstada o lmperc.dor ordennr-me qae eu· 
joitasse á vossa sabedoria e soliCJtnde pelo bem publico a 
s1goiote 

PitO POSTA 

A as!embléa geral ro~olve : 
Art. 1.0 O governo é· autorisad,, para. emittir, nté á 

samma de 25,000:000$, em bilhete~ ao portador, de váfor 
não menor de 1 O O ii), prazo do quatro a doze me~e! e 
juros não excedent~ de 5 1/2 °/0 , recebi•eis ni\R estações 
publica~, com o juro vencido, ~m pngamflnto de impostos. 

§ 1.0 Esta ·emissão Mpecial será 11pplicada a anx_iliar 
OS baRCOS de deposito, !Oh a garantia de titnlo• da. di
vida public:l fand11da, de bilhetes do thesouro da actual 
clividaflnctunnte, ou <te ontros títulos, na r alta daquelles, 
que M reputem segn roa. . . 

§ 2° Poderá tnmbem o_,governo ,emittir até igual )om· 
mi\ do moodn. corrente, para o mesmo floo e sob as mes~ 
mns garanliM, ou pl\ra rcsgnt~r bilhetos do thesonro o 

\ 

., 
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apolicea da divida publica, comtanto que a imuortaneia - expile a graves perturbaç~es e os impossibilita do obviar 
tot&l de ambas as emiuiles do exceda de 25,000:000$. ás difficuldades de situaçiloa anormaea; 

§ 3.• Para antecipar o resgate ·li e bilb6tes da emissão · . ConsideraudD que a amplitude da algumas diaposiçiles 
especial, se affiairem ás estaciles publicas em somma con- da proposta será pradeotemeute acautelada pelo governo ; 
sideravel, o goveroo fará as "operações de credilo que fo- Considerando que as medidas que_ se pedem sA:o, exce• 
rem nece~sarias. · pciooaes e transitorias, e que o governo as empregará, sal· 

§ 4. • No caso da emissão, de que falia o § 2•, os vaguardando os interesses da (azenda publica. · . -
juros da dividà publica retirados da circulação e o ca- A. commissão entende .)ne a efficacia das providencias 
pita! e juros pagos pelos bancos serão destinados ao rea- propostas dependo da urgencia .da sua decretaçlto ; e por 
gale de$_se. accrescimo do meio circulante. isso ··, 

§ 5. • O gonrno prestará á assembléa geral circam
s~anciada informação do ntio que fizer da presente auto• 
rJSação. 

Art. 2.• Sa:o revogadas, para os ell'eitos de que trata 
esta resolaçiio, as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, em H .de Maio de 1875.-ViiCOilde 
do .Rio Branco. 

Emenda feita a approvada pela camara dos deputados a 
proposta do poder ea;ecutivo, autorisando a emiss/Io de 
bilheter ao portador até a romma da 25,000:000$ a 
outrar providencia& .• 

Accrescente-se no Jogar competente : 
-A. asaembi.Ía geral decreta : · 

Arts: 1.• e 2.0 (são os d~ proposta.) 
Paço da camara dos deputados, em 19 de Maio de 1875. 

-'Ma110el Francisca Corr~a. presidente.- DelfiM Pi11heir.o 
de Uthúa Cintra, 1• secetario • ..:... João Juvencio Ferreira de· 
Aguiar, 2• secretario. 

O Sa. Tir;'1BIRA Ju!froa por parte da commisslio de fa
zenda observou que, sendo a ma teria nrgente, a commissão 
ia occopar-se della, e logo que estiveeso prompto o pare
cer o apresdntaria á meaa par.\ dar-lhH o cóovenieote des
tino,' e entretanto pedia' ao Sr. presidente que se demorasse 
até que a commiaelto redigisse o seu parecer. · 

O Sa. PIIBSIDBNTB declarou que, devendo durar os tra
balhos das commissiles até ás 3 horas da tarde, elle não 

· ·E' de parecer: 

. Que a pro~osição n. 6 7 do corrente anno entre com 
urgencia na ordem dos trabalhos e sej,_ adoptada. 

Sala das eommissiies do senado. em 20 de Maio de 1875 
-1. i Teía;eira lu.11ioi'-::-Barão de Cotegipe. 

FiP.on sobre a mesa psra entrar na ordem doa traba
lbqs·, indo entretanto a imprimir. 

Em seguida o Sr. presidente deu a ordem do dia 
para 21: · 

2• discuasão da proposta do poder executivo, conve~tida 
eiD projecto de lei pela camara dos deputados, aatorisando 
a emissão de bilhetes do t~esouro até a importancia de 
25,000:000$ e outru providencias, com o parecer d~~o 
commissão de fazenda. . 

I 

s••e••iio 
EM 21 DE MAIO DE 187tí 

PJIB!IDBNCIA DO SI\. VISCO!fDB DB JAGÚAIIY 

Summarlo . ...;.. ExPBDIBNTB. - Requerimento verbal 
do Sr. F. Octniano • .....,.Red&cção. -OanBM DO DIA.
Emissiio de bilhetes do tbesoaro.- Discurso e emenda 
do Sr. Z&carias.- Discurso do Sr. visconde do Rio 
Branco. ' 

se retiraria da ca.sa antes dessa hora e o mesmo fariam os' A's 11 horas da manhã fe -se ham d · cb _ 
membros da mesa. z a c 11 a e a .a 

, Q h - . • ram-se presentes 32 Sra. sanadores, a saber : v1s- · 
.A. 1 - o!as da tarde o Sr. ~res1deate occ_apou de conde de Jago•ry, Almeida e Albuquerque, ilariio da 

noto a cadeua, e o Sr. i• aecrehtlo leu o aegu1ote - Mamaa~uape, Paes de Mendonça, Jobim, Paraoagaá, 
PAIIBCBR D.&. c01111111ssio DB FAZENDA Barros Barreto, barão da L~guna, visconde do Bom Retiro, 

marqaez de S: Vicente, Silveira da Moita, Cbichorro, 
A. commisaão de fazenda incumbida de dar'parecer ilobro Godoy, barão de Cotegipe, visconde dn Rio Branco, 

a proposição n. 67 do corrente anno, que foi remetlida ao visconde de Mariliba, barão de Maroim, Teixeira Jonior, 
.senado pela cama r a dos Srs:. deputados, vem dar conta de via conde de Abaeté, b!.riio de Camargos, Leitlle> da Cunha, 
ena tarefa. · Firmlno , visconde de, Nitherohy, Antão, Uchôa Ca-

0 assumplo da referida proposiçiio é a propoblit. receo- valcanti, Sinimbú, visconde de C!?rnellas, barão_ de Pi
temeote apreseotada á assembléa. geral' pelo[poder execu- rapama, duque .de Caxias, Naoes Gonçalves; visconde do 
tívo, pedindo diversas providencias sobre as consequencias Rio Grande e Saraiva. , 
da falta de meio circulante ou retracção do capilal mone- · .Compareceram depois o~ Srs. Dhs de Carvalho, Cruz 
tario, que seote a praç& do IUo de Janeiro e outras dAs M&cbadn, Ribeiro da Luz, F. Octaviano, Meodes. de AI
maia imporu.otes do Imperio. moida. Zacaria~, Vieira da Silva, Dlniz, Jnoqucira, Jagua-

Ccnsiderando que a retracçito do capital monetuio é ribe, Figueira de Mello, Fernandes da Cnoba e Silveira 
um f11cto iucontestavel, cujos elfeitos prejudicam a fortuna Loho. · 
publica. e particular; Deixaram ,do comparecer com causa participada os 

Coosiderando que a organiaa'çii.o actual dos bancos do Srs. conde de Baependy, Paul& Pessoa, Cunha Figueiredo, 
dcpositos, dada a talt11 do um banco de circulação , o3 Nabaco, Pompeu o vi3condo do Caml\rllgibo. 
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Deixaram de comp11recer eem cansa participada :o e 
Sra. barll:o de .Souza Queiroz, vilconde de lnhomirim e 
v!eco>nde de Saaseuoa. 

' . 
O Sa. PBB!IDBNTB abria a seosilo. 

' \ - ' .. ·.1 
Leram-se as·actas de 18, 19 e 20 do corrente, e, nilo 

hav~ndo quem sobre alias ~zeeee . observações, foram dadas 
por approvadas. 

O 811 .. 1• S.IICRE'URIO deu co,ota do seguinte 

EXPEDIENTE·· 

província de Pernambuco, bacharel1ulio Augaeto da C11nha · 
Galmarll:el, nm &DOO de lic~oça com ordenado, para tratar 
de sua saude ende lhe convier. ' 

' 
Art 2·.• Ficam rengadO:s a1 di~poslções em contrario. 
Paço da camara · doá deputados, enÍI' 19 d~ ~.aio de 

18711.'- Manod Francvco Corr~a, ,preaideote.-Deljino 
Pi~theiro de UlhU11 C:lntra, 1 o secretario.- loão luvertcio 
Ferreira d11,.guiar, 2• eecretario. 

A auembléa geral reeohe : 
• Art •. 1.• E' autorieado o gonrno para conceder ao 

Oficio de 19 do c4rreote mez do mioillerío da guerra,, deee111bargador dito relaçlo de Pernambuco loeé""Felippe d11 
remetteodo am exemplar do relato rio dos nego cios da re- Souza Lea:o, um ao no de licença com ordenado, para 
parliça:o a eeu cargo, apresentado na actual seuiio i tratar de eu a eaade o ode lhe conier. , ' 
camara dos Sr~. deputados.-Ao nrcbivo. · Art. 2.• Ficam revogada& ai_ disposi~iiea om contrario. 

Dito dé 20, do meemo mioieterio,. remeUendo ciÍico Paço da camara !los depatadc•, 11m 19 de Maio de 1871S. 
exemplares do 2• volume ·da Synopu da Leglllação Bra- -Manoe! Francí1co Corr~a, .. presideote.:....Deljitlo Pinbriro 

. lileira, destinado! aoe membros da meea.-A distribuir. de Ulhda Ci11tra, 1• eecretario.-João Julltncio. Ferrsira 
Quatorze ditos,' da ·mesma da h, do 1•. secretario da de Aguiar, 2• 11ecretario. 

camara doe Srs. deputados, remetteodo aa eeguiotee pro-
p~eiçõee : . ·, A. aseembléa geral reeolve : 

A aesembléa- geral resolye : _ A.rt. 1.• E' o governo autorieado para conceder· ao 
padre Cassiano Bubosa d'Ailoosecà'Silva, vigario collado 

·Ale. 1.~ ·E' antorisado o governo para conceder ao. da parochia do A.raxã, na província de lllioae Geraee,-dou• 
o~eid da 1ecretarià. · da policia da Côrte, bacharel Joa- anooe de licença com a respecliY& congrua, afim de tra
quJm Hippolyto Ewertoo de Almeida, um anoo.de licença, tarde eaa sauile ondelba convier. 
com ordenado, para · tratar de eua eaude onde lhe 
convier. Art. 2.• Ficam revogadas as dieposiçil'es em contrario. ' 

Art. 2.• Ficam revogadas a~ disposições em contrario. Paço dá camara dos depntadoe, em l!l de Maio Íle 1875. 
Paço da· camara dos deputados, em 19 de Maio de187S. -Manoel Franci1co Corr~a, preeidente.-Delfit~o Pit~hei

-lllanoal Fraraci1co Corr~a, preeidente.-Delfirao Pinheiro rode Ulhda Cintra, t• secretario.-João Juvencio Fer-
de UIMa Cintra, 1 o secretario. _ João Juvencio Ferreira ·r eira de Aguiar, 2• secretario. · 
de Aguiar, 2• secretario: . . A aseembléa geral·resolve: 

A assembléa geral resÕlve : .. Art. 1.• E' autorleado o Governo para conceder um 
A~t. 1.• E' ·~torisado o governo. imperial para conceder &DDO de licença, com ordenado, ao. Dr. Maaoel de Azevedo 

a S1m1o , de Azevedo- Campos, ·vigario da rregaezia da Monteiro, juiz de direito da comarea de Barbai:ena, em 
Escada, em Pernambaco, um aono de , licença, com a Minai Garaes, para · tratar de aqa eaude onde lhe -con
r~ep~clin coogrua, para .tratar de soa eaude onde lbe vier· 
convier.· . _ · · , Art~ 2. • Ficam revÓgadae as disp.osiçiie,s ·em contrari~·. 
. Art. 2.• ~icam revogadas ae diaposiçiiee em contrarl.o. Paço da camara dos deputados, em t 9 de Maio de :1871i. · 
, Paço da eama~a doe deputados, ém 19 de Maio de lfa11oeZ Francilco Corr~a, p'residente.-De1fino Pinheiro 

1875.-Malloel Franci1co Corr4il, preeide'nte.-Dsljilio de Ulhúa Cintra,t•eecretario;-lotio luoencio Ferreira de 
Pinheiro de Ulhda Cillt~a, t • ftecretario.~Joào Juven- Aguiar, !• secretario., 
cio 1erreira de Agt.ie~r, 2• eecretar.io. · A· aeeembh!a geral resolve : · ' -

A assembléa geral resolve : Art. 1. • E' aatorieado o governo para conceder ao 
Art. t.• E' alitor.lsado 0 governo para conceder ao de1embargador José Nicoláo Rigneira Costa .um anóo de 

bnrlo de Theresopolis, ·lente cathedratico da tacnldade de licença. com todos os vencimentos, para tratar de sua 
medicina do Rio de Janeiro, um aooo de licença, com enude onde lhe convier., 
todos lls vencimentos, para tratar de sua saude na E oropa Art. 2, • Ficam revogl.ldll! as disposiçõee em 'coo-
onde já se acha. trari~.. · 1 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposiçõee em contrario. 
Paço da eamara dos deputl\do!, em 19 deltfaio de 187ã. 

Pn.ço da camara dos dep~lados, em :19 de Maio de 1871i. -Manoel Franci1co Corr~a, presideoto • ...,...Delfino Pinheiro 
-Manoel Francisco CorrOa, prcsidoote.-Delfino 'Pinheiro de UlhfJa Ci11tra, 1 • 1eéret11rio. - João Juvencio Ferrdra 
tlB UthfJa-Cintra, t• secretario. -João Juvencio Ferreira de A~!-'iar, 2• secretario. 
de Aguiar, 2• secretario. . 

A assembléa gerl\1 resolve : 
A assembléa ,geral resolve: 
Art. 1. • E' aatorisado o governa ·para conceder no 

A;-t. 1.•. E' o governo aatoris&do para conceder ao oficial da directoria geral do contencioso da tbesoaro na• 
offic111i m~Jor da eocreluia. do tribunal do commercio da cional, bacharel Antonio Pedro da Cosia Pinto, nm ·anuo 
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de licença com oa sens vencimentos, para tratar 
. aaade onde lha co,nvier. 

\. . 

de sua • fino Pinheiro de Ul'hda Cintra, .t 0 ~ecreiario. - João 
Juvencio Ferreira ·de Aguiar, 2° se'cretario • 

I . ' 

Arl. 2. • Ficam revogadas as disposi~ões em contrario. 
Paço da camara do~ deputados, em 19 de Maio de 

187ü.-Mdnoet .Francisco Corr~a, presiàenta.-Delfino 
Pinheiro de Ulhâa Cinlra, 1• secretario.-João Juvencio 
Ferreira. de Aguiar, 2° secretario. 

A' commiss,ão de peo!ões e ordenadDs. 
A aose~Pblea geral resolva : 
Art. 1.0 E' approvado o decreto o. 5074 de 28 de 

' Agosto de 1872 concedendo a Clan.dio Gnigon privilegio 
por tempo de 1 O annos, para estabelecer nu Imporio 
uma fabrica de toboa iguaes aos denDminados Tnboa de 
Vecque J. & C. 

Art,· ~.o Fieam··revogádas as dispo!iÇões em contrario. 
Paço da c~mara dos deputados, em 19 de Tlbio de 

1875 . .....-M ano e! Fra11Ci1c0 Corr~a, presidente.-Delfill o Pi
flkeíro de Ut/iÔa Ci'R.tra, 1 o ~acret&.rio.~João Juvencio 
Ferrsira de Aguiar, 2° secretario. 

A assembléa geral resolve : 
A.rt 1. 0 E' autoriaado o governo , para c;.nceder . no 

Dr. Mano~!. Pereira d!l Silva Ubatuba, privilegio por 30 
aonos para <~fabrico ·e venda dD exlractum carnis, pro• 
dueto de sua invengão, e bem assim isaoção de dinitos 
de importa~!lo para o~ materiaes, macbinas e ferramentas 

. necessarias ao aso e_consnmo do m'smo fabrico, fixando 
o governo pteviamentd. a quantidade .e qnahd&de dos 
objectos favorecidos com aquella ise~gão. 

Art. 2.0 Revogatn-so aa disposições em contruill. 
Paco da cama.ra dos deputadas, em 1 !J de Maio de 

1875:.-Mafloel Francisco CorrAa, pre~idente. ~Delfina 
Pi11heíra de Uthda C intra, 1 o socretaxio. -João Juvencio 

A: commisilD de instrucç!to publica; . 
O Sa. F. OcTAVIANO requereu verbalmente dispensa do 

Jogar, de membro dll coinmiss!to de orçamento, para que . 
COra nomeado pelo Sr. presidente, visto os seus incommo-
dos de saúd.:t não o permittirem. · 

o Sa. l>RKSIDEI!TE nomeon . O· Sr. Dias de Carvalho 
p~ra sobstHuil-o na dita commissão .•. 

Foi lida, apoiada, posta em ·discussão e appro~ada a 
seguinte 

IÍKDACÇÃ.O 

Emenda approvada pelo senado á proposiÇão· da camara. 
dos depotaaos de 29 d11 Setembro de 18G!J, que de.clara 
que os. cidadãos bra8ileiros doutore~ em medicinfl por ra- . 
cnldad~s e!traogeira~, prestado o exá'me de eo1Ilciencia_, 
poderão entra~ em concursu para oppositore~ e lentos das 
faculdades de medicina do Imperio. . . 

Aa·art •. 1° in fine, accrescento-se: na fórma dos esta-
tutos das me~ mas faculdades.· · · · · · 

P•çD do senado, 21 de Maio de 1875.-J. J. Teixeira 
Junior. -Marque: de S. Vicente. -F. Octavia110. 

ORDEM DO DU 
·-EMISSÃO PB DILUBTES DD TUI!SOUliO 

' 
Entrou em discu!•ão o art. 1• .. da. proposta do poder 

executivo, convert1d:• em p'rojecto de lei pela c·amara. dll~·:· 
deputados, R utorisaudo 'a .emissão de bilhetes do lhesouro'. 
e outras proYidencias, com o· parecér da· commissãD de: . 
fazenda. ', 

Ferreira de A guiar, 2• ~~cret11rio. O SR. ZA I!ARIAS principia o· sen discor~o, · observando 
A' commissão de emp~e:tas privilegiadas. que a propoa:a que se· discute foi apreseatada pelo governo 

n~ intuito de Temeditlr as cons~qqencias da nma crise, 
A. asliembléa gwd resolve : cuja re111idade, diz o Sr. ministro da fazenda, e!tá boje 
Art. 1.0 Sib concedidas doaB l,oterias para · conclusão incontest~volmente provada. · 

d~t.s ·obras da igreja matriz da ~idatla da C:~omp~nha, pro- Em conjanctoras graves como e!ta, G8 ·governos que Se" 
vincia da Jllinl\8 G~raes. · · · respeitnm e sentem-se apDiados na opinião pob1ica, adop-

o F' d d" · · ; tam nm de dons methodo8. Se o negocio é urgente, se A.rt. 2. ICllll revoga as a~ 1epo~tcões em contrano. . 
1 

d . . · t é. d .. b"t. t 1 , • tra. ~-•e • um pantco, 18 o , e·um mu·•o sn 1 o e Ave:!: 
Pl~o d& came.r;o do~ deputailos, em 19 do Maio do sem rundamentD, o,governo provô de r~medlo, nilo cruza os· 

187ü.-Manoel Francisco Corrêa,. pr~sidcnre. - De/fino braços, e opportonamente Je'a. au parlamento o conheci
Pinheiro de Ulhúa Cintra, 1° secretano.-João Juvencio meato das medidas que adoptou, ~olicitando om bilt de in-
Ferreira de Aguiar, 2• secr~tario. 1 demnidade. Se, poróm, a solução nll" ó tilo urgente qoe 

A' commiss1io de fazend 11• não possa 6sperar algum tempo, a prGvidencia invariavel 
dos governos qne .~e as ti r: am é apresentar ao corpo legis-

A assemblé<l geral re~o\va : tativc, mórmente ·;'e elle está reonid~>, a mod'ida ou as me-
Ar!. 1• E' o governo autorisadu para lll'lndar admiUir · dida~ que jolgaru'indi!pensa.veis para debellat_a ciise: 

a exame das materia.s do 1• anuo do curso pllarmacentico Trará dou~ arestos : um extrariho ·o o outro domes-
da faculdade do medicina do Rio da Janeirn o e3tudante , tico. 
João Fernandes da Costa Santos, l!epois dd h;1bilitado 1 • Em 11 de Maio de 18Gti o sonado sabe que a reserva 
cm hiato ria (l philosophia, unicos prep:~ratorlos que lho do Banco de Inglaterra ficou. reduzida a f. 3.000:000 e 
faltam. : todas as probabilidades militavam no sentido da que o 

Arl. 2o Ficam rev.o~'adas ns disposicuos ~m cootrnr· , I banco no dia ~egnifl!u não podn~il1 re1i!tir ás exig~ncias 
" • . 

10
• a qud t.(Ó onl;w llL,·ra face. Iu!tllfJ.t!o das occurrenclue, o 

Pa2o du camara dos de9utados, cm .1!1 r!o lllaio d~ guVIlflh• iugiez jlruv;dtJ;lCWD,· ·l'ur um~ ctut,l a~signada 
1871'.l.- Manoet FranciStcO Corraa, pr~sidoutu.- Dcl·. !)Cio conde Ilus~ell e o·Mr. Glndstonu na ·noate desse 
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mel!illil dià: 11, permittiii-se ao banco nma emi!~lio sup- p_o~sivel,· para conde';Dnar. Sempre dublo,: o aobre pra· 
plemlinlar de nolae. Era lado quanto queriam do. govero~. stdeole do conselbo qatz andar a doas cartiahoe. ·Tomou 0 
Fez-se ll!eo por uma carta aeeigoada por dou, m1nietros ll .a1bitrio, e lá esU. no tbuoaro a. faze~ fornecimentos, ·lendo 
fancciona.odo o parlamento. ' · entretanto pendente· do corpo legislativo uma propoetã. 0. 

--
\ 

I 

o governo inglez t'evé raziill. Se se lev~see para ~a· qoe rêeullil . d'~hi ? O deear para ae camar11. Se as 
c'amara~ 0 Jobate sc~re ae causas do susto ou do paóico, 1:amaru oilo 'discótom, se diJem amell ao .. qae o . governo 
augme~tava-18 eeee pfnico e uão ~emediava-se o mal. '. • qo~r. ao que ,ralá fazendo, sem qoÍI os representante~ ' da 

Providenciou e I~ vou an coohectmenlo do parlamento n unção ·saibam ·pre.cisamente 0 que é qoe t~zem ·e jlreteudem 
me·dida que adoptara, a &bber: a emissão soppltmentar. faze~, 118 caparae tomam impl_icit~meole à responsabilidade ., 

, . · • de om.a propoat~ m~ concehtda ,e desaatr~sa; 'o governo 
· O ~resto dome!tico é este : ' . .. . 

1 
arra,sla á,r.utn~ tnevt~avel ~ate .~esto de concàit_o de que 

.'Ém t8ãS o governo, leve, razões para crer,qne .. o.s.doae. deve gose.r o ~~rpo leglsla~t~o·,·. Querem que ~ .esta' 
bancot, que então existiam. nesta. praçâ, preeis~nm u~gen- ~ropo~ta apressadamente redtglda. pelo .nobre presidente 
temente de meio_ circulante. O Sr. José Joaq'!!_lll R.odrtgues do ~o.ns~!ho e sob a inspiração. do m.e.d.o, ljiJe Ji •.!' peio,r dos 
TorrP.t, depois visconde de ltaboraby, reRolve·u empreet~r coo.s~Jhelr:oe, as c;•mar11s m_odaa e qu.edas. digam. ameli. E 
repartidamenle a. _esse~. _dona ba_ncos 4,000: 000,_ em,,bl:- j~plns disso,_ o que r~starla pa~a qnem' appellar, ' Quem 
lhelell' dó theiouro com "as caulelae e segurança a qoe deputa fica para ouvt_r .~s qoe1xas do Plll1 . quando o.nobre. presi,; 

. o orador fará re(ereocia. ! den_le do conselho tiver dado com a thêsoar\í em vaia:. 
Sabe-se que em Julho daquelle anno á assembi'éa g.erál bá'rris, pois está em caminho disto ? Quando .tlvor cavado 

fonceionava. Todavia o govlira'o tidoptou a medida,_lev~a-a " ruioa do tbesoero, de qaem se queixará o povo ? ·. 
ao corpo legielaÚvo tdoi redozidi ao decre'o legislativo' . , I Qoem iem neite pa.ii: o ,direito de qu~ixa 'l A. cama~& ? 
de tli àe Julh·o daqoe\Je aRDO, . : . /(~amara ,não, porq~e &SS8Ílli~ s.em diSCUSSãO j. o .senado 
· o governo aclu!!.l, porém, .nenhum ·deues expedtentes não, ·.porque as!eonu sem dteenlir. Porta.n&o ae camaras 
adoptou,' . • . '. ~ . siio conniventes,- siio tão más)nterpret~s ,da

1 
opiÍlillo pu-

Se.in remediar immedlat,ameote 'a cme, que dtz exlsllr, bhca, como . o proprlo g;overno. Sa_criOca.m por este me• 
foi apreeeotar á camara lemporMia uma proposta, que tbodo a um governo caduco a antoridhde_do parJamenlo, 
condsle em autoriear a emissiio de !5,000:0001 ou em qoe é a uoic~ .t~sperno~a d~ s~lvaçllo que- temos. · 
bilhetes especi•ea do thesouro, oo em pàp~l moAda, :p·arit · · . 

b • . 1 bl Os :3fts SAR.llVA B F1GURIR.l DR MELL'' : -A,·oi· ,: 0 • fazer ewpr<etimos eo ca~aç .. u ou re•galar apo 1ces ~ - , r 

lhetes do thesouro. Sàn os Oous meios· que o_,ocbre mi- O Sn. ZACAa.·r.is :-Se as camaras d1oi:o'tein, abi está 0 
uistro i~dÍC& na proposta,,., eontiuú& a ín~ica.r C~lno i;IBDI.to j .·o orgão da. impré~~a ~que ~~tá feitl) COIQÍO go..: 
nlvadores da crise da praca. Ao m"smo tempo, por~m, veroo·'oesta cruzada de emtasilo, trai~ mal aus 'orâdureà 
o. nobre "Diioislro' abria . no tiuisoi!To uma o'ffi~ipa 110 coo.;. qne tomam li palavra para discnlir este ll!ÍslÍmjitó. . 
certar bancos. S. Ex. lá . estava, e e e tá razeodo empr~s- Uin · nobre deplita'do pela proviocia ·do .R.io de Janeiro'' 
limos antes da proposta pae~ar _e dando aôxilios,~ ~llo qae rompe~. o -~~bate de~ ta proposla. ita_ cam~~a .~ 9ll& fe~ 
precisameote nos __ termos da propoela. A proposta aoto!ua um bello dtscorso, foi ·tratado de'Jledagogo: da parlader. 
0 governo a e_mittir bil~ete~ ou JÍ~~el moeda, para em- N•toralménle o orador h\ de ter cbuiOeaclló molt~' peior 
prestar aob caução d~ &nulos da diVIda pubhca ou res; porque discutirá, esgotará 'todas r.s àaail vezes 'de ·discussil~ 
gatãr npolices_ e _h,llhetes d~ ~hes~~ro ;_ mas o governo nesta maleria. . · 
está applicaodo o product~ do empreeumo ~e Londres, E,· qo11ndo a impreiisà que -~poi~ ao o~líre pr~sftlente 
para · adianlall!ento,. aos bancos • Se ,passar. ~ Pl ~poli~, 0 do eonsdbo,_ ~mesquinha ,assim o digno representante d1 goYÍirrio de coilformtda-de com ella ue .emllllr bilhetes 8 uaçilo pela provincia do Rio. de Janeiro, jutsa 'o 0'rador do· 

. -piiJ:ef'; 'm~s já a applicoo, emb'ora por algum t~mpo, jã MllU dev~r ~provei lar o_ eiuejo para. tecer-1~~ nm elogio · 
listá fazendo eniprul1mos indepeodimttm·8·nte da · provt- 1,ela pllctencta .e ~l6Cernlmento c_oiD que desde ,o p_rincipio 
dencia hisitilativa, que. iloliéitou • do anoo se tem dado ao lrab41ho de __ 11xaminar o, qóe vr.e 

Por que ríu:il.o o nobre mioietro da fazenda, ao menos 1,oJas flnaoças;· de comp,ulsar _os documentos do tbesooro 
umà vez·na ·ena vida, não deliberou-~e a assumir a posição p~râ niostràr fJUe .a tea.d~ec_ia; do governo a esbanjar ullo 
que cumpe&e a ·u~ .ministro qu~ e~ propõe a deb~lla'r; uma 1-m limites, &O pmo IJUe e-crescimento das rendas 'é muito 
Crl·&e' destas Y A."reseohsse a,o .. s 5eaa col_legas DID eoDJUDeto · · ' . · 

r 1 • , . d d pBqueno. 
de providencias,_ ioí:loindo, 'ali . .' q~izésse1 emprestimos ~a e . . 
jA applienndo-ae a eele ·fim o' prodnclo da 1oa oluma O Sa. Suuv.l :-Tolit feito com isto ·um bom ser-

1 . 0p'eraçlio 'ii e 'credi~o _; 
1
ou1 decrot~odo -~. ~mhsito_ de ptpel viço· 

que s. ~x. ~bamoli.-moed.~ corre~.W; com rneeto _de pro-: O S11. Z&cAilus :~Tilm feito tim · bo~ .. aÚviÇ'o; màs é 
ferir a 'palavra papel-moeda. Tomasee eM la deliberação, pedagogo, palrador. • . Mas qaem provocou a· parola 
palllicasse-a mollida com a a~sigoatura de seu• collegaa, qa8m provocou a pcda~to~ia Coi qoem aprilse'ntou um~ 
eé' 0 gabinete Casse cll')laz deste ucLo de energ1a, · ~_lle que propostll de1tae para 'oiro iier 'iliscutida. 
está divergente em, questões tmportllolee • e d~pols · aub- O 811. Sl~AIV.l :~Para destruí~ o pani~~. 
mettosse ao cooboctmeuto das camaras a 81111 medida, 
pedindo 0 bitl de indemnidade. . · O Sa. Z•cuus :-E;sejoroal, pordescuido, sem davi-

Mas bem ou mal, ftze~se correr taes provideuci&S sob da, em artigo odttorial de btnlem, dizia :'. l'aesou na ca
srià i~meiliala respoosabihdalie, deixando . livro a acçilo mara. a proposta e vae para, o senado para ser eaoccio
du camaras para censurar ou apptovat; e 'at'é, se fosse nada.» A palavra traz ,um equivoco, porque só a maguladfi! 
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ea!lcciona. Mas o sentido da pbrase é urdadeiro: vae 'b~m do estabelec'imento em ai •. O n~gociante nlo precil& 
para o senado para passar ria chancellaria. O sanado que de protccçlio; 8bbe li1~ito b,em o que faz; mas o publico, 
é de ba muito tempo, senão a cbaucelln.:•i~ pOl' ou!le o (;O- <rue concorre com os· seus depositu, com o: seu diobeiro 
ver no faz registrar oe actos oue obtem ds $e os amigos na ' áqnelle~ e~labelecimentoe, 'precisa de~sa o~callsaçiLo; nilo 6 , , 
camara temporaria 't • · tntella d,n estabelecirneoto, é do povo em geral. 

Ha as mais justas qoeixas, portaoto, dos oradores da , . Qoaodo -desde o principio .do anno o orador dizia ao 
camara temporaria e da vitaliefa contra o governo, por- nobre presidento do conselho que os bancos não ilim bem; 
que apresenta nma proposta para discussão e obriga~oe S. Ex. declinava de todo exame, fugia de toda a obsena
a não fallar. O orador, attendendo ao. bem pablico, poderin çilo ·a eete reepeito, declaundo qoe a eaa miull.o limitava
com os 1e111 amigos ab8ter-ee da di8cauilo, ee. o governo se a conceder a licen~a .e pouco mais, e nada tinha que 'fer 
fielmente fitesse depender o seu proceder da adopção delta com oe eelabelecimentos bancarios. · A:gors, de repenta, 
lei ; isto podet·ia influir na ena resola9ilo. M11.s, se o lenata-se do11trina inteiramente divern, desc\bellada,_ diz
lheeouro eetá· auxiliando 01 bancos, para que esta ab- ~e que 08 bancos s!lo tutellado• do governo e, como íÓt•l• 
etenç!o ! O· nobre presidente do conselho tem ·eshdo con· lados, qoerem empreatimoa, querem qoe o governo 01 
.etantemente no theaouro, excepto no dia em que, de5encar- auxilie I . · · 
rilhando um trem da estrada de ferro, S. Ex. pelo inr- Se moitas outras sociedades aolicilasaom eete favor, 
lincto de aua;iliar~ Já..apparecea com um vl~ro de arnica a 1eriam despedidas; entretanto. 0 principio era 0 meemo. 
soccórrer os feridor, eegondo noticia a gazetilbá do Jornal A. as11oci~ç!o que foncciona por meió de 8 cçiJe8 com o. coa
do Commercio. · eentimento do governo. sujeita-se á. eaa ftecaliaapilo e en-

J'§. em uma ootra diecoss!o enunciou o orador o seu tretanto nenhuma dellas solicita auxilios. 
pensamento a respeito de 1occorros t>. bBJJcoe. Dieee' que E' preciso, portanto, c,ontinúa 0 ~ 1·ador, combqter de 
esta idéa é erronea e perjgosa ; dirá.. hoje que é uma ma- frente esse falso principio a qqe 8e tem recorrido, que 'fem 
nifestação de socialismo. O socialismo consiste em julgar e'terniear a de~graça publica, porq11 e, paseando ellP, daqui 
o governo que ·póde dietriboir os dinheiros dos ,particn- a meia duzia de annos, o m1ll se reprMaz•rá em maior es
laree co'ªo entender, como !8 os individaoe não tivessem cala, e ei•. 08 bancos a baterá. portl'. do.gijverno, a dizer
propriedade. lbe : «. A. vossa tatella ; estamos nae circomstanciu de 
· O goveróo eonslituf•!e o grande distriboidor dos fa- 1875, queremos emprestímos.» Está o go'ferlio bem servido 
vores, exigindo do contribuinte dinheiro nil:o só ' para as cum esta theor'ia 1 · · 
oece's•idades urgentes do Estado como lambem para con- · , 

b I Capacita-se o nobre preeidente do· conselho • de que a. certar ancos e eacórar em prezas. mal paradas.: e to é om , . 
verdadeira eocialiemo, dootlina perigosa, tanto mais qoanto l!rovidenc•a qne eulicit& vae por termo por .. uma ~ez a este 
os joroaes que propagnam pela emissão de papel-moeda llagellll ? Nilo ; 0 mal coolioúa, e maia ba de recradeecer, 
diJem aberhmente (agora que· eatãó urgidos pela crie e) desde que se firmar 0 prlncipi., de que os bancos s!o ta
que o governo 6 o tutor do•' bancos, accrescentando entre tell&dos do governo, e que 0 governo estA conetit11ido na 
parenthesis um dos artigos : cantes não fôra.» obri.gaçilo de 01 soccorrer .A co1ta do theeouro. 

E, pois, quando 01 eeas pupillos euão desartánjados, Não ha exemplo de 0111 procedimento igual nem no p&iz, 
em apuros, é obrigaçiio do governo ir em eoccon·o delle1. 1Eiem fóra delle, ao menos nos Estados bem go'fernadoi. Na 
Este principio é' t11nto mais· perigoeo qoanto, 10 pauaese ·~amara o nobre presidente do coneelbo e no eenado o 
incolnme a icléa de _que ' o g~verno ~ne soceorrer os illostre eenador pelo Rio de .Janeiro, afllrmaraín que linham 
bancos, quando alies, por mere ileearranjo de ena direcçllo, por si o exemplo do goferno inglez. · 
ficam em apuros e nlio por um Cacto n ~lavei, estranho á O nobre eenador qne redigin o parecer da commiulo e 
lUa vontade, n!o lê ol~rador qoal o motivo porque seriam o l!Uignon em primerro logu, diue que em 186& Glada-' 
privadas do mesmo favor qoae•qner sociedades anonymas. tone e Rossel uilo hesitaram um momento em determinar 

Ae sociedades de navcgaç!o, aa· eociedades de tecidos, que o B.anco de Inglaterra •aspead,eue o pagamento eoi 
todas ellas e8t!I.Vam no mesmo CMo. ,ouro. Se em verdade · huuve.ae ease exemplq, ftcaYa de 

Em q~e 111 distingue um ba.oco de depositoe de uma certo jnstiflcadó o parecer do nobre senador; mae.&al nuoe,. 
simples casa d11 commercio.? Nisto : a casa de commercio aconteceu. Na historia daa crisea da Ingl~tera, ou aPja 
eatabelece-se, registra o seu contrato, paga impostos ao escripta por ·inglez ou por francez, ·o nobre seoador nlo 
Estado e Cnncciona com os seus capitaea. Mas, desde qqe ba de encontrar qoe em 1866 hou•ease auspen1ilo de pa-
ae trata de ama sociedade, cujo c&pitd se divide em gamento em ouro. Deede 18U nonca mai11 houve suspen
acções e por coneeqnencia póde reunir ama grande somma são de p!ganiento em ouro na IagiPtllrra. Deu-ee uma· 
para.servir a emprezu, intervém o governo, nilo como f.lr~ode crise em 1847; ·outra em 181t7, a terceira em' 1, 

tutor dessas associações (erro fatal), ID&! como tolo\' do tíHli, ,e a quarta' em 1866 j -nUÓca,boate IU~peneilo de 
poblico em geral. pagam~nto em ouro. · . . 

A raça iogleza, o tel{ government, não precisa-desea . · A medida Única que nePsa emergencla os governos in
interv,,nçil:o; querem DO emtanto qoe IJ,. raÇII latina ~e gi~Z68 IOOIQ lldoptado1 é permillir 11m11. eJIÍiaail:~ Sopple..: 
accommode com a ]Jrotecçil:o do governo, mas protecção m•ntar dB bilhetes. · -
ao grande numero, ao povo, ni!o, consentindo que qual- Na I,,glaterra o b~nco· só, emitte sobre nlor re/\11 dllndo 
qnor forme um estabelecimento destes sem qoe peça appro• ~1m_b1lbetes qn"nto h11. em soberanos nos corree da repar· 
Yação, &em que se enjeite a certas regras, ~ liacalisaçiio li~ilo de em1eao.o, e mais aobre a divida do goteroo, que 
~-o govt~roo, fiscaliea~il.o que é a bem ,do p11blico e nlio a • ~ nda por f. 15,000,000. 
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Eitc~ptoada, portal'to, e~sa quantia, que serve de base á ' " ~rt. 2.• O governo fiel autorisado para permiltír 
emit"ilo com a garantia do 'go,erilo,, além do ouro qut qoe os mencionados bancos, em· aobstítoiclto da sua emi!lsiio 
exi~te oo1 côfrea do banco, nll.u ae emitte nem ama libr~ ~ctual, emittam l'lm 16trM, á vhta' e ão p'Grtador, até a. 
em pa'pel. · importaneia de 6,000 :000~, que aetá dividida. entre 6lles 

Mu nessas criseue tem entendido, talnz erroneamente, na razio de seus Condoa eft"dcli•amenfe re11.ihlados, incluida . 
aer um bom remedió p11.rA o1 Cregaezes do banco qae te em ·a ~oantia q~e lbeil,tinr •ido emp1·estada, em virtude do 
receio• de nllo /acbtr notll.a, que o governo conceda amA arugo .alltecedente. " · . , .. 
emhallo aopplemenhr. Esse remedio, como o· orador já De sorte que' o empreetimo em bilhetes do theaoaro 
dieee, roi comparad.o a uma garrallnba de agna da Conte, esliagaia-se ímmediatame11to .pela cilnceael&o da emhs!o de 
que só cara. a imaginaçlto do doente·. Disae~am o conde bilhetes ao porbdor, qne o gneroo ftzeaee, pQrqae baqaelle 
Rtuaell ·e Gladetone :~este. remedío imllginario,é preciso _tempo julgna~ee aolorisa~o a iuo. (la~&doJ,: · · , · · 
para applacar o panico;. mu nilo ee usou da aatorisaçll.o. ··" § t.• A. e111iasllo será caacioaada por lgoal, valor em 

Em t81S'7, por exemplo, o govérnn autorisou a emiea11.11 metaes preciosos, apolices da divida publica, ~éndo to-
"'' de mais :f.t.OOO,OOO, e o banco aomenteemitlío:f. 900,000 madas ao p&r 1u de G •;., letras do !besouro, bilhete• da 

eom a co11di9lló de lev•ntar a 111a t~u. . alfa11dega com o desconto corre,pondente • ao prazj, do 
. Qoe comparaçllo, pois, pó de buer entre o qu3 res o venchneoto, e titolos de credito' particulare• ccim boàs 
gnerno ioglez e o que aconselha o no~eo governo 'r Se ba garantias compu_tadoe pot metade. do seq' valor. Ena· 
diepsridade profunda entre o. ayst'ema monetario de·. um cauçllo aerá, d~positada nas casas 'dos proprioe bancos, .. 
paiz e de outro 1 Alli 11ilo -b& _..corso (orçado, e a provi- e.m corres, de cada l~DBI, será clavicnlarhi am flsc&l oa 
deocia qae 16. ae adoptar, nunca é para eehbelecel-oa; ·aqui commieeario nomeado pelo mioietro. da fazenda. .· · 
ha O corso (oPCildO. , ' § :\.•. 1 emÍ!&lO Dito pl'lderá BDf appliçad&', lleDii:O ao 
· O qae teenÍ feito, portanto,. a!Jllellee ilhutres estadist~~ desconto .de le_~ras eommerciaee: pagueis neeh _pra11a, com 

fnglezes é mais por colltlescendencia ·com um erro, IJI!~ doaa firmas della pelo menos, e cujos prazos n!o excedam 
tude a desapparecer, do qoe por nrdadeíra nece,sidade à 90 dias, ao de letras do thesouro e aoé da billletee da 
da eírculaçllo. ·Compare· se eate procedimento . com a•íandega. . 
qaalqqer. me4idà de· am governo, qoe a pena~ possue o 11e- § 4..• Qs bancos. serllo obrigados a realísár suas letras 
cessaria p11ra aa eaas despezas, e abre o a cofres a diatrL m moeda eorreote, eo11aenando 3empre pata este fi·m em 

'buir a ·esmo por.amigoa e adveraarios (maia .por a.migoa do Co(re llm (ando disponível, DllDCa io(erior à um terço da 
que por adveraariesJ, e veja-!e ae ba algnm11 paridade ? respectiva emissltó. : · ' · 
Nito ba. § 5. • Entre os limites de qú&tró rnezes e um &na o, 

o· sr. viscoodo de It•borahy om tsrss antorieon o em.~ o g?verno ~~uc~rá prazo, lln~o o 'qual aearao de ·nea~um 
. . . etl'Bito a11 dtsposlcil'es desta let. » · 

presumo. d~ 4,000:000_., repart1damente peloa.ba.ocos ~nt Esll& co11cess1IÔ era momentanea proaegoio o orador 
e11Uo Bllllr&m. ~ . • . · ' • · ·' 

E 
· . · · ir era paesageua, porque era logo' absorl!da pel11. em1ssllo 

. s~e. docllmento ê uma eond~mua~ii.O do pr~ce tmento temporaria que 18' dava aos dona D&IICOs.:.Entrava entlo 

Rd~ dBis~lpolo deased graod~ eat~d1111la, 0 nq~re VIse~ lide ddo ao plano do illu~Cre ministro formar am baoco de emí1s1o, 
10 raoco ; eue ocnmeoto a.tee a IJDflm era o v1scon ~ (i • 8 8 'I . · l b · 

de Itaboralíy, o horror em que alie tinb~ o papel~moeda. COzt!O, 01 ? aaeo do .. t·ast • ' 1'to que po11co pape . aVIa, -
O orador ne ler o deereeto de 1lS de Julho dt1 18H3 in' e~ ouro Jorrava ~ rd"o na IIOS~n praça. Qae co.m.paraçlo,. 

d . . ·. · . d · . poli, h11 eotre o que p~leode fazer. o . nobre 111111111ro e o , . 
vuea o pr1me1rameote pelo Imprensa· s~ctarta · a emJsello qll• ~8, e- IS"3 m m· 1· 1 · · ,. • · e co · · d · b d Q " ~ ... u o 10 s ro que lllves,lg .. n, qa . -
·~~ eleJa qae 0 sena_do vota. torto eoglo a a~ente e de~ nilcci!l os lactoe, qoo legislava, altendéndo a certos eeta
pols pelo· nobre. pres1dente ~() conselho na dlsco~sito da beleei.mentos do credito, nP presnppoeto, . porém, de erear 
eamara. Mas ' 8Ja-ae 0 qoe ,diZ 0 decreto {Za~&do) · am escabeieeimentll maior, para dar ao Imperit um banco, 

·" Fica. apprnada a delibera~o tom~da pelo governo á eemelbaáça do da Inglaterra -e 4t da FrJJo~a ! . · 
de emprestar a.oe doas bancos desta C6rte em bilhetes do Qae compuaçllo ha t Era melllor nlo .. citar esee de-
tbeeonro, ·eob C&IIÇão de apolicee da divida publica, a creto. · · · 
qua"tia qne '(or iodlspensavel para suprir a. deffieieoci• Aqnelle gner11o dizia : ha de6.cieneia, e porque ba 

· de dinheiro qqe' a praça do Rio de lllneiro eatá soft"reado deficiencia de meio circlllante, tome o banco .& e o banco 
acraalmecte,. contanto qaA a eomma empresta_«ll' nilo e• B _bilh~tes do theeoaro, cousa equivalente á moeda par~ 

. elne, a mata de 4.,000: 0.0.01 podendo taee bilhetes. ser aat1sfazer aos aeoe compromissos. Agora o 11obre pr,eai""' 
re~b1do11 com o respectlvo desconto na.s esta_ço-ee pu- dente do c9nselbo 111lo asaev~ra ia~o ;. nllo é. capaz de asse
bbcaa da Cc1rte, na razllo qoe for Iluda pelo miGietro da verar, foge da questão, dizendo que ll81D na pratica nem 
faseada .. » ná, aeiencia acb.a meio' ue averignu se na prapa o' meio 

Mu nesee an11o havia defteiencia do' moeda-papd, circulante é deflciQnle oa não. O Sr •. viJcoude de 1&11• 
como o 11radCJr provará depoie; o ministro da Cazenda de bonby linha qm criterio e o indicava. . 
e11tlo, longe 4e imitar a dubie~ade do Sr .. presidente do Tivemo~ em 186& ama criae mais auaaladora do qoe a 
coneelbo, q11e. ha .quatro 1111noa affirmava que era escessivB actual, e . do. que o orador fói te1temanba ocular. Era· 

' a emlsslto 
1
do p~pef~moeda, e hoje di~ qae nilo, alllrmav• oma revolução 1111 ~as ; eram oadaa de povo a dirigir-se 

e ~mrmava ma1to bem, que er!L deftc111111e o papel, e, de- áe casas doa banqoeuos a pedir o seu dinheiro ; era uma 
batxo deite pontq de -.i,~a, aatC!risoa qs empr~stlmos. qnestlo 'em que estua interessada a ordem publica. Talo 
(leltdo}: ', . - d~tro~ dias, por~ue darolj. ~alllO q~a~lo dqrtJll a crilo' dQ 

' 

--· 

:. 
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banco Soato e outros, que Coram tentando 
aos apoz ootroa quebrando. , auxilin.r-ae e j pode dar ã logica leia diveuu daquellae que todq' •e· 

Mas o governo . de então sem .~xp~ri~u.cia, goveruo Ji. 
ber~l, por~oe aq~1 a experieoc!.a dos · n~gocios, d'a .sabe

, dorra, 6 mouop~lro, pertence ao partido coneervador, o 
• governo fez murto entllo. O orador reprovou alguns do~ 

ee_us actos; mas o que praticou o 'governo de erillio '. 
DJs~ensou,, por ere_mple, o vencimento das letras em cérto. 
perrodo. E ·Uma ~rapensa da lei ; o governo na aúseocia. 
da11 camaro1 podra fazei-o, sujeitando seu acto a aopro
vaçiio do corpu legislativo. Desviou 'do juizo cornmercial n 
questão, par~ entregar as casas banc~ri11s a uma liqui-

. ~.~çilo em que Jlgnravam deputados e senadores. Era· um' 
drspensa na lei,. Cez-se ; mas não houve idé11 de se em
pre~t.l!or aos bancos. Seria a queb~a naCfPAJia ocer.silto de 
elltuto.! m.ai11 funestos? Isto é, os lii,OOO:OOO~ por qu~ 
era respoosa'VIll á praç" o baoqaMra Souto, estavam menos 
segoros do ~ue os 9'7,000:000$ co111 que acaba de ee 

/ ~eclarar fallldo o nobre visconde de Mauá ? · Certamente 
.-ue não. 

Entretanto foi o que o governa fez · não teve a idéa 
11em sequer houve !oggeat!o . de abrir' os cofres publico; 
para emprestar; eue socialismo Dlio ao adoptou. O legi!
lador. approvoo o qoe o governo fez; o ~overno di~peuoo 
lia _lei como· na Inglaterra, porque, !egondo a Jei rl!!slri~tá 
~lh! n~o se p6de estender a eDíiséA:o além das áaal blue' 
Já J~rllcadas, podendo, porém, o governo intervir· u au
aen.cta das eamaras ou . com ellae presente~; para dizer : 
emrtta~se um pouco mars. Mas abrir os cofres e dizer: 
venham ?B amigos,. venham aquelles que estiverem· em 'ín~
lhores crrcumsta~cra~ para rece~er6m o seu quantum de 
favor, nunca se v1u; niio ba pelo menos exemplos no paiz. 
, O orador passa a co·o8iderar a proposta. Fez estas coo• 

llderaçõ'ee gor~es para. responder a alguns a r gume o los e 
allegações da llnpre~ea a.buiJados pelo nobre presidente 
do conselho e pelo drgno senador p·ela província do Rio 
de Janeiro. · 

Se o governo propõe remedi o a um lll3l, coj a exieteacb 
e~le aUest~ e dep/o~a, ~ precia? que este. mal seja coohe
erdo, detioufo. ! pnmeua obrrgaçito do governo é. dizer : 
«~ mal 6 este, tem taee proporç!Jes, e o remedio que in
~rc? é este• ; en~retanto, o nobre presidente do con1elbo 
mdrca remedlos, · mas niio quer demorar-se na diecuull.o 
do mal. Qoal é o mal? • 
. Diese S. ~x. na ínt~oducção da propost11 (lendo): " As 

cucanutanclae . a~toaes da praça do Rio de Janeiro e de 
o~tras das mars lmpor,tantes do Imperio exigem providen
Cias P_romptas e ex~epctonaee para avitar as· graves cioa~e
quenclae de um paorco-pela falta de meio circalante.....:oo 
-retracção do capital monetario? E' este -preambulo um • 
mod~lo ~e escapatoria. • A. praça qner qua.lquer desta! 
P~ovldeoclu qae vou indic~r, ou seja porqo6 haja dellcien
cra. de moeda 011 porqoe o capital monetilrio se occulte, e , 
lias~ · retracçlio. » Ntto ; um governo eábio ni'lo procede' 
aasrm ; deve prover ·o mal d11 deflciencia de moeda ou d11' 

cou~racçilo do credito, porque, se foàse"p.roveoiente da 'rahl\ 
de !natrrx~ento, a primalr& parte da proposta nll.o térla' 
ma1e. applrcaçil:o ; se apenas se trata de ama contraçilo do 
credrto, o papel-moeda lançado na circulação nilo rari~ 
be~eftclo &lgum. O nobre preaidente do conselho, pois, pot 
mutto que possa, visto· que é presidente do conselho,· nllo 

~uem e adoptam e o senso commum appron ; é, pre- . 
ciso que S. Ex. niio (aja á. dbcussito-se ba dellciencia · '!~ 
oito d6 meio circolllnte. Nilo pode . um ministro d11 Corôa 
pedir 1\r.ovideocinH, dizendo.: «Ou é mei11 ci.rculantB inauf· 
fi ciente ou entilo é contracçito de c a pilai mooetario. » 

Antas de todo, o orador notará essa expreaslo, que oilo 
ubB C<lmo foi adoptada pelo,. nobre aeoa.dor p~lo Bio de 
laueiro. · .. · 

O qoe é. capital monetario? O meio circol~nte. nit~ ~ 
capjtal ; mas quando o meio' ~irculaote consiste em o;o~'!! 
qlio é llUJa m~rc~doria. alt&mente qoalillcada, 11 parte do 
ouro goe !erva á circulaciio é capitd. Se .. tiveuemoe 
150,~0Q:ºOO~ aro ouro, !e'r'i~ um re~P,~),t~~~) ç_ãpi'tal mo
-n~t~rio; mos gonn~o, em vez disso, teintie 180;0110:000$ 
d~ p~p~l sem .valor intrínseco, fi- qoe '88 'r.iz eom' um~ p~r
ç!io mioimn. de ~aerillciÓ do thes~urli, ~~o ha 'capital m,o
netario ; ao contrario, .~sta mo~da diepen~a,· ex~elle o ca . 
pilai mooetario. , . 

Niogaem ignora a bella imagem de Ad&m Smith, que . 
ain_da boje é citada por iodos ~s • que uat~'_\1 deil~-~ me.-

·.terll\, . 
' . Amoeda metalicr, é eonw~rada a u'!'a estra~a por ond~. 
transitam lliArca.dorias e pes'sou ; mas, ee se podesse obte~ 
uma estrada aerea ·e a lnoura aproveitasse o chão que 
servia de estrada, era como Ílm •cêrescilÍio ao· i~rreno 
nacional ; os viajores e 88 mereadoriae venceriam a~· dis~ 
taoeiaa pelo llr, e pela.terra o lavradór lenria o arado. 
E' o n1~s.mo na clrcolaçlio : se a D!~e~a met~llc~ é di!-:- . 
pP-osadil para. se adoptar o 'papel,' o papel é a e~tr~~li 
aere~, a outra moeda retiia-ee. Nunca nenhum ministro 
ch~mou Cll.!lÍial motielario ao substituto ileeacredits'dó' do 
meio circolante metlllie,,. ' "· · · ·· ·· ' 

Mas, deixando 
1
esss ponto em qoe tocou de pass11gem 

par&., pel& qql).rta. ou quinta yez, dizer ao Sr. presidente ~o 
cooaelho : S. Ex. não póde fugir á qnea1iio - se o me~o 
circula ii te é o o oito deficiente -o orador cita o rela torto 
do !i~conde de ltaborahy de 1 SIS3; para o . senado -.e r _a 
dítr8rença q11e vit.e do finado eJonomista ao nobre preal· 
dente do conselho, qoe hoje dirige os destinos do plliz. . 

Neese rela.torio, apre1entado em Ma,ió, tratava ~ •li
conde de ltabouhy de indicar a con,eniencia da ereaçila 
de um banco \de emissão. Nos relatorios aateriores elle se 
linho. proounci.\do contra est11 idéa, dizendo que o papel 
iBvadía o mercado, qoa havia ralla de ouro, de re~or~o~, 
de meios pe.r11 aspirarmos a ter U,!fl banco de ~mi~~ão 
como 'depois elle ·planejou o Banco do Brasil. De J8ti1 
a 1858, porém, as coueae mudaram, e . elle o !iSSGVer& 
(lafldo) : 

« As circometaociss te~m mudado de entlio para cá. 
A riqneta poblic~ e com ella. a somm11 du · traaaaeçilet 
teem crescido ; ll eep\rito indostrial começa ri dueovolver· 
se de ama ma.Mira bem prononcillda ; e por llm a (t~IUfJi· 
ci~ncia do pnpol-moeda é attesladu p81« preleflfCI d~ 16 
a. '20,000:000~ motalíeos, com que s~ acha augmentad~ 
a mass~ do meio circulante. • 
' Allestna. o ministro da fazenda de 1853 o augmento 
dae tr'à.nsacçl!6s, e a exislenei.a de 1G a. 20,000:000$ me
talicos na circa\açito. O pa.pel era e11tlio paqneoa quantia, 
que jã tinha autorlsado 11. entrada· do ouro, porqau· 6 eabído, 
é principio elementar, que o ouro nll.o ftea 11& ei(culaç~o 
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emquanto existe pepel inconvertível em abnndaocia. Logo, ' Entlto vingou, generalis~u-té a .idáa de que o. papel do 
ae em 185S a exislencia de 16 n !0,000:00011) metalicos banco estava des~creditado; que o seu d.,scredtto era. q~e 
a&teatava a insnfficiencia do meio circulante, boje ll ausen- dava essa importancia llO ouro; qne, logo que roase d1m1-, 
cia completa· de mÔeda' meh)ica na .circolaçito, embora na ido, tambem o valor do ourn deca~iria. ·De.sdf! entlto 
aeja· vista nae casas dos· cambistas,aUe&ta a. snperabnodan · comecon-sea &Eluda r a qno~stio,até q!J." em 18U adopt~n
cia do papel m'oeda. Eis aqui o precedente do illnstr~ , ~e o granrle bill a que Robert: Peel ligou seu nome. Desde 

. meetre dÓ Sr. presidente do conselho ; o Sr. vis.~onde de HBse momento, par'' os paizes "em qne circula. o papel moeda 
Itaboraby dán, como prova de eer deficiente a ctrc~la,çilo, como naqoelle período acontecia na. loglaterra, ollo .ha ou~ 
do papel-moeda, o facto da presença. tio ouro ; mas boje tio criler~um p11ra se conheéer ~e o papel é ou oii,o defl· 
allo teinoa ouro em circulação, nem uma moeda; logo, o ciente, eeoão comparar o eéu"·ulor com o do ouro merca-
papel é superabundante ainda. · . doria. ·· ' .. 
· Mas 'disse o nobre presioloate do conselho : " Nio po- Disse o. nobre presidente do coo1el~~~ : " Ma~ se nllo ha 

demos ·saber se ·Jia tal eoperabnndancia, porque nilo h a ouro como 86 ha de comparilr? 811. nos cambistas uma porçilo 
um meio de conhecer exactamente qual a quantidade de~ de soberanos e, ttnaodo · nio ·houvesse, podta-se fazer o 
meio circulante de que Dili paiz perciaa.í> · calculo e •or por qnaoto chegaria aqui, no estado actual 

Os economistas dizem, é verdade, que não ee póde dizer do mercado nma libra eterlin\, Se uma libra, que ao par 
exactam~ote : a na cito A. precisa de •tantos mi! coo toe; a va.le 8~880, chegar por 9'~too: está deprecia~o o· pa.pel 
aacil'o B de tantoâ mil. l•to é difficil de ser aprecbdo, e na razio ·desta dllferenca. Isto ficou estabelMtdo na 11!
por aer difficil' é que . ., _jlullior& Repor( quo o nobre pre- gla tllrra depois do opÚsculo de. Rica.r~o; NA~ ha outro 
sideule. do conselho citou, 'pognava no sentido de qne 0 expediente; mas eue expedieate 6 ~er.tst~o. . .. 
governo alto ee intromettesse · nesses n~gocios, deixa!!~ o nobre pre!idente do conselho tmagtnon 11m1 tbe~~~~ 
que ·o banco; pela (acuidade de estender a emissão ou de falsa, 6 0 orado.r não pó de comprebend~r .como um espmto 
contr&hil-a, indnisre no r~gitnen moMiario, guia.ndo-se tio elendó, lendo todos os economistas e achando lá esee 
excla•ivameote pelo cambio e pela taxa de desconto, mas principio que lhe está a repetir, affirme qne qoa.ndo só 
alo porque a.grandG commis!lto do Bulli~n R~f~rt igno· circula 0 papal moeda, olo ba meio . ~e ~omparar o ·.aeu 
raese que. ba. um meio pr.atico de uber-eo, em qualqoer valor éom· ouro por Calb de moe.da metallca. · . 
paiz de circulaçllo ·de papel, s.e está o~ não deprecihdo. Nito ba ouro em · circnlacão, é verdade, mas h a ouro 

O nQbre pr~'idente do conselho; citando ess.e grande como mercadoria. Um banco ·pó de _d~r cambial ao par_ ao 
documento, que o or~dor ha de ~razer ao een~clo 11arll nobre ministro; mas, ao p<~uo que dá ao par a cambtal, 
mostrar._ciue s. Ex., lendo um trecho, dej:xou abnixo ,ae vende~~~ ~oberaoos·qne m~nda vir a 9~200: logo, está de~ 
linhas que condemnavam ~ aua propoeiçio, ignora a historia preciado 0 papel oeeta razão que ne de 8si)~80 a 9~!00 .• 
da emissllo na Inglaterra. ·· A thooria a 'qne allu·ie está a11im coacebtda pelo nobre 

,oi no 'iempo de Pi!t, que, pelas necessidades d~ gnor~a, pre!ident~ . do conselho. E' 0018 theoria com moda e o DO• 

snspeodeu-se o pagamento em onro. Durou isso desde hre presidente do 'conselho teín habilidade i~contestavel de. 
Fevereiro de 1797 até 1819; darou a suspensão 22 annos, eYitar ae maiore8 qnestiie3 com palavra& d~ ~na lavr11, 

Nesse· iotervaOo doram-se factos curiosol : a ca111a r a como se vê no segundo discurso qne. 0 nobre mlotstro pro
doa· eommune1 nomeou commiseiie! para indagar se o o aro ferio na discnseilo d~ respost" á falia do thro.no .(le!'do) : 
estava .carci'on se o papel estava depreciado ; porque uma • Todos eabem, pois ~ão\ idéas elementares; a dl!ti~Cçio 
libra em ouro valia muito ;maia- de que um! libra em que ha entre cambio nominal e cambio real. Cambto é a 
.papel ;.trata.va-se de averiguar't'ste phenomeno : fGi o, relação entre 118 qu?.otidl\de' eqnivalenL•e em mo11da1 ~e 
ouro que subiu de valor por, circurnetancias p~rtícul~res dous paizea ; mar essa rela;ilo depende do gue sa chama 
desta . mercadoria 00 foi O papel que diminUiU de Villor Sf: cambio IIOrllillal. » • ' • 

A. opinillo da camara foi que o papel' emittido ·no, Está oeste ponto a ·confnalto : a relação du enttda.dee 
tempo de PiU e. com que se venceu Na.poleão, estan· lll'Jnetarias que 0 nobre presidente do conselho cb&ma 
lempre em · 110 valor ; qú.e o ouro é· que tinh11 subido, 0 : cambio depende do cambio nominal. - · 
papar ollo ee tinha depreciado. . · " o cambio real assenta aohre esta base, e depende d~ 

Â camara doe commnll!, poriantn, declarou ,COIU 8 soa balan~O do comn:iercio. » , . . . 
antorid~de, que aliás era nenhnmlinest~ qnestão, quti o pa-~ Do c~mbio nominal, é 0 qne pr.rece d1zer o dtsc~rso. 
pel moeda nio estava depreciado; declarou ~lia i~lo: • Onde ha uma cii·culaçilo monet~ria. o ca~h1o n~o 
com a mesma àutoridade com qne o nobre pre!tdente do, pó de baixar .de certo limite, porque a matar b&Jxa é eVJ
conselho, 'boje, depois de tantns anoos,.depois de uma theo·. tada, exportudo-se 08 metaes preciosos. Desde que a de
ria auentada e aceità. por to 1os, diz: " Nosso papel não, preciaçio do cambió tra~:ta despeza maior· do que & do 

1está dep'reciado, porque o .cambio está ao par •, erro quo, frete, etc. , . 
um principiante de fioaoçail oil.o commette. ·· Ora, para 0 nobre presidente do conselho chegar a este 

Permaneceu esea opinil!.o na loglaterra; até que Da.vi~ resultado, . e apresentar este argumento de que, estando o 
Ricardo, que de aimples ~anqneiro que ern, encontrando n~ cambio quando s. Ex. (aliava e ainda hoje ao p~r, nil.o 
acaso, em um doe euburbtos de Londres, a ohr~t de Adam, ha depreci 11ção da moeda-papel, f~i preciso . coofu_ndtr do~s 
Smith, eatndon·a e tornou-se o primeiro ecoonmista. ingle~ coosas qne não 80 confundem, e, m3ie, Cot prec1~0 coost· 
depois do mesm!) Artam Smith ; o grande Da.vid Ricard~ derar 0 cambio real ba~eando-se 110 cambio nominal. 
publicou um .opuecnlo, que .o collocou entre os princip:1e~ · 1 economi1ta1 de Europa, demostran ~" qne o elevado preçq D~~,ois deu.a c~nfnsil~, ·s. Ex; dis~e fugitlnmen e : 
do ouro era preeinameJ!te devido a depreci.açlto dp p~pel_; · " Eu advirto que o cambio agora oa praça eat;.. ~~:o pa~ • 

' 
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Ora, se está ao par,' a moeda·p!lpel não tstá d~pre-- De mllneira qne oa h& depreciaçiio do papel-moeda e o 
ciada. » •lllmbio nominal t~stá eempr.e fazendo o .sea officio de depri

S. Ex: citou nessa occasiito, se bem que a oatro res
peito, um livriuho inglez, Horner M"lt', 

.linda qaem não conhMe oa elementos da economia 
politica, ha de ver a difrerençll qae ha entre o qne dissfl 
Horner-Milb e a theoria do Sr. po·esidente dcreonselho 
(lendo): ir Cambio propriamente fali ando é o processo por 

' meio do qual se pag11111 as dividas qae am paiz C_!Jotralae 
com outro.• E!e& deftniç!io do cambio está ao acance de 
Iodas a1 compreheneiies. · 

• Mae hoje . (contioúa Horoer-Milb). eele termo appli · 
ea-11e geralmente ao preço porque ooa mercados se ven
dem as letras de cambio edrangeirae. • · 

Porqne hoje veodenl-se DI' P' aça ietru sobre Londree a 
!7 d., e o can>bio eoxtremo' está ao !JIIr, diz o nobre pre
sidente do conselho qae não hâ ~t depreci~çiio da· moeda, 
porqne o Cftmbio cf>~gou ood11 podia chtg~r, isto é, ao 
termo convencionado, porque elle pMe ir além. 

O orador continua a l~r o autor ioglez : 

« O preço das letras de cambio póde eer determinado 
por doas classe~ de circumst~ocias ou como qualquer outra 
merca•loria, pela• que se referem á ptoporçilo entre a 
procura e a ofl'erta on pelas que slto coucemeotes ao v~lor 
do naruerario. Do primeiro (procuras ll oll"~rtllft de letra~) 
depende o cambio real ; do sP.gnndo (isto 6, do valor do 
numeruio) depende o cambio. nomioab 

Logo, o cambio nominal oiio póde ser nuaca base do 
cambio real. Se em om pai: nií:o ha dinheiro depreciado, 
alio infioe o cambio nominal, o cambio realaempre I!Ui,lei"e 
dependente do jogo da importação e exportsçao. M~s, se 
ha qaalqner depreciação da moeda-papel, es!a deprf.eiaçlio 
raz-se sempre sentir contr .. o cambio. 

De mP neir11 que, embora e111 circumstaocias dadM, o 
cambio real cheg~ ao waxim~, cum~re reconhecer qu~ 
m11.is elle se elevnri~. se não Coss~ a d1fr~renc~ do cambi" 
nominal q11e iofine oru Selltido cont~·ario. Sa Ílujs o cambio 
real chegou a !7. o que se s•~ne é que, se o papel não 
estiv~sse d~preciado 1 estaria a !8 ou a mais ; se oii~ sob• 
mais, é porque h~> ;,queiJa forp qae o arrMh áqaem do 
limite que elle. tornaria, se prenlecel!em eó oe principias 
do c&n: bio r~<al. h to é claro. 

E, a admittir eit~ doutrina do Cacto de ter o cambio· 
real attiogido o par, niio se s~gne que o papel nlo est~j8 
depreciado; está d~preciado,inOain:lo ao seuLido de diminuir 

. a marcha a~cendente do cambio rMI. 
O outro IIH!Stre qne S. Ex. cita mailu vezes é Stuart 

Hill. Diz ell~ (le11do): 
• O cambio compile-se de doas elementos ou factores : 

o cambio rMI, que· ftegue os movimentos da balança do 
commercio, e o cambio nominal, que varia conforme 1u 
deprocii\ÇÕCB da moed8, mas qna de~de. que a moed~ eMá 
depreci11da deve ser sempre contrario. Como o monLarit .. 
da depreciação mede-se exactameote pela difrerenç& que 
existe entre o pa·cço das especies e o do~ bilbeles, tem~e 
um meio de avaliar . sobre a cotaçilo do cambio, a eifr~ 
qae de"' ser dedozida, porqne não é senão cambio nomi· 
nal; a cotaçlo as1i1p corrigida indieart. o fi&mhio ver· 
dadtiro. • · 

. 'nir, o a nilo I! a depreciaçilo e runcciona 'ó o cambio real cnm 
.1s caos11s de que depende. O nobre preaiderite do con!elho 
toma n exteriorid,de~ : as letras subiram a t7; ·togo, o 
papel oito está d•preciado. Está e continúll a eatár depre
cialio emqaanto ama libra e~terlina oiio valer D& praça 
81888. . . - . 

.A.esim a protideDcia de ee luçar moeda-papel é ama' 
medida fatalhsima, inexplicnel. (Apo.ado•.) 

O orador u!io deixa de eetodar a natureza do mal, 
porque q.u~r conhecer esàe mal, para ,ar o remedia qae se 
lhe ba de applicar. 1 ,' 

O Sa. Nu111s Go11cuus. :-À.ui111 ruem os bone me-
dicos. • 

o Sa. Z&C.t.IIU.S segue nisto DS preceitos do uobre se-' 
nador pelo E!pirito-Santci, que !Ó indicou re~edio'a 
para a febt•e amarella de pais d~ ter determiDado ·u caaua 
da perwanencia oteua epidemia. O m~smo qaer fater eo
bre a cri~e : Dil'l quer appJicar O remedio lem laber antes 
11 causa do mal. 

O 811. SrLVEIII~ LoBo : ~.A.!Ioi ado. 
O Sa. Z.1c.uu.u :-Já ficou demonelrado qae , olo h& 

deftciencia de papel-moed.\, Mu, disu o honrado pre
sidente do conselho : • .A.e d1fficaldadea do presente eiio 
corollarios das difficaldades do' paftaado •. O nobre pre
sidente do conselho qoiz dizer IJDB da goerra do'Para
gaay nucer~m os embaraços eom que lotamoa, qae di\ 
guerr11. de Montevidéu, a qoe S. E1t.· alludia na· camara, 
di~en~o. qqe ~>lle não qaer f,uer guerra• como esta 'JDe 111 
fez ~m 18U ,restÍitar&m os embaraços da actualidade; 

Compre, e:rcJ.,ma o orador, qne se proteste contra eeta 
asseveraciio inexActa .io nobre preftidente d~ conselho. 1 . / 

· A. guerra do Paragnay foi um~ Ctualitlade para o Brasil, 
mas·o Brasil venceu varoniimede. ( •poiatior.) A. su receit& 
ni[o cb~gava põll'a 1\8 saa.• de~pr~ZM 1 O! minittros ti'eraru 
a coragem de elovar a 1·eceita. . . 

A.rr11ocsram-se ao . Bra~il tiio dellciente de populaçllo_ 
100,600 ·ho .. ,eu pllra perecer no Paragn.ay; gaataram-ae 
600,000:0001, é verdade, mas o mal de boje niili nasce 
dabi. · 

E, as o8sce .d&hi, então em que 111 faudna:o gnerno 
para dber que tiobamos gran~es saldos t Se havia nldoft, 
o que o or&dor na oca· contestou; se havia mot1vo para o 
nobre presidente do conselho vi,er tiio tranqaillo 11 tilo 
risonho (agora é qqe com elfeito elle vae p~!rdendo um 
poóco do riso); mas, se havia este motivo de alegria, as 
dimculdades. Hstavam superadas. · 

De maueÚa que, quando os nobres ministros querem 
fazer o invtntario de suas glorias, dizem: • Nés debel
lámos ~'guerra ·do Paraguaj ; oóe restaarámCie as ftn~DÇII! 
qoo ~~~t .. v~<rn em completo desbarato e as elevamoa á altura 
de ofl'erecerem grandes saltos. • Eotiio, se eatavam supe
radaa as difficaldades do pauado. como hoje ella1 resargem 
para atrapalharem o presente t Silo como 01 demonios , 
de Milton, que oe anjos cortavam e recortavam, e ellea ee 
emendavam e reapp~r11eiam ? Qaaodo o Sr. presidente do 
ceoaelbo quer gloria, di&: • V euctmos a guerra do Pa
rac-uy»; e, ~a ando 111 ' ' a hra~01 com ama erl1e ba"-
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caria, diz: •· Isto é o resultado dn tratados dos Srs. F. · vameute se b& abuodan~ia ou deftdP.n·ia r'e' meio circu· 
Octa9iano e dos bes liber~es que nos dnrlm d~ p:eseote hnte; nã.o dest•j~Dflo. arrostar de (rente os adepl~s d\ 
a guerra do Paragúay. ,. eooissão nem coot•·ariBr ás claras o seu passado e com· 

bater o aeD rel~lo•io qoe ,de um modo Uto po~ilivo asse· 
I~ lo não é leal, não é verdadeiro. o: paiz vence'u as di( verava quR o meio circulante era aupsrabuadante •. Mas a 

llculdades e pr&parua:se pua entrar no caminho do~ commiMaltn nil:o tioba a mesma caaainncia a guardar, "• 
melboramentos morll88 e materiaea a larsos paUOI. portanto, eliminou a deftcieacia do meio circol~ate. Não . 

. Os saldos appareeeram e, se ~e 'extinguiram, é porque o f!i dt~ftcieocia de meio circulante, o. que . ba é ams crise 
gonrao· nil:o teve milo na~ de,peza8, tanto qa~ ft6 em um hanc~rla. 
anno augmeutoa-aa D:\ razio de t 1,000. OOOJI . Como é, PMe · a:Jr que uo fatoro 1 eue mal se propague, que o 
pois, qae as dimcaldadu do pre,eate teem origem no pas- commercio venha a soltrer ; mas neste momea1o o mal 
sad'o 't Estes ·banco~, eetss poplllos que formam a niabi\~& principal que 8e procura comb~t~r é 86 o de,arraojo b~n
do nobre pre!ideDie do coo•~ll•o, nem exi~ti~m entlio, ear- c~ rio. A comrnissiio ditB3 maitD bem. ( Le•do) ... Qonsi
giram em noli:e da proap~rld~tle pablica, das bo~s circam- ~emado que a organis~fio acta~l J.:J bft.ncos · tle de-
stancias do. p.\iZ. ,posito, d&da a .faltl'. de U>.ll banco de cifcal.-çfl.o,' os expGe 

B' ~empi'O ~•.sim o nobre presidente ao COD!elbo. a graves perturbnções e os imponibilit!l de obyiar ãs dif· ' Em todos ns 11.pertos, em qoe se ,a, procura anciosa.- ftcaldades de si!naçG~s ano•11_1aes ; cnasiderando ~us a 
mente ao lado de ai 11ig~1u adfer•ario p~<ra d1zar ' w L11- ~mphtade de alga11ns cli~posi.~ilos da proposta,'asrá pra· 
&amos com dilllculdadee que ~63 produzistes.» Não ; o~ deat~m"nto acautelada pelo goYeano.» · 
males do paesado ror11m grne,,, mas o Bra~il venceu. Doe · · A commissi'[o auiro indicou o mal, quando riisso que elle 
males de boje a culpa é do governo ou de qa~m dirig•• procedill da ,orgR·oieaçiio úos b1ncos, i!(o é~ CllD~I'mando o 
ute pai&. O orador pen'a qua é o governo ; !0 ba dni- .1ae o orador d1z oo aenadu desde llbrço, que. o mal da 
das oislo, 11il:o aabe. praça-- proVMI de um abaso dos. b3DCos, que elie1 apre1en~ 

O Sa. SILVBIJU. D.\ MoTTl :-Ha suas davidas. laValil caixas exbau!t~s e r~spoasabihdade!Í immeosu, 
Hando-se na .soa boa e~t1·ella. Tinbllm de .reepoasabilidade 
por d~p~sitos, 70,000:000" e em caiu todoe elles O 811. SJLVIIII.\ Lou :-Tem eens coarormea. · 

O Sn. Z1cuus :-Se vier ama guerra nova, oito é coa~ 5,000:000,000. 
1equencia do paeeado ; se boàver precisão di! se lançar Foi este o mal que indicou s,mpre, com os livros e com 
novos impostos, Dito é porque os . Jançassemos naqnelle a prati~a que l~m do commercio desta pra~a. Es~e estado 
tempo que Agora le pede, mas porque é. insaciuel o go:. era asenstador e o orartor tinha a coragem de dizer:· caqui 
'Vera o e o patronato é nm moaen·o cujas raal!es oito ae está o m~l. • O nobre presidente do cunselbo removia soas 
fartam. olhos deste quadro o dizia : • em outros paizes o .mesma 
' O orador quer conhecer o ma. I e ne limpando b terreno. se observa. • Cert~•uento ; mas aos ontros pa zes as qne· 
Corollario do passado, Dilo é. Nunca negara que b(·UVesso brll~, as crises se succedem periodicamente; aqui lambem 
crise. no Rio de J11aeiro ; !Ó • negava, negn e neg~rá qa~ podiam ellas apparecer,. nasc~ndo do . desequilíbrio entre a 
fonil 1116Detaria, isto é, qne resaltiiS~e O mal da Circam- CilÍI& e a eomma da9 respOOSIIUiJidades. . . . 
etaucia da aoldma tot11l do meio ch·cnlaote oito ser adaptad"' Is'*' será deroito de orgilois11~:\o dos bancos, como opiu 
á soruma das tranucçlles do paiz. l!!o é o que contestou o illustr11do relactor ao parecer. Blil Yerdade, sa os baocos, 
e C!lntestará sempre ; mas Dilo .nega a contracção do cre- em vez de po~erem fnncci.onar logo que tem recolbido 
dito, nem nnaca negou. . . ama pequena parte d~s eot•·adaa, aó o podereru fazer d.e-

A crise ,será commercial'l Nilo. A el'ise commerci~l pois que tiverem cio as terços do seu capital, se forem 
qaasi sumpie nasce de 0111 euesao de prodacçlo, o que o! .:onstrangidos a conservar sempre em caixa um terço para· 
inglezes cbarnam ousr productioll, ao co.uwercio. Ahn- ruer face ás retit·ad11s; se houver algama··regra a respeita 
do.m~se lir, por P:templo, moi&~s mercadorias para o paiz e dn praso com que os depositos sejuu recebido~, pode me~ 
depois que 1e apuram as Cazendas, o preço que obteem niiu tborar o estado de cousas. . · 
cbega para o' preço do casto accre1cido ao (rete; DP.sa~ O ora•tnr .te111 lidQ atgaas. artigos aos joruet, aeoose· 
C!IO ba criae commercial. Neate 1eotido, debaixo deala lbllodo aos aossns banqaoiros Diic 1e g11errearem, que Dilo 
deftaiÇilo, qne é de abcleod, nilo ba crise commercial u olfereç~m juros altos pelos depoaJCos, que nilo consi"tam 
praça do Rio de Janeiro. , (Milmente depoaitos cólll. r.e:ir11daa livr~s. . · · 

Criae·.monel&ria nilo b'a. Louva o oobra seMdor pela Se houve e!sas remicilea, os bancos poderl!l melhorar 
província do Rio de Janeiro, o Sr. Teixeira Janior e a por~ae corno est!lo Oi'ganisa.los ha:o de apre1eatar eem-
Sr. barilo. de Cotegipe, pela correcçilo que imprimiram nt> pre este mau resalt.auo. ' 
proposta. A proposta d1zia: • Oa seja por deftcieocia do Mas e~se C3luide1andum da conlmissi1o oito autorira ó 
meio circnlttnte ou s"ja pela contr~cçllo do· credito, Dilo pedido q01e (az o governo. Se a .lei de 1860 permar.ecer 
quero cuidAr disto, peço r~medio »;. ~ a commisaão diA!C tal e qual, se os bancos nih tiverem algumas reetricçlles 
(lendo): .. Considerando que a re&raçilo ·do, capit~l mune- !.:DpoSII\1. por lei, d&rpli a- ponco t~mpo ler-se-ba a mesma 
tar1u é um facto iocontestnvel, coj•a efl'eitos p•·••jndrcam a Jolls~, porque a aoesa índole é esta e a dos estrangeiros 
(ortllaa publica o part1calar ... » Logo, a commissllo elimi- •!Ue aqui ve:<~ influir aii.o é menos rr11gil; lodos fbm-1e, re
noa a detic1encia do méio circulante, porque ella não po· 1 pele, na saa boa Qstrelm. Compram Jlad<1 uma ci~ade in
deria comm~uor o erro títo palmar de admiuil-a. . teira, .se lb'a derem, contMto q•1e só. tenham de p8gar 

O aubre pre•ideDte · do conselho tem auas razil~a, que daíjai a alguns aaaos; gozua d" compra por eate tempo, e 
11 orador alio quer innstigar para alio dizer aeora positi- ·depois, De01 nbe como 10 arraojaru par~ o pa&ameoto. 
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E'' esta a'bald~; é a tbeoria doe bancos: cr.ixas exbaustas';nprassil:o 'com qae não se deprimie!e 'o P.rojeelo 'do'go:-~ 
e grande som ma .de reeponsabilil!ades. • nrno. O sen~do foi testemnnba dene . facto,. Pedia do entlto 

Ora, este mal conlinaa, e se nasceD da Drganisa~ão do! •50,000:000~, faria o que tiobam feito grandes eata-' , 
bancos, como é qae com papel-moeda pode ~er remediado? di5t!ls em divarsos paizes ~o mnn~o. A!l'or~ o nobre presi
De quem foi a culpa ? (oi dos bani)u~iros ou do governo d~nte do c_ooselbo vem pe~n 25 000 :000~ par.a conc~rtar 
que facultou a orgauisaçil.o doa bncos em grando numero, banco!, CUJO máo e!t&do o seud~ nilo pó de averrguar exae
que nunca olhava para os balanceted, qae nunc~ os fijca· lamente donde procede. E' u.m. triete precedente este I 
lbna para impedir esse grande abuso, ess~ graJ!~b falta A. proP,osta do g~verno diVIde-se em d.u~s parles •. , •N~ 
e agora Jan~a ·mii.o do papel-moedll, dos bilhetes de t .• propõe· se remedi &r o mal com a .emusil.o esper.1al ,~e 
emissii.o especial ' ?llhete~ não men11res.de ~00~000, a pras~~.~· 4. a 12 .meze•, 

N · 
1 

d" 
1 

ã ·h · t · · d · Jllro não excedente de 5 1/t. •;., recebiVels nas ellaçiJes 
• • 0 ma que ee ep or.a ~ o onva somen e VICIO e 1ns- publicas.» · 

tltulç:to; hone especulação em alta escal&. Ora, o governo no . corpo da propoata é o primeiro a 
O orador pode ao.nobre presidente do conselho expli- desacrertítar este expediente ; porque .liz q11e se acoQtecer· 

caçiie! a respeito ció de111pparecimento do gerente de uma que amuam os bilhetes da nova emiasi!.o ás repartiçiieÍ 
caaa respeitavel desta praça, o Banco Allemã'l. Elia des- para p,\gar impostos, o gonrno tratar&· de resgatai-os, 
appareceu, 1ó P"rque a caixa era inferior á somma. . dBs f~zendo operaçiies de credito. . 
responsabilid&de T Nilo: houve mais 11lgoml\ couea. Houve _ Ess& prome~sa. de operaciies de credito para resgatar oil 
especulação, especulação grande, e abrir os cofres par& bilhetes, n~> hypntllese de qÚs elles atna&m a· pagar impos~ 
auxiliar a eapeculaçii.o, é crime. lo!1 mostra qne o governo nilo tem contlançr. nelles. O 

A imprensa. instna pelo papel-moeda i~ e já. O papel- commercio pede meios de negocio, a o gnerno lhe ·diz : 
moeda para os b~ucos é como a arnica otre~ecida pelo t.omae esses bilhetes que levam a vantagem de pagar irrí
nobre presidente ·do cónselbo ás• victimas do desencarri- postos, pois que são semelhantes aos antigos bilbeteil, só 
lhamento dos carros da .estrada de Pedro II. E' o prompto com a difterença de serem recebi veis DIU repartições pu-
allivio. Não· se quer senão o grande a.oxilio do pr.pel blic&s. , . ·' _ 
moeda. . · . · Com etreilo, o nova bilhete é semelhante ao antigo, porque 

Nad& de bilhetes que dependam de c&leolos de joros da. se elle na:o é menor de 100,, o áotigo ta.mbem ll'il:o o 'e'ra; 
praça, nada di& to, pape!-moe1a é o qne qu~rem ; é o se tem prazo de .i ll 12 me~e~,. os outros' t&mbem o 
promplo alhvio l M11s pede-se papel-moeda para soccorror tinham; se t~m o jdro de 5 1/2 •jo;· 1amb6m os aót1gos 
bancos onde lnra a i.:amoralidada, a espe.cniação, comn t1Ullam m&.ior ou m,!lnor da que esse. . ., . 
ae patenteou· pelo d;;eapparecim~oto do gerent~ de um Logo, o qoe cara1:teriKa o novo bilhete é ser reCBbivel 
delles, justamente na vespera de ser apresoot11.da a · pro- oas rep~rliÇiios em pagamento de impuetos. 
posta I · · Mas em geralaquell~s que leem a for,nna em ct~.r.teira 

Porventura era um estabelecimento innocente que Ira- n<lo tem tle pagar grandes cootribuiçiies ··ao thesoaro ; e, 
tava de rec•ber do pobre e do remediado economi~s qne pois, não apreciarl\11 taea bilhetes, os quae'a por éí.atro la'do 
fazi11. fràctillcar com prudeucia, com tino ? , . não podendo girar obrigatoriamente na . circnlaçil.o como 

Qoem and& nesse terreno, quem proce~e assim não foge, bem ·disse o Sr. presideole do conselho, não po.llem reme
. faz como o ba.nco Naci()nal, diz: «aqoi a,;tá o qoe recebi dia r a tão inculcada folta de numérario. · 
no quo empreguei o dinheiro, da-mo tr~s annos qoe pnl- Qaando um individuo va.e dar um desses bilhetes,a ôu
mel1o liquidar.» Deaappareceu porém o chefe do o ma casa t·o, este pôde recnsal-o·; só 'o tbesouro é que os recebe, 
admittido nas !ntimas relaçiies do nobre pr~siileote do ~ se recebe'r muitos, o g·overuo providebcia, reégatalido;.o s,. 
conselho, porqlie foi por inlermedio delle que se te'ntou o Sa os pt.rticnlare.s oãb são obrigados a recebei-o•, etiJ~j 
emprestimo em L~ndreil, foi por intérmedio deli& e de mais bílbetes não eqaivdlem á. moeda, não servem ao .commíir.;.. 
algnem que OS tempos hão de fazer apparecer qoe Se pre- CIO ; e Se b6tvem, og antigos podiam servir, ·tambeiJJ~ 
tendeu negociar o m•hgrado emprestimo, chefe lfU'l pedia Entretaoh, diz-1e: não se p6de achar dinbeiró preiiliii"
au:r,ilio, para que ? Para fazer face ás 'i'etir11.das ôu para temente, ainda sob bilheteà da antiga einiseil.o. ·. Taàiliem 
habilitai-o a continuar em em prezas gigantescas a.lbeias niío se ach&rá dmbeiro sob ·os .da nova emiaslto. E' um 
ao fim de aeu eatabelecimento. . expediente vão.~O nõbre presidente do conse!bo. tem c_oili~ 

lsh tudo mo.tra que o remed1o na:o está estudado. d"ncil' di~to, quando acautell~ logo, dizendo que se eUea 
.O go,verno empyric11.mente, aein se dar ao tr.bo.lho de ia- affiaarem áe repartiç4es, se tratará de resgat&l-os •. :Mas 
dagar q011.l é o mal, diz-papel-moeda, po1·que no fundo a na n esse expediente é necessario no espirito da propoata:, 
proposta significa isto, como o orador allostrarã.. porque se ell!ls affiaasiem .S. E:r.. nii.o precisava do ieá 

A imprensa diz moi to bem,· qu~ndil querendo faliu alvitre com a promessa · de operaciiea de credito, para 
desta materia diz : •pro poeta dos !5,000 :000~ de p~pel r<>sg4tar, porque S. Et, telll a iacolda.de de emittir 
moeda~> porque o 1• art. escreven-!e ad para inglet ver. 25 OOO:OOO$h00 de bilhetes o'o de papel-moeda. Lançadoil 
O nobre presidente do, conselho 11entiu que seus [,,baos ~é os hilll6tes, cuooeçarilo a. correr a flux par& as repàrtiçõcis 
qu.,imari&m ao proferir as palavras-papel-:mocd•1 eese publacas e S. E:r.. inutilisan-oa, emittindo P.apol-moeda 
expediente qualificado de roubo pelu membro do seu par- pr,ra prchonchor aquelle vacuo. 
tido, que qoa[\do o orador urgido pelas circumslanciaa do J>ara que, pois, opsraçilo de credito ? qiln operações de 
thosouro, pedindo meios de d~bellar " Lopet, solicitava credito ill fiiZOr S. Ex. ? apolices ? lmmobilii!aria mais 
do corpo legislativo uina emiseão de '110,000: 000~, com.:. o dinheiro. Emprestimo o:r.trangeiro ? E' fnerinl qu6 o 
bateu a todo o tranae. Não houve entil.o no voc~t.bulario tentaue • .t11im1.a proposta foi redigida como ao o gnorno 
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oito tivesse .o recurso do papel-moe~s, em virtude· do' qual 
S. Ex. permanecendo sempre nos limites doa 2õ,OOO:OOO~ 

. se receber grande eomma de bilhetes e iontiiisal-o~, 
póde preencher o vacao. · 

Este § 2.•, insiste o orador, foi escripto para mostrar 
que o nobre presidente do conselho não acredita em t&l 
romedio·; foi ama cataplasma, um emoliente da que qniz 
a•ar, emqunto o remedio mais. efficaz .não viesse, q~o é 
o papel-moeda. ~ · , ·· 

Com efl'eito o nobre presidente do conselho· declarou. 
que·em 1842 fez-se a tentativa deuo recurso e, não apro
veitou nada. Pois se entlto o governo r.mitlio bilhetes ·como 
estes de que falia a proposta, ée elles não prestaram, se se 
desacreditaram, porque vae ·, estabeleéer-~e uma pratica 

. que nio póde ir adiante ? O nobre presideate ~o conselho 
oito p6de responder a isto ; vae tentar um remodio sem 
serventia. 

· Na discussil:o d.a camara, disse o ·nobre presidente do 
conselho, que o.s bilhetes, de t 842 fora:o emittidos pelo go~ 
verno sem aatorisacito das eamaras. Enganou-se comple
tamente •. Não é exâcto que essa emissão· fosso obra du go
verno e na:o aatorisa~.:ão das camaras. Foi aotorisa~.:ito ex-

. pressa da lei. Os bilhetes de 1842 foram emittidlis, para 
sapprir o deficit,· que havia no orçamento. O lcgisla1or 
disse cotão : oco governo fica aotorisado a emittir bllbotes 
ou letras, oo a contrahir cmpresliino, como julgar melhor, 
para fazer face á despeza. ». , , 
. · o· tjnado marquez dé Abrantes serviu-se de~sa aatori· 

- saça:ó, e emitlia os bilhetes qne estão ~crvindo.do typo 110 

nobre· presidente do conselho, depois de. tantos annos de 
descredito. 
· Esses bilhetes não· foram adiante~ porque não faziam 

·conta a niogaem. O individuo ou quer commerciar oo 
quer guardar ; se quer commerc~ar ba de ter· onro on 
papel-moeda, vísto que desgraçadamente é a moeda do 
paiz ; se quer guardar, .compra tilolos da divida publica. 
E'. preciso fazer esta dísliocção. Ha moita gente que quer 
guardar o eea dinheiro por muito· tempo ; esea compra 
titnlos da divida publica. . 

Os que querem commerciar,. pro coram ineio circulnnte 
prompto e, portanto, deseja papel-moeda. E' o que o nobre 
presidente do consellio ha de emittir, porque nicgnem quer 
·os seus bilhetes. · · · 

Com· relaçito a estes bilhetes, diz a proposta que a 
.emissão especial ser/i applicada. a auxiliar os bancos· de 
deposito sob a garan.till da títulos da di,vida publica Coe
dada e bilhetes do thesooro d11 actual divida tluctnanlo on 
de outros tltolos, . na falta daqoelles, que se reputam 
&Bguroll. · 

Esta clausula da proposta não póde ser aceita. Na c&
mara houve quem a eliminasse. O nobre presidente do 
conselho disse qne não estava longe de admittir a exclu
são, ama vez que clla oito importasse am voto .de descon:-
fiança. . 

Se.· S. Ex. íoi sincero, ama emendl\ .qae o orador ntfa
reça nesse sentido, está no caso de merecer as boas graças 
do governo ; não é voto de doscont:a nça, porqae o ao
nado não faz politica. 

O !enador não faz politica, o ·seu voto niio tem ll im-· 
portancia do da maioria da camara, qoo faria o nobre pre
sidenta do cunsoih~> rntirar-so á. sa~ casa, como tanto 
convém, porque S. Ex. hojq tom uma grande a.mblçiio-é . ' . 

\ 

achar um meio honelto ·de aahir do poder, elle.o: diiii.D~"' 
camara e o orador acredila. A' noote, qpaodo.pensart~m:Qile·· 
o nobre presidente do .con1elho dorme,,:enganam':'le; S, Ex. , 
eet/i fazende> vótos: aos céos .por nm meio honroso· de a&hlr. 
do. gsbi,ne~.e,: po!q.ue acha-s~.~~ ~ítllcal~~4~~ i.,~.~'t!-'11'1'' ~r!
gando com O miDltlrO que m~10r ID1111BDCI& tem !la caJI!ar• 1!. 
depois as difficaldades finaocelru ·o vieram eollocar '.em· 
uma poslçlío terrível. S. Ex.' e1&~ pelo r. do que qaa,qa!(d~~ . 
bancos ; qner S!lhir, mas um m11io honesto nil:!l"l~e 'lippa..:· 
rece." Quan'do um homem sóbe ao po~er levado pelo'·~po~!t ' 
de um · partido, retira-se quando esse ·partido eae oa 
quando encontra nas altas regiGe1 um ·motivo .. qu: o faÇa . 
relirar-;e li vida privada; .isto é honro1o; maa .aqaelle qae · 
.sobe ao poder ·por um simplea agrado, nlo pode .lahir. 
·~enão por desagrado ; aquelle que nllo se consena DO·' 
poder pelos princípios consti&ocioa!Les , . co~o é qae pelqa 
princípios eonstitocionaes ha de elihir ,? .. S •. Ex., .;intac& 
os princípios coo~titacionaes, •ol estyio~ ~o .Parla~eJ!l~·;,. ' 
não os encontra.;. aaa posição, portanto, é ~ol~ro1a ;.IIJ~ :~ 
tenha paciencia, vej!J.. como se_ s.ahe della; ha.,de,~er.di~cil~ , 

Mas disse o nobre presidente , do .conselho =.:,• Eu .~.Cf!~;.' . 
ta ria essa claos.nla, se ella nllo Jmprimi~se, .po, '!~lo, o ~~~ • 
rncter.de desconfiança.» Diue isto po~g!le. vi~.q~e é .. ~~ 
e.rro o que admittl.~ na proposta. A pecedsidade do .. a~~ll.i.~,r . 
o,s bancos, na opinião. do or.ador, obr!g'lo .o .go~ero~ ~ ,. 
resgatar todos os bilhetes da aoliga emissão; o banco qae 
lévar bii!ietes deve receber o troco,. Qaiinto ··~ · apoticêl 
não tem o banco o mesmo d)reito, porque é .ama divid!L · 
COOIO!idada ' dependente de um contraio; ningoeln iem ~o. 
d)reito do exigir pagament.o antecipado i mas. 'emfi~:~.e 'o 
governo tiver meios pó dó auxiliar os· bancos sob a garantia;· 
de apolices ; de outros ti tolos, porém , · qàe': ee reputem 
seguro,, não. ( .lpoladol). . . . · .. ' ' · · 

O governo du Estados Unidos ·e.m circ1Jmstanciae .criticas,' • 
adm1ttin a emissão de bilhetes fornecidos . pelei tbelooro ... 
aos ban~os eobre titaiol! .da divida' pqblicl, .. da diJid_a 
nacional, dà dividi\ sobr6 que não. póde haver da:-.: .. 
vid&. e que o gonrao bonn-se em manter no mais ~Uo . 
credito. Se, portanto, p~ssando a proposta, , ,e ,fo,r aJgaiD · 
banco ao governo e disser.: orT.enho. ta~t~s ~.Po,lic~~·: .oiJ.,, 
tantos biJ.he!~S ; quero um emprealiuio aob~e .. ella• ·.1., : . ' 
eompreheiíde·se isto; mas· OIJtrol titulos, lllo.'.O g~v~r~o . , 
não póde ser juiz deues titulas, oito t.em- c~mpete.ocia: 
para isto. ( Apoiado1). . · ·· · . · · . · · '. ·. 

Juiz do vah,r de omli apolice e de um bilhete é o nobre' 
presi~ente d.o conselho, porque IÍai .suas repartiÇões con•ta 
a exi~teneia desses mulos, ·não póde h& ver ilu'9ida· que. o . 
governo do Brasil ha de pàgar forçosamente esse ,'d.ebito:; · 
S. E~. honra o debito. n~ci.onal aceitando , -:ases titalos. 
para o emprestimo; outros, ollo. · . /·' · : · . 

O nobre relator da commiiaão conbr :aa bem a lati- . 
to de immaosa que ha nessa elansnla ; e fdi11e. qn.e er!' .. ~e 
esperar qae o governo procedesse com .discripçllo~ · ... , 

· O orador na:o acredita nestas palavras, acomP,~~ha. ~ , , 
iliastre Ci>bden que, pood~rando-se pe~ante eJie q!le .c.~n· : 
vinha continuar o antigo systema de deixar ao ~~l!c!'Ae ·, 
lnglatcrr.:>. a faculdade de em circumstaociae gr~~ea . tf~':". · 
Lcoder a emissiio, disse : dá me enganaram ama ,.v~z, . 
niio me enganam seganda.» E votou pela reet'riçÇ~~·:~i\o'
admitle mail no governo essa diacriç~o. Porque n~. ~~. 
veda.r essa occasião de perigo'/ (A.p~tado•;) ,~e ,o,noJ?,t.~ 
presidente do conselho se pazer a aiJUilatar Jtital~l.,po~:-

~ 
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merclaea nlo 6 mala ministro da fazenda, é negociante, e • Qae necmidRde tem o nobre presidente d; coneelbo de 
S. Bx. nlo entendo nada de negocio, como breve mo~- reegatnr a divida publica fundada, ello que não póde. res-
trari, .e, poie, como inat~ria na proposta as palavras-ou gatar a tluctunnta ? · · 
de outros titaloa qao ee repufem uguro&? · No qno tocr•, portanto, a divida consolidada o nobre 

Ba 111'7,000:000' de apolices, lia mais iO,OOO:OOO~ pmi1~~te do conselho vão tem obrigaçll:o de: resgatar, 
em bilhelea. do theeouro;. nllo é, portanto, pouco dizer-e& pódb 81m tr.cf.br..r em ra.uçll:o, pcrqu1.1; se der o exemplo de 
101 ·baacoe: cc Se londn apolicoe, ee tend~s bilhetes do re,gatnr camarari•mente essas apolicee, então todoe ~e 
tllesoaro, 'indo; mas. nil.o · eom outros tilttlos, pÓrque não qoo1xarão do pr>•CedimAnto p~rcial do nobro presidente do 
01 eoDheço, nlto me llletto a conhecei-os, não deeço da ai- conselho, todce o~· posbuidores de ailolíces. quererão 
tara do poder para· 0 balcão.• 1:o.i0$ p11r C&.da nroa. São., portnnto, atb!trarias fl~tu 

. palavras-re~gatar api)líces. Nit·J é o resgate' de ·qne fal-
S. Ex. conbeco ·ftrmae 1 Sabe o qoe elto firmas hat.ili- hru adris, nem as wcnms!Rncias do paiz exigem que 0 

tada• em uma praça 1 A' a vezes um homem de bem pouco governo vá agora· re~g&lar titulas da divida consolid~dn, 
talento, tem a capacidade neceesaria para eetim\r o~ indi" e mui!•) menos os. da provinci.; d,, Rio 'de hneiro. 
'idllOI pelos qae elles ulem. · · !lias, es!a. lembrançl\ d.ls apoliaes da provincill do· 

O conde da Eatrella, qae nllo primb.Va pela illustnção, Rio d, hneiro e acções d&s eompanbias afi!nçadas pelo 
podia ur llm descontador de lttras forrnidavel, porqne r.o- govc•rno, nlio livra a JlropoFta da pecba de ampliar o favor 
Dheela todo~, e eabia quanto cada um vali~ ; · Beroardo a qna.esqner titulos ; de sorto qns o governo tem de 
Ribeiro de Canalho, homem de m!JitO criterio, cr.nhecia a emiLtir pnpel-rooeda e hade r.!lc~btr ·papel sujo d!l praçn, 
todol lambem, como dne conhecer um.bamem que e~ eu- papel 1111e niiA ha de reputar s~guro. E quem é o juiz des·sa 
&rega ao commercio, e .dida : • Fulano valo tanto, Cicmoo scgoranÇr,? Te.m o nobre preeidente do conselho por qonm · 
tanto •; ma• o nobre pre!idelite do cons~lho !ó conhece ma orlar fozer isso, elle qao ~e confessa victima de traicõea 
CJil\nto talem oe que 'lhe fazem nosjornaes artigos en- cornD n de que () or;,!ior .ba. de tratar ? ·Nestas circÚm
eomiasticos e os q11o lhe dilo nu camaras um apoio ~tancias tr:m o nobre pre,idente do cons~lho tempo para 
a todo transe; flrmu da praça 11io eonbec~, poh, se descriruinar oe titulos sujo~, sGm t'restimo, dos titulos 
eonlleceese, nlo f&ria o que tem feito. Comtr, pois, e! per a bone e iastHnir preferencil\ .sobra alguns delles ? . Achará 
que at'e&marae approvem uma pr.,poei& qoe Jbe dá o di- quem r,>"njude net.~a upere~ão? O mais que póde fazer é: · 
reito de aquilatar firmas para escolher r.s Beguras ?. ·. cc Traz blihr:t~s do thcsooro .? São. coabecidos nesta re- . 

O,nobre pre1ideate do cooselbo, urgido pelos adveuarios partiçii.Q, rel'gate-se ' • é ena obrigação, ha mnilo tellip~ 
os daVI.\ ttr re!g\tado. « O banco tem apolices ? Com na outra eamara, apontou algnn' txemploe ; disse : . p 

upodem·ll admi&tir apolices da dtvÍd& provincial e. acções isto sa!Vtl-$6 de um perigo? ois caocionem-~e. , Não 
sarantidu das companhias de estradas da r erro.» Mas ~ó~~. nsgatal-as, ia to é, . accreecenhr ã ~narchia, mai~ 
para qae isto ? para que vai o nobre presidente do con- 'an.rcbta, é aogme~ta.r. a .cme com .outra cme .. 
aelho acoitar eates titnlos ? T1nba que ver: tnstltUIO·se ~ ca1xa d'Amqrtts&çiio p~ra 

amortiza( a divjda publica (appareced hà mnito tempo 
O S1. vrscoftn.JI ~~~ Rto.BuNco (presidente do conselho):· cs~;, · clausnla na lei c suspendeu-se até hoje); ruas agora 

..;..Nilo fallet neua generalidad!!, h.llei em apolices da !JO~ o nobre pre~idente ·do cons~lho está Bpllrt~do para 
pronucia do Rio de Jaoeiro.- tirat· dn apuros .os bancos, agora S. Ex. emitte 

o s1• ZiCUJ.u :-Replica que ainda assim é da pro- 25,000:000~ e diz : ~ Vou r.ll,!g~tar apolices da divida 
'rioeia, o goYOrno da província é quem paga, são títulos poblie1'·" · ' · · · · . 

aujeilOI á lntpeeçiio d& pr~viacia, e s. E~; tó r·ó·lo ir:·!·- No~ §§ 2• e ~o n-rtobrll preeidente· do con~elho trata da 
peceiDDilf o1 filalo• qae vlto ·á caixa da amorti~ação 0 20 moedll corre.nte, scilicet [H!.pal-monda. · · · 
'hesoDro. Si s. E:r. podesee sob garantia des!116 l'tulos O orndor niío pode votar pelo p;~pel-moeda. Dir-Me-bn : 
ealnr a praça, lioha mettldo um~ lança em Africa. cc Não pedistes o payel-moeda? • Pedio para fazer a 

· · goerr.1, rnna n1io p~rt~ nem a autoriea. para concertar 
Ondevae S. Ex. bn!car 300,000:000~ par~ resg~t~r bauc11 s quP. se tnu1o:ornaram t~órque quitaram, .porqoe 

apoliee• 1 bilhetes do thesonro? O que são, 211,000:000~ não comftrimru· Mu dovar, 0 eolr&ram em ospocnlaçi!es. 
para ao fallar em reegate de apolices da divida publica? Acb., qnJ 0 fl&pcl-moeda é a ollima expressão do ·dos
Pois em am . pail onerado de. papel, rle apolice8, dâ-5e cr~dito de um paiz, e que, portanto, ni'io JIÓde ser nm 
como rai&o a emiuil.o de 26,000.000$ para resgatar romedi<J parK ret•tabelocor o crediLo. E' um io:tpcssinl, 
apoliees? E como se ha de fazer esse resgate? que, 'com 0 excesso· do mal, se cnre o mal. · . 

Sobre o resgate das apolices ha lei : ou a apolico A nuss~ <lesgroça é ter papel-moei!~: afugenta o ouro 
IIli acima par ou eatã abaixo; se e~tá nbaixo, o go- da circulação, impede ~ue o Brasil t~nha um grande banco 

. 'ferRo, manda-a comprM no mercado pelos s0u correcto-· de emi~~ão; porqqe o orador !letá de accôrdo com o nobre 
res; se está acim,, ·o governo manda sorteiar e re~gata. relator da commieeão ; 1mqnanto não ee ·retirar da cir
ao par, nunca &elma. De sorte que, se a apolice está por culaç:\o tod:L r• m11s5a uu gmnde p~rte da maesa do papel-
1:0i0Jll, ba de vir ao pagamento por·t: OOO~l!. DJ,s o roond5, de maneira qne tffectue·~~~ a entrada do ouro na 
DObre presldeale do conselho vae resgatar a 1 :0'0~ o o c;rcniR•;ão, Dúo podemos ter b~ncoe de emissão. 
a 1:000~ ? Como vae favorecer o commercio dnodo Orn, se IICcrcRcentar no ~npel · oxi~tente mais 
1:000Jll, 1e elle diz: 1t Meu titulo valo 1 :040li)? Quo 25,000. 000~, o m:•l ec cGtondorá o o qoo mais é, fica rã o 
JeJgate é eue qoe em na,dl) SO harmonisa COIII fl resgate llrltsil •:onhccid~ COl\110 Um paiz que em qaiLiquur difficnl
dO IJill falia a lei?» . · dade llinÇ~ logo m1io rl•l pa116l-mooda. E' isto um diacre-

• 
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dito immens(! para o governo e para o· pai,·. O quti,oa 
Europa se dirá do nobre presidente do conselho ? Pois, 
~S. Ex. que ha quatro annos está a. fazer· rela tu rios bri
lllaates, a fallar de saldos, a animar aogrnent~s de venci
mentos, a estender as vias ferreas, o nobre presideuiH do 
cooeelbo, que abre o·parlamento sob o doooinio do~•hs .. s
p~jrançu pr.ra pedir-lh~ reforma do systerna eleitoral e o 
orçamento. de 1tpcnta -levantll. a banddra do papel
mn~da ?I .. Qaem ~ACreditará isto na Europa'? . . 

" Poi~ o governo que pede aos c&pil;.listns eur·opeus· 
meios de ~mpliar as estradas, wanda:lhes inapinad~tment~, 
sem que nlogoem ~mpaitassa· isto,. a noticia de que laueou 
na circulaÇtlv 25.000:000~ de pap~l mo~da ?• O pl\p~l
moeda deucredita os estad~s, e o llr&sil, ficará d !b~Cre

•dita.do por ee~a precipitação com qob, n~ pres6oÇ\ de u111 
pamc~, o nobre pro! i dente du conselho nãn achou 1101 &U• 

sabedoril\ outro txpcrliente efficaz sinão o papel-moeda, 
porque os bilh•te~ do § t~. não eutr~m na sua iro:.gi-· 
nação como expediente efficaz: o certo é •> do § 2•, é o de 
mo~da corrente,· tí o do ~apel-moeda. · 
. Qoe cousas são est~s qniJ se ·pa!ellm •no Bra~ll fJU 'que 

estodistaM eil.o e~t~s? Hou~o no Br~sH um Cacto exlraor
. dinario? Houve, por exemplo, ama ravo!uçiio que a<lab•s~e 
com o elemento servil e prejudicasse grandernent"' " la"':' 
·voara~ Houve um cr\laclysrua qne aniqÚilM;e a it•du•tri~J. 
em grand6 pt:rte? Não. Logo foi o c11-r~o o,rdin~ ri' do~ 
acontecirnoRtos. O dcel\rranj~· doj bancos nasc~ rl~ ~eu~ 
do!regramentos, e devi<~ ser conhecido bil. temp3; cum11 é 
pois ,que inopinndarneote . pede o govern'l papel mor:d:•? ·E' 
declarar ao mundo civilisadn que o Bn~il é um pKit do 
papelorio e mais nada. 

O orador sabe que a crise é má, é terrível, mr.e Í.cha 
que o papel-moeda .é peior do qne ~< crise. 

De proposito fecha MI portas d() ar~eo•ll antigo ; ~ooãD 
podia ir lá buscnr arma~, enCerr:!jad;:s eliJbora, ma.q moi to 
maJéficas, de que !C!Viam-de Q8 •C<JQS8fVIldOl'tl3 t D1 1867 

alguus emprestimos com moderaçlo sob cauçlo ai apo
Jices da divida publica, e aeahuma outra mail. O aobre 
presidente.du conselho pede tlí,OOO:ODO.S de llllhtlel de 
QIDI\ emia~ito especial OU de papel-meeda, O orador .Jbe di1 
que an~es desviar do ultimo empreatimo metade p~ra ea&e 
fim, embora os sPrvi~oa das e1trada1 de rerro a _qae .. &e 
dinheiro 6 destinado, retardll•le um pouco. 

Antes ·isto do que lançar.:se SG,OOD:OOOJ de papel 
moed~ para os bancos do Rio de Janeiro. lato é o ~e lhe 
pl1rece intolerue). 

E oote-ee urna circumatanci"' : tem-se rallado •••i do 
governo d& loglaterra. 
. N~ Inglaterra, quando o 80tefD!I prote1e pelo1 1111i01 
qu~ indicou, não é Pó a baaeoe; é. a. corrdore~~ a aego
cia,ntes, a todo o commercio da praça que apreeea'-" s•· 
rantias. Mas esta. lei é e6 par.a 01 baaeo1. Do1 baacoa e 
manâ correrá· á vontlde dillles para 'oi uegociaatea. lae· 
aqoi o negociante, o corretor, as ·p~siDas qae pOII&IIl· pre
ci~llr de dinheiros não, e-stil:o contempladol ; o snerao 16 
teve. olhos pa;ra ver banc.11s; r6 teve otnldot para acolher 
os snos clamores. · . . . · • 

s~ pa~sar 11. propo~la, aecrescentou o orador aa emeaila 
«elimine-se do. § to as palavraa-:-ou outro• titulo• qail 
so repntem . seguros.» Sapprimam-se 01 §§ to e (•, .illo 
é, todo o. que diz respeito a papel-moeda. Isto é, o remedio 
que lhfl <>ccorre, diverso dus remedios da propoata. 

M~s faltaria a ·um dever de conscieneia, · ee nlo decla .. 
res~e ao senado e ao nobre presidente do couaelbo com toda 
a. ~inceridade, qne não vé remedioe que po11am ler appli
cad.ls á crise pelo nobr,e preeidente do conaelbo ; aeubam. · 
Nem eet'~ da proposb, nem· os que lembroa · a& emeoda. 
Para o orador, a. maior criee' d& &ctaalidalle é o goflrDO i. 
o governo dilac~radJ por disaençGea iatealinaa. 8; El. ale 
oc.cnlt&, antes confes!ou ni!.·eamara. a diurgiDeia qai aelle 
existe, e o pre~ide~te do coaselbo, aqaelle qae pede ar
bítrio, que quer revestir-se d& dictadura p&r& uivar a 
p,rllÇII, é o meoo! propriu para iseo, pelóa ultilaoa factos· de 
quo ba noticia. · · · 

' para combater o pa(lel-inoeda. Não o fn, porqa~ tem p11na 
daquelle procedimento quando C<'mpara. com o qc.e te~m 
hoje. Elles repronvaro o etp~dienh em mão~ contrarL\s 
·mas nas eu1u mão~ .o papel-moodn é um· ealv~terio p•na 
tudo, não 6 invocado agora por uma· cris11 extraordinaria. 
é fiara oói mal pMsageíro. 

Manda portanto nm artig•> substitutivo e duas e~r.enda~. 
Em v~z de todo o projecto, diria (!ando): . . 

' . I . 

Emenda 

. H~ sete annos que o orador combate on aeudo ao 
nobre preeid~ole du conaelho, nunca coaaideràiia;:::.o como 

.sea inimigo, ao contrario, votando-lhe a maior ·IJIDP&-' 
taia. Tem combatido o politico, lll3S alo era deAtrelçoado 
ao homem. Mas os ultimoe factos eolloeárlo o nobre pre
sidtole d1> conselho em ama p•·siçll.o elllleti'n. S. El. teio. 
joetific~r tudo quanto tem a ido dito e repetido ao. lll&do. 

1 Artigo substitutivo. Fica o governo autori~:ldo ii. de
duzir ·do empre~timo ultimarnent» contNbido em Lood1·~! 
lllé tli,OOO:OOO~f) para npplicar 11!1 re!gate de bílhole.• rlo 
!besouro e fazer empr~stimo sob a ClUCà!l d~ ~poHces da 
divida publica do Imperio. ·· · • . 

·se passar a .propoata: 

Elimine-:~e do- § t• as. pal:~vras: • ou outrus tltnlo~, 
na falt~ daquelles que ~o reputem sogurM.» 

Supprimam:.ae os §§ 2• e 4o. - S. R. 
A. emenda já ent~ jaslificndl\ no qno o orador tem enun

ciado ; qne o governo oito lendo feito ha mni~ tempo, 
re~gate ngora tantoa bilhete!· quanto po8s~. Tamhem em 
ultimo tolera que com o producto do emprestimo d~ 
Londres c pelos meios que o governo pudor· dispôr, faça 

O orador tem dito e nisto foi apoiado peloJlloatre da. 
cano do ~enado, o nobre •isconde de !O.eU, qail o nobre 
senad.,r oito. tem vigilancia. 

O Sa .. SJLVRIU·Loao :-Nem sabe r~eietir. 

O Sa. ZlCA!Ius : -EIIe era atalaia do lheaoaro. las, 
altiroarnente deixou-se sorprender, dormiado a·· eomno 
solt~, p<!los homenli dos bucoa e quando qais tomai ac• 
curdo. de si, estavam os bancos den~ro do the1oaro.; en
traram de envolta com elle : ull.o vigiou. Se o, nobre pre
sideote do coneelho foese 1igilaate, eetava· muaido de 
dinheiro par11 rMgatar a· su11. divid& Ouctuante. 

A. ft~culdade que. ~m 1871 lhe 'dea o corpo lesislathG 
par11 ileniar do empreUifllo, entll.o eontrabldo ao principio 
do anno, para amortinr a divida lluctaaate. a8111 de appli
car a estradas de ferro, esta faculdade, sappo& •m ea&&do 
de coueu qne deeappareceu. 
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O senado ba: de recordar-se de que o nobre vieconde de 
Itabor~~y ponderna que ·ao estado da praça naqnel!e 
tempo; descendo e; divida iloctuante. de 70,000:00011), on 
de cincoenta.mil e tantos contos a 20,000:000~, não podia 
hli-yer rjsco de que estes 20,000: 00011) lheuem falta a 
circalaçlo, e er;~tão aconselhou pelo art. 3• da lei de 17 
de Jalbo, gue ·denfaue do empreetimo d_eslinado á extinc
ção da· divida' lloc"fmante %. 2,000,000 para as 'eM Iradas do 
ferro·~: . . 

. 
N~o havia quem ignorasse a crise. O orador dizia que a 
crise er1.1 de ·capital e nã.o de moeda e nessa conjuntura o 
nobre presidente do .conselho ria-se e tratava de outra 
cousa, nté que estourou-lhe a bomba nas mãos, ficàndo 
arlmirado o nltriboindo a . crise a uma ,consequencia dos 
factos passados. 

Talvez se explique ·por uma circumstancia· eeta pouca 
vigilancia do nobre presidente do conselho, Elle é o fa
ctolum do miiai!lerio. Elle é o delegado do governo po.ro. 
trat~r c~m·o ministro argentino. hto lhe toma ~oito tempo. 
Elia está incumbido de dar a ultima palavra a respeito do 
projecto qne apresentou ·na camara o Sr. ministro do Im
perio .. Elle é o homem das eleições por províncias o o 
orador o é tnmbem e o nobre mini!tro do Imperio o é dos 
círculos. 

Boje se este estadia~a vivesse, opinaria pela extinc~ito 
· dà divida", porqoe·sempre ficou na lei a nutoriDa~ão dada 
·ao· governo de fazer operáções do credito com o intaito 
de extinguir a. divida llnctuante, logo que o governo pre
sentiese que ·o estado do commercio não tolerava aete 
desvio de tão avultados. capitaes, loso que pre!entbse qae 

·a importancia dessa divida fazia f~ltiiL ao comJ?lorcio activo. 
E pois se S. Ex. fosse .previdente, não datando de hoje Trata-.~~ de saber qaal é a vontade qàe prepondera. : 
a crise; porque ella sentia-se já na praça noe fins do ~e é a do nobre. prBsidcnte ·do conselho, ·director dos ne
·anno 'passado, teria providenci~do para que o· !e o empros- gocios do Rio da Práta, em fim o primeiró ministro, :se· a . 

. timo (Que maior, afim de que com o seu prodocto bouves5~ rlo uobr-3 ministro do Imperio que é de uma esta tara phy-
nma quantia para a ·divida llucta&nta, já que as opera~ões 1 sica sem comparaçãomonor; mas qao inJlue na camara de 

. na praça nito eram conv3Dientes. · ·. am~ m~.n,.,ira rrtl\is eillcaz do que S. Ex. porque qaa!Jdo diz 
··"Dirá o nobre presidente do conselho, que· é fraco em sim, é ~im, quando diz não, 6 não. E, poi~, está. o go~ 
materià de da'tlis. « Mas eu não sabia. » _tlabi.a P<·b~ v~rno neBta gr11vo difficnldade, querendo saber quem 
transacçõeil da Sorocabana, que d~tam do fim do &cno vence, B~ o minietro do imperio, o Sr. João AICredo, se o 
passado •. O presidcnt.e daqa~H"' compaubia veia á Côrto 1 mini•trc. da ft.een~a, o Sr. visconde do Rio ;JJranco. · 
para fazer dinheiro e declnr.;u qlle não .o pôde obtür 1 Por isto .e porqoe moi tu questõss importantes se teem 
porque a praça estava em ~Apuros. I1to em Novembro. Ora, ! ;,c~umolltdo para o nobre presidente do. conselho decidir, 

·o emprestimo do governo foi leito em Janeiro. Como, poi~, ·S. Ex não pôde ainda examinar moitas cCJosas, a .11ua re
o nobre presidente do conselho ignorava que a praça ia~ partiç.lio t'orre á reye)ia e só depois quB elle vê de perto 
paesar'por umà .crise, elle que tinha os .bal~ncetoo dos i\ d€sgraç~ é que trata de a. remediar. · . . . 

·haocos; e podia saber, se não sabia, o· resultado das snhs . Mas, não'é a falta de vigilancia o defeito que tom de's
oper~çi:ics: in~iicr~tas. Se tives~e .tomado qualquer provi- vi ado o nobre presidente do conselho de ·considerar as 
deocia, tinha. acnotacido ieto: não refor.mava os bilh6tes, e finanças do paiz como ellas merecem; é a saa condescen-
quan'do o mnl cre~ceese1 dissesse á praça: «A quooo quizer dencia, o !OU cora~lio compassivo. · 
eu pago ~s bilhetes. » .O orat!cr não quer, aggravar-lhe as feridàs, eateja o 

'Isto. era a sua obrigação porque esta dívida é llaclnante, j nobre minhtro traoqui:llo; vai lembrar-lhe o passado.· 
oilo está consolidada. Quanto ás apolice~, nãí:. ; a poeiçlio Citando pill&vraa do Thilirs dizia que estavamoe em cir
do governo é outra. Não. fez i~to. Abrin o parlamento em cumstancias do o míniatro escolhido para dirigir as finan
Mar~o, e o orador tem todos os dias importunado o nobr~ ~is do Brazil, ter no thesouro uma certa ferocidade. A. 
presidente do conselho, obrigando-o a fazer certas decla:..: palavra de Thiers tem ~ma int,lligencia muito clara. Não 
raçotis,,. e S •. Ex. como uma enguia· escapa-:lhe das mãos ~' su quer que estejll alli cm ministro a fazo:.: carrancas, a 
diz. éelm, não, sim, .. não», e só sonhe que hnia crise quando~ .tratar mal. A ferocidade, esse termo de que se serviu 
o Banco N~tcional;,pediu moratoria 1. · Tbiers, é significativo ; quer dizer que o ministro dã la-

Esta unta s'implicidade até rovella no nobre presidente zendo. não devo ter contemplações ; deve zelar os interesses 
do conselho a falta de qualidades do diplomata. O diplo- da fazenda sobro lodos os interesses; governar-se por seu 
ma~a, dizem, deve ter com a simplicidade da pomba o. espirito Sflm attender ás inclioa~õos de l!eu coração. 
astacia da serpente. Mas o nobre presidento do conselho Dizia-se isto e o nobre ex-presidente dó sen11do, o 
em· maleria de finanças tem som~nle a ionocencia da Sr. visconde de .Abaeté, vindo em apoio .destas assar
pomba, que ás vezes vOa em uma certa direc~ilo, dá com ções do orador aeseveravit. · quo o presidénte do co~selho 
os peitos na parede e cabe morta. E' diplom!lla sem.Miu- · compr"omottia as linr.ngM do p~iz, mas entretanto quem: o. 
cia, porque se tivesse nos manejos das finanças um pouco ouvis~e não o levavá preso, porque sempre tem boas pala-
desse tino, veria com os factos que u difficu_ldades o.ctuaes vra~ e de~culvns po.ra ir ~assando. , 
dos bancos são corollarios dos mãos passos do auno · Mas cs defeitos qao ·ae o o lavam em S. Ex. tiveram uma 

'I,asudo. . , · ·· demonslrllçüo estrondosa. D'u chofre, o the~ouro nestas cri-:-
Elle que veio ligar ao presente a guerra do Paragut1y, ticas circumstanciaM, cslá o.meaçado de p~rder %. 7!i6,000. 

porque não ba de ligar ao presente doa bancos o .seu pas- Foi amo. sorpresa geral· 1111 prilça. O orador sabia que o 
sado, a maneira de fuuccioliar que elles tem seguido ? Sr. visconde· de M11uá tinha ·tido devolvidas nltimamenle 
Nada disto; e foi esperando em Deos, ( pois tem grande, letras DI\ impcrtancia de :e 150,000. Isto para já era 
coafiançn em Deas) ale que o Banco ~acional, di~8esse ; muito, mas o nobre presidente consulho disse na camara. 
«.eu· preciso de tres annos para liquidar; » Então l!im ; a ultima vez que lá !aliou, qae não eram do :1: 1!iO,OOO, 
o nobre pre8idenlo do conselho rocouhocou quo havia crise.· mas i. 7õ6,000. . . . ... .. 
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Eue recambio é ama pagina negra na admiaistragito do · contrabiu ·com .o Sr. visconde de Mnuá; Sé. fosae .preciso . 
nobre presidente do conselho e omá pagina tri9te na bis- demon~traria · como o Sr. Souza Franco não._ arri1coo 111! 
to ria das fiaanç&s do Brasil •• : . . ne!HII~ operaçli~s ; e lambem no que toe• . ao Sr. Ferraz,. 

O Sa. Su.uu :_:_Apoiado. não honva risco para a Cazendll. 
E, daqnella época para eeta, de 1865 para cá, ha um 

O Sa. Z.lCAIIIAS- ••• rrocederia cumo oin levi~no e e facto qon torna 0 Sr. visconde de Maná um . hoinem 
a pr~texto. de conoideraçii;,s pessoaes não' ex premis~ e 11 seu diYarso d 0 qbe era. h_ a vinte annos. . . . 
'pensamenlo inteiro a respeito deste facto sem igoc~l na Mas dH 186 G para cá o Sr. visconde de Maná é outra 
nossa historia. · · entidadei é nm devedor coócordatario do 8Hnco do Bi'azil. 

O S11• S.lll.liVA :-Apoiaaissimo. · Em 1866 Cez elle um contrato,. um accordo com ó"Banco 
. o Sa •. Z.lCAIIU.S :-Disse o honrado ministro : «Como do Brasil, paoeando uma. lettra, de 9.000:000:.1 caucio-

eatas tem sido devolvidas oa re.c~mbiadas outras letras.» :~;::8 a d~t~ll.!:~:::to&'t~:~~::t:e~~::~~~~:~:a• ~~:~e~~ 
Nonca, li~.o h a exemplo disto. Pó de ter. occorrido eoi um bens tidos e por h a ver. Elle nl!o está livre deste o.nos ; é 
ou. outro deceniiio que alguma letra de Pernambuco on da . um concordatarill ; nilo é o hànqoeiro esperançoso ··daquel
Bahia de casa particular, deixaose de ser paga. Nesta las épocr. a; é oin b'omem que cedeu á torrente dos . acon
praç!l mesmo, no tempo do visconde de Souto parece que tecimcntoe, a essa torrente qne fez desapparecer da Cace .. 
holiv6 uma. letra que aão foi paga, cerca de ;lO: 000$. do c o mm ercio Souto, Gomes & Filhos, Montenegro & . 
De 7,000:000~ com~ estas, nonea houve. O nobre presi:.. Lima e outros,. e a que elle por milagre da diviodad 011 
d6nte do conselho a ecoe ado' ultimamente por es~e lacto, e poude resistir, mas nàll impunemente, porque ficou grave-. 
seguindo o seu estylo ordin:~rio, procurou ampârar-se 008 mente ferido. Então recorreu ao Banco do Brasil, lez esta 
precedentes; mas nenhum 0 auxilia. · . · concordata em 1866, ·(o orador mostra um papel) e ficou ' 
' Como este recambio, nunca. houve. Pois, uma letr:l, responeavel com e~sas garantias. por 9.000:000~. Não 

. mand~da de Pernambuco, áo Marnnhão ou do Ceará. que pagou ; amortisoo em partá. Hoje o aeu debito . orça por 
deixa de ser paga, comparl'-!e com a voltil de 7,000:000$ quasi a mesmll quantia.. · . . ·,, 
do letras tomadas aqui pelo nobre preeidento do cons8lho E' ai~da certo que e!D 1870 reco,rren de novo. ao Banco 
1l um soo. intimo amigo e altamente prot~giào'? Pois do Braeil ·p~ra conseguir um ab11timeoto de juro. O juro 
4.0:000J'OOO eão alguma cousa em comparação de d11. concor1tnt& d~ 1866, era de 9 •fo·i elle não poode.re-
7,000:000~000 ? . sistir aos effeitos de um premill t.ão alto ; recorreu ao seu 

· Nunca, portanto, houve recambio igual. Este Cacto é credor, pedio. diminuição e ficou obrigado a 6 •; •• 
virgem na historia do Brasil. . · ·. Ora, um h.om~m nessas circomstancias, o mi11istro qlie 

Disi!l S. Ex.: "o "fisconde de Mauà. teYe inteira con- sa preza não constitue passador de cambiaes pua Europa. 
fianca de outras administraclies. " Sempre o mesmo es- Este foi o motivo' por que assim o orador procedeu, porque 
tylo"t Mas neete caso, o recÔ.rso quebra•se-lhe nae mãos. as~im procedeu. o Sr. visconde de Itaboraby. Foi este o · 
Qanes Corão as administraçlies passadas: que dilram cam- motivo por que nonca qoiz servir-se do banco Maná no 
hiaes ao visconde de Maná? O Sr. yisconde do haborahy Rio da. Prata para trsDsacçlies com dinheiros publico!!. O 
algom dia. deu cambiaes ao Sr. visconde de Maná? Nunca. Brasil tinh& alli um& agencia de proposito. O Sr. visconde 
Na o esteve o n"obre. pre~idente do conselho . no minieterio · de. Itaboraby tambem. não. concordou na extincçlo de lia. 
como elle ? O visconde ·de ltaborahy, .tescaohocia .por A extincçao ·data depois que S. Ex. o nobre presidente do 
ventura os -meritos d•l viscond~ ·de !daná, . o seu oepirito conselho iuflai11 aoperiormente na· dtrecção dos negocios; 
empreheodedor, a soa actividade febril·.? Não. Tioh,, elle foi então qoe ficou o Sr. Maná .!oinente nossu baniJoeiro 
algum motivo de inimizade pessoal 'l Cecto que Dito ; e no Rio da Prata, · · . 
nunca tomou-lhe um& cambial. O seu antecessor, que é o Mas ha uma·oiitra razão que torna inexplicavel o proce . ..: · 
orâdor qu~ se. d!rige ao senado, doo algu'm dia uma cam• dimento do nobre· presidente do conselho e claramente Tem 
bial ao visconde de M~oá? Não. Tinha-lhe odio? Pelo patentear a· necessidade de ·ser. severo o ministro da 
contrario, quasi nunca o vi_sconde .de Maaá 1e retirou da fazenda. · Como- é que o Sr. visconde de· Maná' efrectuava 
CGrte sem lbe .mands.r o seu cartão soas transacciies em cambiaes '! sacava sobre .quem ? ·quem 

E ainda agora quando na di~cussão. da resposta á falia acceitava '!. Ó Sr. 1isconde de Maná . simplesmente? De 
do throno, alfndia á intervenção injoetl\ do governo em sorte que elle dan aqui cambiaes o quem. pagava na 
lllontevidóo em .favor do visconde de Maná, elle escre- Inglaterra era elle mesmo, represéutado por eeus .commis· 
ven-l.he uma cart~ muito atteociosa, explicaodo-lhe aquel- uries. 
le facto e fornecea-lbe, jornaes. Logo, não houve nenbam No comme1·eio enteodo-ee que éesa operação é sempre 
'motivo de anthipatia. multo fallivel, muito fraca ; exige-se em regra que a 

Mas nonca lhe tomou uma cambial. As razlies que firma ,que SQCCa emilta Jetr11s para serC)m acceitae pclr· 
tiveram · os ministros da fuenda do 3 do Agosto e o. da outra firma ·.respeita.vel da praça 'de Londres. ~e a casa é 
aurora. di\ regeneração, (lara não tomarem letras. ao reapoitavol aqui, obteve credito em uma casa respeitanl 
Sr. visconde de Maná, são contrariadas· pelos exemplas daqnelle centro commerci~l,· daqulllle grande emp!_)rio, 
que o nobre lienador :•ddnzio no sou discnr~o, ea silo ver- entlío soas letras sãu sachdas nllo sobre o caixeiro que vale 
dadeiroe os extractos do Jornal do Commercio ?_ Os f11ctos t:úito como quem manda daqui a letra, mas sobre outra 
são dislinctos, porque os antigos referem-se, por exomplo, firma. O contrario se vcl nas oooraçlies do que o· orador se . 
a' uma garantia de saques dada pelo Sr. visconde de Souza .occupa; ·o Sr. viscond11 de Mauã sacou sempre sobre si 
Franco o· a um pequeno emprestimo qno o Sr. Ferraz- mesmo: as auu lotraa, portanto num caso dc&graçado como 

'-

•. 

·" 



'7'0 Sessão em .21 de Maio -··---...;... _________________________ ..;.. ______ _ 
e.< f' accu,ão o miniatro da fazonda, que aa acceitva c~ mo 
8· Mas fossem. · . 

l'oia não havia meios de . fazer eeaas reinea!aa, co~o 
~.ia o Sr. visconde de ltnboraby '! Seguisse-!& . oa exera

p1os desse finado estadista. Porventorn maodno elle 
.f, 10,000 que lbe fizessem tirar o a~ moo? Não, haviam 
•~mpre duaft firmas; quando quebraaae uma, havi" outra; 

: !m doas casas dift"ereotos. llfas quando nm bauco B!• 

, nde-ae por toda part~ do antigo e novo mundo e se mais 
tonado h9ovem lá chegarà ; qoaudo tem um11. ca.s~ aqni, 
c 1;tra em Belém do Pará, (•Dtra em Londres, outra eiiÍ 
li! c>otevidéo, tres em S. Paulo e troa no Rio Greode do 
,í:hJ; está se vendo que tudo isto são palavras, ado arti
ücios. Nao havia em Londres um. apoio para os saques 
.'o Sr. visconde de Maná; o qae fazia, pois, ,com que 
i·Jsae elle preferido '! A amizade, sempre a amizade do 
nobre presiddnte do coa!elho ; não ha ontra explic1•~ão. 
. S. Ex. como tem ae.elevado ã maior altura, sempre com 
fortuna, entendeu qne a fortuna hàvia de t.comps.ohal-o 
até nesse. expediente; oã:o se Iembroo do dia do iofortnoio, 
do dia em qoe voltassem 11! cambiaes,· e que S. Ex. tivesse 
de vir.ao parlamento; falizmeot~ 1\berto, para declarllr qae 
a perda não erl\ do ·150,000 libras, m~$ de 756;000, e 
qae o causador de~sa perda-merecia os maiore8 eocouüo!, 
na mai9res provas do consideração I De mmeira qoa M 

homem . que fez ci Ímperio perder cet·cu de 8,000:000~, 
1 >.da se deve ficar obrigado, mandar lhtt levaotnr um 
1:1> ,;asoléu; porque tentou a emprez11. M, uá e· qaebrou, por~ 
c "a tem dirigia o e feito quebrar oolras emp~ezas, porque 
tom dez bancos, quando elle.'mal pllderá dirigir um I 

· Qoe ecieocia é esta de baoqaoiro que, redasida a o mo
vimento de ama grande cnpital. não ba actividade que 
1h8 b~ate, que aconselha ter bancos por toda parte? Poh 
no tempo em qqe é ditlic!l encontrar homens de coofisoça, 
il Sr. visconde de Maná. '·poderia eocootral~os áe dntias 
~ara os ter nesses ditrerentes Jogues I Não estava ao ai· 
caoce de um myope ver que o Sr. Mana wai~ ou meoo! 
dias havia de precipitar~se? Se o nobre pre!id<1Dte do coo
.•elbo olio vi11 ido, tinha fé de carvoeiro I 

Mas s·. Ex. teve a ingenuidade do declarar Da ll&.mara 
que depositava a maior conliaoç" não só 01 solvab ilíd11de 
·lo banco, 1111 honradez de seu gerente, . como na palavra 
·.las te, que sempre as~eg!lra v a sob. fé, que não h a. via perigo 
para o !besouro. 

pondo-lhe o motuario : «pois não, o dobro, o triplo ?» 
Então está todo seguro I 

l8to pnrecfl. que nem é:do evangelho, ao menos não é 
de Benjamin Fr11nklio. Elle dizia que para os oegocios do· 
outro moodo a fé é que salvava, mas nos oegocios deste 
mondo, principalmente em cambia~s; a falta de confiança, 
o des.confiar sempre, era o principio de tóda segurança. 
O Sr. visconde de Maná entretanto encarregava-se dessas 
operações, e o governo ·sem a .mioima desce.ofiaoça as ia 
entregando. ' 

O Sa. SA.R.UU :-Como ftz o Banco Nacional. 
O Sa. Z.1.CAIIIU :-E' verdade. Dizo.m que o Banco Na

cionAl te11do otrerecimeoto de oin sa,rue de i, 50~000 •.• 

O Sa. C.t.!IUNsi.o DB Sll'{(MBÚ :-Não é exacte . 
O Sa. z.~.cuu,s : - Eotilo retiro ; mae não· seria em 

tsoipos anteriores á. soa entra~a '!. 
O St: C.t.NUNSÃO DB SINIMBÚ :-Póde ~er. 
O Sa. Z.t.cA.aus:- O bnoco disse 11fioal que aceitava o 

n11qne, com a coodiçiio de pagar aqui depJia de pago 11a 
Europa. O Sr. Maná concordou; por consequeocia, o seu 
estado alio podia ili~pirar coofianca. 

O oradot lembrará einda um~> proposi~ilo do nobre presi
dente do conselho. D~poi~ de eavernisar, jo~tificar esse. 
procedimento q11e ainda. nenhum ·ministro teve, e com o 
qaal oioguem continuaria a ser ministro, disse que estava 
persnadido de que o . tbesonro Pão ha de ler prejuízo; 
qne o e~tabelecitrieoto do ·Sr. visconde de Maná ha de 
pagar integralmente aoa seus ·credores; declaraudo mais 
po11itivarnente qqe espera em Deus que elle paga e. to.do 

Pensa qaa o nobre ·presidente. do cou~lho espera a!lte 
resnll11do do Grànde Architecto do Utllver1tl; de De11s, 
não. E' só111eote deste modo que o activo do b&laoço q'o!l 
os joroaes publicaram poderá corresponder ao sea passivo. 
Não quer crer que a Providencia faça tal milagre ; só o 
Grande Arcldtecto do Univerro o fará. Ainda não vio Cal
lido de cerh. ordem de qae nilo se dissesse : póde p'agar 
integralmente ; · 11inda não lio porém, nenhum qne pa
gasse. 

D~nde é que o oobro presidente ·do coosell:o vae tirar 
a esperança d11 <JUe os 97,000: 000!1' do passivo certo do 
banco Maná sejam cobertos pelo seu activo incerto? E' 
isto possível '! · · · 

E' a ingenuidade da !H'mba qu~ voa, quebra o peito na 
p .. , sde e cae ! 

O nobre presidente do coosolho qqaodo dava letras a 
..l'laaá, dizia; lfCOmo va.., isto? ha perigo ?• «Não ; tenho 
as casas dh ln dia ; mondo a e fundos I• «Eotilo, vá lá.» 
E repoonva fteoa actos na paln.vra dagnelle a qnem tiob11. 
de !omar as lot'rn~, como se o bom em do commercio, pri o
cipalmeote qoaodo é arrastado pelas circometaocian como 
as que impil!iam o nobre viecoode de ·Maná, não se illadiseo 

Peo~a qae com estas palavras não prejudicará. a mora
toria, oom pertubará o animo daqoellea que tem de co
nhecer dos r&ctos. Mas é coinicção !Da qqe aquelle passivo 
é superior ao ac(ivo e que o governo oilo dev~ receber 
um vintem. 

, ree~eito d_o estndo de sons lloao~a8, não peoaa~se que 
poderia s11b1r das difficuld11.d~s I Era sob a palnra d~lle 
que o nobre ministro ·da fazenda fazia operacões de 
cambios. • 

Eis o criterio a qae a commis1ão confia a escolha dos 
! i tolos qne lbo forem apresentados para emprestimos : 
« Tem meios de pagar isto? perguntará o governo, re~-

O Sr. vi1conde de Mnná ha. dous oo tres aonos q11e 
tem vivido só 11. cu~ta do tbesoaro, ·como provará. 

O honra.do praei~ente do conselho dis!e oa outra ca
lllara qne depois que. e o fez o emprestímo não sacou mais. 
Pa~.n a a.veriguar este ponto. . · · 

O ultimo s11quo dado ao Sr. Mauá é de 18 de Janeiro. 
Nesso dia aasij:(noo o Sr. barlto de Penedo em Londres 

com os Su. Rotchilds o emprestimo que vem contem
plado oos annexos do relatorio. 

Não teve o nobre p're!ldeote do conselho oéeso. mesmo 
dia alg11m telegrnmma asseverando o facto '! 

l 
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Pergunta mai1 nlo tinha de diu anteriores a decla- ~ Agora éomprobende o orador porque o nobre preAidente 
raçlo de que u estava entabulando o contrato e que do coneolho càlcoll ao1 pés o direito internacional em 

'eate seria escripto brevemente, como se fel lio dia 18 '! Moote~idéo a favor da caaa Maná. O Sr. Maná fez ponto 
Se ·eabia pelo menos que se eetava entabolando o con- em Mo otevjdéo; o tribunal de ta inetaucia queria cooside

. trato, porque nllo retardou a aceitaçlto da cambid um· ou ral-o fdlido. ;- rocorreu-se ao supremo tribunal e, havendo 
dons dias'! · · duvida sobre o exilo d:\ decialto, o -gnerno braeileiro man-

AI cambiaes tecm 90 dias de vista, porhnto, & c1mbial àon un::a e mais embucaçifes de gnerm e declarou em pleno 
de t 8 de Jtneiro,· hnia de ser apresentads em •principio senado que realmente tinha rei to aqnelh. remeilsa de r orça, 
de Fevereiro e ser paga em 1\lnio, ern tempo de sobra para nilo·para fazer impressão nos juizes, mu no poder exe
o nobre presidente do conselho ftaber qne o contrato estan cutivo, iato é, 0 governo' imperial suppunha que o poder 
feito, e que tinha á sua dispoeiçlto fundoa em Londres. executivo da Repnblic.~- Oriental era contra o Sr. Mato:\ e 

que ri& intlair par" que 'o tribuna\ sapeljor confirmasse ~ • 
Para que. ueeoa, portanto, euas :t 200,000 '! Saceoa decisã•l da ta instancia. 

por favor, e deade . que os ssques cessnam, .o Sr· Maná E_ntPio a rorç11. foi para proteger o Sr. Mlluá, afim d1. 
deixou de tlorescer. O result:Ldo dosse documento é que que coahecesl.e .o poder executiva da Republica Orienh ·~ 
ba muito· tempo os saques alimentavam, habilitavam _o qne o governo braeileir~ estava. disposto " proteger o .se·.l . 
Sr. 'fiaconde de Maná a manter-se no commercio ; logo compatriota, Corçanlio-o a cumprir· os· seus devere,, me·· 
que cessou o ultimo saque, elle quebrçu. vea~se r orça do Brasil pr-.ra que o governo da. Repabli• ' 

No mez de Dezembro, hone a 3 um saque de :t 200,000 Oriental reconhecido pelo governo imperi.ILI, . se abstives!.• 
a tO outro de f. tSO,OOO e a 29 outro de f.. 100,000. d~. uma sopposta influencia . no tribunal eu premo de jus·· 
Parece, p8Jo , meno~ ~nppife-se, qu·e o Sr. Mauá fazia um· tiç~ I S. Ex. confessou iato e retrabio um j!OUCo a ex· 

_saque, recebia aqui a importancia. .desse saque e girava com pressão li força de apartes qne lhe d~a a opposiçll11. 
o dinheiro. Só ha direito de uma potencia intervir ern favor de uo.11 

O Sa. SuuvA·:-03 aaxi!ios aos _bancos começaram snbdito, quando· os tribunaes de outro paiz denegam ·jus' , 
dabl. tiça a seu anbito; mas nllo se tinb.a denegado·jnstiça au 

O SR. ZACARU.s :-Depois, qu;ndo esse dinheiro ia 
acabando, viaha novo saqne e novo dinheiro e isso um dia 
tinha de cessar, e Jogo qo.e não houvesse mais saques, 
devia ba.qaeiar a firma de 10 utab~lecimentos. 

Não foi portanto exacto o ·nobre presidente do conRelho, 
quando _ass~veroú que depois do emprestimo não houve 
saqne porque se nh bonve depois, hoo.ve no mesmo din 
em que'·se assignon o contracto, e o -nobre presidente do 
conselho antes de ·'se vencer o pra!o desSIL letra 'lnha di
nheiro di~ponivel na c1ua líotcshílds ~ 

O oradÓr em um dos seui nltin1os discursos alladindo 
a certa protecção ao viscondé de Maná no Ri~ da Prata e 
á! tranu~~s daqui da praça, e ao emprest1mo de Lon
dres qao falhou, disse: « r.ltos my~terios qas o tempo ha 
de revelar ». Eil-os revelados.. · 

Qual foi a razão 11orqae o nobre presidente do conselho 
sacou n~ mez de Dazembr•J _tilo grande nam~ro d6 libras 
sterlinas .'?Estava em vesperas de ceftlrahir um _emprest!
mo; porqu11 sacon tu to 'lA. razilo é clara : o .nobre pre
sidente do conselho qoiz tentar o emprestimo por meio do 
banco allemilo, b11uve suas. davidM, e S. Ex. não podia 
-prevalescet-!6 dt) ravor da ca!a. Rotschiltl, que alli rerne
cia dinheiro nas emergencia~ do E !ta do. Nao quiz, no 
momento em qu11 traLav.l. com· oatro, ,sBrvir-se do prestimo 
dessa casa. Entilo foi preciso que no mez de Dezembro 
mandasse muito diobeiro para (&zer Cace h 111as devpezas 
sem pedir nRda á ·casa Rotschild ·; ·ent~o Coram mais (re • 
quentes· as remessas. . 

Sr. vieconde de M11uá. O gGVerno imperial sappunha quB · 
·o tribunal inclinava-s!\. ao Sr. viséonde de Maná e qui o 
poder executivo era contratrio ao mesmo Sr. viscotlde; 
mas eram eupposiçif !S su~.1, · n~o tinha havido deneg~çlí ' · 
·de jastiça. Have.ndo denegação d~ justiçl e depois de 11'"': 
bner recursos, ·é lfDe. os es~riptores da direito in~ern·· • 
eional adroittem o direiro de reclamaçllo; mas .empeeer 
a acçit•) do. poder cons;ltacional de um paíz p1ra e vi tar-so 
uma snp'osta injnatiça dbslle per meio de intlaencia o~s 
juizes, só o nobre presidente do conselho se atreve a 
fazer e, o qae mais é, a dizer no senado. · 

O Sn. SARAJVJ. : -Et·nm os sobresaltos. 
O Sa. ZACA.IIIAS :-lh I eram· os sobrosaltos, r81 ver-. 

tta agitur I não· ~e tratava de M9ná, mas d6s3e golpe 
que a sorte reservou no nobre presidente do conselbo de
pois de quatro nonos de ministerio ; é que, o visconde d • 
Ml'ná não podia quebrar em um p6nto, sem ·que o tbe
soaro do Brasil gemesse e gemesse pro!undameote ; com,_ 
pria, t•ortanto, evit~r eesa declaração. · 

PorlaQto essa perda de 7,000: ú-60~ d~ve, em boa 
e_scriptnrRção, ser lnnçado a cont11. ilo~ oRas do empres

·t•mo contrnhido. Perdea o paiz esses 7,000:000~, j•or 
qne niio quiz o governo .tratar com R casa Rotschild, por 
que andon em·Jinhns tortuosa!, qaerondo' V6r se fazia um 

. contrato impossinl, n por e3le motivo tomou ae c1mbiae5 
qae foram recnrubiadne. 

No requerimento que .o Sr. viscondo de !haá dirigiu 
ao tribunal do commercio,· pedindo uma moratorla, se ·diz 
que a cansa do seu desarranjo é a violenta corrida qnl 
elle soffr~a em 1\lontevidéo, e, ei~ o motivo porque o nobr.l 
pr~sidbnt'l do conselho procurava .obstar esJe embr.raç;·. 
Se S. Ex. estivesse na posição impucial de minietro, ,._ 
e~tivesse na posição suprema de governo, não faria o que 
fez, conheceri11 que havia limite para de!eza de um com
patriota ; mas, S. Ex. via jogar-se· nas carteiras do 
Sr. !faná o credi•o do lmperio. So aqaelle banco alll 
quebrasse, ó Sr. Maná Dilo podia satisfazer ae camblaes, 
t1ão podia sntie!ner os s~beranos que tinha em deposito 
lá para ..JIS despezas do Rio da Prata, I! os m'is compro
missos que ·por ventura .tivesse com o go,erno imperial. 

Não se tratava portanto de defender um subdito do Im
perio, tratav!l-ftO do acobertar, de amparar nm pr11posito. 
ínconfessavel do governo lmperial, porque nunca· conres;. 

.. 
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· saria ·se a ·mão da fatalidade por meio de crise, não vic~so O·Sr. visconde de Mauã, com sua .conhecida actividade' 
mostrar que o nobre presidente do con~elho nese~ amigo, l{ni.z interpretár a seu geito o codigo commercial dividindo 
a favor de quem f~z tudo, ·carregava um eodaver. Vem o capital dos ·command'itas em acçõ~s; elle ·estava na ca
isao mostrar qne os ministrus não eão omnipolentts ; qn~ ~Rra, era ministro da .Cueuda o Sr. Puaná ; como se 
não podem levantar um· homem que decae, ·e que por fim portou o Sr. marquez de Paranã 't Cumbateu-o Óa cámara 
precipita-se arrastando na lama os seus protectores. e em circulos partic!J.lares. 

Se a palavra é aspera·, o orador pede licença para ~~~- Desde .eJÍUio · vê-se a díft'erenca que vae de nm homem 
tirai-a,. sabstitaindo-as por estas-uem levar ao descredito . de po!içiio que protege a nm nêgociante 'no.· principio da. 
os seus protectores. sua carreira, para um homem. do posiçii:o que protege a. quem 
· Em qoe paiz do muodo um ministro que confessasse o está no ~6n dicliueo commercial e compromeUido para 
que o nobre presidente do conselh~ veio confe~sar, acb.ar-, nunca ma1s salvarse. A protecção do Sr. Parauli ~eu-se 
se•hia habilitado a receber uma dicte.dora para remediar ·alé certo ponto, mas quandu .o Sr. Paraná subiu ~o 
oe males da. praça 'f . ( opoiador ) nem no Brazil naoêa. se poder o Sr. Ma.uá. t11ve-o contra st e nunca pôde consegutr 
'vio isso. seu intento. E' uma historia esta bem conheci~&. . 

Ntto sabe qual foi outro amigo e protector do Sr. vis
O Sa. E!InBIIIA. LoBo:-Tal é o esll\dO da abjecçito a cpnde de Maná, mas nl!:o houve nenhum como o nobre 

que temos chegado. presidente do conselho. 

O Sll. Zu:Aaus:-Em 1&52 o partido conservador teve ·O Sa •. S.Aft.uu:-Protesiam as soas emprezae. 
o . cJ.esgoato de ver arguido pelos liberaes um dos Sf!US ' , • • · 
membros predilectos, o .ministro da guarra, com relaç!io a : 9. Sa. ZAcUIIAS : - E o!'tra ,cousa. Nenhum m1nulro 
linbaa e a barracas do arsenal, Calcas insignificantes que- fez ~mda como o nobre J!resJdente do coueelh.o. O ondor 
qu~ndo muito m.ostrariam ama· certa condescendencia do q11~na ver no po~er .o nobre marqu11z de ~· VIcente, outro 
ministro .pelo chefe dessa estabelecimento, mas qne niio · a~.1go do Sr. Tl!con~e de llb!'á, assumtndo a. responsa
atlingiam. de modo nenhum á. sua responsabilidade. hl~tdade de !Ua . pos1çito; IJDIZera. nr o Sr. '\'~&conde de 
Todavia a camara dos deputados levantou-se corno um .só Nttberohy. ~azer o que f?z o Sr. VIsconde do .Rlll Branco, 
homem para combater e·sse ministro· e. o orador é teste· p~nsa· ~ue Dl!tg~em o fana e, se o fizeese, t~rta. de passar. 
manha das amfc~ões porque passou .o gabinete por I!SS6 pelo. dissabor ~mmenso PO! qne e! lã passando o nobre 
motivo. presidente dn conselho, an1co responsavel pela perda de 

. . . . . . 7,000:000~000. 
· Mae hoJe uilo a e. trata de huhu nem _c! e JDOia dou a 

de barracas ; .confeasa-se que um protegido do . uolire 
ministro da fazenda, seu amigo intimo,· fez o thosouro i o
correr na perda de 7,000:000$ e 11 nobre presidente do 
ce1uelbo, fresco como alfac~ faz essa. declaração na qamara, 
procarJL defender-se, e. depois, lançando seu manto sobre 
criminoso, diz : o: E' um beuemerilo da patria I» 

O Sa. Su11n. : -E este governo ainda ha .de. ter força 
para oppo":-se á reforf!la que a nação quer ••• 

O 811. Z.I.CAIIIU acha-se felizmente em uma posição 
como semp~e desPjou occupar. O nobre presidente do cou
·aelho muitas vezes .dizia no .!e_oaüo que o fog.o cDm que o 
com!lattia, significava o desejo de aubslitnii-D. S. Ex. 
sabe que nli~ subslitnirã mais a ministro nenhum, nem 
mesmo eHtá acli'\'amente envolvido nas idé~s de um par· 
tido para que elle: suba. Não, exerce a sM qmlidade de 
senador . e de homem do con!ciencia. ; falloa aesim para 
resguardar até a sua rep11taçã.o, porque o nobre presidente 
do conselho disse qoe outras adminislraçuo!, !Cm especificar 
qnaos, depositavam igu!ll confiança . no Sr. visco o de ele 
Maná. Como orador foi · mt<mbro .de a.lgnma.8 dessas ad
ministraçães, devia dizer, qae DDilCil. e!se individuo mere
ceu-lhe tal confiança. 

Si se revolver o passado, ha de 89 vncontrar um homem 
poderoso, protegendo o Sr. vi~conde de nfauli, fazendo por 
sua infiaencia que e~sa fatal Ponta. d' Arô& tive~so um 
empreetimo sem juro por largos nonos e dopoie com juros 
reduzidos, em fim protegendo o~Ho cidadão activo ·do mui
tos modos. O marquez de.Pnraná, porém, quando a~6omiu 
o poder, teve um comportamento digno do ser rememorado. 

(Apoiaàos. Muito bem I Muito bem I) 

Foi lida, apoiada e posta em discussão a seguinte 

Eme11da 

Artigo substitutivo. Fica o governo autorisado a deduzir 
.do emprestimo· ultimamente contrahido em Londres até 
21i,000:00016 para· applicar ao resgate de bilhetes do 
t~e~ouro e !ner emprestimos sob a canção. d<l apelices da 
diVIda pubhcn do Imperio •. 

· Se paesar a proposta : 

Elimine-~e do § 1 • ~s· palavras : « ~u outros titulo~, 
na falta dnqnelles, que se reputem seguros.» · 

Sapprimam-se os §§ 2• e 4•..:.. S. R.- z. de Gõe: 
e Vasconcellor. 

O 8r. · vJ•conde do D:lo ·Branco (pr~li
den_te do contell10 ) proouncion um .. discur!o, que publica-
remos no Appendlce. · . · · 

Fi.cou adiada a discussão pela horà. · 

O SR. PRIIBIDE~TII: deu para ordem do dia 22 : 

A m~!ma já designada e, se houver tempo, discussão 
dos r~ q;::erimenlos adi a dos. 

Levantou-se a sese!Io á~ 4 horau da tarde. 

. . 1 

, 
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'o• •e••iio 
Ell[ i2 DE MAIO DE 187l'i 

PIIB!JDRIICI.I. DO sft, VÚICONDB lAQUAIIY 

SAla das commissõe8, 22 de Maio de' 1875.-Barão dfl ' 
Cotegipe.'- J. J. Tei:ceira Junior. - Vi1conde ttc Inho-
m~m. · 

P~liBCEII D.A. CQIIJMISSÃO DB COIISTITUI~Ã:O 

Fvi pre1ente â com~is~ão de constituiç1l:o a proposiçito 
da outra Cl•roara Bl!b n. 23, approvando o accordo ceie~ 
bru do pelos govroos do Brasil .e do· Porú, em data de 11 de, 
Fevereko de :1874, acerca da limites entre o Imperio e ebta• 
R~pijblicá, e cess1lo mutua de. territoiios nas margens di-
reita e esqo~rda do rio J~á oo Pntomayo. . 

O reforid~ accordo foi celebra.do, purqoe resultando da 
A'a :11 hora• da manhã Cez-&e a chamada e ncb&ram-se démárcaçiio de limites entre o Brasil e a Republica. do 

• pruentea Si Sra. senadores, a saber : · visconde de 'J a·. · Perú, vcrific11da pelos respectivos .commissario~ qne a 
guar.J, Almeida e Albuquerque, b~<rão de Mamanguape, linha da rronteirtt. lraçadg das vertentes do: lgol!.ral'é 
J;liaa de Carvalho, Croz Machado, Jobim, PHana~:nã, bl\rão S. Antllllio da T.P.h!\tioga ·:,o rio Japnrá corta doJis vezee o 
de Camargoa, barilo da Lognna, Godoy, .Cbicburro, vi~-. Içá ou P1Jt~rna.yil ~o o~pàço .comprehen'dido entre os doas 
conde de .Abaeté, Saraiva, Teixeira Jooior, Barros Dar- marcos delbitivos, co!lom<dos l'l&. mugem dire.ita e nli es
reto, barito de Mnroim, Leiliio da Cunha, vi~conde de esquerda do citado riQ, dainndo essá linha geodesíca ·amil 
Muriliba,. Silveira da Mott~, visconde de Nitberoby, duqne corva ail o~~te p~r.~ o Perú, e outra cana á Leste para .o 
de Caxiaa, viséonde de Cnravellu, vi&conde de Inbomirim, Brasil, coofórme con::ta das . aCtli~ da .expreo!ad, ccmmis
Nuoes Goncalves, visconde do Rio Grande, Jaguarib~, ~n:v, os iaco.:vcoientes para os· dous estados· limitl'ophes 
Vieira da SÍlta, Digiz, barão 'de Pirapàroa, b11rão de Ce- ~ão pxtent.;~ ficandi.l cada ama com uma peqoeno. poóta' 

l!iloDÍinarJo •. - EnsDrBNTB; - PatecAr da commis
dci de razenda,._;_P~rr~cer da comml!sil:o de constitnlcl!o. 
:Project~t.de lei dÕ Sr. visc.,nde de,Jnhomirim.-OnÍIIw 
DO DIA.- Emiull:o de .bilhete8. do thesooro.- Diecnr~o~ 
dos· Sre. Sil.veira da Moua, Saraiva, viecnnde do Rio 
Branco e Teixeira 1anior. 

teglpe, Paes de· Mllndooça, Tis conde do Rio Branco, vis:.. de terra encr~< vada no territorio do outro. . , 
conde do Bom B.etiro e marqoez de S. Vicente. · Tomou-se, pois, como limite commuro o alveo do Icã, 

Compareceram depois os Srs. Ucbôa Cavalcauti, Figaoi- cedendo uma e outra nação a parle de territerio proprio 
ra. de .t(ello·, FernBndes da Cunha, Siveira Lobo, z,icariM, intereephdo pala linha geo"desica. · 
AnUlo, Sinimbú, Mendes de Almeida, Jar.qnoira e Ribeiro Ao relatorio do ministro dos.negocios estrangeiros apre-
da Luz. ecnt11do ao corpo l~gislati vu no SllRo·ito de 187 4 'Vem ao-

Deixaram de comparecer. co~~;~ causa participada os nexos as :~ctas da. comm.is;ãu de limit~s e a planta ·hydro
Sra. conde de Baepeoriy, Finilin_o, Pllula Pessoa, Cnnha gráphica da parte do rio de qae ee trata, que jnstific~m o 
Figueiredo, Nabaco, Pompe11 8 lisconda do Camaragib6. accordo, o qnal já se acha retifieado pelo goferno do 

Deixaram ae comparecer· sem cansa particip.~da o~ Parú. 
=~~e:a•::~ de Souza Qaeiroz, F. Oct~vinoo e visconde do "Em vislll do exposto é a com missão de constilaiçito de 

O ~·· Pa'S!IDBIITB abria a eessito. 
Lea-ae a acta da sessão antecedente e, não ha~eoâo 

quem .eobre ella flzesee observaçiles, den-se por sppr.ov~t.da. 

O Sa. 1• sBCRBTAIIIO deu conta do segniote . ' 

EXPEDIENTE 

011lcio, de S .do corrente, d11 presidencia da prolinçla 
do Rio Grande do Sal,. remeltendo am exemplar da falia 
dirigida á auembl6a legislativa· d&qaella provinciâ · p~lo 
leil aatecessor • ....:.Ao arcbivo. · 

O Sa. i• sscaaruro Jea os seguintes pareceres : 

PAÍIICBII. liA COIIIIWISSIO . DI FAZBND.l 

Foi sabmeUida á commi$são de fazenda a prllposigão · 
a. 6i da caroara dos deputados, fazendo extensiva ás 
aeuGea extrao'rdioariaa, a lei ri. 2097 de 30 de Jnuoiro 
de :18781 e ,ahriado am credito .'.leeessario par:~ essa 
de1pcza •. 

A commisaio de . fazenda é de 

P.lRJICBR 

Qne a dita proposição entre em di~cas1lto pnrn soJ 
adoptada, ee o •eoaào assim o enteodor confeoicnt!l. 

PARBCBB 

Que 11 proposição d.\ camara .dos deputados spb n. 23 
entre em discussão o sej(!. adoptada. 

Sal& .das commis!ões, 22 dij Maio de 1875.-Barõo de · 
Cotsgip~.-Visco11de de Nitherohy:-J.1. Tei::eíra)unior. 

Fw.ram !obr5. a mesa para serem tomados em con,i
derH!;ão·com aa proposiçõe~ a qaa ee referem, indo eo:re.;. 
ta.ot<> a imprimir. ' 

Foli lido e ficou sobre a mesa po.ra entrar Dilo ordem aos 
trabalhos o s!guinte 

PROI!lCTO DE LEI 

A assemblóa ger11I decreta : 
Art. 1.• Nenbam banco será au!orisado a receber da

positos em conta corrente, sem qno em seus estatu.toD .se· • 
incluam as Hegainte~ di~posições. . · 

1.• Qo6 a eoinma deste~ dopositoe não excederá a do 
capil<~l socüd realinodo tl mais 50 •;. do capital não raa
liaad(). 

2. • que táes depooitos não podel'IIO ser applicados senão 
ao desconto de titulo de natureza commercinl, com o prnm 
uu(lca· 10nior ·ao quatro mezcs, o he!ll assiro, a bilbotes da 
tllcsour(l, letras d11. 141fandeg~, 110 a emprostimoà caucionu
dos' coro a,Policos gernes e metacs pr~cicsoo. 

1() 
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I 
A.rt. 2.• Ao banco assim organ.isado será racnltndo o· nos seu<; ma iii .vitMs interes~eli, eu continuo reconhecendo 

tslabelecer 6m seus estntótos a clausula, que h!> hypoíhes;; a minb.~ ~olidnriedade com o .governo do ~eu paiz para 
das cotridaa doa: depositantes era conta t:orreute pan. 11 f;l1ial· o, ac,)u~eii.E.l-~: n<~quil!o qaa eà. poder dentro de 
retirada immediata dos depositos, o banco Té.SUVli-~6 c ;dnhaa rri.~as r~rças. (Muito bem). ' 
direito de irifel'roln'per a ·entrega, se o est&do de ~eos co- l:i<•uhoree, como já .e~bocei em um primeirc. discurso que 
Ires a não perruillir e de pa~sar aos depo~itaotcs Jettras fiz em resposta n um 1·eqnerimento do nobre e illostrado 
pela ilnpcirt:~ncia do! deposito~ exigidos com os meomos scn~dor. pGla província do Rio de Janeiro, a eiluaçll:o 
juros qne antes venciam1 a reembolsa veis nos prazos ab~ixo ~~~tua! é ro&is grave do qu~ se pensa. · 
ln.dicadoa. · , .o·sn. TEJxrmu. JuNtoa:-Apoiado. ·.. . 

§ 1. • Esta's letras seri!o dhidae em 6 seties, corres-
pondendo tanto quanto fÓr jloesivtl a ordeoo chr~llologir.e O Sn. SrLVEIRA DA MaTTA. : ....:.. Não é uma simples crise 
. da requisição dos depositos; e cad11. ama d?.s ~oarie~ ~erá n.ooetaria, qa.; nós temos do accommodar e satisfazer ; 
BI!ICCessivamente resgatad!\ de quinze tm _qainze dias, dt• é uma crise economica de proporçiie~ muito extens~s. cojas 
m'odo que, Jio fim do prazo de 90 di;;s contados da dn t.~ <'a asas não s~ descobrem a todos, purqna silo !ii ui til com
da suspen1ão da éutrega do~ deposil~!, se rã o banco obri~ ~16Xa!. Da profundidade do mal é qne reuilt11 o niaior dever 

. gado 'a voltar ao regillien. orrlinario do seu pr.g&mento ~m. que .teem as ~opposi~õ~s dÍl &compaohan!m o governo na 
moeda corrente. ~Lln~i!o de!SG~ pr~bJemas ~ nãu s~ apresentar de lancll em 

A.rt, 3. • Oa bancos actualmente exbtentes !Ó pod~rão ·ri~te par:• de!truir o o complicarJÍ's ~ulucões. • · \ 
gozar de!te"favor da presente lei, depois que reformar6m · E' neste propo9ito, senhores, é com· este system&, q'nil 
seu.s eatatntoa de conformidade com o que se acha pres- venl.>o occup&r-me dn. 1\roposta do g·ineroo que· está em 
crlpto no ar't 1o. di~CGS!ão. Jolgot~i necessarir, :inteci~ar eeta! poucas pâ-

Art. l. •.Ficam revogadas as dispoeiçiies em cvntrario. avras p;:.ra não n.v•ltar a anim••dversao do governo desde. 
já contra mais um or~dor, qua v~m tomar tempo ào lena

Paço do aenado, em 2i da Maio .de 1876. - Visconde :li}, 11ccopando-ee de questões deeta ordem. · 
de lnhomerim. . Vejo a aociedade do governo na' passsgem da proposta; 

·o Sa. 1• SICI\BT!IIIO ·requereÚ verbalment!l a dispénsa divisa-se em todos os tramites po~ que e~ta disc.n~~ão 
do inter'eticio para o 111poiamento do projecto qna acabava passa, inclu~iVb na rapide'z com qne a propost~ foi rece
de ler-•e; e eoneultado o senado foi approvado o requeri-' bida no senado, qaasi a horas mortaa, immediatamente 
meoto. io dar.!o o parec~r, immediatameoto lido ·e iliÚnediata-

Em seguida Coi o projecto apoiado e mandado a illlpri- mente roi marcada a_pr(.\poeta para ordem do dia. I · 
mir para entrar na ordeni dos trabalhos. - O governo terá razões da pr~cipitaçllo ; mas eu creio 

ORDEM DO DIA. 

BMIS!ÃO DE BILnETES DO TBESOURO 

Prosegaio a i• discoasão do art. 1• da propo!ta do poder 
executivo, convertido em projecto de lei pela camara. do5 
Srir. deputados, aotorisaodo a emissão de bilhetes do the
sooro até a importancia de 2ti,OOO:OOO$ e ontrils provi~ 
deocias, com o ·:parecer da commi!são·de fazend~ e emenda 
do Sr. Zacariâe. 

bue, por moi!o ponderosas qae aejam a11 ra,ziies d& urgen
cia que tem o governo, ellas não devem leval:o a. exigir 
do pln'lamento a abdicação completa do. seu direito de 
iDVIl!tig~ção. 

O SR. MENDES DB AL!IIBIDA. :--.E já ameaça tomar por · 
si a medida. · · 

-o SR. Frau&IIIA. DE MRLLO :-Já tomou. 

o Sn. SrtVI!IRA DA. MGTTA. :-En devia aprovei&ar eata 
!lccnsião par" dirigir ao nobrOJ presidente do conselho omi\ 
fBiicitaçã.o. Ha cousa de tres on quatro dias, antes mesmo 
que ,esta proposta. tive~se aceeleradamente ~hegado ao se-

o Sr. Silveira ali a Uotta:-Senhores, quando uad~>, corria cm todos os circnlos e .no recinto mesmo 
ha .poucos dias. estranhei que o mini&terio.l!,~zes~e na ~ocn d~:~ta caia o ~inistro boato (chama-lhe mesmo ·de 'prc-

. do t~e(e do Es~ado. algumas palavras que_ eu Jnlgnei ou pt,si:o boato) de· que o ·governo pretendia ano111lar comple
homllhautea ou tromcas, em resposta ao dtscMso do pi~- , talllente o eanado, fazendo publicar um decreto, depois da 
nip~tenciario da Republica Argentina, asperamente comm1- 1.ppronção da proposta pela camara antes da deciailo do 
natorio, tive em vista acalma.r ja~tas susc.epiibilid!ldes do senado. ' 
paiz, dar ao governo um con_selbo ? não caueu-Jha cm- O Sa. MENDES Dli: hMEillA. :.....:Já nos. xri'éacou com isto 
baraco ás suas negoclaciiea drplom&ttcas. t . 8 • 

QÔ.ando lhe dei esse "conselho, eu reconheci que era um hon om. 
dever das opposiçiies, nos paize! onde ha triban<>, !ercm O Sn. ZAC.UIIA.S :-:- Decl&roo. que ia publicar o decreto, 
!o lidarias com o governo em ·todas u qnestõe~ qae im- S·J fosee po3~ivel, e que não eru. dictadure. assumir ··esta 
portam a sustentação da dignidade nncional. (Apoiadot.) . po~içito eó com o voto da camarn. 

E por isscr, reconhecer:~do a solidaried~~:de das oppoei~õe~ O S11. vrscoND& DO Rio BnA!ICo (prasidente .do cotue• 
com e>s governos, por mais adv~rsarios que elle~ sej ~m, /io) : - Não disse isto praci6amente. 
nessas qoe~LGes, en ma impoz toda. a rcscrv:ll e a nllo O Sn. ZAc~RIM: ·- Rtllro-mo ao extracto do Jorn11 
exigencia impertinente de "informar,õos . a respeito deAse do Commercio. 
aesnmpto. 

A!s!m, senhores, quando so trata do um .assnmpto eco· O Sn. VISCONDE DD Rro BRANco (pretidente do colt'sc-
noinico, que ulfecta tão profandamento a nossa aoc.iedade l/10) :- Nilo 9ra um arbítrio tão grave como o outro. · 

( 
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O Sft. MBIÍriBs D!l: ALMEIDA.: -E' um bi!l de iodemoi- ·· O Sn. SILVBIU liA. MonA.:-••• a que. estou reduzido 
I 

da.de por, antecipa~ito. 
·O Sa. SILVBIR.l D.l. Morn:- Este boato tomou corpo 

11 correu a praca do commercio, e a tribu israelita que 
ln~ preseilo sobre o governo para obter essas medidas 
publicou, como facto coo~ummada, que o governo tinha 
aproveitado os ultimos momentos de demo;'a do ·chefe do 
Eatado na Cllrte antes de seguir para Petropolis, para 
11saignar o decreto. · · . . · • · 

eu I S. Ex., que coot11 uma maioria. na camara. e Caz pas
sar todas ae medidr.e, de ora avante, logo que tenha. obtido 
alli uma, pede um bil! de i!lde~q~idade por I',Dt~c;ipaçito, 
promulga o decrllto e m11uda. a: ~edida para o aeo&do . 
pro formula para divertirin·o-nos neste duelo 'de vala Trai 

esteril, vão, que . não tem eigilifleaçilo alguma no syst~ma 

Logo; senhores, Ó decret'o eslâ na p;1st~, e é · preci~o 
antes que eu continuo a di3catir, qn11 n nobre president~ 
do .cooselbo desminta esse biul.tc. Ha ou uiio decr6to ? Ha 
senado oá nilo ' Somos uml!. chancellaria, uma· phantae
magoria de govorno re~resootativo? ••• 

(Paula. O orador· olha para o Sr. presidente do conrelho.) 
O Sa. SJLVEIII.l LoBo:-Qucm c~la con!ente. 

. o s~. SxLVBlU D! MorTA ; - Ora, ei~· aqui I o nobre' 
presidente do cooselb.o não quer di~ftr que nil.a ha decreto. 

0 Sa. VIBCO).'IDII: DO RIO . B!I.\NCO (presitlente do con
selho) : - Eu ltontem me exprimi clar~~omcnte e disse 
qu&l a oorm'a que o governo seguirá. ne~sas circum
stancias. 

o s~. ZA.dAIIIAS ':-Já disse bon!etn; a pnb!ie3~ito do 
,decreto não sorpronde. · 

O Sa. VISCONDE .»o · R19 DnA.Nco (presidente do con
se!h.o) : --Não disse que ,houvesa!l decreto, mas qtr~ po
deria b~ver, e o governo tomaria. a rosponst.hilidade.-' 

· O Sa. SILVEIRA DA M<Jru :~ Isto é dive;so; estou 
neste ponto defendendo o nobre pre~idHote do Collselho. , 
S. Ex. avancou ama prollosic'ão, indica~:d~ um expe
diente quo ~Õrventura tom~ria', se vissa qn~ ~3 medidàe 
nrgent1'! eram .deoooradas; então disse: .• su o guverno s., 
acbar nl\ · colisão de vêr o mal d11 preseão economic11 
cresce~, tomarã " re~pon~!ibilii!a.de da~ medidas. Mas isto 
é muito diverso daquilto de que fnllci. ·O nobre 1•rcsideo!~ 
do conselho podia cmittir ~ss:. opinião; ~e snppuz~ese q~~ 
o senado demorava a pansngetil da ~u~ medid~, e ae cir
cumelancias fossem se d~senvo!fendo com caracter maiH 
assuatado.r para a praç"·• S. Ex. pod~ria dizH que 5e vira 
na necessidade da acob8rt:~r-~o com a tleci!@io di\ Cllmar" 

·• do~ deput~doe. Ma~ S. Ex. 'não disse que h~via decr(lt.o, e 
é o que eu 'qaeria que _me di~se!de. · 

O Sa. FtGUEIU DE ~IELLO :-H!!. ; não nega. 

representativo. · ' · 
Eu posso, portanto, assegurar ao paiz que nilo h~ _mais 

governo con!titucional nesta terra, de~de q_ue os !DIDISte
rio! podem fazar hto que o nobre pre!identê do· cone~lh~ 
fez I Eu deveria sent~r-me. • • · 

.. (0 orador dá demt~ndro~ao dt.guerer 111\fllr-re.) 

· O S11 .. v1scol.'IDB Do Rro Bul'lco (prelid""' do con~tlho): 
- Não deve sentar-se ; deve auxiliar-aos com suaa pi• 
lavras. · ,. · o~ " ' · 

O Sn. Pu.uuau.l .-Então oil.o ba decreto ! ... 
O Sn. ZACA.IIIA:!I :-Não ba publicado. 

O. Sa. SILVEIRA ·DA Morn: - O pobre contenta~ae 
com 1 O réis; o rico ó. quo oito f~z c~~o ~e dobr.~e~ ; e~;~ 
contento-me com a declaracão do nobre presidente do ~eon• 

, &e lho do que o decreto estí amarrado· na pâlita~ · 

' O SR. FIGUEIR.\ iiB: ~IBLLO :-Sim ou nll.o' 
o s~. P.1RAN~Gu1 :-E' ími,l'&netranl I 
O SR. Sir.vsraA D! Mor;A.:-Eu, apezi.r de recon~ecer 

a nollidade do noeso papo! oeéta casa, acoro.çoado pela 
~Jalavra poderosa do nobre presid~nta do conselho •• ; 

O Sa. viscoNDE Do Rio BRA.IICD (pradllente !lo conselho): 
-MuiLo obrigado. · 

o Ss. SILVEIRA D~ lllo'I:T! :-••• vou satisfazer 'ao me-
003 e. sua curio.sidade, visto que s·. Ex gosta deste• duelos 
de palavra, porque é eminente duelista ·neste genero. 

Sr. presi dent~, eu devia fazer o gosto do nobre · p_reai
dente do Cúnselho, entrando nesta diecnssilo, come~ando 
por comparar os esforços empregados até este ponto para 
a nnnullaç!io completa ilo senado , esforÇos e1igidos por 
um!l crise meramente baacaria,. com o pouco apreço e 
.mesmo desdem, com que o governo tem olh4do para a 
5or'te di\ h.vour~:t. .do nosso pn.iz, illudida ha tanto tempo . 
com },lror.ae!839 Yil.S de qm melhorameiltO, e ,DilO reeebe!)dO 
nunca outro auxilio que nil.o seja um miogoado favor~· 

Asoim eu podia compar.ar este açodame_nto que nós 
estamos ventlo hBje, e&tes ealtos mortaea por todas as 
(órmas do governo represeobtivo, com o que ·nós vimo; 
ba tlous annos aqui, quando o governo quiz fazer ao BADCD 
do Br~<sil, não á lavoura :do looperio •• : · 

O Sa. lUEND:tls DE ALMEID.l:-Apoiado. 
O Sa. SILVBIIIA. DA. MoTu:- ••• favores· qué se .re,• 

o Sn •. SILVBIKA. D! niorTA: - P:li~ holm, -uenhores j 

flotito. h a deCreto, e Sfl ba dtlCTet~, eu da vi" sonttl.r-Irie ; não 
'na mais eenado, não ha muis senadorc•, não hl\ m~is oecee. 
sida.to do discas! tio, de1de · quo as m~aid<•S são l~>.vr&d&e li 

levadas á er.ecução p(lr mo'íu proprio do governo, com 
deedem completo desta ramo do corpo lfgis!~Livo. duziram... · 

O Sn. VISCONDE no R10 Bu.Nco (pre~identc do crm
lelho) :-'Não apoiado. 

O SR. SIL~BIIIA ·DA MorTA : -,O r r., veja o 5enado 
a que estão reduzidAs as figuras que se s0otam oestes 
banco! ••• 

O SR, Z.I.CU\I!S :-Inclusive a do nobre presidente do 
conselho. 

O Sn. MENIJES DE ALMBlllA.:-Aunulla.nl{o a. lei ds 
1867 .. 

O Sft, SILVEIRA. D.l. Mor'I;A. :......: ••• a que' ,._diminuir o 
cnpit"l que o banco era obriglldo a empregar .na· carteira 
hypothecnria, de 35 para 2li,OOO:OOO!I), ape.nas pelo favor 
dó\ reducçã.o de jaroe de 9•j. que pagava a lavoura .da.pro· 
vineia do Riu de Janeiro, por, jnroe .de 6 •f. e 'G "/0 .di 
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am'ortisação. E~te mingoado Cií.vcrf~ regateado :a ponto ds- Sr. presidente, a proposti\ do governo .e o parecer da 
não ser co~ced1d~ á J11~~ura "enao em compensação de commissão de fazenda do' sen~<!o, porque •}lU creio que na 
favores mo1to maiores f6Jtos ao bancu. • . camara nem houve 'parecer; houve apenas para entrar em 

O Sn. lliBNDES DE AL!tllliDA. :-A que não tinha direito.· diecooeilo. · . . . · · · · .· 
O 811. S1LVEIB.l DA. Moru :-... Cavorecilto de~la. praca, O Sa. MsNDBs DB Atli!EID.l :-Foi isto mum·o, · . 

ao llanco do Brasil. · . • O Se. SILVEIII! u Moru:_;_E a isto justamente é·qa8 

Entretanto, senhores,· o governo eotendt~u que tiuba eu chamo não h a ver parecer. 
olhadn para a Jayoarà, estendando a zona do~ emprestimos 0 Sn. IIIENDB! DB ALIIIBIDA. :-Par~cer. antecipado. 
hypotbecarios ás províncias de 1\[inas e S. Paul11, e ao 
me5mo tempo que estendill a zona bypothec&tia, o govêroo O S11. SILVEIRA DA. MouA.:-A com::niss!o ·da camara, 
reduzia o capital qae devia Ber empregado; quando devi~> á vista Je um trabalho dest11 natureza, foi de parecer que 

·ser augmerito.do, foi diwincido. l!'ez-se es~e fav~r 1:edn- a proposta entrasse em discussãD I 
zi11do o capital que o Banco do Brasil devia. empreg~r ·em Mas a proposta e o parocer da commiss!o f!l&entem-ee 
emprostimos hypotbecarios a 25·,000:000,;. O g()vern•> da vacillaç~o de. princípios com que o governo encarou a 
e1teodeu a zona a quem 'I A mais dul\s provincia~ tio Sul questão para lbe d~r o remedi o. 
somente. E mesmo a essas in~ig~ificante ·foi o auxilio 
prestado. A. lavoura do Nort!l abi i!~tá rechoiando •• , · Ainda uitimemante ouvi aqoi dizer~se, creio ·qae pelo 

nóbre ·presidente do conselho : . o: Ou seja a questilo mo• 
O Sa. MENDES DE ALMEIDA. :-:-Apoiado. netaria ou seja a retracção · do cred.ito, a medida é a 
O Sa. SILVEIRA DA. MorrA. :-••• ahi está no maior mesma '!· 

desamparo, em ooaior~saillicções do que a proçado Rio O Sa. MsNoEs DB.ALIIIBillA. :-Amedida é uma pa-
de Janeiro. (Apoiadoa.) ' · na ceia. 

O Sn •. .MENDES DB ALMEIDA. :-E&tá entregue á !11& O Sa. SILVEIRA. DA ,Moru ':-Selihoree, 'os remedios 
aorte. . devem ser applicados coÔCorme as enfermidlldes. Se IIC&IO 

O Sn. S1LVIURA. DA MorrA. :-,.Sam capital, desprovendo- a qaestão é porament~ de escassez ~e moeda, a solot:!o é 
. ee dos poucos brt.ços que tem, desacoroçoada inteiramente, outra; n~ razõ~s .para o reconbecim~oto da escassez oa 
e Q. governo conteota··~e em olhar para a província do Rio abundaoCia. de moeda. no m~rc!ldo silo d1varsae. Se acaso é 
de Janeiro, para eeta ditoea província, e .parll í<S ca11 t&ra• meramente uma retracção do credito, o remed.io é dinreo. 
nens de S. Paulo e Minas GHr~es, reduzindo o eapil&l hy- O Sa. ZACARI.I.S :-Apoiado. 
pothecario do banco protegido. O Sa. SILVEIRA. u· MoTT.A. :-Maa, como é que o go-.' 

O Sa. S1LVE!DA. tono :-Uma parto só, não para toda. ver no pó de, ua hesitação de eeus principios, escolher um 
O Sa. SJ~V.çiRA. D& MorrA :-Este, senh<>res, é 0 .P<~- remediil que sejll .adequa~o, quando elle parte de umà 

rallelo por onde en devia começar asté. discurso e então b~se falsa, isto é, quando· ignorando a cauu do mal que 
deveria soccorror-me mesmo dos dados officiae5 .mandado~ quer .curar 'I · 
collegir pelo governo no inquerito sobre ~~~ ner.~~sidadee O Sa. MBNDBS DB ALIIIBIDA. :-Procede como os ·caran-
da lavoura, que eu tenho presentemente, para mostr11r e deiros. 
est~do desgrnça'do de producção oio Norte, c ainilõ< neuhuw~ . ·· . . · 
c~peranca teem · os seU8 lavradores á vistl\ d" mera pers- O SR. ~ILVBIIIA. DA. MorrA. : - Sr. pr.ea1dente, nilo 
peêtiva que 

0 
governo lhes tem off6ru~ido. (!:~.) · qu3ro entr~r M questão aca~em1ca a respello da moeda, 

Mu 
0 

que é que 
0 

nobre presidentíl do conselho lem na co.nfusiio que so tem le1.to d.a moeda e do cápital, 
feito ? Tem tido ·tanta actividade para dar solucão a este cousas quo são elementarmente dl~tuctas. 
negocinho da praç!l; entretanto que do negocio "importan· O Sa. PuA.NAGU&' :-Apoiado. 
tissimo da lavoura (oito é só das províncias do Norte, mas O Sa. SJLVBIIIA D! Morr.t. : - Ainda oenbum econo• 
dll uutras províncias que care~em do mesmo auxilio) eotáo mista consi!ierou a moeda como capital. 
apenas esboçados os planos, o governo não lhe tom dado 
andamento algum. 

E' por eete parallelo que eu devia com~çar, e eoccnr
.ror-me ~09 r.ctos ~fliciaes da importação 11 exportação da~ 
provinci~s do Norte, dt• suas renda.s, dos impo!tos v~xatorios 
que pagam sobre. a sua exportação, e ou Ião eu poderia 
perguntar ao governo: « Pois é só a praça do Rio de Ja• 
neiro que merece o vosso cuidado ? » 

O Sn. MENDES DB AuuiuiA : -Algun3 ·amigos. 
Ó S11. SILVEIRA DA. .Mor'tA :--Mas eu desvio os olhos 

O Sn. PJ.UN!GUA.' : ,_E' um iutermediario apenas.· 
o·sn. SILVEIRA DA MoTT& :-E' um capital fieticio ••• 

dizem eJIM. Diz o s,·, Walker, distincto economista ame
ricano ( dou-we muito hoje á leitura de· cousas ame
ric&nas) : «A moeda é am caphalllcticio, é um avanço do 
credilo .~penas, !!la! oito é capital.» E se acaso a mo.eda 
fosse capitt.l, entito o nobre presidente do. conselho podia 
abarrotar este Imporio do Brasil de capital, i~undando ieto 
de notas. • • • · 

O· Sa. SILVEIM r.ouo·: -Apoiado. 
· deele painel ; quero Mr fiel a~ que prometti ao nobro 1 

presidente do conselho, n!lo quero levantar odiosidades o 
quero ser solidario com o goYeroo na solnção de todas as 
questões, mesmo nesta da pr~ça, o pbr ieLo vou ouLrar no 
oxamcf da propo~la ora om di~CIIseão. 

O· S11. S1LVEIR.I. DA. Moru :-.... e então razia um 
. doe J!laiores males ao aeu capital moeda, porque depre
ciava-o o redazia-o n uma perturbaçiio i não eó dll cir
culação, m~~ do todas as operaçõos das indoslrias. Esta 

..-~ _________ _,_. 
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crise, ae é .que póde ser ·chllmada crise, porqoe mesooo o O S11. SILVRiai oi MoTTA.: -(conliliuaiado 11 ~ar)_ •• ; e 
nobre preeider:.te do· conselho na camara dos deputados ilm extraordinario des~nv.olvimen\11 do credito e:n todos 01 ·· 
réPpondendo I!> um honrado deputado que tomou· parte ramos, alimentado por distribuidores. inexperientes, que 
muito. illuatrada nesta discuil&ão, e. qne c'onteston ae bases ~PI'licavam oa depositos com a mesma f&cilidade ·com qne 
da pro poeta, meemo S. Ex. o Sr. presidente do ·cons~lho os eh tinham, sem· a !tenderem ás condiçGea da. garantia o 
em re&poda a eble deputado 1 ecnoheceo. que o qne se do .iuterflsse qne em outros paizea se exigem. · 
datA actualmente na praça ~o Rio de J11nciro nlio era Eetes male' for~m ainda aggravados pela . de~cieli
nma crise oem commercial, nem financeira. Estão aqoi cia dae colheitas » diz este trecho, que é om'retrato Bel 
11~ eaas palavras : (lendo) cr Não crê que haj~ cris~ pro-: da eituacão actual. · · 
priamente dlta, commercial ou fioanceira. • E' opioiiio 0 S • •J. D 8 DB ALM,BID' B FIOUBIII' DI MaLLO 

S RS •. u Bll B ... " :-mesma do nobre presidente do conselho. Qae crise é então !pai ado; 
o!ta? Não é· criee comrnercial, nlo é crise tlnaoceira 
propriamente .dita; é unicl\meotll nma crise bancaria. O Sr.. StLVBilu. D.l M~Th :-Mas nfamos ama ontra 
Quero ir-me aproximando ao governo, porqae . qoern photograpbia m11is· aperfei~oada. (Co111inua a lar) : · 
~~eompaobal~o no e · ~eios de solver· Ílsta que.tão : é· orna · ,« Poder-~ 6 clamar. em geral contra 0 fac!o da immo
eriee baoc~ria. Esta crise tem muitos pontos de contacto, bilieaçãn do capital ftuclnaote por eft'eito .de emprezas que 
mui&& i~melhaoça com 11. qu~ se deu em 186í, o qoe roi · requ&r~m grandes· despezu ; contra. a febre daa.especo
moie estudada, mais ~veriguad~A do que a questil:o qu~ se laçii~e, que em certas épocas. de actividade iodaetrial. 
está 'teotil::ndo boje. · ataca a todos os povo8; contra a expaoeil:o dos bilhete• · 

. Ei p_odia otror~cer ao' oobrt> presidonte do conselho dona' ~o portador e á · viota ; contra a exágeraçito do aystema 
trechos do inquerito que· o mini,tro da fazenda do miohte-. dos depneitos eoi contas correntes. a juros. cOm· aahidaa 
rio de 18G4, o meu nobr~ ;;migo. o .Sr. vi~c~n~~ rle c~r"- livre& ou a CD• to ,prazo, e dos emprestimoa e desconto• 
vellas, mandou fazer, e que ee poblic•u em 1865 ; podia. feitos com caução de tiiU),Ps -de companhias; ·contra o . : 
·chamar a eu&' atteoçiio pa~a verificar u" pon.tos de con~ ebúso da8 rAformas eucco~sivas e quasi infioitas daa ·J~tras 
tacto on ee·~elhaoça da crise de .t8&i cora '' acta&!. Era da t~rra; contra os ac8itee e endouos a favor; cootra . 

. cri!e. commereial a de 1864? Era crise fioa\lCeira 'I Não. ootras muitas especies de abuso de credito ou de ·credito 
E' verdade qae dieea o nobra presidente do cooselb~ : fictício; contril as imprudeacias ou erros comme&lidq,s 
" Não .é commercial ··nem 'financeira. • cr Mas o qall ó 1 on elevaç&o on b11ixa dos descontos, nas cootraeçiie1 da 
E~ preciso que vós aaib;:.e:s 11 qae é para poder jusliticar r cir~ulação e llvmelhantP.s, etc. • • · 
remedio que daes. • • Pn1·1~nto, seohorea, se ci nobre preaideote eocommeodaaae . 

O .Sa. ZAcuu.s :- Apoiado. l>lgum officia.l do sea gabinete que lhe indicasse a sitnaçito, 
0 Sa. SJLVBIRA. . DA. MoTTA.:- ••• aliás . 0 remo~[,, ó bt»-tava remottijl·o pa.ra este ioquerito, afim de copiar al-

. · · · d gons t.recho~. 
empmco, panaceia par~< to a.~ as cuu!as. . · Mas no!e-se que ueete parallelo da crise de 1861 com 

Ora, senhores, poçÓ liceoç~ ao senado p~r« ler alguma; a fia pre;ant" data ha nma drcumstaacia moit~». poaderoaa, 
palavras deste inqoerito. Não goelo dll ler docoruaotos; 0 é qoe e:u 1864 a crise provocada pelo abuso .io credito 
mas alo poucas palavras, e eo desejo-RS ler para jusiifice.r r~i acompa~hada pela fallencia de mata de !00 importaotes 
as minhas opiniões' e ver ~~~ chego a accôrdar-mo; cow o (alleuciae d3claradas .legalmeote, ao \passo .que hoje que 

· · nobre presidente do coosGiho a r~speito 'da uatur~za d~ nós eo~arr.mo• a dtnação actnahi procuramos solução para · 
crise, .qoe nil:o iJ commereial nem fiuanc~ira. e lia, não temos o exemplo do uma falleocia aio da doraot.e 

Diz o inqoerito de 1864 ftOb a epigrapbe Abuso do cre~ em, crise. á excepção da raliencla doa doue bancos Na:.. 
dito : (lendo.) · ciooal •J Maná ; e ainda meenWo estas duaa falleocias nlo 

·se podem ~xplicnr ~ómeote pelaa mesmas caona que pro-
• Jl:oteodo que póde ser ~tlribnido o succes!il ·IJConomico duzirbm 200 em 1864.. · 

do mez do Setembro dd 186t :nteirameute 11 nbusot~ e Tenllo a\(u'i a relação das hllenciaa do 186j; nil:o 118 
exag~raçil:o do .syetema do crt~dito não só t!~s drus alti- cont~i, m~<s ••niiam por ~00, as da praça do Rio de Jaoeiro, 
mos annoa, mas hll)bem dnrcute a.lgnns 1 O ano os aniB~ as qnaeo com a.s de Pernambuco 8 da Bahia snhiram 
riores. » talvez , 500 ; e note-se qoe oeste rol de fallencia1 fieora, 

O S11. Z.t.C.t.IIIAS :-Apoi~do. ' • verbi gralia, a casa Snuto com SO,OOO:OOO.S, ·a ea8a 
·O Sl. StLVBIBA DA Mo Tu :-:-Eis o_Ull'il trechv impor~ 

tantíssimo 11 qntl lanca uma justa r6spon$abihd1ido d'e~t" 
crbe aobre o Banco dÔ Braeil: (lendo.) 

« A creaçil:o do nos~o pl'incipul estabelacimento dt! 
credito Coi a causa indirecta da cri~t1 qae ~e m~niC6stou em 
Setembro proximo p~ssado. O credito, até .cotão circam~ 
cripto a (Jeqoenos limite!, tomou depoie de ~ua creaçdo 
proporções para aa quaee não estave.wos preparado~, nem 
educados, e dabi se origjoaram muitas emprc~na mal p~u
sadas e sobretudo mal dirigidas .... 

O 811. Z•cuuu :-·Apoiado. 

Gomee "am' 18,000:00(1~ e .outras com 9;000:000gl; 
S,OOO:OúO$, as ciMo ou seis caeas qoe enlil:o foram 
p(l9!ao em llquidwção; Esta comparação podia servir. ao 
g·ovcrno pHn tirar algum ensino proveitoso para a· aolu
·~ão que devo dur hoje. 

Note o nobre presidente do CI)Dselho um facto impor~ 
l•lnlis~iwo d;; noe,a p1'11Çil. do commercio. Temos no Rio de 
Jan~iro diff~re~t(•S bancos, codlpanhias anonymaa, compa~ 
nbias de seguro, dH onegaçlio, de estradas de ferro e de 
outras' viaçiies : 9nasi todo~ o~ títulos dessas c9_mpanhias 
estão Aem cot&~iio. Ne~ta lista immensa que ten'llo aqai, á 
e:~cepçilo la:vc?o de· 20 empre~a•1 oão ha mais nelllllllll~ 
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\ 
~ue. le.nha cotaçlto. Vé•!e neeta li~tll bancos,• estrada! de tem reoovoa o illnstrado senador pela provlncia da Bah.ia 
ferro, carris de ferro, entradas de rodagem; n~vegaçil.o a respeito da· caação d6 outro.! títulos qne se repntem se
seguros, illumionção a gaze diversas outras companhias, ·goro R, Se o governo (note-se bem, é- um· dilewma) só dá 
a maior parte dellaa com cotacão nominal. Ora, s~nhore~, aoxilioa aos b~ncos com caução de apolices oo bilhetes do 

·· é porventura um facto ede qne po~n deixar da ser po9to thesouro, o activo desses bancos consistente nesses titulos. 
·na balança para se verific~r qoal· é o L'emedio quo eo d3va oão é snffi'ciente para O! bancos receberem o soccorro que. 
'dar ao estado actnal da praç~ ? Não. é nace!sario • 

. O gover~o qoer auxiliar os bancos de deposito dandQ- O Banco do Brasil tem •dez mil contos e tlinto, poderá 
lhos dinheiro para fazerer- face ás exigencias desses depu- receber-. dez mil e tantos contos ; mas os outros bancos 
eitos ; mas é precieq.lioedir .os •·a cursos precisos para qce teem pouc11s apolices, a maior p&rte dellas ·está até "no 
o governo .possa conseguir esse rosult11do. Perguntarei riu: rondo dA reserva das companhias de seguro e outru ; GS 

pretende o governo' com 2G;OOO!OOO~ no e~tado actu&l 11,000:000$ restante'!! estlto do to.l maneira dividido~, que 
dos titolos que oetil:o cm canção nos ba ocos, quaei todoD os bancos d~vem Ilibar para esta proposta com olhos vesgos 
elles com cota.çllo nominal, a11xiliar esses estabelecimento~ e perguntar : «Qolll é o fa'vor que o governo nos quer 
para salvarem-se d11s exigencias desses depositos ? E' uma fazer ?• D&r-lhes !,000 :000$000? llto oito serve para .• 
loucura. · r.s nec~uidades qàe os bancos dizem ter, Bilhetes do lhe-

Os deposites dos banco;,nodt,varu no ·princiJiio h crise, sooro? Ainda menos, porque os balaupos dos b&ncios lodos 
antee dos anxiJio8 do govern·'!, P.qr. GS,OOO:OOO~ e a' apresentam muito pequena dóJe de bilhetes do thesouro. 
caixas dos bancos por 5,000:000$. QaMs são os titnlos Então o qne é que os bancos hão de dar.? Se nil:a dilQ 
que os bancos podem fornecer a<1 governo, destes que n. i_sso, segue-se qoe o nobre presidente do· conselho, preYI.:. 
governo procura para cr.u~ão, afim de poder 11.uxi!iar esges dente como é, e qae devia e1>ber isto mesmo que ~stou 
estabelecimentos? Ahi está DO relatario d:, nobre ministro dizent!o agora, eetab~leceo que pudessem dar outro! tituloa 
. da rá.zeoda que a somma total diL! apolicfl~ existentes no$ de valor, i5to é, titulos de carteira. · 
bancos como fando ·seu de garantia eão 21,000:000~, da• Ora, senhore~, é justnmcnte· i!so que é impo!sÍvel 
qoaes 10,000,000 peri.lmcem ainda ao Banco do Brasil admillir-se; é qne o gov~rno torn~·se rigoras~mente ban
e 11,000,000 são possuidas por dift'erentes bancos <~ qoeiro. Essa operação da escolhi: de titoios é puramente 
companhias como meio de consolid11r seu fundo de re- b h 
serva. Ora, se 0 gov&ruo qoer diLr an;tiliu aos banco~ · ancaria.. exige con ecimento especial 1be. firmas da prl!-ga, 

das condições todas de idoneidade dos siguatariQ~ dos. 
exigindo caução de apolices, qae ·a.police~ pod0rn oa bao- · ód d 
.cos dar ao governo, !e clles só teem· 11 ,000,000 ? Eo- titolos, e po• consequenc1a ePt~ tarefa não p t1 eer o 

"0 000 000 51 go~crno. · · ·· tretaoto sua neces~idads é pelo Jnanos d;; ., , : g> 0 que, é pais, qne os banco:~ podem obter do. governo. 'P ' 
hoje, pois em tanto importam saU! d~posit;.> I Hão ele c6 _l,!o parece apenas uma isc!l. Os bancos nilo podem obter 
remediar com onzo mil o tantos e?nto~ 'P Isto é um con-. uada á. vista d11s seos balanç_M. 
trasenso. . 
~ ontra. base que o governo toma. pam 11.9 conceosõa~ O SR. MENDB~ DB AtMBID.L : - Mas esse « outros 

vem a ,ser os bilbet~s db the!ouro ; m~>s note o nobre r.ni· titolo3 » vne muito longe. 
niet~o a insufficitlocia do~ hilttele$ du LhMouro no~ bancot O SR. SILVEIRA DA MonA:- Ora, como eu propendo · 
para poderem servjr d6 canção aos aoxiliv~. O Banco dn p;Lra dar ao governo uma base p11ra maior valor da 
Brasil, qne tinha llm:sen· h~lango ri~ tdilrço 1,600:000~ canção, lembrei-me com outros qne o governo podesse ter 
em biihet~s do the,ónro, no nltimG ba!a&ço já apr5s~otou em vista. as apotic~s· provinciaes e mesmo algumas acçiles 
sóm~mte 2~0:000~ Dbs~eB bilboln8. E' iat•:. qne o B~nco de estradas de ferro, não em constr.ocção, mas em explo
do Brasil pó~tl 1rff~recer ao goveruo pa.rao llter auxilio, ração, em ~erviço,qoe pudessem servir de garanü11. para oa 
afim .de po.dcr rr;descontr.r us títulos do~ ~utru~ bn.ncos? empr~s\imo8 qou u govdrno fize~se para favorecer os bun-

Seohora~. o Banco do Brasil tem 10,000:600íl) em a.p!o- coB ; porém cahi das nuvens quando vi o nobre presidente . 
lices, e deve-ua ter ale c~rto ponto,. 'l"'"que " ünportr•ncili du- con!elho rejeit~r it\ limine cs titnlo! de divida pro-
dos sous depc~itos monta u 18,000: 000~ .• e e~t~ impor- viacial. · · 
tn.uci1L tem crescido mai~ com a crise, vi~tu q~Ae rnuitos · , 
fundoe des"viadi)K do outros b.>.ncoe• t~om ido CGI!o·;~r-~n nMae O SR. VISCONDE: Do Rro BIIA!ICO (prelidenos do conu-
nitimamente ; o, poi~, exigiorJo e.~o<lS avnitad~s depl)ait·~• lho):- N!iu os rejelei, trouxe como e~l\mplo _Ge do Rio 

. 10 000 000~ I. d . de ,Janeiro. . . . uma garant111, os , : ~>~ em apo 1ces pu ern ~erv•r 

até certo ponto para es~e fim.. O 811.. MENDB3 DE ALIIIBJD!:- Só recebo os do Rio. de 
Mae a propo!tll ofl'er~ce dar auxilio nos bauco~ até Janeiro. 

25;000:000$ em bilhetes ao port;.dor de va!11r oil.o me- O 81." SJtVKJR.L D! MoTh:- Só os do bemaventurado 
nor de 100~, prazos do 4 a 12 mexo; e joro não ex- Rio de J11neiro 1 
cedente a li 1/2 •;., recebiveiH nas esta~ões ·poblir.as com · 0 Sn. MBNDBS 08 ALIIIBJnA: _Bem diz 0 Sr. ministro 

:ll~o~~c::~~!~:l~~i/:~~~ll~t~r~~c!:~os::~á; 86p~~c:~!s: d~ guerra que as provincias arranjem-se como puderem 
nas soas cl'ises. auxiliar O! ban_cos de deposito. 

T,rago e1ta questii.o moito de propGsito, parque quero · O Sn. SJLVEJR! DA. l\IoTTA: - Entretanto as outras 
liquidar &m o nobre pre1ideoto do conselho a qoestii.o, provincias, como disse o nobre presidente do conselho, 
que jt'l .foi venlilad11. na camara. dGII deputados, e quo hon- não oft'erecom garantia por causa do eet~~odo .mão do suas· 

•• 
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finilnç·&~ I Senhores, ea.te negocio ~ _muit() serio. Pois. o Íbodo de uno biiz de indemoid:tde antécipado. Depois de 
governo aceit'a títulos de valor dos ban7os, ec·m serem \1 fazer, oe~oltando o que fez (que é o que tem de máo o 
apolíces ou bilhetes ·do &besouro, e acha que Mtes titulo~ lltu acto), o nobre minietro d'evia ser, como disse, saudado 
&eem mais valor do que. os litalo'!J de divida provincial, do ~or ter ao menos apresentado a proposta 11a.ra legalidar o 
que o governo deve ser in'!allivélinenle o garante? Nilo ileu acto. Mas estes actos de legalis11çllo fazem-se diante 
sei. eó·mo póde ·haver mais integridade do lmperio! desdij 'de um acto de franqueza do governo, confes8tlndo que já 
que o governo é o primeiro n dizer qae lis províncias estilo 'rez taes e taes favores aos bancos. 
em~enb'adas, estãu ·quebradas, seus ti&nlos nada.valem, nã:o· O~à, a primeira vez que f11.llei aqui ~obre o requerimento 
podem ser recebidos em caução. •lo illualrado senador pelo Rio de Janeiro, toquei no avanço, 

. 0 Sn. VISCONDB DO R10 8BANCI) (p!'esidJIIte do COn- qua O oobr~ preeidente do CODH"Ibo fdZ, de 2,000:000~ 
uZho):-En· não disse Í!so. , no mez de Março ao Banco do Brasil. Nós oito sabíamos 

O Sn. MiNDBS DR A~MBIDA.:- l>esacreditoá as fiualiÇ'lS qae 0 governo já tiva!so entra'du r._a ver~d~ desse4 favor~s; 
provinciaes. ·roas S. Ex.,, eeto.ndeodó'-!6 aqui a discn~H1lo a rt~speito 
· . .. . . . . . . 'd" .qnesli!o, vindo muito· a p~llo contor-nos ~m família 

O. Sa. FmuBIIIl DB MELLO:- Já ba tanr,\ proVIJ!Cie.l. ·qao para 6vitar o a pnrl\ prevaóir o desenvolvimento da. 
O •Sa. S1LVBJBA. Di MoTT~:- V, Ex. di~se que oito ·erhe, (vi&b qoe S. Ex. é da f!ootrina prevantiva), já .. tin.:a. 

tinha aceitado na generalid(l.de os tilulos de divida proviu- :reito ~s,e favpr an B11oco do Brasil; mu~ M1a noo dis,e. · 
cial, porqne sabi~ que algom~>B · provincia~ tinhaDl suas Entretanto, é avidllnto, á vist~ do~ balanço.~ do b:10co,· 
finanças desarranjadae. ·que elle remov,•u pa.m o thesonro 2,000:000~ do upolices 

o . 'do empre!ti'mo de 1868' 
· Sa. VISCO!IDB DO R1o Ba!NCO (pruide~te do cot~-- Mas o governo, apreseot~ndo esta propõ<ta., tem Jiclldo 

selho) :-Pcirquo sebia qüe ei;sa'id& sotrr~ria muita·s ohjec- ·neste soxilio? Não; tsm continuado a auxiliar <08 bancos. 
Ç'iias, fói o que eu. diél!e. · ·· 'Cre!o qo11 rio thesooro publico não tem sabido menos de 

O Sft.; BILVBIU DA Mo~TA:-Só o bamavontnrado Rio 8, a 9000:000il) para auxilio dos bancos. · 
de· Janeiro.. • . Ora, !r. a caso o gooie'ruo .Já tem dido estes auxílios, 

O Sn. MBNDBS 'DB ALMBID4 :-Cujos Ion!ore~ ~ .hymnos 'e nelnralmente o~ lerá dado por este systema d!! canc"!o 
podem !er onvido's. 'de apolicos e de bilhetes, porque não nos :jfiS!e o nobre 

1iniuistru: ~o já C! toa realisando a madida, antes que vós 
O Sn. SILVBiili DA. Mo!Ti:-. ·• • é quo merece 'eredit~l 11 Bpprovais ? Então a· nossa tardfa era unicamente de 

E' bom que algqem sempre dí&,\ estas cc'u'slle. ·approvar ou censur~r o seu procedimento. Sa o nobre mi-
(} Sa. VISCONDB DO R1o ·Ba1NCO (pre&ldenfe ·do conrelho): ;nistro .tiv~ssa procedido de. modo divers'o,_'viu'do · ao"parhr.

:-E en estimo que V. Ex. provocnese minba denegação. ·meoto declarar a ma.oeira por quã eneuava a !iluaçilo dos 
O Sn. SILVBII'Il DA Mou.( :-=-E' bom que as pro'lin- _banMs e os embaraços b~;nca.rius que podem a1fectar tndi-· 

elas saibam que !itO engeit~das (Apoiador), r:,clamenle O Oiros ÍBtel'eues legítimos, eu nilo 1ponh& 
do vida em dar alguma largueza . ao governo p&ra 'evi&.ar 

O Sn. FIGUBIR.l DB MnLo : .;_ Já sabem isso desde 0 progresso desse mal. . 
191!ito tempo. blas, quando lhe dé~ise essa conceslião, segundo minhaa 

O Sa. SILVBIR1 DA. MoTu :-Acho bom qae as pro- Héas, b&.via de acowp1.1nhal-a de restricçile~, de regras, 
vincias saibam qoe não pod!lm obter· favores para sua la- para evit,<f a reproducçiio dos pbenomeoos de . t 86&, que 
vonr11, e agora que nem aeus títulos de divida existentes ~s&iio pbotogrsphados hoje na praça do_ Rio de Janeiro. 
nos ba.ncoa que -querem soccorro ·podem 'sé r ·aceito~ como , PortJOO razão o governo, fazendo esses faTorea, oito 
tilnloa nliosus. · · 'hnia n~ mesma oceasia:o, ne6te projecto, dar já algumas 

o Sn. SILVBIIIA. LOBO: -Dessa ovelha só a lã e a 'idéas' de _querer pôr 8S!I!.S restric( iles que agorase inseriram 
'no projecto do Sr. vi1conde do Iohomerím? 

carne· . Não rstá reconhecido, senhQros, que a. crilie actual, que· 
O Sn. FIOUBJII.I. DB MBLLo :-0 Brdsil é o Rio de Ja- isto qae se chama crise, essa pertnrliaçlio doa noesos ban-

neiro. coa, provem somente do abuso que ellea fizeram doa depo-
'0 Sn. BILVBIIIA. DA. ·Moiu :.....:lrie, senhoreB, eu já eu- 'Situa; immobilisando esses depositos em ti&nloa de realisa.çilo 

carei os dons artigos .da proposta pela face da insoffiéien- ·difficil, que não podem fornecer-lhes meios elasticoa para 
cia da soluciio; o favor do governo 6 um favor illu~orio, ·fazer f4ce á exigenciia dos depositas '/ Nilo. está reco·ahe
promelle•!e· 0 favor com oma condiçi\o irrealuavol, que é cído qoe os nossos bancos teem. chegado a. eaÍit~ ea&ailo por 
a de Sll dar ca·ução quo não se tlllil ; isto é uma my!- ioexpe.rieocia mesmo de. a!gaauu de sou administra.ções '? 
tiflcaçiio. · Não está reconhecido que os nossos bancos &com . commet-

Agora, senhor~s, encararei a quoetão por outro lado. tida o greve erro . do nc~ítar re-:iprocamoate titálo·s, 
El!&a proposta. ·hoje me parece nma inntilid11 do. acções de outra~ hncos e vlce-v~rsa, quando esses títu

los apenas Icem a recommendacão de 25 •/o' do capital 
O 811. MBNDBS os ALMEIDA: - E' para ·mn:s'carar o ar- roaliso,do ? • . 

bilrio. . So está reconhecido isto agora, porque .então o nobre 
O Sa. 'StLVBIRA DA MoTTA.:-Eu devia até certo ponto, ministJo, querendo dnr 'uill remedio, querendo fazer o 

convencido como eatou do que a.· proposta é i no til, ·saudar favor, não impils algam·as regras que sirvam de reetricsllo 
o nobre preaidenío do conaelbo por apreaentnr esto me- para riilo eo repelir o racto ? 

.. 
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Uas o nobre ministro fuz-nos estar aqci, IHi:· fo~mr.li-. nelicio a estas institoiciJes de credito, devia acolher euei 

dada, discutindo ttata proposta I S. Ex. provô que a pro- titnlos, · escoimandli-oe~ entretanto,. eogondo a. natureza 
posta é inutil com os favores que já deu ao~· lHtnco~, com delles. O governO' sabH que nnA carteir1u dos bancoa e!tão 
.a medidll q11e eu mesm~ linha aconselhado aqci de r~t.ir:;r moitns titolo~ da cmprbzas de viaçll.o, que eatlio em 
o governo os bilhetes do !besouro, qu~ t~m n11. circolbÇilo, cuostrucção, que não dão ainr!n · interesse algum, que 
deixando de ser um· conco~rente, inimigo dos bijnMs p11r~ ~~~tão H.Dtcs sujeitos ao pagamento de joro'e ~· á diminuição 
os depoeitos. do valor da~ 1:aociles. · 

O anno paaaado o no~re mioi!trl) tinh~ elr•vada 0 ju10 Como, poi~, ag'ora o nobre mini!lro esiã fazendo avanço 
doe bilhetes 'do tbeaooro _a me.i! de 6 '/o· 01a, qoan•l<> o ·n es~e~ bancos antes_ da lei 'PilSSar,- DitO sabendo DÓB ee 
governo assim procede, cnmo é po~sivol que ca~it~l algl!m ncneo S · Ex· Iom adoptarln. por base, por cauçito esses 
procure os bancos e queira traoquillameot~ ~thi ficar ? titulaa n quo se rll(Ariu o· nobre s~nl!.dor pelo Rio de la-

. nl•iro, tilnlos qoo t~em rei~<Ção com a lavoura 't 
O Sa. MB~DBB IIB AtMBJIIA:-: Com esse graode juro Seobor~s, é inqoaetionavel quP. 11. proposta, pelo arbítrio 

IIID!ta. . . • , 

O Sa. SJLVBIU Iii MoTU:-Consta que o nobre ministro 
da fazenda está tomando nm medida que 11cbo boa: consta 
que está sa~ando .sobre o resto do nosso emprestimo. em 
Londres, por intermedio dos bancos iuglezea, tl tem assim 
obtido cambio favoravbl e seguro. 

O Sa. vucoKDB 118 R.1o QRANCO (pre1idente do cotuelho): 
-lllão tomei. · 

que tomou o governo do adiantar antes de: pa11ar. a lei, é 
-inotil. E!tâ_ d~J!IOn~tr!!do que n proposta, tomando por 
ba~., a canção de r.policee e, bilblites do tbeeouro, ê in
sofficieote, é uma· mysti6c11oçll:o de fllvor, porque os ban
cos n;to teem .materia para esns cauções. 

Eu do~(j~v~ qoe 11lgum doe honrados membros da com
missiio. em :..usencia do nob;e mioietr", me explicasse o 
art. 1• d~. proposiÃ : . • O. governo é autoriaado para 
emittir .até a ~omma de !5,000 :0001 em bilhetes ao por

. O Sa. Sn.VBIII4 DA. 1foTTA :-Não. tem tomado ca.m- !~dor, d.e vnlor não menor de 1001, prazos de 4 a tt. 
biaea' meze~ e juro!l não excedet~tes u 5 1/2 ilj., recebheis nas · 

o Sr. VISCOJIIIB DO Rio BUl'ICO (prelidente do COIIIBlho): estaçilas poblicas, CODI o juro vencido, em pagameuto de 
.-.NãD tenho dado cambiaes. · · impostos. » 

o Sa. SJtVBÜIA 111 MonA :-Não tem dado cambiaes 'I M'as pergantarei eu: de ·que impostos 't A. maior parte 
dos impostos sllo rlo quantia iorerior r. 1001; esses titolos 

t) Sa. vucoi'IDB Do RI'l Ba.l.l'lco (prelidente do conselho): 
!gora nil:o. 
· O Sa. SJtVBJil. n.1 M.oTTA :-Pois me informaram qoe o 

governo estava daudo cambiaes sobre o produc:o de!se· 
emprestimo. . 

O Sa. vJsCOl'IDB 110 R to B~tu1co (prelidente do conselho) : 
-Podia dar, mas não &em dado. · 

@ Sa. SuVBIRA 111 MoT'U :-E' ja!hmente a medida: 
dar e nlio t~mar callibbee; receber o dinb'eiro e com elle 
pagar os bilhetes do' !besouro, e as~!m da': alguma r~lga 
á praça. Se acaso ba essa cootracçiio de· credüo, por 
causa de r.lgoma contracção m·onetaria, o meio qo.3 tioba 
o nobre· minie&ro era sem da vida alguma acabar -com a.· 
divida tloctuante. Era o primeiro expediente ue que devia 
lanç&r mllo, para que S. Ex. não tinsse, não deves~c ter 
mais nenbum :bilhete, salvo um ou outro nioda pur veo~er 
e que se não. quizesel! redesconta~. 

Ora,· considerada a questão da propesta sob o ponto de 
vista da inutilidade, não pouo deixar de con~iderar alguns 

. defeitos das medida• de qoe fallei ba dias qaaudo disca li 
o reqaerimeniiJ do nobre senador pelo Rio do Jar.eiro. 

O nobre ministro e!lará lembrado de quo o illuetrad~ au
tor do reqoerimento,qae otr~re~eu os primeiros ai vitres para 
esta proposta, prucorando justificar o favor que u governo 
dá aos bancos pela co~Xi!tencia de elementos da .Javoora· 
nas carteiras de todoe elles, chamou eru StU Boccorro o 
activo ou antes o pa1aivo dos bancos que· possuem· massa 
enorme de tituloe, 'que te em relação directa com a· lnvoura. 
Taes silo os Ir tolos ·das estradas do ferro. 

Mas, se assim ó, se acaso os. bancos estiio regurgitan
do de títulos em cauçilo, qae toem relaçiio com a lavoura, 
parece que o nobre ministro querendo fazer. algum be-

de 100$ ,podem ~ervir para pagar-se um imposto pessoal 
de 4$ oa 5$000 'I · · . . · · 

(H a um aparte.) .. 
E!te é . o grande partido que tem o juiz dos r~ilos da 

fnz.enda e que raz o vexame dessas contas que o pobre· 
paga. SãO' pequenu pilrcellas. qae se _augmeotam na co• -
br11nça para p9g11r custas, que cabem na· alçada do juiz 
dos feitos, oito havendo recurso algum de appellaçito nem 
aggrno contra o mandado execativo d11 fazeada nacional. 

O S11. MENDES DE AtuEJD&:- Arrocho .e maia arro
cho I 

O S11. SrLVEJR.I. ti-A MoTT4 t - Ora; se, esses titolos 
silo someotB recebidoa para pagamento dos impostos; teem 
eeiB restricçiio, ~egu·e-se em primeiro togu este iocoil
veoiente, é qae o menor bilbete'do tbeaouro; que Cor admil
ti rio e:n p~ gameoto de impo8&os; é o, de 100$ ,c e este bilhete·· 
da 1 00~ olio eerve para pagamento de pequenos impostos. 

Em Hcguado logarco governo introduziu uma relaçito 
ditrerencial entre o~ bilhetes di) !besouro antigos e os bi
ihete:s do !besouro novos. 

' . 
O Sa. llltiiDBS DE AtMIIlDA :-Apoiado. 
O Sa. SILVEIRA. Dl MoTTl :-De moílo que os bilhetes 

do thesoaro virilo a. tor um agio sobre os uutros bilhetes 
1lo thesouro. OB primeiros, os anteriores all.o sil:o recebi
veis nas fl&taçõ~s publicaa, nil:o ·silo moeda de pagamenlo 
a estes s!i.o. E se acaso ellos · Corem emittidos com o joro 
1!\1 5 até 1\ 1/2 •;., qaando os baocue que recebem edea 
tttolos em circulação o& tiver de pôr na éirculsçll.o devem 
Ler ama cotaçilo ditrerooto dos bilbetoá anteriores. 

Ma~, senhur"'a, para qoe havemos do estar mystiftcaodo 
~ele pobre povo ? Fallemos a verdade : de quo serve este· 

......... - , 
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nxillo de iii,QOO:OOO&I de bilhetes do thesoaro para ot· O Sa. IÍrLuru D.l Mo:ru·:·-· ••• apezar da elaueula 
bancos '1 final de qae a. lmportancla .total de ambas 11 emluiJea ·Dilo 

O lila. Manas DB. ALIIBID.l.: _ Faz calar arbitrloa, exceda de !11,000:000~. Mas entlo parà que.doua para
grilphoa '1 Podia dizer : · c Poderã o governo emillir bilhe· 
tes do tbeaooro cio moeda córrent.e ou papel·moeda. » Na O Sa. S1LVIIU 111 MoTu·:_:Se acaso o i~cooveoieote 

que ·nós no~amos é a 'concorrencia do tbeeoarci cnmo 
tomador •fe deposito• a juros altoa de 11 e 6 °/0 ; ae.aeaso 
oe capitalistaa prererem hoje dar .o eeu dinheiro ao go
verno, : fic11odo tranqaillcu em casa, a dar e ase dinheiro 
para qual'quer especulação eommercial oa iaduatrial, de 
que serve d11r-ae aos .baucoe n,OOO,:OOO&I' Me.emo. 
quando Pe dê d~stes bilhete~, entende o governo por
ventura, que ellea. llcr.m na circalaç~o '1 Nilo ; eues bi-
lhetes nm pear a circulaçllo. • • • · . 

· :O Sa. MIIIDIS DI ALKIID1 :-~poiado. 

. o. Si. SrLVIIU 111 IIOTu:- ••. porque quanto maia 
bilhetes o tbesoaro emittir, m•ia capital se Empregàrã 
oelles de preferencia. a outroe títulos, _e oestes com maia 
prerereucia, porqae teem a .qualidade de ser recebidos 
nas eehçllea poblicae; e entllo, rallemoa aerio, os capita
li•tae ~ilo' de dar o dinbeire pelos biihetés, ·o1 bilhetes 
hllo de ae immobilisar nu mesmas mllos em que estão os 
hllhetea · àoteriores. · • 

O Sa. SrLVBru DA MoTT.t.:~Sa:o bilh~tes do theeouro, 
alo aenem para remedia. ·, 

~ambem _se o gonrno, queria eata ·a.alorisaçllo alter-· 
natrva de bilhetes ,ou papel-moeda, alio 'precisava lazer. 
dona _Paragrapbos na proposta·; ~aatava dizer que ftcavn 
aatoruado para emltt.r ou· bilhetes ou p~pel ou moeda 
corrente. 

O Sa .. MINDIS DI ALKIIDA: - Elia nllo aabe o qo• 
q~r. . 

O Sa. SrLVIJa.&. 111 'MorTA:- Maa da maneira por que 
eelá redl"ida.a proposta, preeta-ae até a um segundo aen
tldo, que. é a de 1oppor-ae que o governo qa~r ficar armad" 
para emittlr ISO,OOO:OOOallOOO... . 

O 811. MINDBI DI ALI!IBIDA :- ,lpoiado, 

0 Sa. VISCol'IDI DO Rro BRAKOO (prtiidenta do COIIIClho): 
- Nll.o apoiado. , 

lei. o !lo h a palavra iniÍtil: · · · · · 

O· Sa: ~111Io DB PruP.lll1: -Apoiado. 

O Sa. SrL~BrR1 JlA MoTu : - Na lei ollo de.e ha:nr ·. 
artigo ou pi.ragrapho. saperftuo. Desde que o legialador 
queria dar aotorfaaçlo 80 ·governo para ambaa AI COUaaa, · 
baatava · dizer que lleua aatorieado para uma 'e · para 
outra 'cooea, e nll:o' dizer : fica a,otoriaadq · para _Isto, e 
depoia : ftca aatorisado lambem para isto.· · 

. . ' . ' 

O Sa. MIIIDJS DI, ALHBJD1 :-Foi ama propoat1 redi
gida As carreiraa e ft.coa cheia de erros. O goverrio nilo 
aab~ o que quer. 

· O Sa. SrLVRru D1 MoTT1 :-Da um ponto na pro
posta a r~epeito do qóal acho qae S. Ex.'deve·dar alguma 
es:plicaçllo : é o § 1.0 no ca~o da emissll:o de que falia o 
§ i.•. Com effeito, ealil. redacçllo nll:o eetá bc~a, porque oi· 
paragraphos oa:o faliam. · 

O Sa. MINBIS DI ALIIBJDÚ ._Jastameute. 
O Sa. vrsco11ol Do Rro Bu11co ·(pruider&te do cot11e· 

l~o) .:-.E' 'figura admitlida noa clasaieos. · 
O Sa. MINDIS Dli AtiiiBID1 :-Mas a lei íilo goata de 

6go1·a, go&ta .da es:actidlo. · 
O Sa. vrsco!IDI DO Rro Bu.11co (prelider&te dÓ con-

lllho) . :-:-E é linguagem jurídica. · · · 
O Sa. · SrLv&ru DA MoT·u :-Na redacell:o de leia nllo 

ae admitia figura.· • . · · . • · . · · . 

11 
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impreaso do seuado. Mas veja 
como corre noa j ornaes. 

este, que é o da ·camara e ' O 811. VISC •. NoB 110 B1o BJUNc.o. (pruid.,tale -·do (01111_ 
lho):- Entilo é DID engano. \ 

O 811, SILVBlU. DA. MoTTA:-Entllo V. Ex. ron ab9olva 
~a .impertinencia de querer explícaçGas a reepeit() dtst~B 
JOtGs retirados dm· circnlaçllo. (Depois de e~Gamittar o im
pru&o . . (Bem; est11 é a proposta·.que passou oa cam~ra? 

0 811, VISCU~DB DO lho BIIANCO (presideflll do BGIIII!Iho):" 
.... -E'. : . ~ . 

o Sll. SIL'VBIIIA. DA. Mon• :..:... A "cnmara foi -mais reli~ 
do que· nós, iev11 um autographo mais perreito. 

0 811: MBNDBS JIB ÁLMBID.l :...:..Elia absDlve, dá billl de 
andemnidade.. • . · ·- . · 

.. o 1:111. SJLVJIJIIA DA MnTTA::..- a~ _lambem na' proposta" 
um p.nngravbn, •!De é o ultimo, qnflmarer.e mnila attençAo.' 
.(Le~do) ~ ~ governo prestará á ·assembléa ger&l ciream-· 
•·:ncfatta lolormação do'u~o qae üier da presente auto
nsacão. » 

S~a~ores, nilo era este ·o rem até dssta 'prop~sttq. d"evla 
s~r. a linçilo da nm prazo dentro do qual cessasse . a au
iorJsação dada 110 toverno para · (IUer este favor aos 
b~tncos. · 

. 0 Sa. MBNDB! DB ALMRID.l :-Apoiado • isto é' inde-
·leralinado, indefinido. · • · ' 

O Sa. SJLVBIIU. DA MoTTA.:-Mae tomemos mesmo «os · · · 
juros doB ti.tolos da divida publica retirados da circnlaç!i.n · O Sa. BILVBIRA' DA MoTT! :-Se acaso nllo se 6xar 
e o capital e juros psgos pelos bancos serll.o deetinados llm. prazo, lh·u. indefinidamente o governo autorba.:lo para 
ao resgate desse nccreecimo de meio circulante.» · •~slar fuendo favor~$ aos bancos ~m Iodas ae emergencia~ 

séobores, aqui· ha algum. eqalvoeo aieda. ·•e 8
UI1H opert.çlíee bancaria~ •. 

~e bancos q11.e recebem óa 'favores do governo e can• O Sa. 'Af&Nnll·s DB ~MBJDA :-Apóia~o~ 
clonam com apolic~s ·on bilhetes do tbedourc-, .ou' com O S11. SILV~IR~ DA MOTT.L :-Não é possiveJ, 1611bore8, 

apolices da província do Rio de Janeiro, etc.,· que ficam pusar n~a alltuma~llo desta n;uureza · aem prazo ; nem 
em caixa, esses títulos vencem juros par:r. o depo~il&ote ~ ho. ex0mplo. ' · . 
não pare.. ô credor. Todas as cauçlíes teem .e!le e !feito. O 0 s M 
governo h& de cobrar um j.oro e. o banco ha de cobrar 11 ' BNDBS DB ALUBIDA :-Medida excopciona:I;, · 
outro. O banco pagando o juro dos bilb~tes que recebe. O S11. SrLVBJIIA D~ MoTT.L :-Quando meemo em 1861 
8em dor dinheiro por elle~, paga juro ao governo; e 0 fi,~verno Z.b>Umiu. a dictadara·, marcou prazo para os 
o governo tendo os Ululo! em caiu ba de abonar, embora. <'!feitos das .su.1s deterslinações .e aqui p n~hre minis
aeja t-m conta corrente com os !Jeos depositanle.s, o . tro c~ntent~-.s~ co~1 impOr ~o g?verno a· obiigaçiio de 
juro dn9 apolice~ a élle, aliás o governo faz nm coo- rlar Jnforms.ção · c•.rcumstanciada ao corpo legislativo. 
tracto, leonitJO, porque tem uma duplicata de juros : juro lato 11 governo dá sempre nos seus relatorioa. O que 
do titulo que dá, que é bilhete do tllesouro,. e mais jar•• é e!senci~l tiM propost~s deste genero é a ftxaçllo do 
dll apolico que fica em deposito. Niio é possivel, portanto; P.razo. Não ~e .dá a nenhum (governo autoritiaçilo indaft
~enhores, não se póde appliear o capital e jure~ pago~ n1da para emtttJr papal-moada e bilhetes do thesoaro. Na 
pelos bancos destinados ao resgate deste accreseimo de l8 i do· orçamento meemo dá'-so autorisaçilo ao governo 
meio circnlante. · para emiuir ·por aotecip~cll.o da receita &té ã somma de· 

Diz o nobre ministro : • Quero estabelecer uma 11specie .8;000:000~, eextra9rdin;riamente ae deu omuuiorlaaç'a;o 
Jie amottiaaçito do papel~moeda que emittir em virtude do pua !0,000:000& por causa d~s obras da estrada de ferro. 
§ ~·.• E~ta amortiaaçilo ha de se fazer com,o capital do! Mas essa autorieação é aonna.. Agora. esta lei, que oito 
bilhete9 do lbeeonro quando elles forem vencidos e forem tHm o caracter de lei annu, ae . passar, fica o governo de 
pagos e com os jnroa que elles pag~~trew. O papel-moeda V. Ex .. e de. todos o a seus succeasores autorisado a, estarem 
que o gonrno emiLtir em sapplemontG dos hilhet11s do em relaçilo com oa bancos, tr~çando favorea, dando bllhe• 
!besouro ~em uma eapecie de amorllsaçilo. lato eu tea do. &h e! ouro e emitlindo papel-moeda. O pai, em · 
eomprehendo, qne com o produclo dos bilhetee do que . o governo tem autoriaação 'íllimitada: áe emítlir o 
tbesouro e de seu juro~ o governu amllrlise papel. Pot ém papel-moeda é um paiz anarchisado. 
eomprehender nesta amorttsaçito os juros doe tltuloa das O Sa·. VISCONDE 110 Rto Bll.lNCII·(prsdtllnl1 do eon111ho}: , 
ca.nçiies, nilo é poasinl,; então, ttesle caso, os bancos não -Illimitada Dilo ; e1tá limitada a 25,000iOOO.&IOOO. · · 
podem ter interesse algum' em dar cauçlíea .de apolices O Sll. 81Lviu11A. D.l MoTT.l :-Mas é iii_ imitada quanto 
nem de bilbe&es do &besouro, porque além do joro que 
pagam oa empreslimos, perdem o juro 'das cançiios. Talnz · ao tempo. 
n!i.o entre na intençii.o do governo isto, porque iató é um Sopponbamos DÓ! que o nobre miuhtro DilO tem n~ces.; 
erro; mas está no paragrapho e é preciso r~aalv·ar. sülade de emittir já todos os 25,000: 000~; se daqui a 

algno.a annos V. Ex. c. o oulro ministro pód.e julgar•se 
(D1poír de sa:am\nar. o autographo dt~ proporta.) autqruadu para . completar os 25,000:0001, e é isto o 
Este erro qce notei no § 4•-jnroa -:d!l dividi),· publica' que nilo d&ve aer, porqne esta excepção, e~te favor feito á 

retirados d& circnbçll.o- está na proposta original, as· nuaea regra g~ral é. em victa de circam~taocias urgente~ .e 
siguada pelo nobre pro,irlente do consvlho. moment.~nea? quo cessam, e deve deaapparecer, por-

o S •r A () · d · d ' tanto, a pro~1dencia para ell~ . . · 
Jl, JJ BNDBS Dili LUBID.l:- tmprea~O O a eu~ O Não sai C b . • 'd I d . lh ~ talá exacto · omo o no ru prest en e o conse o n.o se 

• . lembrou de marcar um limite. E' licença para· emiltir 
O 811. S1LVBIIIA DA Moru: -0 da cumarn é qae está papel-moeda toda a vida, Note-se q11e esta permissão 

inexacta. · · • ampl!~ ~~>iltda tlr.a mais escandalosa, porque na lei se esta:. 

:· 
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hal,ce uma fórma de amorlleaç!to do ·papel-moeda.: man- .cedida, ~asos. de força maior; ora, algum ~"~ b11uco1 póde . 
dll-se.applicar o capital e os juros dos bilhetes d!' tbe~ouro aiJ@gU· cn~oe de força maior· para obter moratoria'? 
com que as auxilia os bancos ao.,papal-mo()da emiltidr. Um delles decidldamflote u!to pódc obter moratoria, que 
1Uppi9DeDlarment~. . é o BAnco N.acional, porqúe oil:o p61e dizer que ,IÍ!l'o pód: 

· . Ora, já se v~' que o gove.rno póde ~ta r em ~.ma amor- ·pagar eeue credores, quodo tem eete entradas do •eu 
tisaçilo coati'ou11da : emittc p~t.pel-moeda, amortina com capihl a r~zer; portanto o juiz lbe deve ·responder: 
bilbttu.do tbe3oor(l, Or,11. uma margem p&ra nova emissilo, <f Apreeentan voseo capital pMa ·pagar vo1soe cred'ores 
e está sempre ftutorieado a emitttr até ili,OOO:OOOsll. nilo podeis di1er que oil:o. podeis pagar, tendes obri0aç&• 

·Portanto, é .indispensave! que o ganrno .dê ao menos ai- de completar vossas .acçiies. • · . 
8!JIII( explieaç!to deue seu. pensamento • . · 0 outro banco,· que tambem pediu moratoria, DilO ·esti · 
~ As commi!siies de Ca:~~enda que teem dado parecer sobre nlie mesmas circamstaacias, alo teem entradas a fazer, mu 
a Pr.opoeta deixaram-se domioãr .. :· . . tem _oulr11s condiçiles a provar perante o juizo da .falleocia . 

O 811. MBNDBS os At!lfBIDl :-Pelo panico. · par11 mostrar que nil:o é fllllido fraudulento ou dolo1o: 
· O· s11. Srtv11111 DA MoTT! :- ••• pela urgeacia d~ ~ecie11 p~rgar-se no juizo compet.ente. . . . , . 

·medida. Eu esperava que esta propoua vindo·á commissil:o . Deus oos.livre, seubóres, que passá a do~tfina de. que 
de Cuetida do eenailo, ao meoo~ a eommissil:o :~conselhasse :~-quelles devedores que estiverem io,ohi\veis, que estherem, 
o governo · a marcar um pr11zo para eet:L aototieaçilo. A arruinados podem llear a.cima. d:~ lei, recorrendD a um tribu
commiseil:o quando Dilo apresentasse t'm seu parecer outro nal admioietrativo, que po.!ea fazer cal~r a lei, dizendo : 
corrfctivo para Õe malee que·sa,quoreo: rem.ediar excepcio- trEu·dvu o. este devador, sejam qnaes Corem ae circum8tan
naloieote com eeta propos~a, quando 11il.o appella~se para cias em .<iuo elle se ache eu& intenção de boa ou.mi fé, 
projectos separados da naturen dessA que foi boje· apre- ioducia, prazo p1Ha pagar.» 
sentado, em nooo11 do Sr. viRconde do lnbomerim, d~via ao Seob.,~es, a juri!dicçlo do tribunal do commercio é 
menos no que é rela(ivo á propt•stn, completai-' no esaeu- admiuiBtrativa, e a qoalillcaçil.o da rallencill é um acto 
cial, 1,6 que aotorisliçiie8 não se dão, muito meooa para judicia.!. Nilo é puasiv61 em urn paiz Jine aotép4r o acto 
emit&ir p&peHiwoda, senilo por tempo limit!Ldo. administrativo 110 acto judicial e irnpedil-o; eotil.o o gu-

. Ora; Sr. preeideote, eu. tenho eam efeito coneciencia d~ nrno póde dar moratorias, 1, cuusa é maia simples &S!lm. 
que me tenho ~~tendido maia do que cievía. • • · · 

O Sa. MBNDBB DB ALIIBIDA : -Voltemos a 18U. O 811. ·MBNDBs DB· AtMBIDA :-Nilo apoiado,· • · . 
· . O Sa .. S!LVBIU D.l MoTU :-Eu continuo a iosistu 

O 811. · SrLVBIR! DA MoTTA :-• • :··porque 8 ~. ~DICa nesta opinião, porque é preciso moralis~r uoseo commercio; 
val~u.la que tei'Jios pari\, r; I goma m;•nlre;taçit: ~e op1n1ilo ll~>' ~8 oossu· Co!Dpaohia~,. é preciso dar-lhed essa a.hernativ<~. 1 
re~pe~to dos ~c~oa fJX•.epc10naes qu.6 ae e. tão dartdo no lSa acaso ·a lei f,1836 dominadora nesta terra, as portas 
pa1z; e .eu eacr1~co-me ~~. consequeoCI:•e, mesm~ de des- doe b&ncos que .se apra~entaram ao tribuàal11o commer
agrad~ pqr cnu~a da mmba exteos~o. cio pedindo moratória ji .dnvinm eetu cancelladM.e la-
H~ qoest~es moitu· .sénas envnlv1daR Delta prop:'~h, e cradas, aesim como sqa escripluraçlio. · Qo.IÍl é.'boje a ga:.. 

sobre an .q~•eft é l)rOCil? ao menu~ .q11e o .governo .~m1tta rnuti'l que teem 08 terceiru~, os-preju~icados, os credores? 
.. a suP. op!Dtão. Só os ducnrsos se~Vlr~!' do Mrrectlv(l· em Dá-~e um bal;;nço á. mercê. do devedor que requer mora-· 

'1'8Z dae ~me~das q11e o ~obre pren.tento ~o conselbG IDria; ,,o banco depois . que Eil\tá. insolva'!'el, depois que · 
nfl:o quer nce1tar ~e m~ne1rn. n~gnma. A:•s1m COJM oe fechou as portas, ·. org~ni~llo seu ba.laoço sem inspecção 
P.re:~.rnbolos das le1s antJgt.s s.e~·nram. ~ara .lixar o een- nem exame algum, 6 assim torna-ao um negocio arbi&rario. 
tido -dellas ·ccJnteu<fo o eou e~pmto, ass1m l:loJe DOR pari",. Não é pcissivol isto. . ' · · 
me o los .os di8cureos dos miuistros podem equivaler ao5 : . . · . . · 
preamboles daR leis antigas. . r Eu dose)~ ?JOIIO que ? nobre. p~es1dente do consel~o me 

,Ji. ontro dia toquei era 010a questãQ sobro a qual 0 • 1ga &~a 0~1n1ilo 11 reopeno do darett.a q.ue tem seu trrbuoal 
nobre presidente . do conselho Dili) emitLiu opinião, • por ndm~DIItratt'l'o ~a.ra conceder ?JOr11.or1a .sem· pre~eder a 
is!O agora que sa tr3 ta. de aesuiopt:~ 6xcepcioaaleu voo q'lahticaçil~ do JUIZO da falle.octa. E p~ec1so que sa1bamo1 
da nO VIl chl\llliLr a 8011 allençilo por•'j ~~ é neg&cio muito . ~m que let an~amo~; é prectso quo 1~1~s!l'os 1e qualquer . 
serio '· · · ' devedor que e&ttver arruinado, póde ,•hrlg!f-,se ao 'r1bun~l 

D~U! b~nGoe pediram mor11toria, 0 8\nco Nacional e 0 do commereio e dizer: c Quero ~ma i~dncia, ·quero ulll 
8.·.11co Mauá. Entendo, senhores, á. vi. h do 00880 ~o- prazo par4. pag~r a essoa credores 1111p_ertmeo&ee; eile~ _qo.e 
digo commercinl qae ás moratoril\.~ oiio podem •er ?once- esperem.• Isto é '!ma auBrcbia. . . 
didae sen!o .~>o~ negociantes dccl~rado! fllllidu oojuizo . Te~b~, Sr. presldeoto, ~pres~ntndo .mlnbu opiniões a 
com~etente, ,de~ni8 de qulllific11d11. 11 fallencia e .ettgai- reep~lto. d'~ proposta. . . . . 
rem-ee. os outroe termos. Mora to ri n é um ~cto de graç~ Ae dlffi .oldnd~~ da prsÇI\ flz~ram lll'PH~cer a falleoc1a 
administrativo, por soa natureza eó póde ser cDocedidl\ .. o ,f.e ~ID banco, 0 Banco 1\lauá, .daqoelle a ~ue o gne~oo 
r~llido, qu~odo· e!le ae tem purgado no juizo d.a fallencia, havta tomada 11té .•data do ull1m~ empr11111!1'0 contrah1do 
quando elle tem mostrado 3 boa fé com que chegou á. em Londres cam~1aes, ,que teem 11do recamb1adu atli·bllf" 
insolvAbilidade, porque· é a garaotl'a ·dos terceiros; dos 0'0 valor· de :f. 71'i6,000. 
credores em rolaçilo áquelles que teem cabedaee, alheios. O Sa. VISCONDE oo R1o BRANCO (presidell(~ dQ, con~tlho): 
• O co~igo do commereio é mnito el'preeao; o art. 898 -A letr& quo nio e aa qO.a ainda vieram importalll nossa 

e•tabolecea oa caaoa-em ~ne A mor~~oloria póde aer coa- q•taolia • 
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O Sa. SrLVBJB.l. D.l. Moru :-0 governo coot~ já com 
o recambio de todas , o total é de ;f. '1116,000 ; 
bem. Esae facto nas circamstancias actoaes, . depoia _das 
explicações. que teem sido dadas no parlamento, importa 
sem duvida' nenhuma uma grande .responsabilidade ·para o 
governo. Uma vez qaa o facto chegou ao ponto em que 
tem aido 4iacotido ao parlamento, eu alio desejo aggrnar · 
o infortanio. · 

As condições do Banco Maaá só devem ser encàrada's 
pelos repre1entan1es da aaçil:o em relaçll:o ao grão da rea· 
ponsabilidade do gonrno, pelo facto de ter confiado som,
maa tll:o avaliadas a ama cnsa eetramecida ; 11111s aeue 
asaampto ea creio que o parlamento já obteYe o mais que 
podia obter do nobre presidente do conselho, qae foi a 
conftsell:o do facto, ·a exteaell:o da rlleponaabilidade, a decla
raÇão da que espe~a qae dahi niio resalle prejuízo ao 
Eatado. · · 

duplo da qaa~ti~, seria a qáaatil duaqoe tomado e· a do 
recambio com a8 de1pezaa. . . 

O Sa. SILVJuu•Loao :~Era a~ o que faltava 1 
.o SÍI •. SrtVBIIA. D.l. lllo'rTA. :- Eu estava ali idéa de 

que aisim ·podia ser. lllas, ·como dizia, saliifAco-me com 
a declaraçll:o franca do' nobre presidente do conselho 1\ res
peito de sua reapnnaabilidade. Quanto ao fallido alio 
·ag!lravarei o seu iofortoaio ; é sem duvida am .bra~ileiro 
distiacto, qae tem prestado serviços com aàa aclivid11de · e • ' · 
iniciativa ·; reconheço iato, embora elle teaha · commellido' 
muitos erros caato1os ao Eatado• Hoje; porém, o recurso 6 
a liqnidaçiio judicial ; a moraloria é tempo perdido. O 
gonrao dne exigir. o cumprimento da lei, deve com. as
Calllbiaoa recambiados abrir afalleacia do .. Banco Maná. 
Se acaso no juizo competente elle se , mostrar · livré· de 
culpa; os tribanaea é que lhe devem fuer justiça e all:o a 
acçiió admaistrativa do favor do gnerao. . 

Ea creio, por algum conhecimento que tenho da ma- F 0 Sa. IGUBII\1 DB .MB~LO :-!poia. do. . 
teriâ · commercial e da. no asa praça, que o nobre presi-
dente .do· conselho está inteiramente enganado, e dessa O S_a. _SrLVBIU Dl. !!foru: .....;, Não toco, porém, mail 
facilidade lla de resultaram prejuízo duplo da imporlancia Desta JncJdente. Tome• a palavra na discauiio da . pro
dai cambiaes,, porque as ·quantias qae o aobre miaiatro poaia, pcirqae julguei que deviâ fazer um protesto lolemaie 
mandou passar para Lo.udres para serviço do E!lad 0 nll:o contra a irregularidade deate projecto ; e alada me deter.; 
tendo !ido entregues deveriam oa deverão ser aabstitaidaa minei maia a ialo, depois que aoabo que elle é ama supor
por outras, sem o qae o serviço não se feria. Uma vez que fluida de, ama simple• e mera formalidade, ·que o' nobre 
cs saques recàmbiados foram feitos.aobre a mea.ma casa presidente do cooa.elbo vem discatil-o . aqili com o. decreto 
aacadora, e e acaso as letras sacadas 8obre a casa Mnaá na algibeira. Os nossos votos, portanto, .de nada valam. ' 
em Loadres all:o foram endossadas a terceiro, o governo O senado eala eenteaciado hoje pelo governo. QÚ~odo 
poderia reduzir sómente o prejuízo á importaucia .dós hoaver qualquer difficaldade em obter a aanaencia dos 
saques que · tomou; mas, se aca•o os ·saqaea feitos eobre doas ramos do corpo leg;elativo, o gnerno que lem, 
a ·.casa lllaoá em ·Londres foram endosndos a terceiro1 · como eempre, maioria na camara temporaria, poderá fazer 
e o recambio por terceiro, o nobre· ministro tem de dar passar seus aetoi e ·depois obrigar o povo deale paiz a · 
a msemá quantia qae já deu ao sacador. · compril-os por decretq seu. · · 

O acto legialalivo, o parlamento slo formal!dades e 
O Sa. vrsc~:NDB DO Rro Ba.l.l'fco (pr811donfe do con11llio): nós oll:o defemos mesmo estar eoocorreado para e~ae 

-Foram. enVJadae ao nosso ageate para despezaa do signal do arbítrio do sovern{l, . . 
Eetado. T h. 1 "d . (., if b ea o cone 01 o. a~v o em; mullo bom.) 
· · O Sa. SILVBIU D.l. Moru:-Foram enviadas ·aa Jetras, 
mas aa as letras all:o foram pagaa. • • · 

O Sa. vrscol'fnB DO Rio BRANCO (pr11idenl• do C:OIIIIlho): 
-Não foram endossa dali a· terceiro. 

O l!lr. l!laratvaa -Ea peço ao senado licença 
para tomar-lhe algum tempo. Não pertenço ao name'ro 
dos financeiro• desta caaa . e acre dilo me1mo qae nelite de
bale pode!JI mais . brilhar os homen1 do commercio e qoe 

O.Sa. StLV.ru Dl Moru:-V.Ex. reconhece a impor ... conhecem pralicameote a1 nece8sidades da praca do Rio 
ancia da· minha observaçiiõ. · . de .Janeiro do qae nó~ ··os tbeoricoa. Nilo obala·Ôie lendo 
. Se a casa sacadora tivesse sacado sobre si em Lo o. de votar contra o projecto, por ioefficaz para salief~zez aa 
dres. e o theaoaro lives1e endossado aa Jetru, J recambio necessidades acto11es do commercio, preciao justificar o 
aeria por conta, do tllesoaro, qae teria de dar·dau veue o mea voto, para que alio se diga que me declaro contra o 
valor das letras. .salvaterio por opposiçiio systematica. 

o Sa. vui:ol.'4DB DO Rro Bl.lNCO (preddllllfl do C:OII- O nolir~ minlsl_ro da _fazenda lem noates allimo1 tempos 
. .m.oatrado rocapac1dade para o cargo. qoe exerce. Sinto 

11lho :)-!a letras foram remellidaa pelo theaoar!' para dizeJ.;..o ; mas, seja qual for 1 . cansa, •~ja porque s. .Ex. 
pagamento de saaa delpezal. . tenha 1ea tempo completamente abaonido peh, politica ; 

O Sa. SrLVBIRl DA. MorTA. :-Remettea,-.111a1 nll:o foram aeja porque nll:o poaaa entregar-as tanto qaaolo convém 
pagas. ao estado dos negocios da fazenda, o certo é que St Ex. 

o Sa. vrscoNDII:. DO Rro BR.I.NCO (preddenfe do c:on- nest~s O:ltimos tempos, como os factos o demonstram, tem 
181'!o) :-Mas ailo iam á mesma casa para poder en• se revelado incapaz de gerir a soa pasta.· 
dou al-as o- thesooro. O Sn. SrLVBIU Lo BD : ;....A.poiado. 

O s •. SIL'VBJI\1 D.l. Mono\ :-Muito bem; eu faço eata O Sa. SAa~ru :-E' realmente ousadia dizer ea, que 
obscrvaçll:o, porqoo, no caso das letras torem um aagoi· nll:o aoo financeiro, isto ao nobre ministro da fazenda, quê 
monto mais commorcial, o projuizo do governo seria o · é na actualidade o mais eablo dos, brasileiros, porque 6 

'· 
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sempre o mainabio dentre a61 aqaelle qàe dirige os alto~ moeda e àpolic~, isto é, um titulo rendQIO e o mala, dispo• 
· aegocios do Balado. llae a propria propo•ta prova ·o que ainl em qulqaer. circametaaeia; tilulo qae. ha. de ser 
acabo de dizer. · procurado por todos . os que actualmentl) se dirigem aos 
. . O· que . d&Yeria fazer 11 ministro dai . finanças em. um bancos de deposilo. · • ' ' · . ·.· ' '· · · · · 
caeo como .o actual, vindo apresentar 'ftO pBrlamt~ato . am E, poia, ta·a~ tilalol nlo remediaria o · mal,:ae ·este mal· 
projecto CUJo Om élfazer .deaapparecer 01 mala• de qàe e'et.i ther. por caos~ A .deficiencia· da moeda. . · · · · _.,.. . • · 
ameavada a _praça do Rio. ~e- Janeiro e qao 'a proposta: o Sa. Cauz lf.u:~ADO : ;_ E' o .. enaalameilto . do~ 
quer preven1r o a a t&eaaar '1 · . • · 'deposito•. · · 

· A pri01eira coaea que devia lazer um minietlo da fa~ 
llada•era vir mànido .,de iaforDiaçifea aobre 0 eatado do~ O Sa. 8Aurv• : - Ea lá voa. lllu, se .a ialta .,de 
banCOI, e de lod01 01 docameDtOI preciSOS para aaaignalar; moeda t! a caaaa do Dl&l, ~- DObre miÍIÍilro tiiba,- e tem 
cQm ve~dade e com· 1egurança, a caaaa do mal, porque, o remediei eiJI auae mllcia, ·uoba o · é:npreatlmo de 
••.m verJftcar ea~a caue.a, o nobre DliDitlro riiÓ póde' 8 o&o ~ondrea. A• noceseidadea qoe esse e111preatimo deve· aUeÍI..; 
é capas.de· indtcar o remedio. · · : . · der elo demoradas: conetrncçifes ·de eatradae de._ ferro; e. ' 

Maa o qáe' dia1e o nobre ministro' respondendo bontem paga~ento dà divida llactaaote. Se u medidaullo provi
ao dia_carao d_o honrado eeoador pela Bahia 7 Dissãe : :eoriae, porque o mal. é paaaágei~o; se eome_nte ae pretende 

• • Qaalqaer que seja a caaaa, seja de lcieocia de moeda destro ir. o panico, porqoe o nobre minietro nlo ulililou ••i• 'deacoofiaoça ou retracçlo doa c~pltaes, 0 qne campr~· ·t.o, 80. ou (~,OOO:OOOil deeae:emprestim~.oo·.r.~sgate doa: 
attender 6 ao mal·qae. é grande, e é preciso applicar 0 btlbetes do .tbesoaro, alargando a circula~a:o. · p!On~tarla e 
r&Diedio, a eue mal.» , · ·. · introdozí11do ouro oo Bra,iJ '1 . : . · · · 
· · Mae, a~nhorea, .ae •• causaa podem ser diversas 01 r e- . . ·Se, com efl'eito, a àioedà é deficiente, o ouro diste eJi~rar 
medial. ta01bem lilD_ dlveraos; portanto, nlo é eimpl~imEDte "·Dobre ,!llinietro seria O priDiéiro a fazer com qUe ,O. oJir,.;, 
a aver1gaa~lo do mal que ba de.'determioar .o remedio· é a 'fJeaee para o Brasil, preparando assim as baeeli dôa )laacoe 
eepeclalidade da caaaà, que ba de aconselhar a nat~rezr. de ~minlo, aaica iostitoiçilo q~e, na opioía:o d.os, ~tten.~~~' 
du !'ledid~a q~~ ~ parlamento tem oeceseidade-de. votar. dos, é capn de fazer face ás Cflaea co111merciae• .e · reio} .. 
, B deftcJeaeJa de moeda a. caou d• crise que atrn~8, 11 solnl~al prompta e efficazmente •. () remedio destas crii.-, 

a praça.? · D~aellnaaçeiros do senado, em 'coja ubedorill quando oa b~ncos de deposito e!tilo aoft'rendo corridas 6 o 
a oppoe1ç1to hberal.tP>n grande .fé; teem di\(1 qne ni1o . e 0 alargamento da emieailo dos bancos e nlo a ·emli•lo do . 
nobre mioietro . da·. ·fazenda ma• mo oilo ousa assegora~ ser papel-moeda. Isto' ai ada nlo oecorréu à· neohnm go· . 

. eata a ~a~~"·· Logo~ oa essa causa olto existe ·e não lhe póde 'erno do mando civilisado, porque nio; se cora. IIJJIA 
ser attributda a or1gem. doa ph~nomenoa comíoereiaes qué ·eorermidade aggravando mortalmente oatr11. ' :. ' · 
obaenamos, o a e lia t! . a causa do mal qne procoramos Por}aot~, · sendo a · cansa a .. déftcieocia. da Dloecla, .o·. 
atleoaar e mesmo dissipar. ' Sapponha 0 seoado, por um remedto é _m.fficaz o alo ·poaso. vptar com conacieocia por 
momento, que a causa t! a deftelaoeia da moeda ; qual 0 aDia med1da qae nlo tem razão de s~r e é apeilal um · 
re01edlo? . · . . expediente perigoso e inemeaz. . · , 

Nos paizes 8DI qne a circulaçl'i.o t! Dl&talic~ o remedio . Qual é a ontra causa' A desconllaJiça doi capii&ea., 
é. conhecido. ÃIÍ • crises mone~riaa apparecen:; quando '0 Qaero erêr que a cansa verdadeira 6 eJta- · · · 
onro ten~e a .fag•r para oa pa1zes ea&raagr.iroa, e entlo é · Ora, ea&a cansa, aegaoda disse-- o aobre .ml~iatro da 
necesaano levantar-se r. taxa.· do juro, e, ee isso nilo fazenda, tem produzido o panico. O que .é o paoico em 
ba~ta, alargar a emissllo doa baocos ·para lazer desappa- todoa os. paizes 7 E' ama descon6an~a io&tantanea, qae 
recer 01 eft'eitos la11eetos da crise. leva todos oa dflpoaitaates a correr sobre .01 bancos e oe 

llae, seahoree, póde-ae· dizer que 00 Brllsil 08 metl!.es r poem eDI. aparos: Mas o .panico é tl'i.o. lnatantaoeo, eomo· 
fogem Y Para. onde fugiu o nosso. papeU A .qo11nUdad6 deve a11r l~s~a~taoeo o remedi~ para o deetrair, e .permitta 
do papel t! diminuta '1 Se é diminuta per qae não eatra o nobre illlnJstro que lhe d1ga que o eea remedi o prova 
o ouro para o lmper.io '1 . · ' . . que a deacooftaoça do publico nilo pro•ém de.illuailaa 

.~a:o 6· preciso in~eetigar muito asses factos: 0 · papel mome~taoeas, 11111 ~e receios raaea. O p~oico 6 ama . 
exlete, está no pa1z. Se ae trao.sacçilos. commerciaes ~!lea&Ja aguda, raptd~, ·e que requer D1ed1co na c~be-f 
se retrabam, se alias alo teem cresCido, se nlo a e desen- ce1r~ do doea~e. Se · &nestes .. tempo para preparar o. ra
vohem desde De~embro, . co.mpre reconhecer que 0 papel med1o . ~or met~ das camaraa~ a Dlol.ealia deiXa de ser 
Dilo 16 t! saffic1ente, como deve ser 008 ch·cumstancias .aguda, e cbron1ca ; o mal que qaere11 c•rar ji perdeu 

· actaaes, mais abundante do .que er~ ba trea 00 quatro o 1eo caracter agudo, e é um mal cbrooleo, e. q11e aó p6de 
mazea. . . , ser combatido por meios demorados, como, por .exemplo 

Nilo é, pois, a falta de moeda, DiiO é a deficieocia de pelo projecto que foi oiierecido h<~) e pelo nobre eenado; 
mei~ .circalaote .qae 'explica a criee; e,quaodo fo!se, ·' o pela pro.'illeia do Rio Grande do Norte. . 
proJecto remede1a o malr. Póde-se considerar moeda ou E, senhores, niio é aomente o oob~e senador pelo Rio 
fazendo ·etl'eito .do m6da oa bilbetes do tbesoaro recebiveis Grande do Norte qae '!em fazer com een projecto a maia 
nas eetaçifea publicas, qao podom ser guardados 'nas 0088111 lloa ~ aa,era ceoe~ra á. ptoposta do governo; a propriae 
caea.s co01o a mais preciosa das apolices? Decl~ro ao nobre comrots~iio de r. zen .I& d1eae o que eu acabo de e:rpra11ar, . 
Jlfi!Sideate do conselhll que, se tiveue capitaes a collocar, por oo.&roa .termos, por outras pal~naa. O qae dis ,ella '1, silir empreg~rla em outros tltalM s~nllo naqoellea qoe f( Considerando que a orgaoisaçlo actual . do• baaeos 
• x. vae em1ttlr, porque elles eer4o ao meamo ·tempo de depoeitos, dada a falta de um banco de cireala~lo, 01 
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expiJe a grana pertarbaçiJes·e os. impossibilita de obviar 
as dillealdades de sitoaciJes anormaee. , • » • 

E' esta a ·causa ; a co~miailo apontou o mal. Esse mal 
está na organisaçllo doe bancos do deposito, e, 011 falta de 
um banco de emiasllo, .o remedio alo é o da proposta, é a· 
organi•açllo regalar, deflnitln doa bàocos de deposilos, 
oa, mais directamente, a de um banco de emissilo, ·forte, 
qae polia, nas crises, auxiliar os outros e fazer com que 
&I eonidaa sobre ellea deaappareçam. 

e, dadas elrcuml'ncias. iras n~ Brasil, ell!' que ningo,ent 
8ab~ do que vae pelos bancoe,estes males se· hlio de repro
du.zJr. Ora, pergau~o e11 : o gnerno póde romodiar ml\lee. 
desta ordem 7 Só . poderia emprestando dinheiro . em 
quantidAde samciente • Havei'á governo . que . empreite 
lSO,OOO.OOO&I pu11 Efae os bancoa paguem seus depositos' 
e recomncem os seus descontos' Seguramente' nenha'm: 
governo fa~ia .i~to. Logo; a proposta. DilO p6de rt~mediar 'o. 
mal pro,eoJeote desta pe1eima ·e defeituosa orgaaisacilo 
dos banc~s de deposito•; . · . · · ' 

Voto, po.rtanto, contra o projécto, mesmo .qaando a 
causa seja a a'signalada, isto é, a desconllança dos eapi
taes, porque nlo se cara um mal chronieo com· medidas 

• desta natureza, é nem o dinheiro dos contribuinte• deve 
aenir para que os depositantes dot, bancos· recebam seas 
depositoa e alto sofrram prejaizoe. 

Se o governo pagar o que elle~ devem perder, · nllo h R 

orgàulaaçlto P!ll&hel de bancos de depoei~os, e o thesóaro 
será ·ama companhia de seguro dos depositantes, que nilo 
fiscalisam, couro devem, a applieaçilo que· faz~m os bancos 
de seat depositoe. · 

O mal de hoje, Sr. presidente, é# o mal de 1861. o, 
financeiros do senado já tePm dito, com moita proflclencia, 
qae a ·má órganiaaçilo dos bancos de depoailo, e upecial-' 
mente. a falta de am banco de emisailo explic& a crise. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que os b11.ncos de deposito 
silo, por.asslm dizer, a expressiio das economias annoaes 

· do palz; todos que ecanomisalll e qae ni!:o,sio ompreben• 
dedurea PU commerci~otes, vll:o aos bancos de depoeito 
levar eaas economias emqaanto nllo podem convertei-as 
em empregos perma nea tes .e dellnitivoa. · 

Ora, se, por qualquer eireametancia, a corrente dos 
novos depoaitos n_ilo fór igual á corrente dos depoaitos que 
sahirlto, e nlo 1'oltaritcr, segue-se que a crise ha de 11p-
parecer necessariamente. · 

E, pergunto eu; porque maneira teem os bancos de depo
aitoa empregado os sena diaheiro67 a quem teem elles dado 
oueas capitaes 7 Ellea o teem· dado a em pretas de via~! o· 
rural ou urbana, de navegação, ás emprezas iodne
tria~s, de longo folego, .ás empreus ,qae empregam c~~opi
taes, qae difficilmante se reproduzem. Logo, a volta dute! 
empreetimoa nll.o póde ser tilo upida, cnmn devem ser; 
para que, fOSsam faztr face 110~ pedidos e ás retirada11 

O que d nobre ministro podia fa"zer já tez:: loi da~ 
dinheiro sob caaçilo de bilhetes do thesoaro. · · · · 

Sr. presidente, ea .. disse que a crise acta~J 6:& r~pr~~ 
dacçilo da de 1861, cqm ama só difrereoç~ já notada pelo 
meu nobre amigo senador pela província da Bahia. . 

Em 186( os depositanteã "um em gra~de numero 
pertencentes ás classes mais pobres da sociedade ; bojo 
os. depositantes, em sua maioria, ~ilo hnmens àbaatados. 
Naqaelle tempo o pobre assustua-s11 por qaalqa'er cons~t 
e ia pedir o se a diÓheiro. Os banqueiros soft"riàm · corrid~s; 
qu!l os ameaçavam até na sua segaraoça pessoal. Hoje a 
clas~e mais rica; de mais senso e ·d11 mais critei'io oil~ 
corre ·sobre os b'~nqaelros .com o mesmo ·esplrito com que 
corria a classe ·pobre e deavalid~. E~sas classes já' devem· 
ter coll'prehendido o que lhe convem tazer. . 

Mas qual lo i o eft"eito das medidas 'tomadas em 186i 'l 
lcaao o' ministro da fazenda daque!la é~or.a, o nobre· eol .. 
lega do Sr. mini8tro da fazenda, laoçoa'miios' da,s. medidas 
~presentadas boje 'l Pediu. elle .dinheiro par~ empre~tar a 
bancos 'l Abnlatamente nlto pediu e fez.moito bem, pro-. 
cedeu com acerto e com mail<! criter,io. O que Cez S. Ex. 7 
Dispen!oU a lei em dons c~sus, para. prl)teger, o• banquei,..· 
ro8 e para VAr ~e llS ma)81.da& Corridas podjruq Mr &lt8D08-
dD!. Mas, pergunto eu : esta dispensa o a· lei produzia bl!:
neftcios 'I A.~seguro que esta dilp5nsa na lei produziu males: 

• . ·livres, que silo a base fundamental dos nossos 'b&neos do 
deposilos. Logo, a crise que existe lia de oxieti~/ba de 
réproduzir-'ee · emquanto os bancos de deposito~ tiverem a 
actual órganiaacilo e não existirem ao seu l~do fortes 

A ·liquidaçllo dos banco" mootrou qoe,em lo.gar da protec
ção que os hanqQeiros pedinm, as líqaidaçiJoa se ftzeram 
por tal modo; "que 36 quem lucrou foram os devedores dos· 
banqueiros. Examiuae o que sa pa.esoa. em 1864 e vereià 
que os depositantes ftcaram arrain3dos, es. banqueiros po~. 
llriSsimOS e • ricos SÓ ficaram .OD devodo•es dosbanquei~os, 
aqoelle• que pagaram com 20 ou 30:000&1, 200 ou 

·SOO:OOOJS qao deviam. ·. . . ' 

O Sa. FIGUBIIIA DB MBLLO :-E os.Jiquidadorea 7 

bancos de emissão. . .- . . · O Sa. S.&a.un.':'-Nlo me veio á memoria o pequeno 
E' certo que as crises elltre oós nilo appareceriam' tilo intere!se . dos líqaidador~ta. Foi ~sse interesse. a recom

(requentemente, ee os depositantes tivessem experiencia do pensa de seus eerviços. 
e~mmercio e compreben~euem . todos os perigos das. cor- , Portanto, .eoohores, sou 11dversario de toda e qualquer. 
r~du pare .os seas propr1os cap1taes: Os banco1 da Escoe· inlerveilçilo directa do governo em :cuos, como o .da que 
s1a fllzem tambem oper~çi!es amseadas. Mas todo . o IB trato., i e to é, .npuroe de bancos ·por causa da 'demora· 
mando sabe que os depositantes dos banco.~ da Eecose1a da reetituicão doe capitaee empreitados 
8ilO em grande parte homens capazes de dirigir os • , . . · • 
proprioa b'ancos. ()s depositantes. conhecem perfeitamente . O S11 .. SILVBIIIA Lono: -ApoJad9. · 
o estado dos sena pequenos bancos de deposito ; oito vilo O fla.' Sn.uu:-~ inter'feoção aoica 6 a indirecta, 
basear os · seas dinheiros coro precipit•çlio, porqne j~ aqnella de qaA já tomou a iniciativa o honrado senador 
e(lbem· que os eft'eitos das corridas prejadic~~om mais oa pela província do Rio Grande do Norle.- Organisae banchs 
depositantes, do q!le os proprios banqueiroe.. de d~poeitos, como elles. devem sar org anisados ; proenrae 

'Na Eacossia a inatrncçiio bancaria está derramada por por todos os modos superar as difficuldades de nosso meio 
todas as cla11es e ningaem ameaça os bancos em certas circalante do Córma qoo sejam passiveis bancos de emiuilo 
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Cortes e permanentee, e tereideito' a aniea c. a~a. que po- tem explíi:•,Çll!J, nlo tam justilicaçlo; é ~irgem neste p~iz 
dereís e devereis fazer, oito para remediar o mal preaente, e eu p~otesto contra ella, censurando-o .eoargicam. tlllle. 
mas para prevenir uialea'rataros. · 

Sr •. presidente, ali pod~l'ia p~rar aqni, porque, m:s-1 ou Oa Sn SJLVBIU Lollo B ZAilAIII.u:-Apola~o. 
bem, tenho dado ao senado razões, que mostram que.pro- ·O Sa: SARÀrn :-Sr. preeidente, quando 0 gabinete, 
cedo com coneciencia o sem nenboma· p~ixito politica ou 16 do Julho llagellava o partido liberal; qu'ando o• no1eos 
desalfeiçilo para com o nobre ministro da faze~da., votan~o co-religionario~ vinham preaoe· e algemadoe de todos os 
conlra todas as p~rtes d~ ~na proposta. J.)uderta proseg~1r' pontos do Imperio ; qaaudo eut~namoa no pai& cio doa 
entrar ·em outras ~onst~araçilee; mas decbro : .soa ~~- 'governos provinciaes para ·requerer a soltara do um dos 
co~peteate p&ra 'dtscatJr theft ·questiJes. Só devem dts· persegaidoe, e tiabmos como retpoe&a : « Vocês fizeram 
caur neste momento e longamente' o~ qae teem autoridade peior •, • • . . '· 
par.a o·fa:zer. · · · 

E, Sr. pre~idente, BD mssmo declinariadestajnetilieaçlci. o sã·. BAilo DB COTBGIPB!- Isto foi em t8U; em 
. que 0z· de !D(•D voto e contentar-ine-hia com os apartes 1868 Dito sacciedea hlo, · 

qae .boatem dei DO discareo do nobre senador pela B~bia, • o s~. SrtVBJIIA LoBo:- Está eogaoàdo v. Ex •. 
ee eu .oito qnizesse, acompa:oJbando aqvelle m~n illaotre· . . 
collega., vir fazer · tambt•m am protesto ·contrn o acto do O Sa. SnAIVA :-~m t86l. V. Ex. julgna . tio mo-
nobre miniltro da fazenda que . comprometteo o lbesooro derado. o governo, · qae freqae~tava o. palaçio da pra-
na importante quantia do 7 a 8,000:9001000. sideacla. · · · · 

Sr. presidante, 60 o nobre senador· pel11. Babía nilo tinha o· Sa. ZACAaul. :-A. poiado .. 
e nllo .tem desaft'eições ao nobre miniatro da fazenda, eo . 
lambem a&DliO tenho. Nito. 800 ioimigl) do nin.guam, Dilo 0 8,11. BUlo DB COTBGIPB :-Nilo linha Com· elle re-
tenho odio a .pessoa alguma, e jamkis a'rriscar-me-bei a laçil'es politicas. · · ·· 
calumoiar oo ~6oado oo·m~smo fóra do senado a qualquer O. Sa. S411un:- Naqaella época o nobre senador· 
illdi•idao, qilanlo mais a om collega meo. Porlllnto, nem .via seus amigos p_enegaidoa t · 
eu, e nem o meu illostrado col!ega pela ·Babia )amais pre- 0 Sa. BAilio de CoTB.GJPB dá. um aparte. 
t~ndemoe pôr em du~ida a probidade do nobre. ministro da 
fazenda. O Sa. SÃRAÍn :-Sr. presidente, repita, já fDIÍ fai fnler-

·08 Saa1·z1cui1.Í.s B Puuuou1: _. Ápoiado. rompido peló nobre seo~dor pela Bahia: quando em t86S 
o ministerio lt&boraby nos tlagellava pela palxlo par&idarla 
tomando vingança de todos os seus adveraarloJ. • • · ·o Sa. Suun;: ~ Não collocamoe a qoestão nesse 

terreno, e nem a.podiamos collocar. Pódo convir ao nobre 
ministro· mudar o terreno do comlla~e. • • · 

O .Sa. ZAaiaJÚ:':_Jstci sim •. 
teria assim 01 appl&a-() Sa. ·SUAJu:.:...... •• ; • porque 

aos de aeus. amigoe •. 
0 que 88 dine, O que OÓ! aftlrmaeJOI é que O JÍobre mi

D~stro da fazerida commetteu, na gerencia de 1aa repartiçilo, · 
mais . do qae um erro, commett.eu uma fraqueza imper· 
doavel e-que nunca poderá justificar. 

Os Sas~ Z.1cuus B ·srLvsru LoBo:-Apoiado. 
O Sa. liAuru:-E; esta cenaura que nós lhe fazemos. 

E appello. para o. senado, ~ppel!o ·para o pai.z : e ate .que 
diga se. nós oito CPD!primos um .dever de honra censurando 
coni severidade o· ministro que commetteu ama fraqueza 
deploravel, deixando-se guiar pelaa palavras de um ban
queiro, seu amigo particular, em tez de ·gaiar-1e peloe 
principio&. que. sempre gaiar~m o tbeeoaro publico na 
tomada de camblaes, P.rlncipios . de, qne. nenhum mini~tro 

, pó de prescindir, sem expor-ao aos desastres que all!arguram 
01 nlllmoe dias da vida minieterill,l do m.~str~ presi'deote 
do conselho. • • · , · 

O Sa. Z.lCAllru:-Apoiado. 
.'O Sa. SnArn:....,... ••• porqae a palavra de Dili banqueiro, 

por· mais aatorisada que· seja, alio- é principio em que 
deva confiar am ministro severo e prudente, para fazer cam
biaee no valo.r 'de '1 a 8,000:000~; Ainda boatem o nobre 
minístro decb.rGu aqui que· elle confiar& na palavra hon
rada do chefe da casa bancaria Maaá .& C. Eato ~~to. alio 

O Sa. SILVBIRA Loaó :.:_Apoiado. . 
O Sa. BAilo níi CoTBGIPB:- Nlo apoiado. 16. dlacalf· 

mos isto aqui muito.' · · · · . . " ' · · 

O Sa. SrLViraA Loao :-Até remunerÍndo oa deabr~YI-
doree. ''· 

O Sa. B.llllo DB CoTBGiPB :-Se quer 'rnolnr· eue1 
papeis velhos, revolva~ · · . . · 

o Sà. SAIUIY.l :..:...Revolva-o• o nobre aeuador q~ando 
qnizer, que ea apenas recordarei oa.fac1o1 qaaudit.laso 1111 
ap proner. -Nós podiam os ao menos dizer: o partido libe· 
.ral. eoft're,. ooen liberdade politica eali cou6ecada, 111a1 
no thesoaro existe um guarda •lgilante doa dioheiroa· pll• 
blicoa. Os liberaee aollrem, mas ao menoa a1 lln&D~ae· do 
~atado elo gerid~s por um mi!lil&ro 111vero. . . . · 
~ O Sa. SJLVBIIA Louo :-Nesta :parte só. · 
I . 
• O Sa. ZAcuus :-Nesta parte era irreprehenll•el •. 

O Sa. Snuu : - Presentemente o mlniaterio procura 
até agradar aoa liberae1. 

O Sa. Z.1cnru :-lambem é uma .fraqueu. 
O Sa. Suun : - O nobre miaistro ·da guerra rep~ra 

os males, as vlolencias dos , preaideiltee, 1olta o e 'liberaee 
que teem iseoçiles e ~té mesmo algaoa que as nllo tee11;1 e 
por empenho até de .liberaes. . 

O Sa. nulo os CoTBGJPB :-Quem alo e1l111 liberaes ! 
O Sa. ZACAM.ll :~Procede mal. · ' . 
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O Ba. ·su.un : ..;.. O senado me comprehondB e 11abe 
que nilo estóa agora eenJarando o ministro da. guerra. 

o Sa. ZlCUI.U·:-Apoíado, é !JIIlito rraco. . 
O Sa. JtrNQUBID..l ( mi11iStro da guerra) :-V; Ex.' pa

rece querer censurar um acto meu de jaeliça; eu reclamo .• 
. O Sa. Su.uvA :-0 que digo 'é que V. Ex. atteode 

nossu justas queixas, I! 11té ·é benevolo. para com' os libe-:
raes : Isso o oft'ende ' Pelo contrario, quero com is lo ape
D&J mostrar que o. actual mini!terio não tem a Cerocida·de 
do 16 de Jalhó, quando I! OS respondia: c Vocês fizeram 
peiór. » Quero confirmar ama virtude que tem ~ gabinete 
actual, que nilo só ullo nos persegue, como mesmo nos trat~ 
com muita bondade. . . 

llfu, em . compensaçilo da selvageria· que tem perdido a 
11tuaçilo COIUenadora, o que tem ganh11 o paiz? ·Nó! so
mos mais bem tratados, porém o nível da moralidade do 
paiz decresce con!idernelmente. · 

O 811. ZAcuu.s:-Apoiado. 
O Sa. FumBIU 'DB MBLLO::-Muito bem I 

. O Sa. SAUIU:--:-Somos bel!dr~tados; mas o paiz apo-
drece, o .paiz corrompe:-se •• ,. · 

os ... ZACUIAS:-Já nilo raz m.óua. ' 
O Sa. SA.UIVA.:--.•.• e entllo, Sr. president~, muitu 

vezes, no meu gabinete de trabalho,. tenho procurado veri:
ftcar o que é peior, o que mais ,prejudica ao paiz: ·se a 
paixilo ou a corropçilo dos partid•lS .que- governam, e me 
tenho decidido ·pela paixão partldaria, antes do qae por 
uma. lilua.çilo bybrida, em qae um r.inisterio procara viver 
por lodos os modos, e nem mesmo lemb~a-se de deixar o 
poder, depois do terrível desastre acontecido ao nobro pre
sidente da conselho. 

O Sa. ZÀ.CAIIIA&:- Muito bem. 

o Ílr. :vl•coude do Rio Br.anco (pmi
dente do eonulho) pronunciou um 'discurso, que publica
remos no Appendice. 

O Sr. Tels:.elra oilunlor :-Sr. presidente, 
nllo tenho o menor desejo de fallar ; e só ,eompellido pelo 
denr pedi a palavra ••• 

Sr. presidente, o senado recorda-se de
1 

que o honrado 
senador p~la proviueia da Bahia, ao prhicipiar o na dia
curso na sessilo de hentem, diss~ que,· quando se dlo acon
tecimeotoa da ordem dos que delermioaram a apre1enta- . 
çilo fla propost~ que se discute, o governo adopta u·111. de 
·doas methodoa : se &rata-aa de n111 panico, emprega me-; 
dídas 'promptaa e urgentes, resenando-•e para pedir oppor-. 
tuuameute um bill de indemnidade ; se, porém,. dependem . 
de causas ia:eteradaa e Dilo necessita de remedio imme· 
diato e tllo argeot~, oeste ctuo o governo recorre.ao cor:.. 
po legislt tivo, raz uma proposta pedindo ·as providencias 
que julga neceseariils, diseate-u e obtem. a indi1peosavel 
aulori,açilo. No primeiro caso, no caso de · panico, ·disse 
o honrado •ena.dor, o governo aggravaria o mal, se ••• 

0 SR. FIGUEIRA DB 'MIL LO :-Já está' remediado CODl 
as medidaa tomaqas pelo governo. · 
, O Sa. TBIXBJIU. JuNioa :-V. E1. permitta-me fallar, 
ou eu senfo·me. · · 

O Sa. FrouBriiA DB MBLLO :"':" E' um aparte símplu. 
o Sa. TBJXBIIA JtiNIOR :- Ba Dilo dei am •6 aparte a 

nenhum doe oradores, o senado é t~stemuaha. . 
O Sa F10UBIBA DB MELLo :- Este , alo· faz mal.' 

· O Sa. TBIXBIIU. JuN1oa :-Quero razer o meu dlacorao 
sem ser interrompido e usar da tribuna como me permitte 
o regimento do senado; fóra deste caso cedo da palavra. 

Hei de Callar como entender,· e nilo como os honrados 
ee~adores me dictarem ou como convier á .oppo1i2ilo. 

O Sa. ZACARIAS :·- Isto é demail I . 
Os Sas. 81LVBIIIA DA MoTu B FIGtiBIIA oB MnLO:_;_E' 

ama simplés reclamaçilo. 
O Sa. TBrxs1u JUN!oa:....;. Nilo poeso deduzir um argu

mento logico, qoe·tem termos oecessarios, aendo óbrigado, 
s respol!der a aparte• iotempeetivoe como aquelle qae 
acaba di! dar o nobre aenador, qae parece nilo eatar .pre•-
tudo: attençlo ao meu discurso. · 

O Sa.· FIOUBIBA DB MBLLo :-Nio interrompi a marcha 
de se a dis.ciirso, lembrei apouae, uma medida, que . tlaha 
sidcrtomada pelo goyerno.· · ·. 

O Sa. PIIBSIDBNTB :-'-Peço ao nobre senador que nlo 

O Sa. FIGUBIIIA DB MBLLO :-Dev~ Callar algum mem
bro da commiasllo de fazenda, 

O Sa. TIIIXBIÚ JuNio11· :- ••• porqae, inlerpellado 
pelo n!lbre 1enador pela província de Goyaz, entendi provar 

·aliaim minha deferencia para com S. Ex. e para com o 
senado. 

interrompll o·orádor. • . . 
O Sa. TBIXBIIIA JuNIDII :-Se v. Ex. alo p6de man

ter-me a liberdade da tribonl\ 1 .sento~me •. (Senla-:•e). , · 

O Sa. ZA.CA.aus :-Eotllo falle. 
O Sa. TsiXBIRi Jmuoa :-Já estou fallando I Mas, 

teodo.eido preferido, na lórmado regimento,· pelo honrado 
mini!tro da fazenda, autor da proposta, nada podia 
adiantar ãqaillo que S. Ex. havia já dito em resposta aos 
il1111tres teoadores qa.e .occaparam a tribuna •• · 

O Sa. ZACAIII.U :-E' modeatia. . 
. O 811. TBIXBIIIA JtJNIOli:~Só o desejo de prolongar este 

debate, qae a cómmisallo foi a primeira a reconhecer de 
urgente .sctloçlo, podia indazir•me a fallar depois do hon
rado ministro da fazenda. em um naeampto em qae n 
commissilo está de acctlrdo com S. Ex. Mas, ou seja 
para prolongar o debato, ou pela eonveoiencia de nilo 
!aliar nenhum doa nobres senadores á nllima hora da 
eesaiio; Cl Cacto é que soo chamado á disca~slio e yoa cuiU
prir o meu dever. 

. O Sa. PBBSIDBIITB : -0 nobre eeoador pó de continuar 
·o seu discai'•o. · 

O ·sa. TBIXBIRA JUNioa :-Já declarei ao senado •ae 
olo lenho desejo de fallar, !ai' compellldo a pedir a. 
palavra. · · 

Di da en, Sr. ·presidente, que o honrado .•enador pela 
B!Lhia, ao encetar o seu discor1o, na aesallo de hontem,· · 
~etabelecera doo1 methodos •••. Lerei 'o"extraclo. do /or111 
tio' Commercio se S. Ex. se conforma com elle. · 

O Sa. ZAC!RIU :-Nio tive hoje. tempo de o ler. 
O Sa. TBIXIIU. JuNJOa:-Mas está conforme com os 

rnous aponlameotoa. 
O 811. Z4CA.IIIU:-Entilo !~ia. 
O Sa: . ·TBIXBIIIA JUNroa::-(Letldo) ·c Se se trata de 11m 

paoico, provém de remedio o mal· e opporlunamente vll.o 
as ~amarna basear um bill de indemnidade ; se, porém, a 
rnedida alo 6 tio urgente que alo possa esperar, a· pratica 
é pedir-se ao corpo legí•lativo 88 medidas que a crise 
reclama.-
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. A. .juatillcaçll~ ·:do procsder do goveroo eatá encerrada· ~ei qual a . eoovtioiencia de. prejudicar o· debat~., coJil' -
oa propria argumenhçilo de S. ·Ex. Trata-se de uma questries .tilo alheilis.~ ena materia •. · 
c;rise aggrava.da~pelo panico que della resaltoa. O governo, Auim paosando;justiflco a eonclneão do parecer da.. 
comquanlo . retarda11e quaesqner · medidae, acordaoao commlssilo de· (aze~da, que terminaotemente 'deéla'ro.ÍI que 
afinal, rrsolveu-se a :.empregar as que estavam n. ~cacia das pro.videncias propostas depe'nde da: u~geocia 
o as auas allribuiçllfis I!.· a pe~ir:,autorisaçll.o p,!l\rl!o outras dl,.~a decrelaciio. · . . · . . . . 
provi~encla.s dependentes: do:, corpo legishtiv0'.';:1, .. : >(:·.:· · ·"r-··· • · · · · 

Trata ado do primeiro;melbodo, o boorado a'eoádor poli- .fl!li:~.·aó ~9r ease motin,. como pela convieç~o de que o 
derou que~ .seria'' um.' erro ·trazer âa c~maras o debate do · go!'~~o: .. P:~fedo~in. com,.a ,prudencia •e patriothmo que : 
paoico, porque auim augmeobria o mal. Infelizmente é o ~xrge . .s.na· d11Ilcil tarefa, .. a commiss!lo· entendeu qll8 nã~· ,. 
que eatt acoliteeendo .. ,Mas. o govero~, confiado ao criterio de'í~)rei!f~icar a urgeocia recoÓiiileid~?-; iniciando ·qual.:..\ .. 

. e~ patriotismo. ~o. corpÕ'<Iegislativo; aio de,ja. e.sperar que crner emenda ·elO acautelando a amplitadé~\le.,algumas dis~. 
da aprecia~a:ó ~taua propo11a resollasse um de~ate" pernt- !IOeiçiJe~;~da proposta. Importava isto demorár ·a' adopcio 
cioao aos prepn.9,~ . .interesses que procura salt&gu~rdar ; !lu projéc·to ,aem qae houveese neceellidade iodeclioavet' de·: 
na:o podia prever:·qua a diecoeeiio, longe. de trailquillisar os ~er emendado, .pois, além 'daqllellas·eonsideraçiJea, abí.es-. 
animos impressionados, serviria; P.elo contrario, para exa- tava a declar:lcão feih pel~ bonradG presidente 'do· conse-.: 

·gerar o paoico exiatente: Procurando tributar a ·boma- lho, em ambas· as tamaus; sobre o· modo caatefoso por·· 
nagem devida ag. poder legislativo, compriu o seu d&ver', P, que. pre~eodia usar da autoriRilÇii:o· pedida, der.laraçilo que 
proti~eociando antecipadaoieote tanto quanto podia Cazel-o obrigam. o governo li. restringir-se á · iotelligel_lci!\ ·da di\ 
pro:vou eu iledic,çilci ã.::.causa publica·.. . · por .elle prorrrio. aos .d,i~~rso.s artigosd. n. .. proposla; e ahi 

Eotretaoto, a . bypolbese prevista pelo nobre senador, estava .a as!emblés geral,~lle deve tuoccJooar até Selem~ 
p&la Babia :de poder· d&r-,e a oecessidade de provideilcine bro, para provid~ociar ·no caso. de haver o menor 11buso 
aeliUDaiDdO O go,era·~ 'I rePpODI&biJidade de SUa decretaçiio, da parte do goveroo. ·. ;.; . 
par.a depois pedir um ~illd! indt~mnidade, sern pará res~ A. commi~Bil:~ lioiito~-~8 ~ previoir í~ · objéccilss qae 
pooder ao JIObre senador por Góyaz, qo11 accasa .o governo .se ra~iam·. á. proposta, e asaigoalando~aa, jné!iftcnÚ a coo
de pretender annollar o -senado,· execut~od'o as medid~s :!enfêlici;\ de prescindir-se de qualqoer emenda. A.s· coo
propostas ante~ de obter a \apprÓvaÇilo dest~t camar~. ; :.sll.l'al que em terceira edi~iio o. senado acaba de ou•ir do . 

. Nilo S!!i, .Sr. ·presidente, .qual o propcisito do governo,. e nobre seo11dor pel11. . Babia, ealil'a· previ~idaa · Do . proprio . 
apeóaa tenho conbeeimeotci·das declaraciias feitas pelo o o- parecer dll commissão,. qóe;:aesim ee expressa; (Le!ldO :) 
hre presidente· do conselho Iii' .,tribuna das· duas camuas, . «Considerando que.a-,)~Í~acção.do capilal.mouela.rio é 
Nilo .o 'exprolu'uria, poréiJ!, ae;'c.oinpellido pela urgeoeia lias um facto -iocontestavel; ·cnjo.s efMtos prejudicam a !óriuna 
prov~deocias pedidas, ae collocaue. o a depeodeocia de. um pnblic~~:té particular ; · 
blll de.indemoiclade. Seria ia~cijre(erivel a consentir que r:: C~psiderando qna a orgaois .. pão actual dos bancos de 
a~ eal~rilfsaaseru l~du at medidas. p~opoatas' .on a e prrjn- ·lep!IÍito, dad11 11 falta de um baoco de circl!laçiln, os 
d1cuaem IMU eft'ellos em consequeDCIII da demo r~ ~~, ~lln t~jÍiJe a graves perturba~ões e os hnpGasibilila de obviar 
decretaçlo,-•.. · . , . . · • · : • . :· • < ... · }'í dilll•:nldades de sitoaçiJes a'normaes ; . _ . . 
N~~ me parece .opportuna a occaa1l~ .pua ;JoatJtuu•.e .. tt: [ . Co11siderando que a rimplitude de ~!gamas 'diapoei

analyaesobre oa actos do poder execntJVo e &ln da meno, , cõea dik propostll. será prudentemente acautelada pelo go-· 
lobre o aqaellel que nenhuma 'relaça:o teem com o assnmpto ver no ; . ' . . 
em discasslo, (Apoiado1.) · . . · · Considerando que r,s medidas que se pedem silo ex- · 

.Na coojuoctura diflicil para qne se pede o concnrao do >l~pciunaes e traodiloriM, e quo o· govero'o. aa empregarâ 
corpo legislativo nada ba que possa justiflc&:r a protelação ~alv:ag~~~dando os interes.!es da f&:t.eada. publica .. : . 
da diseusalto, que já c,begoli ao pauto . de trazer-iw par~,'·o · 
debate a politica do governo 1 o senado ouviu a gr~'~· · :! eonu:nissiio enteada que a effieací~ das providen~ 
accusaçll.o que ac&boo de (aze·r o ~onrado senador pela 'CÍIIS propo!t&S depende 'da.,nrgencia de SOa decretacão.; e " 
Babia, s~bre os meios empregados pelos ministros para ·por is~o.. · • • ". 
lisoojearem seus Rdveraarios políticos, até meemo sacrift- . E' de parecer : · ·; .. · 
cando as normas·da justiça o do ·dever I S.· Ex .. clle"goo Q~é .11 -proposiç!to rr: 67 .. do corre~ te aono entre eom·:.: · 
a revelar que o pllrlido liberal. é bem ~ratado, mas o pah . •JfganÇitt.'. na ordem do'· trabalhos· e aejll §4pptada. ,. · ... ), : 

. ,apodrece e desmoralisil·~e j e .. apontou, como exemplo, o. ' v· . . .. . . ,, . ·. ":.se, .. pc.i.:•, qoe a coro missão emitte sou jo1zo so~re :a\·~ • 
procedor que n~trib~iu 'll.o nobre m~~to da goeúa, 11 quem·· ~nuti~> da perturbação com marcial a que se pretendo óé-. 
ceosorou por lar feito f.>voros á op,posieiio,· ~oltando re- ,;co·rrer i reco'obe~e a amplitude d~ r,Jgumas di~pciaiçiJos·aa. 
crutas 11i1o isentos pet,a lei I· •. • ·· · · " , ··.<·.: . , · propost11 ·e ~ue· ae medidus qne ao pe~cm 'eó. podem ser 

O 811. JeNQOBIIIA. (ministro da guerra) : :....:cóunà· que t•ceitas como ea;ce~.c~onaes c lranritoriar. Mas, atteodendo 
ounca fiz. Só tenho di!pen~ad9 perante documento! .~il\hlln- á. urgeoci1.1 de Bna''dccret&Çã.o e c~ofhnd" no patriotismo 
ticoe com Ioda a justiça e com o respeito da lei. _. do gove.rilo, .limita-se a recommend~r QU' )1•\. app!icaçito 

o Sa. TII:JXBJRA Ju~Ion :-Mas tudo isgo deve· ser vuu~ de taee medidas se acautelem aquellas cond\çi'ies. . 
tila.do em occas1ilo opportuna : na discue~lto do voto de . O que ma.ie podia exigir a commissão 't Emendar .a pro~ 
graças, 'oas lei~ annuas, ou a proposito de uma moçlto lJOSta. ? Prejudicaria o salutar effdito qno úella ao espera, 
,ioíciada para eue ftm. Agora, trataodo-se de uma medtda, paie demoraria a sua adopçito, fazendo. volta.r a .propoaição 
cuja elBcacia depeode da ur&"ellcla de aua decretação, Dito á· outra camara. B quando ee procura obviar ao.s effeiloa 
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rapidos de ama criu, em qa!' o panico s·e revela. em todaft · :r~eeberem os depo~itll!? Nilo. Como· respo~!abilisar exclu
as saaa manifestações, Ílil.o era prererivel aquelle· procedi- :sinmento a·easenctab1lecimentos por eua impravidencia? 
meato. ·. . O que tem bnido de inconveniente é a ex~geraça:o do 

Pretendia acompanhar o discurso do meu illustrado mee- 'espirilo de ~ssocinçilo. Tem-:se eslabelec.fdo algumas com
Ire e amigo o nobre seo11dor por Goyu ; esta tarefa, po- :panhias e cre11du emi~tena .sem indagar-se. as probabili
rêm,' foi cabalmente aalisfeita pelo honrado ministro da' fa- ''fadea do seu exilo, e, o que é ~ioda petor; aem ·que hajam· 
zenda, e oito deaejo abuaar da atlençll.o do senado.. ;capitae3 dispooivois para semelhante imlllobilisaçitó •... Os 

·Maa, tendo tomado a palavra, peço licença ao .honrado lba.ncos . all.o quo ministram em gràade . parte o capital 
senador .pela Bohia para. protestar em nome· da riqueza pu- 'noceesario ás omprezaa e companhias; 6 ·m.uilos oapecu
blica, em nome do· commercio e. das industrias contra o il,,diirea joga!" '.com o dhiheiro fornecido por. aqaelles 
conceito que "faz. S. Ex. acer~a ~a solvabilidade doa esta· lestabelecimen(os, que recebem em cauçito taes títulos. · 
belecimentoa.bancarios e do .merecimento de soas carteiras. . Mas · os .. ti talos recebidos' pelos banco e' silo nn miiXima 
Embora algàus tenham grandes .·sÓmmaa immobiliaadaa 'piirie ncçõ.ea dé companhias acredit~todaa e que eslll.o. dllndCI 
em .litalos·de diWcil reulisação, nem por iseo podem incutir . proficoo · resultado. Se um ou out.ro eetabele~imeoto tem 
receio de que preJudiquem, seus credoras. Os t>rroa qua 'procedido a este re!poito com pouco escrupulo, essa faci-
tiYerem comme&tido. seriio · erpie.dos peloa seus accio· :Jide.de Dilo' constitue 11 r~gra geral. • , . 
dllaa. . · A imoíobills ... çAo uaim f~it'l peloa ba'ncoa oilo constitue 

Apez•r da1 expliea~iiea dadas . pelo nobre mioi&tro da "iolaçlio de lei alguma : ·sll.o 11- ··issõ compellido~· pela oe
fazenda perants a camara des·· Sra. deputado~, . insistiu cesaid~de de emprogar o di o beiro recebido a jura a ; e 
S •. .Ex. na oecesaidade de emendar· IIIi o § to da propoela, 'porque sendo o numero rfe 111es ee~abel~cimenloa·superior 
p•qae a idéa de admitlir como garantia as apolices da :ás .necessidades ·reaea do· commercio,-· fazem perniciosa· 
diYida provincial do Rio de Jaosiro- e as a·cções daa es- •coDcarrencia uns aos outros no desconto das letras da 
Iradas de Cerro garantidas pelo governo oito servirá senão !praça. . . 
para, á''sombra da claasula-ootroa~iiQ.Ios que ao re- . Nenhum dellea, porém,·deinria'.de·cumpriroe·seus de
pulAm aegaros-, raz~r.passar.o papel aujo, que infe81a a· veres, ae ·podesse encontrar facil redesconto· para seus 
praça. · ;ti tolos, :da,Ja a eventualidade ije uma corrida dos depoei-

Ã enuaciacll.o ·deate conceito, Sr. presidente, é· muito ·tante~ reclamando de cho.rre os ~~positos recebidos em 
grne, especiãlmeóte partindo de um estadista tito illus-· 'conta corrente. Sem eat~ eme~genc1a; a ·q~e esl~o· erpos
trado e pronc&o, como 'é 0 honrado senador pela província :t?s pelo defeno de su_a o.rgauJaaçito, coa lia Dariam a. sa
da Bahia, ex-ministro .da fazenda, da mai11r competen'éi& llsfazer ae~s. c~mpromiH~es sem· se ve_rem llmbaraçados. 
DaS material financeiras. e economicas; e cuja autoridade Nit~ exlstlodo o~oba!D bsnco .. de. Circulação • q!'e Jl:e-
1100 0 primeiro a respeitar. Eatas palavras podem •ggra- corram em.tal ~ODJunctura, _é_ev1dente que, por maior que' 
var as circamstancias em que DOS achamos.· O .papel· da f~sse a pradenc1a _das ~dmmiatraçiies ·dos bancos, ou ha-
praça do Rio Ífe Je.neiro alio é um papel ailjo 1 YJa·m de conservar Inacllns aa sommaa qa~ recebessem era 

· · · .· depo•ito, ou· ficariam expos'tos forçosamente á'quelle pe- . 
O Sa. Z.u:uru:--Não. Ha muito papel a_ujo. rigo, desde que empregaasem essas aommas. Sapponha~se 

. -o sa; T&IXBIIU. JDNIOR : -Aprecio a declaração de uni banco que, tendo recebido '·ou S,OOO:OOOI·em de• v. Ex. · posilo, 'prócurasse·empregal-os em títulos a·car&o prazo e 
ncioia de toda .a excepção ; aito poderia achar. msnor 

O Sa. Z.tcA.au.s:-Está implícita. prazo do que de SO dias. Se de chofre exigiasem essa 
· O Sa. 'fBIXEIIIA JuNJun:-- Não ma pareceu ealar. oo'mma, ellonilo poderia contar com 'o recurso de redes-
O Sa •. Z!CARu~:- A propo~ta ~uppile a existericia de coutar taes titulos, porqae ·não _teem nenhum banco de cir"-. 

papel bom e de ·papeJ::sajo, desde que o!lriga ao govlfrno cQI.o\Çil~ para auxiliai-o em no larga escala, · e mórmeole 
.a fazer .aelecçilo. so, sob a ioflueDcia da um paoico, occorrease. ignal exi-

. · gencia a res~Jéilo de outros eslab~lecimen tos. . . · 
O Sa. TiuxBru 1u.Nroa:- As circumataucias aelaaes Dir-se-ha qae deviam acautelar-se, 'Dilo recebendo de-

da praça do Rio de .J11nóiro, .. e .estou certo qne lambem 118 po8itoa !eallo · 11 prazo fixo. Mas a concurreacia que fazem 
das outras do lmperio,. Oii.Q silo :·as,· mesmas do 1864. O eotre si e a o~ceKsidade de offerecerom condições màis fa
commercioestã maia solido e repreae11ta valores mais reaoe; voraveis do que 0 thesouro oacion~l, obriga-os a rece
nn:o ae tem feitci 'abuso do credito aa mesma escala de borem taes deposito e com a .coildiçito de retiradas livres 1 

't86& ; e para ialo reconhecer-se, basta atteDder-se á re.; a prazo do s 8 li dia! para som mas avultadas . 
. ducçilo da emissllo do Banco do Brasil. As causas de dea- O! titulos, porém, em ·que estão immobilisados os ca
regrallientos doa llancos, que teem aido apontadas na lri- pllaee de que diapoem os bancos, silo os que conatil~em a 
bana: deata caaa, consistem em ·terem. uudo das Cacul- fortuna publica: apolices, acçi!As das companhias e 
dades qae·lbes diio seus estatutos. ·principalmente das estradas dé Corro e dos dfvereos,bancos. 

'O · .. que fizeram elles de mal 'l Immobilisaram, grande Tenho presente, Sr. presidente, o quadro demonalrativl) 
parte doa seus depoailos 'em tltalos e acçGes de compa- d11s companbiÍliJ publícas e dó aeu eat!l.do, tal qual (o i pu
nhias; mas por acaso marcou-se-lhes a esse respeito um blicado.em 18 de Janeiro do corrente· anuo,· e peço per
limite qulllquer na noaaa Jegislaçllo ou nos seus eatatnlos ? miseilo para inaeril-o ooal~ ·parle do meu discnrao, .afim 
O conselho de Estado e o governo, que intervieram aa do que se conheça qaaes s!to os tilalos em . que ~~~ acha 
approvaçito dmea ealatutos, nós legisladores, que decretá- immobilisada ama parlo do. capital . doa esla.belecimenlo~ 
moa as leis, JQArcámos algama regra para esses bancos . baocarlos. ' 

.. ---------. -----. ------~-·-· .. -----~,.. 
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A' excepção das apolices d~ divida pnbliea e dos ·bi- · expoa.tos. recebendo illimitadamente . em. depoalto quantia 
lhetee do tbesouro, nenhuns outros titnlos p~di"m os bancos -10peraor até mesm_o ao ,seu capl~al n~mtnal, aem que 
éceber em cíiu~il.u que maior g&.rantia oiferecm~m. po~sam contar com ;,Um banco d~ Ctr~ulaçtto a que recor• 

i ram, quando de chofre forem pedt~·llles as eommas depo~ ' 
-~··g_overoo, 'p~rém, nll_o _ p6~e t~r em -vietr( enmo D~l"I!Cf! aitadas. . ·· 

110 no~ré aenador pela Bahia, concertar bHDCOS qll~brAdos. Tem-ae concorrido par& OSJII, perturb&çlo cooaen&in~o 
O que o gonroo pretende,· e no que coneurda &. commim>o 1 q11e u tbeaourú nacional Caça concarreoeia aoa. ut-beleci

. ~e fazenda, é Alltilh r aqoell~s. que Jl_oesnem ti ta\ o e g11~ ~~.:. meatos bao_carloa no recebimento d_o iioheir'o a jaróa e 
ltdoe. pelo Estado, como aio oa deatgnados na. pr~p~~~ 11 abaorva asau~ o a recareo~. qa~ afD1lir1am aqaelleua&a.,e~ · 

. oa .apolices proviociaea " acçiles d1u eatr11.dae de ferr{_ ~ lecimeo&oa. · · . · . . · 
&regoes ·ao,. trafego, qne eio os uoieoe. comprehe'l\i~· '•ÍI CeosarÁ-se, e_· com. razlto, qae se tenha ·a~aaado. da 
pelu nobre mi~istro da fuend~ na ohi~a.. ~arte do ~e ;. erea211:o de com~anhiaa e emprezu, em 'grande parte ae~ 

Esta. neeesndade nil:o ,se dert~a da IDJUsttlleave_l r~.; .. ll- .ba~es . aegoras.·· Clama-as que a . praça ~eve ~olrer .para 
-!!~de. d~ .~oneertar banco~; ha. ouso. um gran~.e Joterese~ expiar_ o proprio erro qot~ commetlea exagerando aq_aelle 
publico, porque, _a suspenBito de ta.es estabelectmenLoH não. espiritll de aseociaçii.o. Mas e~qoece-ae que 01 poderes d~ 

. atl'ectaria soment~ aos seus accionistas. Seria. moi to mai: Estado te6m eonccrrido émcazmenLe para iuo, io,citando por 
grave. Poderia origiur uma liquidaçito quasi g~ral das todua cs modo~ o eapirito 'da. a.s!oCiJlçito e a l.eva de capi
emprez~s O· do com!lJorcio, que com· elles e[ti,uasem. cri- bes para companbiu e . emprez;.s •. Subvenciando, s_aran~ 
v~lvidot. . · ,. .tindo.joros.'de. 7 °/0 e cooée~eodo-!iles fa.vores especiaes que. 
. O nobr,e senador. por Goyaz pretendeu que a ;Crise ma- possam incitar os capitMJs, oito se -~elll curado, da iosum~. 

n_trestada. lllto é uma c~iee con:m~rcir.l, ne_m __ llnaoceira, ma~ eiencia,do cap_ital .. 4i~9P,ivel.par.i occorrér.l!-. til> gra.nde 
Bimplesmente uma.: crtse liaocatta,. proTIIDlente da immo- numero de emprezas. Só ·• lei do U .de Sete~bro de_18'7~ 
hllisaç4o. d~s depQeitos r~eBbidoa ._por e~aes ~-~~8labelecime.o~ acoroçooa ~ _aucarisoa a eo.corporaçllo de · companbia!l·. ·~~-~ 1 

• 

tos. Cre1a, porém,. S. Ex. que; apó! &a dtfficu!dRde• dos importaneia de.100,000:00.6.3.1 Onde ae.n~ bnscar tod!'8 
bancos, hilo d~ seguir~se · .. as do. cõmtitercio e de todas a~ eaeas sommu ? A.o11 .. ~~~coa de depoaitci. · . • . 
fontes . prodactnae · du patz,. Se. o. mal oito rur prevenido: O nobre aendor·. pela labia, combatendo llB. medid"' 
ee' desajlplltiiCGrem aqu~>l!ea i~termediarios i~diepensa.ve~e pl'opol\~8 1 • CODtp~roa~ae CO,m aa qae III deram' e~ 1864, ll 
ás lransacçile~, se· ena liquidaçio tornar exigível seu pro~ di•ee qoe entllo o. governo limitara-se a eu1pénder · p~r
prio capital dbtribniilo p1.1lo commerdõ e pelas in!lustrias,. 60. diàs os .ven~ime11toe de letras, e a dilniar doa triban,llrei 
nio Herá w&ie am11. crbe bancariA. EsaA verdadeiramente a iiqoidaçilo dae maaaas lallidaa ; nlo ae tirou nm vintelll 

'já orodoziu sell$ efl'eitoa em rel&.çil:o aos bancoa: :: ·do tbe_aouro pan auxiliar nenbu.m ba,nqueiro. · • · · · ' 
· Urge, portanto, h~Lbilitar oa 'que reahtiram. ~·-que _ee . Ha, porém, equiToco da parte' do nobre. ae~ador, ·pois o 

r.preeentam em perfeita 6olvabilidade, a· poderem. c;onti-:- g!lveruo fez mais do gne isso, nlo limitoia-ae a e_aaaa duas _ 
nuar " aoxiliar o commercio regalar e holies\11, e a .oito grandes violllçiles da lei. Nito a& tirou um .vlntom do lhe
retire.rem de chofre os ca.pita~s immobilisad!la nas io- .~ouro para aniilí~r as ciifficu.ldades da praça, é certo; 
dnoll'íaa e em prezas; · . · ' . . . . mas.ml!ndou-se _ dai a" Bauo do Braall, cuja emi11!o foi 

Nio é es111. a·opioiio d~ nobre senador pela B&bia, que, 1 elevada,. e deu-ae-lbe cureo forçado, aseamiiul,o aeaim o 
ae lóra 'governo, uiio procnraria ~~~itar oa eiiojtos ,~a criae: governo ree~onaabilida~ equivalente á de lima emiaalo.:do 
nada faria em rnlação nlla bancos. As cri&ee, dias~ S. Ex., tbesooro. Ahi estio na collecçlio da.a leia oa decreto• 
elo como as temooshdes: oll:o ha _lllei~. dH obvial-aa. os. 3306 e 3307 de 13 e ti do Setembro dllllle anno 
Apó~ " tormenta faz-se a luz." · ·· autoris&ndo o Banco do P'aeil para· ~léva.r a sua emieea;ci 

Maa o nobre senador n_ii.o previ o o fnoebre quadro'· que àté o triplo do funil( disponível, e dando cano for~ado 
essa _luz· eepulr.hral allnmiaria r S~da o 11J,gubre lamp~jo aos bilhetee .do Banco do Bràail (U) , . 
da rlimplida acceali ·em vasto cemiterio I · · · HoJ~, o gnerno nil:o .tem maia am banco. de circal"'çio 

Contempl&ri11 ·cada veres e tnmnlos, tristes despojos de DO .Banco do Brasil, poia que·foi-lh!l caaeada ~qnella racal
Umlt. pro~perida.de a riqueza llDiquiladas ptlla imprevi- d~t.de, e sua emisail:o eatá limib.da por let. Nlo póde, 
d11ncia e pelo erro r • • • portanto, recorrer ao expedierate empregado em· 186!. 

E quantos !!.DUo~ nllu teria. o Bràsil de expiar esea E, sendo assim,· o que. de m!!lhor poderá fazer do ql!~ 
i mprevidencia, para ver de novo mbbell'lcida a conftaoç• aquillo iiue propoz 't Por que 10eioa obTiàr aa dil!lcul4ad~a 
perdidi!. e florescentes. o cgr11mercio e a industria?. · da aiLuaçil:o 'l 

Q.11aes us outros auxiliares e intermedia.rioa d·as trao~- . ' _Niio é só a praça do Rio de Jàn~iro que aofrre ; Ol!-tll!-8 
acções, qo~ substituiriam os est~belecimentos de credito·qoo das principaea do [mperio deve10 experimentar 01 1111eam_oa 
aaeim de~app_aroceo~em ? O ode iriam os seus devedores embaracoa·. O telegmpho electrico dne ter tranall!iUi4o o 
procnrllr recursos !J&n solvímm seo~ compromiuoe? alarma 'i.a suspeneil:o de pagameotoa;que tem hl:vhlo 1111ata 

· Pó de ser qne ~eja ess& a melhor dontrin11 • .Ma• não ó praça. ha do relleclir aohre lodaa aa outra•·qllll ~~~ achi\ID 
essa a minha opioillo, pa·incipalmente qu&ndo se _lrata do relacio~adas com ella. Um deasea ealabelecimen~~'- ~inha_ 
um paiz, cowo o no~so, em que os podere;" do: Estado teem lili&ea em divemaa províncias, e é _facil prever as co~se.,. 
concorrido para a perLurbaçii.O qne ure. se experimenta en1 quenciaa. que resultarlto, et::abo~!\ momentane~m~11te, pa~a 
todaK 1>8 praç~s do lmperio. · as traosa,cçiles commerciaea deua.s jlrAÇIIll· A. p~oprta 

Tem-se concorrido para essa perlur b~çilo autorisaorl~· discussão, que está aendo alím,entild& nest" camara, ppde 
imprevidenLemente a creaçll.p de bancos de,d_opoailoa sor.. concorrer pernici9nment~ P,ara enlr~tAf o p~oJçll, q~f nil:o 
nenhuma provideocii' ou cautela p11ra o rill~o a qu.e llcan.~ se combate1 e~ag~r~n~~ ~~~ diiJI.~pl~ad~p, 4~• ~~l!CI!'' ~~~~~ 



92 Sessão . em~ 22 d.e Maio .-

~ata[! dO soa inso)vabiJid&de 11. attribninr!o ao governo O 
propcsito do concertar bancos I 

· Em face de. um quadro tllo atterrador, e~perará acaeo. 
mais nlgoma l.lOD911 o depositante pAra ·ir boscllr o seu 
dinheiro? 

Posso estar em erro; ma·s a~pello para o illuotrado pre
liida~ta d~ eer:ndo, a çojo crilcriD o éxpcrinneia quero :a-

. jeitar minha opinião: V~ Ex. que diga se. a discoaeãq que 
tero havido é a. mais propria para tranquillisar os animos 
impressio&ados ·pelo panico. Felizmente para o paiz ,,a 
condições da nossa praça são . diversas daqnelhs qne !e 
tem descripto com as. rnnb óegras c6res. A. conftanca nos 
cstab~lecimentos do credito qne podaram resiglir ás dilH
cn!dades do momento, já principioo a re~tabelecer-se e u 
mediilas empr~gadas pelo governo· bão de habilitai-os a 
auxiliar as tran~acÇões',. · • 

. Qa!odo os poderes do . Eshdo decretaram a loi de 
1860 e!tabelocendo regru .e impondo condf9ões ·p&ra a 
encorpo ração da )ociedades anonymas, e l(lé para eleiçllo 
de seus directoras, ou quando maia tarde .casea.ram ,. f~>
cidd6de. de omissão,. de que ·gosava o . Banco do Bríuil, 
d!\_Vfam t~r DC&lllellldo' 11, nova ph.ue em qae ·entraram OS 
eipabo)eCi!f16DtOS banc&rios priVAdos' doa reCUfSO! cc.m que 
~ito~oxiH.> v.. aqoella banco. . · 
~celoda:mais: na falla de qualquer di8p3slça:o prevenliva, 

P;diirle,é .que o conselho de estado e o governo, queoxa-: 
n;tab(D previamolile os estuutos ~e hes estabeii!Cimentos o. 
cit,MAle.ndam, .tornando-se assim tutores. d~ 'lurloD!L .. parti
culil;,~nil.o indicaram :~. nece1sida.d•J de limitar oo restringir 
a faco]de;de da,recabar depo~itM? S'e 8 Jei de 1860 ,COD_;, 
ferio ao govcrrio o direito de m\D lar eumin~r o estado 
desses baoco&, porque não se reconhece11 · aquell6 defeito 
ou inconvenieot6 ? • • • . · · · 

O Sn .Sn.vxrn DA. MorrA:- Vá.a quem lóca. 
O nobre senador por Goyaz ~e eqaivocco qttando nfllr 

m()u que os banco~ apenas teem 11,000 apolic~s dil di.ftdol 
publica e que não pódem oller-llcer em canção valor cor- O SR. TBIXBIR.I. Jul!uoa :-E' ette procedimento que 
respondente á somma de 25,000:000~. S. Ex. compu- agora jastillca 1< iot,rveoção doa podereR. dÓ Estado, porque 
to'u. apeou a cifra· que sob a ·rubrica-Apolices da divida u dilHculdade! que experimentam o~ b tocos' de· deposiln . 
publica-designam os b&lancetes dos banco~. Mas póde podem occasionar granie! embara~os â Cortou. publica e · 
esla.r certo de que; em caupilo_ de contas correntes e· bob aos legítimos i•!leresses qoé repreleotam as noseas praças · 
outras ruhricaJ, existem mais de 30,000 apulices nos di- commerciaes. 
versos estabelecimentos de credito, as qQaes einda nilo Néto se diga, Sr. presidente, que o an.xilio qàe se di~
eslão Jocalisadas e representam diversas trausacçõps o!o cole expõ! o gGveroo a re~eber o papel saj o,· que Infesta 
liquidadas. . · · . . · . '.· . .~.!i~taça, pois o governo oh vae descontar titulo algum · 

Insi!tio o oobre senador sobro 11. lacuna qae julga haver.-' 'J.I. praça. Emprestará aos bancos ub garantia de titrd~s 
D!l proposta,. pela falta de providencias que evitem a reç;.>da divida publica, e 6sles eetabeleeimenlos é qU6 hh do 
producÇfo de acoot~cimenlos idenlicos. Para isso, seri~· !oraecur recursos ao cummercio e ás industrias. O·go,erno, 
preciso estabelecer regrl!s sobre a orgAninçio dos bancos' portaafo;'n!o vao ser descontador de letraa, não se.expõa 
de deposito, o que exigiria tempo e pr.ejudicaria a nrgeo- · a prejuizci algum. · · · . 
eia dais medidas reclamadas actualmente. Não é em pre- Mas releva nol!lr que essa praça, a que s& referiu o nobre 
sença dos embaraços qae se procura sanar, que se deyerá senador, é a mesma quo aiodll em 1868 sobscre.veu ·DO 
tr~~o&ar de remediar o -defeito organico dos l.>ancos. Qo&ndo :quadruplo o emprflstimo 01cional de 30,000:000~; é a 
se pede .remediei immedialo para attenuu óo deballar as mesm& que h~ poucos dias .levava ao thesoaro nacional 
dilliculdades da situaç!io, não se pódo discal!r medidas da !8,000:000~ da deposihs; .qae, em condiçllo mais des~ 
futuro. Jlfas a propos{a que ·so. deb11te · nãQ exclue,qual- vantajosa· do ·que alli, consenan ém deposito nos bancos 
quer providencia que os poderos do Estado tenium d~ cerca do 60,000: 000~ I ••• 
tomar para evitar a reprodnccão de factos desn ordem. (H a um aparte.) 

Suscitaram-se algumas obJ·"acc.ões sobro a propriedade 1 b ' - b b d é em ra morto em o no re sena o r,. a m esm·a pra•.a dos termos empregados na,proposta do poder e!ecnlivo, o • 
adoptada-e pela. commilsiro de fazenda em s6u parecer. Não que fomoc~n ao honrado senador pela B&bill 70,00Q:OOO~ 

· é d' para fazer a soerra contra Lopez; é a m!ama ·cujos ro-
entrarer, por m, nessa l$Ctl$silo, porque pouco importa cursos teem éenido para auxiliar o Estado em todas· as. 
agora saber como se d6vo donomina.r o n·osu meio circu-
lantt>, ee a expressão -capital monetario- é bem cabida suas emergencias, o sem pra que assim toem exigido o pa-
ou ae a moeda é capitd. Receio concorrer pua uma dis- trio&ismo e o pundonor n~cional. 
cuua:o 118teril, e por isso abs-tenhB-me de trat.ar dessa di~ Nilo é de uma praça desta ordem, . e com a qual esl!o 

'vergen.cia. Se entendesse que a proposLa era ioconve; inttch.çadu tod11s a! outras d~ I111perio, que se deve fazer 
· I · bl' · 1 um juizu deshvornel. . · 

n1en. e ao rnteresse pu rco, v,olam. contra e la, e ma rd- Nem me parece ser este 0 meio pelo qual hnemoi de 
servaria. o direito de analyzar oppurtonamente a politica · 
do governo, seus actos e suas idéas. manter o credito de que· gonmos nas praç&a estrangeiras, . 

Mas não armarill 0 goYerno com. a allegação, que poderá e a que temos direito pela lldel!dade com que havemos 
fazer, no caso de. se darem novu catastrophes, de ter satisfeito O! nossos compromissos, e pela pujança de que 
concorrido para isso a dem'ora da adopÇão das medidas que o comooercio do Rio de Janeiro está dando irrefragavel 
propoz. proTa mesmo r,testa diffieil situação, lllll que ha tairtoa 

Consentindo na organisaçl!o defeituosa dos bs.oco! de· diu lata cum' 'ama crise, sem q11e hlijam ainda outras 
depositas e atitorisaodo-os a fuocciooar sem acautelar 0 fallenciu D lém daquellas que, na phrase do .nobre seria dor, 
perigo a qoe ficaram expostos, o governo assumiu o dever eram previstas. 
de protegei-os, embora nllo o faça aeollo dentro:dos li- O 5R. SrLVJUaA DA Morn: -E'· a prova de que uão 
miles que m~r~arem as gar~nliae já. indicadas. hol tal crise on que a eu geram muito. 

···~·- ..... --~.----

' \ 
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· O Sn. TBIXBJB! J'u.tu.oa :.:_Mas o nobre tcnador pela..: A ilmen~a sobstitnt_iva do nobre"senador diz o se,guinte: 
Babia modificou J!IDito sua·opioiitu, npl'e~rentando a soa (Lendo): 
emenda sabstitoti_va; S. Ex. qoe, se fosse governo, en· " Artigo _soliatitulivu. Fi~~~· governo· autorisado a de
tendia .. nada dever fazer em auxilio dos· est&b&lecimento8 dúir do 1101preatimo ohimamr.nte coolrahldo .. oJ!l.Loodret 
h•oe11rio,, e 111 deiX!Iria n.rrn.oj~r~m-~A com~ rode~srm'; olé 21i,000:000.5 par" 11._pplica.r IIC) reeg~tll do bilholee_ do 
s;. Ex: qúe comb&teu a PrOli'lista do· gnveroo, porque a tbasouro 0 ra'f.er empreatimo sob a cau~lto de apolices d5 
idéa de fai:or empreatimos ·aos · b&ncoa· é amo. enu•nciação divida publica· do Imper.o. · · 
de verdildeiro ·socia·Jiamo :....;quer agora autorisar ·o g'n:. 
veroo iduer. smprliatimo1 sob caoçiio de apolicés d11 di-. Se passa·r a proposh: 
vida pr.bli~ l Menda lane~r m~o de uma J•arte dó empres~ Eliooios-sé 'do § i• 1.s p&lavras: '~~u ou troa tituhs, na 
limo eciotraltido em Londr~e . par11 appliéar ·ao reegate de fah11 .J~quelles, qu~ &fl· r~putem seguros. li 
bilhetes d~ thesouro ·e emp~ashr por aquelle uiodo. · · Sopprimam"~e 1•s §§ 2• e·4°.» 

Além de · aotoriSII'l' o. go,-eroo a dblrabir ama graode · A idéa capital deste eubstitu&ivo é o re1ga.te da dividi 
lluclai),te, a IJUII o governo poderia'cccorrcr desde já pelos 

parte. d& imponaoci'!- dfl um emprestimo, qu6 foi etf;ctuado mei·'~ de qo~ podes~~ dispor,, ".ntecipaodo ~t.ssim 0 ·recebi
. pu" um ·fim especi&l, qual .é o de· servir ~.os iolerfl~Sil~ da 
lavoura, pois que tem de a~r 8 •11plicsdo ás e&tradaii ri v ferro, . m6nto da~ prest1~õ~~ q.o.e ha de nc&ber daqutllle ~mpres• 
nilo p,óde eeme!hantli exped16nte ser executado· ag .. ra, pois lil.llO. Ma~ o gcveruo não. tem recursos para ieeo,,pou, como 

o prop"riu 110bre .senador di6$6 · em outra oecasi_!o, o the-
:~:,:·a::::íl~oe~~~::ti!!~ e;e;:~!ue:r~~~~ee ud~aa~~2r~:~~- ~:~~:r.não recebe ·dinheiro a jum para guardar;"_ é para 
~llo q11e ci nobre teli~dor -quer dar-lhe, seda precieo es-
perar o vencime1.Lu da ·outras prestaçõ~s. Em todu. o caso, A pequena parta do omprestiino que estava recoihida ao· 
o·remedio 'nllo serviria para agora, nlto poderia auxiliar tb.eeoorojá f~i lipplicada ~Bio nobre ministro da. fuend_a 
ou attenuu,aa difficlil~ad_es ila occa~ilto. E ieto é tão vvi- n11. imporlauct~ de cerca, de, 11,000:000jl) para resgatar b.t
denle, que o· proprio nobre senador, em seu discureo de lbete& do ·thesnuro e empieY\ar sob caução de.apol1ces d' 
.14 do corre~te, suggeri11do.a idó<l de pedfr o governo auto- divida puhli~a tom~das a 90. Not~-ae, porérn, que o nobre 
~isaçlo para extinguir a diyida fi actuante _á cust& do em~ ministro da fazP.nda, segundo declarou na camara dos_ 
prestimo de Lo·odree, de~laroa :que. esaa· idéa 11ãG servia. Srs. depuhdos, fez ~ss•1 applicaçii~ provieori&meole, em

·para agora, m~s; emfim, que o governo pudia COiltiiderar. qu~nto ná11 cbegar o ma meato duua applicaçlto defini-
Sendo assim, vê-5e que 11 'rem adio 8uggorido pelo nobre tiu, qa&l é a · dad estrad~s da ferro. S. Ex., "dieee · qóe 

senador além de parlicipa.r do conceito pouco antea pro·· &proveit~ra Msim aquell~ tiOmma, que. ficaria.improd~cli~a 
~ · d ' s E b , "dé d t" · b nos cofres do tbesouro, em quanto oito se déue a DIICUIJ• 
erJ 0 p~r • 1., so re a 1 •1 8 empres IID1IS aos ilncos, 'dado de 11ppfical-a ao seu desLioo, e alé que o corpo·Jegis-· · 

,., portanto, uma enuôciacii.o de verdadeiro socialismo, lo r- lativo decidisse 11 propost:l.que apreaeotarà; .Vê,· po,r. ianlo; 
na-.se iilefficaz e nada approYeita aos embara~os ~o mo.-
mento. o o,obre . ~ena.dGr que nllu pó de o gow.r.rno ser.vir-se Já· 

. · . . . . . . . do remcdio ~<ponta do por S.· Ex, porque apenas··tem 
Vem,. portanto, a propos1to lembrar as expressões com 11,000:000,1, que já aproveitou próv1soriamen~e, .11. 111to 

que o nobre. s~nad!'r, qualificou .. a e idóas que .. a vento rei, 1•óde dispor de som ruas mr:.ioree .senil: o mais tu de. 
· quando apresentei o meu requ~rimento provocando eXJIIi- • · Alem destas consid•raçõae, occorre ·me poo4erar que a 
caçõ3e do governo so~re as dlfficul~lldes da prnp, que Hél!. do nobr» senador &Uioriaa , como medida permanente 
aug':lenla~am progreastvamsnte, 6610 que ee prove5Sb de d" Ir ht"r do emprestt" 0 1 ah" ~ Londres lima provtdencJ& lg o ts a . m _con r t~u eLD 

. . a uma. . part~ auaz consideravel, prejndicando a &pplicaçAo que 
O. ~oh~e .se~ador Cnlmioou lodos tfe exp&dienLes que devo ter toda a. sua imporlanci&, qu11l é a cooalru~llo "du 

lembre•, toclusJve eue. que _agora. adopta de o~ prestar .o estradas de ferro, que t&nto apro!~itam· a •avoura, · .. cojoa 
. l~esJuro sob cauçlto de apahces, 1axou-os de rec1pu_ Blllpl· iot~reS!6d re~l~m1m urgônle aoxtllo, e em !. vor. da qual 
r~co1 e_ condemnou·os sem appellaçiio. Ea, pois, peço diariuieol~ ea pedem providencias. · 
heença para usar das mes.mna expres1õaa. Assim Lambem 1\ ·restricção que faz ó eabatiluti•o 'ex-

O. recipe que encerra o aub.úitntivo niio sará um remedi~ clnind~ de poderei!) 8er ·caucionadas ae apolices de; proviu• 
tmpirico, mae, at,enta a. oaturen da molestia que pretende cia do Rio de Janeiro, qJHI. g,osam d >t! mesmos favores 
curar e o tardio etleilo da epplicaçilo, parece-me 1.1~hr oo concedido, ás d.\ divid~ publica, e 11e acçõJa :du estradas 

·caso, figJu'ado por S. Ex., doe lf/Aapismo•, croton e ·todo d6 ferro garootidas p6lo Estado, qu~jl\. eati,orem eatregues 
o geoero de'e*terios inutilmente app!icados 11 um doente." ao trafego, vem .limilar oe meios que u pretende dar ao 

A efficacia llo rscips ioulilisa-se pela argencia d ~ ocea- governo para· ~>uxi!iar os 'alabelecimeótoe bancarios, aem 
sill.o. Seria· precilo que o flOverno po"desse d apor já d6ssa ueobum risco de perd& para a fazenda pob!lca, porqua 
parte do empreolimo da Londres ; mas apenll! foi arre· t.;ea tital.os represontaru 11 (~rtllnll. e a· riquoza naciounl, 
cadada um·a pequena pane, o no tboSoaro Dito oxhte di- siio gliralllidob, não ostão nu caso do "papel aujo, a qu~ 
nheiro eufficiente para applicar-se por adi~ntau,ento â allndiu o honrado, senador pela Bahia; · , 
realisação. da medida lembrada pelo ~nobro senador. . · Cabe aqui referir-me a uma ob;orva.ção que fez c nobre 

O recebim'enlo do emprestimo dependendo dos pra zoe Henador por· Goyaz, cbamand~ p&ra o fac-lo de serem· co
eslipulados no respectivo 'contrato, como ha de o gonr- tada~ uominalwenle ati acçõ~e da maior parte das com
D? auender ·ás exigenclas da situaçilo, qao reclama pro- panhin~, como se vê do. qu~dro demotistrAtlvo que h" pciu- . 
v1dencias immediataa, ~ urgentes?. • • co citei. Esta cota~il:o nominal nilo exprime falta ele con· 
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• 
fiança em taes titulo•, pois: a respeito de 
nbias nem ha vendedores. 

algumas compa- · iotere~ees .que dependem da exi1lenci~ de . '-"'~· e'stabele
clmentos, e que bito de aolfre~ com a liqÜidaçil:o' a que .se!" 
rito forçndoB. O Bancó do Brasil, p:Ír .ex~mplo, oilo deve: 
prechar de nenhum auxilio para: aa&iàfazer\'seua proprioa 

O Sa. SIL,BIII.t. D.t. MoTu d~ um aparte. . . 
O Sa. Tsrxsi114 Jlll(JOR :.:....Se V. Ex; dovidasee,

poderia indicar alguns exemplos. 
eu · compromie~o~ ; mns tem neceasidad~ de IIU:Xilillr 110 com~ 

mercio e ás transacç(lcs e deve habilitar-se a fazei-o,. em- . 
' bora nil.o o · fa~a. seuil:o com a segurança e garantia e de • O Sa. SILVBIII.t. D~ M~TTÃ :-Sil:o ·muÚo poucas •. , A 

comp~nbia dos bouds . de Bota fogo, por exemplo. 
O Sa. TsixsiB.t. Jlll(IOII :-Nilo é só esaa. 

. I 

O Sa. SILVBIU D.&. MoTr.t. :-Slo poucaa. 
o 811. TsÍXBIIA. JUNIOII. :-Ha. moitas outras. Oa ban-

• · coa iDglezes 't Ha alguma. do vidra e obre a conli&oca que 
inspiram suas ac~iiea ? Não. Entretanto, neste quadro 
demonstrativo a que se referiu o nobre senador, ellu não 
teem _cotaçllo senãó nomi•al, 

O Sa. Z.t.CÀIIIAS :-Nã:o ouvi. 

. que não pó de prescindir. · . 

. . Assim o govérno, empreatando a. eese banco sobre a poli-:
: ces d11o divida publica ou sobre 01 bilhete• -do theeouro 
: que. pllaaue, é,com o . fim de que elle esteja habilitado a 
; àuxiliar a praça, ao_s negociantes ·e a todos aquelles que 
: precisam de meios para aa ,eiut:a traoncç(les: Eis qual me 
. parece· eer o pen!amento do governo, " foi neste· sentido 
· qae a commlseilo de fazenda adberiu á proposta; nlo se IS

. _quecer&m oe iQtercsses do CC)mmercio para allender aos 
do8 bancos, porque não a e pó de separar onN dos outros.' 

O honrado senador pela Bahia qne · fr.llou na seséao de 
o Sa. Tstxiua. Jlll(IOII :...:..Estoa-me referindo ao nobre . hoje ioaistin ·o~ inconveniencia das. _providencias pedidas, 

a~na.dor por Goyaz, qne julgou que 11: cotação 11ominat · e compa1aodo-as c~m ae qu.e se der&m eiu: 1864, abun-
stgntO.cava falta de confiança ou de nlor. ' dou na argumentaçllo do ill~~;étre seoadül' a quem me tenho 

.~··· 

O Sa.·SILVBIII.l D.&. Mou.a.:.....:Nã:~; nh disse 181~ referido, A. resp!!sta que devia a S. Ex. já foi previnida. 
S. Ex. nos disse : « O ministro da fazenda em 186( 

nll:o pedin dinheiro para emprestar. a: banco nenhum. " 
Mas elevou ao triplo a emissão do . b11nco de circulação ,.. 
que havia,. tornou iecouver11iveis as ·suas nolaa, para· se
rem empreatadaa a outros estabelecimentos. bancarias e ·a · 

O Sa. TBtXBIIIA JuNtoa:-Quero demonstrar que -nilo 
ba tal. A respeito da mohas companhias dá-se o contrario· 
é por. nilo terem vendedores que alio coladlie nominal~ 
mente. 

O Sa •. S!LVBIII.t. D.t. MoTT.t.:-Recl~mo; nil:o dis~e isto. quem aprouveese aquelle banéo. • • . · _' 

O 811._ TstXBIII.t. JuNioa:-Bem ; enguei-me attriboindo 
e1ta obsenaçita a V. Ex., mas eu a ouvi eutllo a outrem 
e peçó licença para ventilar eate ponto. 

A.Rsim como us bancos, lemoa outras companhias, cojae· 
acções estão Do mesmo caso. A. companhia de n~vegação 
do Amazonas, .as ·das estradas . de ferro e especialmente a 
de S. Paulo,. a· de carris de Cerro do Jar1im Bota-

, nico •••• 

. O Sa. S!LVBIRi D.t. MoTT.t. :~Sem duvida. 

O Sa. TsiXIIIU JUNIOII :-Eu me lisonjeh por estar de 
accGrdo com V. Ex. · 

O Sa. S!LVBIII~ D.t. .M~Tu : - Eu disse que a maior
parte daa . acçõea tinham .cotação nomíDa.l, não porque n4o 
.bouveaae quem cowprasae, m~aa porque não h~via qoem 
qui&esee nnder. . '· 

O Sa. TsiXBIRA. Jlll(\011:-Uma outra obJe~ção, Sr. pre
~idente, q~e Se (~z á propOAt& em diaCQ8S.ãO, foi que el!a 
só consulta us interesses doa banco$. O g<~verno, dhse · o 
nobre senador, só l~m olhos. par11. os hncoe, ~<sqnecendo-
ae dos negociantes e corretores. · 

O Sa. B.l.ll~o DB CoTBGIPB :-Peior a_iilda. 
O S~. TBtXBIRl JuN1o11 :-•••• iet.õ é, assumiu a res

PI!Daabilidade . do papel emitlido p-elo banco de circo~ 
lação. - · · · · · 

O Sa. BUlo os· CoTBGIPB ·.: . .;_I)eu moratoria :a lodos. 
O 811. Ts!XBIR.t. JUNIOII :-Já alio tratei dessa fatal me

dida, porque ninguem ha que a não reprovaese ••• 
O Sa. ·Bulo · DB CoTBGtPB :-Isto é que é dicladura • 
O Sa. Tsixsnl.t. JUNIOII .: -0 .• qae pede a propo~.ta do 

nobre ministro da fazenda equivale ao qae te fez em 186l, 
elenodo-se a emissão d~ Banco do Brasil e dando curao ·· 
forçado áe sua~ notas. Se o governo aclulll est heese ár
roado com tal meio, ll· soa proposta, por certo, seriá so-
perll.ua. · . . · · 

Tan;bem ·eu, Sr. presidente, soo advernrio do papel · , 
moeda, pertenço á ·escola · doe . que desejam Tér a nosea 
circulação escnimada de semelhante meio fiduciario ; e a 
proposta pedindo este recur~o encontraria embaraço na 
•ua aceitaciio, se o nobre ministro log~> apnz dessa auto
ri~ação nã~ indicasse o remedio ·para. rÍlparar prompta
mence este mal, que de,ve- cessar,. apeou desappareçam as 
cansas qoo reclamam esse recurso. e:xtraordinario ; . e por 
isso a commisaíto, re(erindo-se ás medid~s coneiguadas 

Eu Dão cotoprebendi 11 força defLo argnmHIJto, (o sem 
duvida por f .. lta·de minha intelliguncia), .porque Dito é po~
sivel separar os iutorGases dos negoci~antes dOI dnquelles 
estabelecimentos; e é justamente por caaa11 dos interesses 
commerciae~, que eotão dependentes dos bilocos, que 86 

deve auxiliar ·a cates, h1~bilitando-os a contiuonrem a servir 
ao commercio e Ú8 industrias e h nlto eercm forçados a 
reLirar de chofre oe recursos quo lhes minielraram. 

·Já tive occailião de d~mc•nstrar qoo a protecclto devida 
a~ll· bancos, dentro da orbila. das 11ccess~ria~ ·ga-rantias, 
fanda-se na urgencia de evitar o descalabro dos j;tandes 

na. propo~ta, designou-as como ea;cepciGnae1 ts trantitoriat. 
Obsenoo-se mais que, niio estabelecendo a· proposta 

nenhum pra,o, ficará o governu armado com esta autori~ 
saçllo para us~r della indt!ftaida.nieute. Mas, dada a hypo
theae de qo11lqner abn~o por parte do governo, parece-me 

'qno o corpo legislativo não setill indifferente a semelhante 
procecHmento '; niio o eancciooária. E neue caso uilo fal
tará tempo e opportooidade, mesmo na 11ctual seseão, 
para providenciar a respeito. 01 trabalhos legislatiTos vão · 
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até·o 'm~:t de .Setembro. o do: ante os tres mazes que Caltam cÍ~r 8obre a pressll:.o em que se" acha nilo eó. a praça do Rio 
decorrer tomoo as leis anouas _6 muitas 'occaeiiles para d~ Janeiro como lambem todas· as outras do Imperio, .que, 

· provid~nciar sobre qualquer eveotualidllde ou ioconve- devem ~olfier igual vexame .... , 
nielite que se der_ na applicaçilo das ·medidas autorislldas. 

1 

0 8 
· ·. M . • . E " ,. '* . . d 

(Apoíados.r · , ' Sa.• rLuru oTu:-- uaa .n .. o ..,em na a. 

. E sendo aujm, nll:o mõ parece uma neces~idado indecll· O Sa. TBIXBI~A Jo1noà:-••. e '11ioda mela aggranda 
nave! 'que ia· .plopoGta seja em~odada o procradinada a .pelos 'acont'échncntos que aqui.se estilo 'dando.·. · ' , 
sua .'adopçilo, prejudicando-se os,.e,1Ieitos 'das medidas que As relações commerciaesque e:detem entre esta e.a.quellaa 
ella .encerra e que silo urgeotco. ·R quem poder~ marcar praças, biio de ser JiroCun4amente alfectadaa.pelas-cons~ 
~es~e Já o. prazei ·em que d_e~e liodl4r t~l &utorisaçllo 't · 'quencilis daquelles acontecimentos, e aaalm peJorarA a 

, situ~çilo jã precaria do com~ercio e industria• dae pro• 
O 'Sa. ZA.i:.lau.s : •. :.;; A mesma própo6ta. vincias do Norte. . . · 

:·o :sa~· TBr:r:Btu JoRtoJI'.:'-M~s coll!o póde o~governo; .em .(Ha divmo1 ~parlei):. 
face· da ·crise, sem medir os .seus ~1Ieitos, comprom&tter-se 
desde já a. limitar o tempo que deve usar das. providencias' · Eu as praç~s ·esperam 1com anciedade .a· ultima pala na 
pedidas 't · · · · deste debate para saberem com que recursos devem contar: 

· Ha me'didas, ·Sr. ·presidente, ·de natureza ra:o exce;:. 
a .sa. ZAaABIA.B:-E' indlspenaavel., ,pcional, qne n!lo pod~·m '.deixar de.ser coneiderad" por 

·· ·.modo esp•cial ; e a d~ qae se trata eetã neste cuo. ·Ou a 
O Sa. TBtXBIU Jtlluoa:- Nilo é essa minha opiniilo 8 proposta· nio devia aer apreaea&ad~, ·aseumindo o governo 

estou explic11ado o m~u voto. a respooaabilidade das pr.ovid~ncia• que julgaeee urgente 
A:lém destas consideraçiles,· Sr. preeidente; releva notar, , tomar, e reservando-se para pedir depois. approva~&o de 

como ·declarou-o tiobre ministro da.(ázenda, que estares- i seus actos; ou e1la d~ve ter immediata aoluç'llo. · · 
tricçio ealá. implicitamente compreb~ndid~ pela p~opria As medidaa que ·o . gove.rno ·pedia, . abrem ·a'O com
nature&& da proposta, · qoe pede. ·provtdenc•u para uma , mei:cio e ári iridaatriu um horizonte de esperançaa para 
situaÇio excepcional, · e · qae, portanto, .do· terllo razll!l icombal~r a irretlexiln e as impradeoeias do panico, que 
de ser desde ·que· desapparecerem· as causas fJUB, determi- •estA aggravando as difficuldades da situaçio eommerclal e 
naram a sua necessidade. Se o govorno nilo · proceder de '•économica. 'Os estal!'elecime.otos bancarios, os oegociaatea. 
conformidade com essas condiçii~s,. 0 _poder logislativo i que tiverem em aeus . colrea títulos da divida publiC\\, 
cumprirá o aeu _denr: .se ha· receio de que àssim não •devem tér sobreatado em qualquer declsllo extrema até 
proceda pode-se prevrorr essa bypothese opportunamente, :saber·qual a solaçito •desta proposta: 'la 'O·eorpo :l~giata
eatabele'cendo-ae em ·uma lei ordioaria qualqo.er restricçlo :tivu·aotorisa ou oito o !Jobre _ministro da · fszend.a•a-usar 
que se julgar _ne.ceearia. idas medidas rechmadas. O negocla.ate •• bonrad'o ·assim 

Ein presença de uma situaçllo tio ai'!lliodrosa, parece-me 1como. oe bancos teeiJI um d1!'ver de ·houra a· zelar;.pocisa·àl 
de boa prudencia ollo embaraçar a adopçlo da propost~· !saber qoaea os recuraos com que pode.m Cl)otu:para ·rillo 
que 18 discute, ~uacitandoo.se ,discustiiea que podem,ser JPrejudi~arem seus credores, trat~ado-os com :d~eiguldi.lfe •. 
reservadu . par~ outra occaelio. Ahi ve~ -0 largo debata , E tudo 'teso :angmenta a argencta de uma dec111~, qual
do 'voto da·graças e.os das leia de Corçai!'e orçamento, 1qaer que.ella epjq· ::;;~ .• ·,! ·: 

occasiõei azadas para examinar-se 0 procedimento do no_lire Neste sentido, Sr. prealdeate, a opiliilo publica·~·ana;,; 
~lnislro. ·da ·fazenda nessa deplorava! questilo d?s saqu~s : oime. Ha quem censure a 11ropoata ; · ha ou&roa· que a 
tomados pelo 't.b.esouro á casa· Maoâ & C. • e uada ~ara :apphudem ; h& quem. a~be pouco e ba qu~m acbe 
opportanas para tndagar-se a acc.ueaçilo que-Rc~ba:·de ser rouito ; mae nli:o ba n!ngaem que sanccione a prôtelaçll:o 
-feita pelo nobre Benador pela Bahta aobre·.a con~e~cenden- da eua decis!to. ! imprensa é uoisona neste peo1ainento ; . 
cia ido igo:rern?·para.·.,com. os eeus adver~&rtoa poh&Jc~a. . .e para exemplificar, · nio citarei o .lealemunho da folha 

Todo •~~o Interessa nltament~ 0 'P"~· M;as as drffi~ul· diaria que ha poucos dias o nobre eeoad~r pela Babia jul
dadea com ~ue estilo luta~ do as toduatr!ll~, _o co~~e~cio ~ gou eivada pela attitodt~ qoe francamente auamira, i os- .. 
os estabelecimento~ baacarto~.~~da aprove~t~m c_om a In~a- ta o do por medidas qoe -sanassem as dUilculdades commer
gaçilo do procedtme.nto p~hlico que: o mtnistorto tom ttdo ciaee. Recorrerei a um outro orgilo da impreasa, o Jornal 
para com· os seoa ad~ersanoa. . do Commercio, .Colha exclusivamente vot11d" aos lnteres~es 

·o S S u·.-Foi por i acidento quo se tratQu disso. .. comm~rciaes, .e sem rt•Cerir-me ·âe publicaç~es aoonym~s, 
11. ABU • · · . . . citarei a optorão da saa redacçilo no boletim commerc1al 

O s11• TBtJ:Bill.l 1DRIOII : -Se, como duse •o .nobre qoe publica diariamente. 
senador·pela Babia, que boje fali ou, é, deplorav_el asil~a.çllo o de boje. expreau-se aeerc" 'dos acontecimentos com 
em ·que nos achamos, situ açito e_m• que 0~ partidos po~IIrc~a 11 eloqoeacia .ta conciaiio ·(l.sndo): . 
ae corrompem, e mil vez~s a parxilo 'pohtlca é preíerrvel á 
corrupç!Io, no que estou de aecórdo com o nobre senador, · « COMMERCIO.-Rh>,-21 .de Maio de 1.87.1). 
debata-se em occasiilo opportuna eua qaestilo e raça-se a . . • 
Jaz. o piliz lucrará sem dnida com esla-.discassilo, porque ·· Os banco~,,-qoe ,eatlio c~rtos da. ~ua.~ohdez,J~ .eome
·.tem•o direito:·de saber qaem l!ilo os· corruptores ~os .cor- .9aram a~au~drar o commercro,,noa hmttea de.aeua.rccarsos,~ 
rompidos ;-maa:por agora,: Sr. •presidente, arge;provldcn-, -para Becesatdades ,,urgeatot. 

' 
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Mn este loD.'93ul procedhncoLo de alguns bane,,!! nao
oulorile d~ modo "enhutn a demom M adopçdo da medida
~"aftceira do Sr. mi"islro da fazenda.),

TeDbo CODclo.ido. (Mu.ito bem f tl'l.uilo b~m I)

Ficou adiada a diacuui'io pela !.Jora.

O 811. PlllmORNTR deu para. fi ordem do dia 2q:

CODtioo:.cao d~ di!CD~a1i.o d" proposto. rio podflr f1UCll
tln, aatorj.~·ondo li erni~sl\.o de bilbelos do lbesouro.

LevlI.::Ilou-83 li sessão ás 4. horas da tardó.

EM !l DE MAIO DE 1875

1'r.tIS1DBNCU DO SR. VISCONDE DE JiGÜUY

SommarJo.-PareceTflS da C()mrni~sã() de P(\o!Õ6S fi
()rdenado~.-ParflcerflS da cn oomi59t\Q de fllJfllld ~-Ol\ OH!!

DO Du.-Emissão do bilh&tts til) lhMllQTO. - Di~cUrsos

doe Su. Fill:1J8tra de Mello, Teixeira Junior, Mendes d·
Almeida fi Zatarlas.

A', 11 boras ri", manbã rez:-ae a cbam"da fi acbllT(lm ~e
presentes 93 Srs. S0Dado.rea, a !ilber: viecoode de hgoa.ry,
Almeida e Albuquerque, bborão de M"awaoguapl\, Dias de
Car'l'albo, Cru Machado, Jobim, narro~ B~rroto, Chichorro,
barão da. LAgnno., viaconde de Motlliha, Firmino, baril.o de
Cotegipe, Teileira Junior, badlo de ~hroiQ.l, L<>itâo da

Cunha, Antão, Godoy, 'I'lacondll da Cara'l'lllia', trfande~ di:
Almeidh, 'I'Jacoodtl do Rio Gr&nde, Figneira io Mf:llo, Villjr.l
da Silu, Diniz, P3r.r.n~€ná, PaM de riie;]d?r.ç~, m.... rqulll
de S. VIcente, duque rie CaJ:ia~, YI5COOÔ\\· de Ni~!leroby,

Zacarias, vilconde de Abaeté, UelJ.ôa· C1l.'aleaoli, Sarai'l'a
e Juoqoeira.

Cnmpll.rOCerafll de~ois os Srs. Jaguaribll, barão 96 Ca
margo!, 'I'iac(mdo do RiCt Br~oco, 'I'iscoodo 110 Bom Retiro,
Nunes Gonçalve5, Sinimbú, Fe!D!llldes all. Cllnha, Sil'l'!lira
Lobo, 'I'isconde de Iohomerim e Siheirll. da Moita.

Deixarem de comparecer com Cali~a pil.rticipeda o~

Sra. conde de Baependy, raull\ Pe&soa.. Ribeiro da Lot,
Cooha Fig!J.l'iredo) Nabl1co, rompeu ti vü.conde de r,am~
ragibe.

Dei1.llTflm de cowpar<!CGT !flffl .C~091l.· parlicipada os
Sra. barão de Soou Qoeirof., F. Otl::''I'iaao, buão de Pira
p&wa e vi!conde do Suassulla.

O 8ft. p.aUlDBl'iTE abriu a sessão.

Leo~'e 11 aela da s(>ssM ao{ocodenle, 6, oão balando
qoetn sobre ella fizesse ObaCT'I'<.ções l dell-!e por appTI)
nda.

Nilo boo'l'e expediente.

O 8ft: '2 Q !E.CIIETiIHO leo os !egll.iQt~s

URllCBU':S lli C~Wllssio DR PEN~(jKg B 1II1nBN.i.DOs.

Pen5ã.o á VíU1J4 do marque: de Sapu~ahy

F(li pre8110te á commin!o- ar" pen8l:iea e ordenlldos, de8~
ecompllob8.da de quaeequer docomeates, 1'1 proposição
D. 1 de '1!,l de Abril ultimo, enviada AO 8Mí\.do pela ca~

mara doa Srs. depdr.d08, quo appro'l'a s peosAo de~:HIO":.
coocedidn pGr der.fllto do poder executi'l'O de G de Fele
I(áro deste aooo li villv/\. do muqo6't de Sapucaby, em
~tlflllÇão /1.08 t6Ib'l'~utes ~ervi~o! par elle prestados ao Es
lado e que começam com a (uDdól-ç<1o do Imperio 6 termi
aaram com a sfla e·xisteflcia.

O marqo8z de Sapncaby.Cli.lloido José do Araujo Vianna.
naac"ll em Congonhas do Sa.bará, pro'l'incia de Miou, aoe
15 de §otrmbru !ir: 1793.

Graclilado em direito pela llniversiriade de Coimbra,
Dnoe distinsnia.~ae pela soa Applicaç<1o e foi cODstante
m611le Vttlmiado, stguin r. mllgi3tral[lU~ soodo aposentado
00 ,upremo tribunal de joetiça.

Depotado ti. consLilnint6 em 1823 e de 1826 a 1839,
eoo qEl6 I... i Alr.olhido sonsdor, ~re.idiu amhas ll8 cuas do
pllrh~enlo .

Pr.:'l~ideot6 das provitlcL,"s das A\e~OI8 e do Mannbão,
orealoo Tlllevant(ls 8erviço5 á CAusa poblica, especia\mentll
Deste. ultiwl>. onde, a brllços com movimenlol re'l'oll1
CiOD5.riOS pro'l'ocado~ lIola ClbdJcllção do wAgnanimo rQQ~
dador da moolHcblll j 10groD auflocnr a r6'901la, \i'l'rando a
tapital da provincia d6 ~6r ·invadida, 6 dispersAodo·se Oi
l"e'l'lIltosoíl com a marle de eeo cbefe, Ânlonio )011.0
Damasceno, na ...ccasiM tlro que lltaCa'l'am 1\ 'I'illa do
Brl'jo.

.Ministro e fi6Clflh.rio de Estado dos nego cios da fllzMlda
~ da lmperlo e pClr ultimo cODselheiro da E!lado, dialin
g~ilJ-se por j' lstraçila pooco 'I'nlsar, um e~pir1to claro e
granl!6 ~ril: ;GIl oegocioq pobJicos,qne o occllpôram du
raole a vid~

o rtll!rqn' de Sapncaby 'I'h'lIll 6 morrea pobre, pelo que
em cou:'/oll u o govorr.o de Soa Mtg~aladc o Imperador

os ia!.er/l~t.~~ do paiz, cOflc8!lflodo á SQ~ 'I'iova um~ pBnsão,
quI'! a cama.r,\ dos 8r8. depntad08 a.ppro'l'on.

A cornmissiio do pensões e o,deo&.do!, porlaolo, é de pa~.
reC!H :

Qae a propoaiçii:a da camara doa Sra. depnladoa de i9
Je Abril de 1875 60lre na orde(\). do, trabalbo! 11 Ileja ap
"rondo.

PaCo do lleDado, em 21 d8 M&.io de 187:S.-Luit A,,
lOtttO 'Vüira da Sitva. -A. Leitilo da Cunha. - YiICOnd8
. Nith~ohy.

L\cenFa ao irupeçtor da al{andtgo. da Parahubl1 José da
C~lta M€lcho.do Junior

A' commiuão de pen~6118 6 ordetfado& {oi presente a
tropoeiçl1o D. !$~ de 10 de Maio do corrente aonQ enviada
1.0 Moado pela Cllmtra dos Sra, delllltado8.

Por cslQ. proposição so Butorisa o gO'l'tlrn(J para coo
l~d~r "0 bllchGTel José da Costa M~cll.&do Junior, in5peclor
'a tl!laodega. da Parabyb(l., um anlllJ de licença com todos
011 'I'cncimeotos para tralar de so.a saude onde lbe coo'l'ier.

A·o roqnerimeotG 06 lit:enças estâ aan6xa om attll~lado
medico, de oode consta que o peLicionuio, para cnrar-se
radiCAlmente, precisll de tratHmmto prolonga.do e em
clima. con'l'snieote.

Não ee o.pp6e, por igco, a commiuilo á conce!~ão da
liceoça, mas llolelide qns a gfa~ific&çflo Cl porc6otasam do."
empTllgldoa du repar~içOee do arrocadaçio .aó lblll dOlD

!
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\ .,aer abonada. quando eo achem no effectivo ~xercicio dos 
''aeus emprego~, mantidos ~ssim os areetos já firma1os pelo 

senado. 
E', portanto, a commissão de parecer : 
Qae a proposiç~o n.' l'i~ da 'c~m&ra dos Srs. deputados 

entre na ordem dos tr•balbos e seja approvada com a 
seguinte 

Emenda 

No arl; 1•, em vez de-com todos os vencimentos
.diga-se-com o ordenado ~imple!mente. 

Paço do seon'do, em it de Maio de 187li.-A. Leitão 
da Cunha.-Visconde· de Nitherohy. 

Voto reparado 

Discordo do parecer da maioria da commi&sito de pen
sões e ordenados, qnanto á licença podida pelo inspector 
da alrandeg~a da Parabyba, bacharel José Machado da 
1..osta. Jnuior, d:i qnal trat11 a proposi~ão n. 52, do cor-

- rente anuo, da camara dos Srn. dopnt11dos. 
o estado. de sande 6 Íillta da meios do empregado a 

qne IQ refere a· ~ropoeiçito ma parecem .~officientes par&. 
jnstiftcar o favor qne lhe foi concedi~o pela· outra camara. 

Assim qne, base&ndo-me em muitos precedentes antori
sad~s por vctaçiies do senado, son de varscer: 

Qne a proposição entre na. ordem do.s trabnllios e seja 
approvada. 

Pa-90 do senado, em .21 de. Maio de 187ti.-Luíz An
tonio Vieira da Silva. 

· Ficaram sobre a me~a para serem tomados· em consi
deração com as proposiçiies a qne se.r~ferem. 

Foram igualmente lido~, po&tos em ài!cussllo e appro
vados, os requerimentos contidos nos segninte8 

PAIIBCBRES DA. COMII!ISSÃO· DE F!ZEND:Á. 

Venda de dour predior á Bibliotheca Fluminenre 

· Foi presente á commis~ão da fazenda a proposição da 
camara dos deputados sob n. 60. 

Esta prop'osição autorisa o governo a vend6r á Bi
bliotbeca Flnmioeose os predius os. 62 e 62-A da roa 
do Ouvidor d~sta cidade pelo preço 'de Cflnto e dez contos 
de reis, pagaveis com o prodocto de dez loterias, qg;, 
ficam para eBse fim eoncedidav !lM condi~õe! do e.rt. 3• 
do decreto n. 1,009 de 25 de Setembro de 1838; devendo, 
poróm, fazer-se a ven,d~ t:om a clllu~nla da reverterem· a~ 
mesmas propri~dades ao dominio da fazenda nacional, no 
caso de extiogair-se por qlial·~qar motivo e em qnalqosr 
tempo, aqoell.~ bibliothscn. 

O art. 3• uo d~creto n. 1009 do 25 rie Setembro 
de·1858, concedendo qor.tro loterias annnaeo á·S~otm Cuell 
da. Mieericordia da Côrte, livro.~ do imposto do 8 •;., 
manda applicar o producto exclosivam~nte ás obras do 
boepital geral. 

possa joslific~ar a concessão ou favor de qne se tr~ta ; e 
por isso a commissão de fazenda, para dar parecer Condado, 
9eces~ita. e requer · 

Qne se peçam informaçiies ao governo. » 

Sala das commigsl)os, 22 do Maio. de 187ts.-Barclo 
de Cotegipe.- V. delnhomirim.-J. J. Teixeira J'unior. 

Meio soldo 

A proposição da camà.ra dos depntr.dos n. 17 4 d~ anno 
pas3ado reconhece em D. Maria Rita de Qaeiroz Umbn
zeiro, viova do tenente éirnrgião do exercito Dr. José Fer
nandes Umbozeiro, direito á percepçl'lo do meio sold_o aa ... 
patent~ do seu finado marido, nl'lo <•bstante a prescripçl'io'.,), 
em que incorreu. • 
· A' referida proposição nito vem junto docnmeuto al

gum, nem mesmo requerimento ·da parte agraciada, em 
que se possa !andar a commissão de fazend11. para auto
risar essa excepção da lei; )ielo qne requer. 

Qae se peçam informaçiies au governo, se na cllmara 
dos deputados oão existirem os necessarios documentos. • Sala àas e&mmissõos, 22 de Maio de 1875.-Barão de 
Cotegipe-J. J. Teixeira Junior. 

ORDEM DO DIA 

EMISSÃO DE BILHETE! DO .TBEIOUIIO 

Pro seguiu a diocnssão elo art. 1 o da proposta do poder 
execntivo, convertida em projecto dll lei pela cama.ra 
áGs .Srs. deputados, r.utorisando a emissão de bilhetes do 
thesonro, com o parecer da commi!siio de fazenda e emenda 
do Sr. Zacaria~. 

O s .... FJr;ueb.•a. de Helio:- Sr. presidente, 
levaoto-me, nil.o para combater a .Jlroposta qno o genroo 

,apresentou ~o po.der legisl11tivo, pedindo autorisação para 
~mittir !5,000:000~ de nossa mo~d&:-(!.'lplíl, porque já 
foram demonstrados nesta. tribuna. todos· os seus inconve
nientes, teem sido refntados de ama maneira tão soberana 

'e compleh 09 a~gamGntos daquetles senhores, ll principal::. 
, mente do Sr. ministro ·da fazenda, que soetentam a ue·: 
1 c'essidade de so conceder ao governo t~sta autórisação, que 
; a.s miobas palavras em nada virinm accrescentar á forç~ doa 
· poderoeos argumentos dos oradores oppo!icioni~ta~, e não 
·seriam, portanto, mais do que ama mera repetição. To
lnando a p~Javra, Sr. presidente, qnero·apenlls expôr em 
breves observações as ruzi!3s,qno Cuodame!llam o níen voto. 
A.ntes, porém, da fazel-o,)ierrnitli\-me o senadór qno ,eu m~ 
dirija taoobcm ao nobre senador pela provincia do Rio qe 
Janeiro, que na sessão ultima fallen ew defesa dt\ pro
poeta do governo. 

Sonhore~, quando o nobre . senador principiava .o sen 
disour5o1 qaerendo mos1rar que nós deviamos abandonar · 
tod~ a discussão e votar de afogadilho a prop.oata. do 
goveruo, en disse-lho: «Par::. que, se o nobre ministro da 
(11zendll. já nus tom !ll'ecedido com M medidas que ella 
julga,conv~oientes ?u EMto simples nparte, que l!ii.o podi~ 
verturbar o nobre een:1dor, aco~tnmado ás lut~s· da tri
buna, que não distraia de mod'o nenhum " "q;cm,·utnção Não vem jnat·o ã r~(erida pl'oposição informaçllo álguma, 

nom mesmo requerimento d& assoc~açito interessada, que , do nobre senador1 excitou-o por tal maudr11, 'i"o ... >e:~e1do 
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todo presenciou o mais joven talvez dos membro~ des(& ração, cem urna.Jovc vario ale, co'm~ Berenice' da lragediade 
cr.sa ee referir á um een~dor nella ma i! ~tntigo, carreg11do · Brit~noicns : 
de annoe... · -

O SR. TEIXEIRA JUNIOII : '- Crei~ que não faltei l~<~ 
reepeito a V. Ex. nem· ao senado. . 

O S11. FJGUEIR.l DE MELLO:-, • , , : cbeio de serviços ao 
paiz,.como me afano de terpreelado. Pelos ares qae tomoa, 
o nobre senador tratoa-me como se fosse ama criança, qao 
estivesse enjeita ao !alego de eti.U censuras ou repre-
beneões, . · . · 

O 811, TEIXEIII.l JuNIOJ: -Não fiz reprehenBão nenhuma, 
asei de um direito nlio querendo ser interrompidó ; e hei 
de usar delle semr•re, sem que a superioridade d,e aooos de 

. V;. Ex. lhe dê o direito de interromper a um senador do 
· Jmperio. 

o 811. FI~UEIRJ. DE MELLO :-Ea' agora pergaolo n 
V. Ex. : com que direi lo me vindes interromper ? 

. . O SR. TEIXIUBA JuN1011 :-Pela reprimenda que V. Ex. 
me eetá pa~sando, e que repillo. • 

. O Sa. FIGUEIII.l DE MELLO :-Usei de igual direito, de 
que V. Ex nsoa. 

O S11., TEIXErli'A JUNIOR :-Não dei a direi~o rlo repre::. 
hander-me, porqne nito r()'!Jrehendi o nobró seno.dor. Exigi 
o comprimento do regimento. 

O Sa. ZA.cAru.ls :-Mr.s reprehendea todo o eenado. 
0 Sa, PRESIDEN:rB :-Peço a allençlio. 

O S11. TEIXEIRA .JUNJ(lR :-Não apoiadÓ; disse qae 
. nlto podia· continuar, se foue interrompido. 

o Sll. SAR.llV.l : -· v. Ex. nem' ao menos pediu, qae 
Dito o interrompessem. , 

O Sa. PIIESJDEN:rs : - Peço a allenção. 

". , -•• , .• Seigner..r, je n'ai par meril é, 
Ni cet ea;c~s de (ureur, ni cot indlg11ité:» 

Mas, senhor~s, peço perdão ao nobre SB~ador e a, o. se
nadO de o ter intoJrrompido, e excitado; por a~jim dizer, as 
saas iras, porque certamente não allendi qae o nobre !e
undor se achava debaixo d6· o ma pressão, dolorosa ao 
se a nmor prcprio, e á ena forlann, · 

O SR. TmxcrR! Jmnon : :- E1!á enganado o nobre 
senaâor; a minha fo1·talla não e1tá envolvida nos bancos, 
nem na crise, V. Ex. niio ma conboco: 'appello para 11 • 

praça do Rio de Janeiro. (Apoiados) • 

O Sa. PIIE!IDENTE : - Allençito. ' 
O S11. FrouErM DE MELLO :-Oh I Bcnhore!, ~~~ ouvi ao 

nobre senador dizer, que !Da fortuna estan inter6!!ada 
na crise . 

O SR. TEIXBIR!' JuNioR. :- Ma! não fiz insinuação ai
goma. Nilo ontna sob nenhama pressão ; !Ó me podem 
causal' appreheo8ão oe inleree!es do th'es(;aro Dllcional. 

O S11. Frauc1n! Dlii MEI.to:-Iuterl'ompi apeaa~ uma vez 
ao nobre ~coador, o ·s. Ex. tratoa•mo como o senado viu; 
enlr5t<Lnto o uobre senador já pel" ierceira oa quarta vez, 
hoje me interrompe I E' extraordioariq. 

O 811. TEIXSIB.I. JUNIOII:-Porqne o nobre senador me· 
nllribao um estimo! o, qao ea não linha. oem podia ter. 

O Sa. FIGUEIRA DE MRLLo:-Daixo-me o uàbre senador 
continuar, aliás eo ~eoto-ooe, faço <:omo o nobre senador • 

O S11. ZACAR.IAB:-Apobdo. 
O Sa. TEIXEIRA JUNIOR:-Entrio nito me atlribna ia

teoçlio odiosa. . 
0 Sa. PIIBSIDENTE agita a camp~ioba, 

O 811. TsiXEI~A.1uNroa : - Não exigi qu·e o nobre se
nador me deixasstlJallar : apeoae declarei que, sendo .in
terrompido, não ralhiria : era am diJ'eito proprio. · 

O SR. FIGUEIIIA DE MELLO:-En seotu-me, porque eu 
não fui qtiem· excitou no nobre senador. 

' O Sa. Z&C.lluu. : -Reprehondea a todos que !aliaram. 
O Sa. F1GUEIIIA. DE MELLO :.:..o nobre senador den 

. um conselho no aabbado ultimo, e hoje o rejeita pelo 
aeu proprio fac!,), Eu dei um simples aparte, nada mais 
disse, e o nobre ~coador já occupoa, parece-me am 
quarto de hora em explicar ou .defender o seu procedi
mento. 

· . O 811. TsiXBIRA JUNIOR :-Foi· uma prova de allenção 
a V.Ex. · 

O SR. Z&C.llll!! (ao Sr. Teia;eira Junior):- Peça a pa
lavra e resp~nda. 

O S11. PRESWENTB : - Peco aos nobres senadores que 
riiio interrompam ao nobre 1ênador. 

o· SR. Fmuruu DE MEtLo : ..._ Pdco ao nobre senador 
que não me interrompà; aliás sento-me, imitando-o. 

O Sr. TEIXEIIIA. JuNJoii,:-Peço a palavra. . 
O SR. F!GUBIIIA. DB li:!ELLO:-Dapoie de eaa tlio iojaeta 

ncrimouia para comigo eo niio lhe disse maie palavra, 11 

o nobre senador, 'que deu-me conselhos, é o. primeiro a in
frfngil-oe. 

. O Sr.. TEIXGIRA JuNroa .:-Não darei mais apartes', 

' o· Sa· FIGIJEIU DE MBLLO :-Senhores, jnlgo que estou 
DO meu direito, 11 estão todos os senadores d11ndo apartes 
aos nobres senadores qae or.capam-a· lribana, e este di
reito censaetudinario nlio póde ear repellido pela maneira 
por ql!'l q fez o nobre senador. Quando eu o vi excitado por O Sa. FIGUEIRA DE MBLLO :-Isto é admiravel I. Então 
tal fórma contra am fraco velho, pensei qae o nobre sena. qoe autoridade· pó de ter o nobre. se11ador para dar coq
dor era am desee' meteoros rabro~ e p~'Vorosos, qoo vinha s Jhos ? 
cahir !obre mim, e qae se eeboroava ~o simples contacto de Senhores, ia 611 di~endo, 0 nobre seo11dor achava-se sob 
um aparte I · ama dapla e doloroaa impressilo, atacando a prim~ira o 

Ao ouvir, senhores, as palavra! alti aooanles, ao vér a seu amor proprio, a segunda a sua Corta na. O nobre se
excitaçllo do a obre eeiradsr, e a disse no !ando de meu co-- aador tinha e ido no dia anleceden le refutado tn:o magielral, 

'•, 
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tiio profunda, tl[o pr'ofi!cientemtinte pelo digno seo&dor- mada crise, &8 nossas discnesiies podem e devem ser pro
pela província da Bahia, que impossível era que o nobre 'longadas para podermos bem avaliar a capacidadcl doa 

·senador niio se achasse euccumbido sob est11 triste im- noasos pilotot. • · • 
pressão. Por out.ro lado viu o nobre seaador a .sua for-· Senhorea, ama crise nlto i~m ao Estado sem que acon-
tnna ameaçada, e veia advogar pró domo 1ua... tacimentos precursores a denunciem. Qaa·ndo as tempea-

O 88. PRESIDENTE : - o regimento prohibe interpre- t~des apparecem no oéceaoo, o barometro é am dos meios, 
t · · " r1 · 11 t 11 ii pelos qo.aes··euas se conhecellJ. . . 
a.r-se as Iolel!~uts as co oga!, oo. azer a os cs. O piloto que .vê a tempestade surgir no horizonte, 

O 811. FIGUEIII.l DB MBLLo :-Não interpreto, Sr. pre- manda Jogo recolhe1· as velas aos maatros dll_ seu navio,
~ideote, as iotençõ~a do nobre ~enador. Appello para o chama a tripolaçllo a po&tos, e applica-ae & esperai•& com 
senado; S. Ex. no~ di'~ae nesta casa, que vinha fallar tanto coragem e resignação. 
a bew dos interesses do commercio, ~omo a bem de Oa nossos piloto8, porém, fizeram inteirame:Jte o con-
soa fortuna, que ve achava compromettida. Pergunto ea : t'rario. · . 
o nobre senador disso ou não' disse isto 'l 

1 
O nobre seobdor pela província da Bahia, que traz os 

O Sa. TBIXEIRA JuNIOR :-Nilo disse tal cons11. ~lholi pencrutando sempre 118 acontecimenlls do pajz, logo 

O Sa. FIGUEIRA DB MBLLO :-Nilo trouxe o jornal, em 
que .se imprimbm · &s discaseiies do ~~n~.do, porlj'ae jâ o 
enviei a pessoa de minh~ amizade, mas parece-me que 
li is8o : appe'llo para amemorit\ do S6nado. 

oo~ primeiro! dias da sessllo extraordinaria tratoa. do 
chamar a atteoçilo do nubre presidente do conselho sobre 
a crise, que se dizia existir no Estado. O nobre presidente ,. 
do conselho. nego o. que houvesse crise commercial ou crise 
bancuia; e apen, affirmon que se dava na COrte uma 

Dove; porém, o nobre ~enador ficllr eerio de que a Celi- retracção de cre'ditos, um occnltamento da moed&_ do paiz, 
cidade cão está em pos~nir moiiQ, m~s em amar muito, ou mas niio crise verdadeiramente tal. Como, pois, de llm dia 
ser ·muito caridoso para com o proximo, cumo disse um para outro surge nma crise, e os nossos pilotos, a qaem 
homem celebre, qae foi luz da igreja c&tholica por aeos. nós confiamos a fortuna .publica, os interesses mais graTes 
escriptos, e que. como um anjo decahido ~bate a -se e ao- <lo E~tado, como é o . commercio e a indastria, foram io
mia-ae abrapdo â doutrina qae jâ elle bavia.anteriormente scn,ifei~ a esee~ movimentos precursores, e aómente qaaodo 
reratado : faliu de Lameoaie. E ee mo é licito dar um 11 tempeetade rebenta, quando o furacão roge é que o nobre 
cooe~lho ar. nobre ·senador, apre~6ntar-Ihe::;hei ft~ palavras mloislro da fazenda se anima a apresentar-nos a sua -pro
de um grande homem .da antiguidade, do Cicero, qo.e dizia poeta para evitar a crise, ou pelo menos !I talhar-lhe os 

. qoe grude _louvor mereciam o~ bomllns de coraçaó que nconvenieotes 'l 
sotfrihm os c1>sos adversos com gi·ande sabedol'ia, que não Haja, portaotu, senhores, discussão e discnssào ampla ; -
se deixavam abater pela ror tuna, e que nas circnmstanc!all v~jamos se o e bomeu, qae e~tavam á testa do governo. do 
criticae conservavam eemprc a propria riiguidade. « ~tagna &etado, o t;ervinm coovenientemeote, ou 'se, por acaso dei
ma làus d admirabili1 videri solet: tulisse canAs 1a- t~doft no leito d:o. inàoleocia, viram sem p~vor as, desgra
píenler adversos, non (roctum esse fortuna, rdinui11e in ~M qne iam assoberbar-nos ;' ''descubramos dests tribuo& 
robus a&peris dignitatem». <roae~ fnr~m, por a&!im dizer, as falta! de prndaocia admi· 

Portanto, .o nobre ser<ador niio 8a asso~le tau lo no meio ;;istmtiva, as p'revaricnçiies que por V!lotara poderiam ter 
do ~eas eollega,, e confie um pouco mais o& Providencia .commettido. , levados deste ou d~qaelle sentimento ·mais 
Divina, que é quem rege os destinos dos homen~ e dos ao. menos inconfessável. 
·povos. Dizia Juoio.s nas saas celebres ·cartas, que dnem ser 

.Senhorc..~, o nobre eenldor hO !eu oltim.o di~ca:r~o censo :iempre o manual de todes os homens livres, - « qae um. 
rou-oos com palavras mais ou menos acres e ~nngentes, o cidadão que· ee devota â monarchia, levado por principio& 

· achnrmo-noe discolindo aiorla_a propo~ta ruioisterialsobre a razoa veis, oiio deve ter escropolo de inqaietar e até de 
erise, qnaodo a patria queria remedi os promptoa e definidos. affiigir seu soberano. Q.oaodo conselhos· insidiosos cor
Mas dir-lbe-hei que o inimigo actualmente D!Io se ac~& ás romp3ram os orgãos vitae~ do governo, qo.e a~tidoto 
portas de Romu., e cjne, t~ndo o governu já s~;ltado por .cima poderá dar-lhes sande. politica e honra, a não ser a ener
da lei, tendo já deuespeitado a autonomis ou ao.toridade de gica franqueza doF 10bditos inglezes h 
pGder legislativo, quando mandou Bmittir quantias impor- Assim, quando considero que todos os orgãos do ,go
tantisaimas para eoccorrer os b~ocos, a no~~a missão os· verno ao acham corrompidos, entendo, na minha poaiçilo 
pecial boje já oilo é. dar eeto soccorro, mas eabe.r se de senador i!~ dependente, qo.e o:.da quer do governo, qae 
acaso dle devia. ~er .o c não ·dano. No~to caso restabe- nada mais deseja para soa felicidade peuoal,e qae somente 
lec~-se no parl~monlo tada a di~cu~~o, o e~t~> deve ·~or agradece â Providencia Divina o &el-o collocado nesta 
l'lm,pla e profunda. E' uo parlamento lJOH 36 devem decidir posto, onde póde defander ·nobremente a cansa da patria, 
todos os n~gocioa, o ningo~m tem o direito de vir'aqo.i de seus concidadãos; entendo, dil-o-hei que oito' devo ter· 
apresentar as BOM proprias idéas, os seu~ proprios senti- dnida nenhuma em affiigir 0'8 nobres ministros, ao tanto 
mentoP, parn awor.tnçar ao~ senadoresJ fOr mister, para co.mprir os meus deverqs. Pelas discusaiies . 

Todo~ nó!, s~nhored, Lemos passado por acontecimentos somente é qae podemt>s chamar a a&tençiio do poder •o.
extr.IHdinarios e notav<~is, e por·experiencia sabemos que premo do Estado, do monarcha deste paiz, a exercer uma 
moitas vezes ee prgcurn fazer por .meio! arlificiaed nmli . de soas attribniçiies, que é sftr defensor perpetuo do Brasil. 
opinião, afim de arrancar do poder legislativo medidas, Quando .ouvi o nobre aenador·pelo Rio de Janeiro de
qo.e ao depois nó~ meemo temos de reprovar. No estado fender eet11 proposta, em vez de unir-se aos homens d& 
em que actualmente se acham u coasas, relativas â chll- opposiçit~ para nygmatisal-a como ioalil, depois qu o go-
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verno, por seu arbítrio, tomou medidas para. oppor·sc li 
chii.m~<da cri!e, senti-me intelramP.nte espantado. Eu coll
siderava o nobre senador comt~ membro. da oppo~igilo, e 
que· por i1so mesmo devia estnr unido com ellm, e nunca 
olrender a um seu collega. Vou apresentar alguns factos 
pnra mostrar qae tinba razão pa:ra suppor que o nobrt• 

· 1enador 1e uuiria á opposigãoi Discntintlo no anno ante
cedente a resposta· â falia do throno, dizia o nobre sena~ 
dor em 25 de 1nnho o seguiu~ : 

• Se o honrado presidente do conselho julga, que tem 
força e influencia bastante snbre sua maioria para fa~er 
pa~sar ll&te anuo a reforma eleitoral, iniciada na camam 
jemporaria, entendo que S. Ex. !leve pro seguir na sun 
glorioea tarefa, prestaudõ m~is este ~e:viço ·ao paiz e ao 
seu partido. Mas se receia da efficacia de !ena esforços; s:• 
julga que póde·dar-se a contingencia de ence1·rar-se a acto~ 

.le&siio sem uma rBforma eleiloral da lei vigente, unanime
mente c'ondemnada, então·. pe~o ao nobre presidente do 
cunaelbo que decline tão grande rosponeabilidade, por~ue, 
prejudicando os interesses poblicos, prejudicará o proprio 
partido que S. Ex. representa no poder» . 

" Conservador como sou (dizia ainda o o~bre senador) 
por índole e convicção, eu não aceitaria a responsAbili
dade de tão funesta ímprevideneia; e, •iolcotando & minha 
dedicação â situação, só me lembraria doa legítimos inte
resses do paiz, deixaria de acompanhar o nobre presidet te 
do conselho. » 

Era· o que suppunba na a.etual se~são. A minha opi
nião era tanto mais fundada quanto o nobre senador, que 
ó Mgociaote matriculado ne!ta praça, ee me não e~gano, 
tem-se entreglido a todas as operaç6es bancarias, é um 
dos financeiros da IIOS!a casa, tem muito amor, muita de
dicação pela execução da~ leis, como ·11os ·veio di~er na 
sessão de 1 i do corrente. · Cituei suas proprias pa
lavras : 

« Mas, seohorés, eo com effeito eu entendeese, como o 
nobre senador, que a tarefa do. governo em presença dei 
ama crise mooetaria se limitasse a semelhante expediente, 
principalmente em um paiz,cnjo systema financeiro está tão 
falaetdo como o nosso, onde o governo concorre com os 
bancos para attrabir ao !besouro todos os ealdos do ccm
morcio, em que não existo óm banco de circula!:ão, nem 
póde existir emquanto houver pap!!l-moeda. • • • • » 
. Entretanto o nobre senador eusten&a um gnerno, qno 
não soube. destruir esses máos symptomas, qoe ello notaYa 
no paiz I . · . 

• Se o governo do paiz (proseguin o nobre sen~>.dor), 
o regulador de sua mar.cha administrativa, éommercial e 
financeira, tem consentido e concorrido para essas 
aberrações, contrabiu ipso facto o compromisso , para com 
a sociedade de IIUXilí111-a nos dias, coo que tiver de deplo
rar os máos elreitos dessas violacõos. >> 

Essas violações são do gover;o ; mas o nobre senndor 
qne assil{l se exprimia, que eu fjSperava vllr unir-se á 
,opposição, é aquelle qoe sustenta o gove.rno I 

Finalmente, refllrindo-se ao .honrado senador pela 
Babia, o nobre aeoador ainda dizia. : 

c O nobre senador, aesigoalando a desorgnoisaçlio fi
nanceira, em que vivemos, a emiasão de bilhetes do tbe· 
sonro, a concorrencia do governo no recebim~nto de· 
depoBitos, á. circulação pesada de papel-moeda, embara-

caodo o ra.1tabolecimento dG padrão monetario, a fnlta de 
execução da lei dO orçamento, CODGtantemeote excedid& 
'na pllfto concern~óte â despez"' pnblic11., e 'out;as pertar
bações oilo menos po:niciosas. » 

Etr. vista d~sios pensamento~. perguntarei·, um senador 
qa-e se ~xjirime por esta m~ut1ira contra os nct"s do go
Vfrno, que doclar:1 que este goveror. vio!avl\ as lei!, nlto 
nos dava direito dd SD[Ipor, qne ells ee ach~n na oppo
sição, embor11 oão fizesse d~clnraçiio. expressa, positiva ? · 

Parecia-me conhecer o nobre seondor pelas suas pala
vras, â semelhança do que dizia. Socrates do hom~m com 
qoEm fallava :-C~ll11, se quhres que t9 conheça-; eu 
soppuz o nobre senador como Oj)posiciooi~b, relvindicna-o 
como tal, lllteodeodo á~ 3Uas iJalavras, pois qulil elle decla
rava que o miui8terio exceàia a lei dQ orç~mt:nto, viólaYA 
out1·as I eis, fazia perturbações poroiciosas I 

Os mini6tros que dissipam' ii ·rortuna publicn, 6m vez de 
mr>recerem nosso apoio nesta casa, ilevem merecer nosP.a 
reprovação, een:to como jnize~, porqne isto só se fiz em 
occastões solemnes de tampos a tempos, ao me~os como 
homens de dignid' de, qua satisfazem e querem cumprir os 
1eus deyeres. . 

. §MJhoree, diz o art. 6° da lei de 5 de Outubro de 
1827 : « Os ministros ,são respnnMavcia pe)Q dissipação 
dos di o heiros pub!icos : 1 o' oràtÍnando ou concorrendo 
de qualquer modo p11ra dcapezas não aat?risadas por lei, 
o a "jjam s~ fazer .. 'II contra e fôrma estabelecida, ou par& 
se cfll~brarem contratos manife~tamenle lesivos. » 

Ora, o qae bfio o' acto8 que hoje occupBm a nossa 
aueo~ão? São &cios de diseip~ção dos dinheir•ls pablicos, 
slio liohcões· daa l~i~, coof~ss~~odao pelo pobre sanador, a 
falta d(l ~xocução da lei do orçamento, co!lSIQntemeote . 
excedida na p~.r1e concc;nente á despeza, e outras. perlar-
baçõss não menos perniciosas. . 

No facto, senhorer•, diJ mandar o gocveroo ~occcrrer oa 
bancos, depois de ter P•)dido autoria3~1Ao ,;.o corp•J .legisla
tivo,.· c a não vejll senão um de! respeito á llOI!a aotorid11de. 
Se o ministerio ent~odia que taes eram oe p~rigos a .. · 
praça, que convinha tom10r medidas energicas para con
jurai-os, fizesse-o sob sua responsabilidade, e não. ae 
apresentAsse fazendo uma propost3 para no outro dia 
deiiar de res(IIUtal-a. 

E' esta violacão da lei·, a emi~siio de moeda-papel sem 
aatorisação do· corpo Jegish~tivo ; é esse desresp~ito á 
dignidade do parlt~meot.o, principalm~Dte já· nilo havendo 
os petigos, a qoo o nob1·e senador sa referiu, que fazem 
com que eu vote coo.tra a proposte. do governo. 

O nobre ministro da razenda, preoJdenle do conwelbo 
sempre quiz usar dc~se meio de protecção aos bancos sem 
a nolisa autorisação ; m~~, por effeito das hesitações pro
priaa do seu caracter, elle não qoiz salvar o paiz sob 
sua responsabilidade, colbcudo a. glotia que dahi lhe po
deria provir; não quiz deixar de recol'ler ao parlamento, 
pediodo-lbB desde já um bill de iodemnidade pHa seus 
actos ; mas entendeu que podia usnr de ambos eslee meios, 
occr!ll!ln.do um pelo outro. 

Eeta maneiro. de proceder me pareco pouco digna de 
um ·prosidaote do conselho ; denota uma especle de bypo
crisia administrativa; uma mystificaçlio de seus deveres, e, 
portanto, o&. legisladores nlio podem deixar de repellir 
semelhanle procedimento. 

., . 
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Senhores, a crise que se apregoa, todo eue barulho que 
!8 tem feito, nn minha opiniilo, eó teve por fim salvar o 
Banco Mauá, e com elle a fazenda publica. que se ach~va 
in,teressada ~m eaas operaçõee. Todos saberu quaes o~ 
acontecimentos, ·que se deram r.m uma das repoblicae li mi· 
trophes do lmperlo, relativamente a es'e banco. Elle se 
achava &balado; era necess~rio . que eo achasse algum 
meio de soccorrel-o; esse meio foi . encontrado 'nas idéa~ 
que se propalaram, de que a praça estava em crise com
mercial, veio ao depois dizer q11e havia uma crise mone
tarill ou retracção de credito. 
. Pelo que respeita áa operações qull fez o governo com 
a casa Maná, eu oito poaao deixa r de deplorar que a fllr
tuna do Estado, em somma tl\o enorme, qual a dfl 
7,000:000~ a 8,000 :000~, fosse confiada á um parti
colar sem garantia nenhoma, ~ómente dependente de soa 
bonrada palavra. Já se ootou que; quando o thesooro dá 
letru cambiaes para o estrangeiro, procura sempre fazei-o 
sobre ama outra CD!aj afim de que as letras eaccadas em 
seu favor possam :Ser aceitas e houradu. Mas no caso P.re-. 

. sente não se deu isto, como já foi observado pelo nobre 
senador pt.tla Babla, porque as letras sliccadu pelo Sr. vis
conde àe Mauá sómente deviam ser pagas pelo seu cai
xeiro em Lt~ndres, homem .que esta V& dependente de sua 

• vonta<Ie, qao pr.garia ou nilo se tivesse faodos. 
Não liastava nar minha cpioião a palavra honrada do 

Sr. vioconde. de 1\baá, par11 qoe o nobre presidente do 
conselho açreditass";qae elleoll'erecia uconvenieotes garan
tias; tratava-se da;fortuoa publica, e o nobre presi~eote do 
'conselho nilo tinha poder ds eotrrgal-a ·a um particular sob 

·sua simples garanti&, embora· esse parlicolar podesse se 
apresentar no paiz e fóra delle com oaropeis, que n!lo eram 
bastantes para .considerar verdadeiramente solida a casa 

. commercial, -que elle geria. 
Já disse aqui o nobre i!eoador pela Bahia, o visconde 

de Maiiá, depois. de morntoria qae pedio em 1864, por 
occaailo da quebra do Banco Soa lo e . outros, nilo con
seguiu mais cambiaes do governo oeoh11rn ;,só o Sr. mi
nistro da fazenda é que. lh'as conceden em tão grande 
quantidade. 

O 811. Dus DB CA.avuuo :-H& engano. Em 1861 a 
c!ifa Mauá não pediu moratoria. E' preciso sermos justos .. 

uobre presidente do conselho devia · saber· que,· emb~ra o 
Sr. viscond'e de Mauá foue nm brasileiro diatincto pdo 
espirito de empreza que sempre apreaentoa, pelo seu pa
trloliamo, pelo sea desejo de servir ao paiz, todavia elle 
oil'o tinha o "spirito de admiaiatraçilo, que é aqoe.lle qae 
leva as emprezas a bons flua, que dá lucro ao Estado e 
aos seus emprezarios. · · 

Aeaim lembrarei os seguintes factos, senhores: 
O Sr. 'tiscoride de Maui estabeleceu nesta C~rle uma 

fabrica de fuodiçll.o de ferro na Ponta d' !rê a ; entretanto, 
pabsado algum' tempo, essa fabrica se acha:va de fogo 
morto, não fanccionava, e eó ultimamente foi restabr.Jeeida; 
dize o dei-se Jogo no pablicô de modo geral,. que assim se· 
fazia afim de que ella podeue ser vendida aci Estado. · 

O Sr. visconde de Maná tomou a si a em preza cba-. 
mada das m~cbambombaa e, passado ~lgam tempo, essa 
eonpreza teve de qu?brar; entretanto qae hoje ba ama. 
empreza identicll,· por aesim dizer, qne·faz lucros notaveis, 
bem servindo ao publico e aoa' accionista&. 

O Sa. VIscoMDB Do Bo11 BulBo: -Recebeu em paga-
mento. 1 

O Sa. FrausJR.I. DR MBLLO :-A ~mpreza dq gaz lam
bem o Sr. visconde de Maoá foi quem a estabeleceu pri
meiramente ; mas, depoie de certo tempo, passoo-a a paiz 
estrangeiro. Elia deixou de aer ~erida por brasileiros •. 

O Sa. VISCO!'IDB. no ·Rio BuNco (pruidente do co1111lho): · 
-Eile é o presidente. -

O Sa. FIGDBÚIA os MBLLO :-Porque fez elle isso, se
nbore_s, em oma empreza que dá tanto lucro 't Foi porque 
tinha neceseidade . d~ arraojar dinheiro para outras em" 
prezas que elle tmlía , começa.do, e que nilo P.odiam ir 
avante sem que a e lhes deu em oa meios convenientes • 

Foi pelo m~'smo principio que elie, havendo estabele
cido ·a ~avegação a vapor na proviqcia. do Pará, depois de 
certo prazo lendo ella dado lucros vautajoaos, ten ainda 
de vendei- a por bom dinheiro á ama companhia iogleza, 
qne por eaa couta explora as margens do Amazonas. 

·E eo poderia assim apresentar outros exemploa. 
Portanto, minha coovlcçilo é que, ae o nobre presidente 

do conselho tivetae atteodido para esses factos, em 'tez de 
prestar ao Sr~ visconde de ~aaá essa illimitada' couflao~a, 
a ponto,de lhe entregar u;a1s de 7,000:000~ de noaaa 
mo•da. sem. garanti!l neuhuma, teria, pelo contrario, imi-
tado· o procedimento de 1eos autecesaores. • 

O Sn. Fmusru. DB MBLLO :-Senhores, em 1866, !le
gando me parece, o Sr •. visconde de Maoá geria uma 
commandit' de· 8 on 10,000:000~, e viU•9o Ião embara
çado D!IS soas operações, que pediu a todo! os socios 
ou accjonislaa, qae lhe dessem umll moratoria para poder 
liquidar a casa, declarando que espsnva pagar a todos in
tegralmente. 

O Sil. SJLVBIRA. D.l. Mou.1. :.-Foi concordata .• 

Senhores, éorre no. public? que o no_bre senador presi- · 
dente do con~elbo, CUJa probidade eu oilo pouo deixar de 
reeenbecer, e a quem neste momento eu me dirijo cot.ll 

· dor do coração, porque S. Ex. sabe que eu tenho por elle 
toda a estima e conaideração, e assim já o disse no 16nado, 
e digo-o em toda a parte, c~rre no pablic? dizia eu, que 
S. Ex. foi arra11tado pelo sentimento da amizade, qne nem 
sempre é aquelle que deve presidir es actos do e•tadiat&. 
A. ·amizade, seahores, é o so atento daa grandes almas um 
dom do céo, como di11e Voltaire-oramftilf, don du 'ci.Z, 
1outie11 des grande~ 4met» ; mas, quando ae trata do• ne
gocio~ pabllcos, a amiz.ade deu aer polia de. parte; a 
aevendade,, P.elo contrarao, .. deu presidir aN aclu do 
admioillrador. 

O Sa. FJGDBIII.I. DB MBLLO : -Entretanto o resultado 
foi, que immediatameote se lhe con.cedeu a concordata, mas 
elle teve ao depois de contratar com seus accionista• o 
dar-lhes sómente liO •;., e por fim parece-me que nem 
ieso mesmo ellea tiveram .. 

Senhores, o Sr. visconde de Mauá tem-se mettido em 
tantas emprezas, tem estabelecido t11otas casas bancarias 
deoko e fóra do pàiz, que isto mesmo deveria servir de 
motivo. ao. nobre p~e•idente do conselho para. alio lhe con
fiar por eesa fórma a fortuna publica ; e demaie,, o 
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Dizi11 Cezar no eenado romaao : «Qui· de rebus dubu1 
COflltsitant, ab adio, amecieià, ira atgue mi.iericordia, 
vacuos esse decet ; aut facilé animua v.er~m providet, 11bi 
ii/a officiunt.» Qonndo ~e trata • dos oegocioe publicoe, 
devem os homsns da. Esta1lo !6r isentos da amiznde,do od.io, 
da ira e da mlsericordia, porque, 86 ·am destes sentimentos 
dominar. o animo do administrador niio póde bem attonder 
á Vdrdade. 

O Sa. FraUillRA DE MELLO ':-.! coasolta ·~ de 3 de 
Fevereiro de 18/lll : 

Tratando-se de saber se a naçno tinha direito de prere
renci"' sobre os outros credoros para cohr11r !Da dívida na 
tohlidade sem rienhnma concarreucia, a eec~iio· do condelho 
de Estado, cooJpuste dos Srs. viHconde ·de ltaborahy, 
marqaez de Sa pucahy e visconde de Jeqalliohonha cem o 
relator, opiiiOD uo sentido de que a fazenda 'publica linha 

Por isso eu digo que, so até certo ponto .o nobre prasi- aese direito ; mas a resoluciio d11 consolta que se tomou 
dente do .c~asei!Jo foi levado àll amiz~de, do des~jo do foi que se con~ultas~B o conselho de Estedo pleno. o coo
proteger a e~!e amigo,por ()atro lado devia atlender a qa6 seiho de Est~do dividiu-se em voios, opinando quatro 
na ~a"' posição semelhante procedimento devia ser poeto de conselheiro~ a favor no mesmo seolldo da soceiio de fa• 
parte para somente se poderem· segurar os interesses de zeoilõL e quatro contra; isto é, que no caso de qÍle oe Ira
Estado. · . tavli, a fazenda publica não linha preferencia, e .devia 

Senhores, quando o nobre minbtro da r~z~nda pre· entrar no rateio 'com os outros credores. .! resolaçiio do 
sidente do conselho procurou diminuir as apprehensões, governo· foi que ne remettssse ·o negocio ao corpo ·legis
qua todos nó~ temo• sobre a grande perda que vne soffrer' !t1tivo, e proBo!gois~e entretanto a fuenda pob,lica o seu 
o thecoaro do .Estado, e .que s~rã tanto mais PensiV6l, direito per anta os tribanue;. Teem-se pa8sado 20 annos, e 
quanto nó~ varoo'a e cooh;;ceJlJQS tod~s as diJliculda- illé agora. oiio me roosta qu~ eosa qaestiio fosse dacidid:, 
des que já existem ue3te paiz, porque e~sa perda de ambom fuas~ assumpto, que d~via ter chamado .a at-
7,000:000$ ha de ainda augmentar e peiorar o defieit tenção do digno Sr. mini~tro da fazendll, Portanto, a fa· 
do Estil.do; qMillo, digo, o Mhre ministro procurou zenda public!1 acha-8e ·ainda ne&se caso, CID grande em
dizer-DD3 que essa perda nã11 sa d•1ria,porqaA o Sr;visconde llaraço. 
d11 llfauá havia de pagar integralmente todo o sou de- Para consiJ!t.~ào minha tenho de dir.er, que os tribanaes 
bito, en duvidei· que as~im acou'teces,e, ~ duvido pelas t1empr~ ent~nd~ram· qoa 0 privile,:;io d". fazenda ,6Xistia 
mesmas r;,.zõe~ por que o fez o nobre saoad11r pela pra- na conformidade da lei de 22 de .Dezembro da 176 t, e de 
viocia da Babi~. Nunca no nosso paiz,jalgo :neamo qae outros IICIOS legislativos qao lhe snccederam., 
nos outros, dando-se tão exlrasrdin3tia emergen~ia, se con- . 
• 6,.h1·0 qoe d do E t d d · • d ·n c Na qaeetiío de Daana & Yoale áhim decidiu o tribunal " .,.. o nmno ~ a u e1xa.se e arpara er; 
nem é peseivel que aseim iWJDtl:ça, quaudo nós sabemos da relaçitç ele Per!Hlmhuco, qaaodo eu nalle sarvia, e 

S M I d ~ssim tem decidido a relocão da Babia a .respeito de ne-
qae 0 r. ViMondo do aná, por mútivos qnn só el e po erá :!ocios semelhantes, como ;e ~ê dos apontamentos J'oridicos 
explicar, faz no !laiz graodõO deSpBzas, tem CUi difforeo16M ., 
pro~incias, eoo diJJ'erontes loga.res de6tt< Côrt6 hJbitoções, do Dr. lgaacio Francisco Silvdra' ~a Motta nu artigo 

LETIIAS. . que são verda~eitDe palacios e que é impodsivel que pos~am 
ser IU!tenlildo~ sem grandi6aima deopeza. Se essa jurisprndeneia fol' •o~t~ntada pelos MS!OS trib~<-

Tamhem se !!iti;.>. em .ontro l~mpo, n~s desgr&çadoe nae6, então pód" muito bom acontecer qne o Estado seja 
t~mpos de 1864, que a Cll~ól. Sonto não daria [Jrrjuizo aos ~ligo àe tad() quanto lha li6VO a ca~a Maná; d•> contrario 
seas credores, o o resaltad~ foi que npenas distribniu . não vejo ~elva.çãQ pura elle; h>1 de ·p0r<ler muitos couto~ 
entre ellea divideudu muito in~ignificaote, talvez de tO de réie, som~ole porqne o Sr. miai6tro da fazenda deixou
ou 15 '/•· ~o Iev"r do do~ojQ de proteger a um amigo, e não attendeu 

O Sa. Dus 08 CAftVA.Lno:-Triula 6 tantos, ouvi eu ao dev~r que 1ioh1 de defender oe.intereese~ do nosso lhe-
dizer-se. · · .souro, pondG· se de arma. ao h ombro, como del'em fazer OB 

bon·s 11dminíutradoros. 
O' SR. FIGUEIRA DE MELLG:-Senhores, · emittindo a Seollore!, l!inda ama palavra, 0 .vem m 8er que o 

opinião da qa~ a c•~~~ llfaaã liquià:;.dn, aind~ me~mo por Sr. míni&tro da Caz6ndij, defendendo sna propo$ta, emittia 
. ello, não ÍHIL d~ ro~ar~ir o grande ~rejuizo do E~tlido, davo doas pcopodiçõas, com que não poeeo concordar. 

fazer uma pondantçào, a é qoe !1.] fncto se não dará, ~o Dissa-no~ s. Ex. qaa eile nlto tomou ·o expediente de 
acaso conser.vor-se á fazende. o privilegio, qa~.~ua t6ru de quelança.ra mão o Sr. viscondo de Itaboraby em 1853, 
cobrnrsaae divid~~. c<Jm prefcrencia a qaalqucr11utro credor; de emittir 4,000:000'!?, porl.{uil oão se tratava àctual
mas esta ponto ach" aimÍ~<· hoje duvidoso, porqa&nto vó:~ mcnto de nma 6mis~ão de 4,000:000~, mas sim de 
sr.bciil qae em 18õ5, ~or occasião da quebra de dou~ nego- 2i:i,000:000$000. 
c.iantes inglezes na cida.de do Recife, Deane r<lr Yocle, que · 
ttoham. d11do á fxtt~udlt. publica, para soreoo pagas em O Sft. VISCONDE Do Rro BIIANCii (prosiliente do con-
Londres, diversas lutr&s. qne. vieram recnmbiadas a go- 1e!ho) :·-·E a nuo dh9e isso. · 
verllo tentou ·Kverig1wr se elle I) o dia t~r a prtfer~ocia. O Sn. FtOUEIR.I. DE: ~IELJ.O :-Eu tomei eete apon
Do pagamento dcoSt1S letra•, ~xcluidu~ tod"~ o~ outros · tameuto ; maa, 8a não o did~e, enmo niio tem logr..r a 
credores. Era dDtiio miuistro da f~zeuda o Sr. visconde de rcllóXão que ia bzMr, e é qoe, ht.vendo lei prohibitin, 
.!baalé, a soc~~o d~ c~o~eiho de Estado, composta doM t:.nto so viola.v,\ a lei emittindo 4,000:000~ como 
Sts. vi~coode do llab~rahy, marquez de Sapucuhy; •.• emttliodo 2U,OOO:QOO~OOO, 

O Sn. VISCoNDE Do R.io ·· BRANCO (preride'!lto do canse- . O Sa.' VISCONDE no RIO Bn.~.Nco (presidente do conscllio): 
llw) :-Era ministro da fazenda creio quo o Sr. Paunã. · .:...:Nisso estamos de accôrdo. . 
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O Sa.: FIGUKIIIA DE MELLO ; -Disso lambem o nobre 
senador presidente -do conselbo,que não era extraordinario 
que o governo sob sal!. renpóasnbilidade fizoue o. que ellfl 
supponha ser ,approvado pela a.esemblérl geral, embor;; 
fo~so contrario á lei. Orn, senhor~s, qoaoào um ministro 
apresenta a theoria, de que clle · pó de fazr,r todo, se 
acaso entender que 111 assembléa geral ba d~ approvn, 
parece-me qne esse miDistro tem arvorado a · dictadurà 
como meio· de go,erno, o· espera depois ,,r r anca r do. parla
meJ!to as medidas que ~llo .muito bem llDiender conve-

As~im, poi~, se alguma ·cxpres!ão me tiver escapado, 
que ofl'enda a qoem qu~r que seja, eli oito hesitarei em 
retirai-a e dar ~s explicações que um cavalheiro não pódo 
reco~ ar. 

ú pro~edimento, porém, qae me attribue o nobre sena
dor pelo Ceará,· não· e! tá nesse cnso. Eu · niio ~fl'endi a 
S •. Ex. em cousa algnma; usei apenas ·de um direito, não 
me sujeitando á~ · saa:l interrupções; e V. Ex., Sr. pre-· 
fiidsote, qua presenciou o incid~ntil, não mo julgou fcíra da 
ordem. · 

A onic11 intoleraucia que se pó dA attrihuir-mo, 6 a· de 
não querer ~er interrompido. M~s, rr.clamando o!se ·dir~ito 
que. ma garante o regimento desta ca.mara, 'não dirigi 
nflohama expressã(l que pode~se ofl"ender ao nobre · se-

nientes. · · · 

Senhares, em princípios d11. sesello do anno ultimo eo 
disse que fazia opposiQãO · ao ·governo actual, porqaa 
além de outros moti•os olle no' trazia a brr.nr.a7 rc:.t•, ~ 
em principies da sessão, logo nos primeiros tlias, qr1a cu 
havia de continuar essa upposiçfio até ([0.6 o gGverno 
cahis~e podre diante da opini~o pob!ica. Jalgo que r. 
minhr. propbeci& tem-se verificado inteira menl.e. O a.ctoal 
gover.nll' não pódo mais permanecer na direcção do Ea-

, tado ; aqui já .o declarón .o nubre B~nador pelR pro
vinci& da Bahia., o Sr. Saraiva, cu tambcm o dcclnrr., ~ 

nador... · · 

O Ss. ZAC.mAs ::_v: E·x. di8~e mai!: ~ue não queria 
qua ·ee cli~cotis'se a .propo~t~. · 

O Sa. TE1XEIRA- JuN1on ; -Oh I... Não podia dizer 
tal • • • · 

O Ss. ZACARIAS:-E!tá. no !ea discurso. ·. 
o declara toda a opinião publica. Depois do ht:to crimi-. o Sa. TEIXEIRA JoNIOII : -PerdOe-me V.· Ex.; eu não 
noGo, qulf acaba da commetter o Sr. ministro da fazend11, disse que não . queria que se .discati~se a propo!ta, e 
não devia elle continuar~& dirigir os negocios do E~tado,' a.ppello 11ara o ~enadl): combati a protelação, e. manifestei 
e o !eu primeiro dever era ir pedir á CorOa a so& demiB- minha opinião 3obre a urgencia da decisão do assumpt,o ••• 
silo e a' de eeus collegas. Qaando .interesses Ião graodee 0 s11 . ZACARIAS :-Deciaroo que não se podia. emendu 

· padéceram_sob a gérenCia do actual governo, nilo é pos~i· e, portanto, era escu~ado discutir. 
vel que elle tenb& m~is animo o coragem de qnerer dirigir 
os negocias do E~tado,- affrontando a opiniilo publica. O Sn. TxiXBIRA Ju'Nrol\ : -Dei minha opinião; e por 

elllh contrariar a de V. Ex. não se segue que fosse ofl'en:... 
Dizendo isto, senhores, não ambiciono o pcder, fac.o-o · h d 1 C á · s1va liO no. re .senn or pc o ear • 

simplesmente por impol~oe de meu cor.tçiio, c• jnlgo qac 
ó esta· a maneira mais notavel, pal11 qual posso :~ogradecer O Sn. ·FIGUEIRA DG MEL LO :-E' o tom : · Est modur in 
á Divioa Providel!Cia a graoda mercê de ter-mo collocadô rebus. · . 
nesta posiQito. O de,er do governo neste caso é pedir a 
SU! demissão. No11 paizes bem regnlados, naqaelles que se 
dirigem· pela opinião publica, istll 'já .teria acontecido. 
Mas; não tendo . acontecido, direi ainda o que ama vez 
disse aqui : o governo qner so!Dente o poder poJo poder, 
Dilo ao. importa com a opinião publica ;_ quer governar, e 
·que~ faça bell), quer faça mal no Estado. Omnia rer 
viliter pro_ dominatrone. 

Tenho dito. 

O Sa. Z.&.cmÁs :-Muito bem I 

' O Sr.·"~elxetra. ol'unlor :-Toiiian·do a pa-
lavra, Sr. pre~ideote, não é meu proposilo alimentar este 
debate. 

A defereocia; porém, qae devo ao senado, induzia-me 
a v!r protestar contra o procedimento q~e me attribue o 

·nobre eenador.pelo Ce'íuá, pretendendo qúe, quando fallei 
na sessão de hootem, dirigi-me a S. Ex. com menos 
coosideração do que devo a todos os illaatres membros 
dosta augasta camara. . 

As p~acas vezes qae occopo .esta tri.buna, 80U sempre 
compelhdo pelo dever de cumprir 01.1 d1ctames .da minbn 
consciencia, jnstificaorlo meu voto ou parecer com a isenção 
que julgo terem todos os membros do senado; mas nunca 
para ·o1feuder a pessoa alguma, e muito menos a qualquer 
dos meus honrado• êollegas. · . 

1) Sa. Z.&.cnus :-Todos nos, considerámos· o1feodidos. 

O S11. TEIXBIIIA JoNIOR : - Qae· ofl"ensa ba na enun
ciação rlo uma opinião iu 1,ividualt•ol>ro a argencia de uma: 
proposln, ou· sobre a inconVdniencia da. soa protelaçll:o? •• 
I~ to oão impossibilita a di~caseão •. 

O SR. Ztc.&.au.s: -C&rhmente não impllde de discutir; 
mne a inttnção 'f 

O S11. TBIXEIII.l JoNion:- Não· póda ser jqlgada aenão 
por mim. 

Permittam-me que eu conelua o pouco· que · timho a 
dizer. • 

Desejando apenas testemunhar minha consideração para 
com ·o senado, é meu proposito oiio attender .agora ás 
ineinnaçõeu que acaba c!') fazer o nobre senador pelo 
C~ará, e ainda menos ju&tificar-me. Bllas serão im
pres!as- •.• 

O SR. FIGUEIRA n:& MBLLo: . ....:.Taes e qaaes. 

' o Sa.'TEIXBIR! JONIOII :-•• ·• e a opinião publica lhes 
dará o conceito qae merecerem : loavo-me nesse jttizo ••• 

O Sa. FIGUEIRA· DE MELLO :-Eu tambem • 

O S11. TEIXEIRA JoN1oa :-Limito-me a protestar qa9 
oiio olf~nd1 a niogua·m. Se h a em meu diséo,·so qualquer 
pala VI" a qt:e p9!Sa t~r Q1fendido aos nobres senadoree •••• 

O Sn. ZAcuJÀs :-V. Ex. falloa aqui tilo repetidas 
VC169 cm Pllll&l SUj~ dó commercio' da ~raça. , • . 
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O Sa. TEI:UIU. .Jmiroa :-E11a expressllo foi V. Ex. O Sa. VISCONDE no Rro Bauao (predd~tde do l:ottaelho): 
que a trouxe. Disse que o senado quando muito poderia comtempiar-me 

1
· como ministro condescendente. 

· O Sa. ZAC!IIIAS :-E.m outro sentido. 

O Sa. TEIXBIII.l .TtJIIIIOa :-Que V. Ex. jâ explicoo. 
O Sa. Sn.VEIR! ·LoDo :-Conveio nisto. 

O Sn. Z!cuus :-Mas V .• Ex. considera no seu dia
corso o que eu disee como rectiflcaçllo; e eu nllo rectifico 

- nada ; hei de fallar sobre isto. 

O Sa. Z!c1aus :-E' o que basta. E' um ministro 
condescendente e a soa condescendencia explica o máo 
exilo dos saques e outras raUas. A. condesceudencia em . 
um ministro é um. crimo I · · 

O Sa. TEIXBIU Juruoa:- E eu sempre que asar do 
direito- qbe me dâ esta tribuna, hei de proceder com·o 
ditar a minha consciencia, sem importar-me com o juizo 
coatrario de quem quer que seja. • • · 

A historia couta que o justo Aristides, tendo sido minis
tro du fiaançu ama ve~, sabio àÕ governo mal reputado. 
Voltoa á direcção dos negocios 6_nanceiros do sen paiz e 
desta vez ao ilahir tne grandes enr.omios •. Entiio, djsse 
aos seus compatrio_tas :'1~ Atheaienses, sabei que quando 
me qaerieis .mal eu govel'uava com severidade, quando eu . 
Cai relaxado, me qaizestes bsm. » 

O Sa. Z!CARIAS:- Ahi vàe ••• 
. O Sa, TEIXEnu. Juruoa:-••• mas nunca para ofleõder 
a pessoa algama. · · 

Tenho conclaido. 

O l!ir. llendes de .&lmelda pronunciou 
am diecarso que publicaremos DO Appendice. 

A c·ondescendencia do. ministro que o leva a chamar 
um. amigo que não estava em circumstancias de · ser o 
sacador das letras do governo· para raz~r · aquellr.s ·gran
des transacções, ena condescendencia não é um crime? 

Ainda· que se qaeira raspeitar as intenções do nobre mi ... 
nlstro, como o ~ra.dor respeita; ainda' que se queira pôr 
fóra de toda impata~ão a sua. probidade, porque· oão é 
necessario chegar a es5e po!!to, basta a con6sslio da sua 
condescendencia para mostrar que o· ncbre presidente do 

O. SR. ZA.CA.RIA.S desejava discutir placidamente à 
proposta; queria examinai-s em si e pedir explicações ao 
Sr. ministro da fuenda sobre varios trechos della, sobre 
varias disposições a respeito du quaes tem duvidas. Euas 
da.vidas já indicadas no seu discurso anterior, não foram 
respoadidas por S. Ex., preoccapado como se achan com 
o .triste episodio da volta. das letras de Londres. 

Vinha p~dir novas explicações a S. Ex., mas o modo 
porque acabou de fallar o nobre senador pela provincia 

·do Maranhão e a resposta do nobre millistro o .obrigam, 
não a sahir da discussão placida, mas a dizer ao honrado 
presidente do conselho que lhe éampria tomar a palavra e 
explicar os seus actos e não dizer a um senador do lm· 
perio gae S. Ex. Dilo exaalora a ningoem. O homem 
exaatora-se a si proprio pelo ~eu comportamento e se se 
tem mostrado que e comporhme"nto do nobre ministro o 
oxautora, . seja qual for o · membro da c~sa que isto as
sim declare, tem direito de ser respeitado pelo nobre pre· 
eidente do conselho e oulir suas explicaçõBs. 

Se o seu acto não tinha deresa, S. Ex. está exanto-
rado por ti. ~ · 

O nobre presidente do conselho exautoroa-se, porque 
quando terminou o seu discurso sobre a proposta, com 
eatas palavras: aO senado ter-me-ha por condescendente» .. 

O Sa. VISCONDE DO Rro BuNco (presid8Rit do CORJGlho): 
-Não diase tal. 
-O Sa. Z.&curu :-Disse. 
0 Sa. VISCOIIDE DO R10 BUNCO (prs1dents do COIIIIlho): 

-Não diSie. · 
O Sa. ZACARIAS : -Appello para os extract~s · do seu 

discurso. 
0 SR. VISCONDE D~ R10 DIIANCO (prclidaRtc do CORie-: 

llio) :- •Quando ·muito poderia me a ecos ar dq. condes
cedenle h 

O Sa. ZAcnu.s :-Ora, é ietci mesmo. 

conselho exaulorou-se. · 

O s •. SJLJ.'(BIIIA LoB():-Sem m1is garantia alguma, en
tregar a um individuo" de credito abalado 7,500:000~000 I 

O SR. Ztc.uu.&s:-De credito abaladissimo porqu~ era 
devedor concordatario de um grande estabelecimento do 
Rio de Janeiro. Era a eHse banqueiro q11e o.- nobre prési
dente do conselho compr&Vil Cllmbiaes·, e quando essas 
cambiaes niio foram aceitas cm Londres, o governo llmi-
1&-se a declarar que importam todas em f. 756·,000 e a 
dizer: 

.- Tenho toda a esperança de que a liquidação· da casa 
do sacador dê em resultado o pagamento integral.» lllas 

_qual o moti'o por que o nobre presidente-do COD!elho ha, 
de ser acreditado pela epposiç!l:o ?I ••• S. Ex. defendeu-se 
do saque dizendo que suppunba .qóe a casa estava ôas 
melhnru circumstaocias e é hoje evidente que ella nilo 
estna. · 

Como pó de ter esperança. de que esta casa na liquidaçiio 
satisfaça int~gralmente ao theaoat•o 't 

Pois S; Ex., apanhado em flagrante de falta de criterio 
ao que loca ao estado da casa .Maaâ & C •• antes de que

, brar, como póde ser acreditado por seus adversarios, ou 
mesmo por seus amigos, no qaa· toca A esperança da li/fOi-
dação integrAl 't · . · · 

O ciu.dur comprehenderia 'que o a obre·· presidente do 
conselho dissesse ao parlamento : IC Conflnn nestft amigo, 
c. .amigo trahia-me ll e a entrego-o â sn& sorte. Defendo 
!Ó n mioba peeso.a. a minha probidade. » O riobre presi
dente do conselho n!l:o diz iBto ; diz que quando muito foi 
condascond6nte. Tomou as letru do visconde de .Ma ai e 
não tendo-a a pago o visconde de Mauá, appella agora para. 
a cobrança integral na liqaidllçlio e aiuda tece elogios 
áquelle banqueiro I . • . · 
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Um doa joroaes amigoli do governo, disse 'qne S. Ex, o supra!omo da impolidez, é um attentado contra a con
ac&b_ou o seu di~curao com estas palnrae : «Por mim. stituição. Em que conta tem o nobre presidente cio conae
tenho reputaçllo feita.» S. Ex. nilo pro!er,iu estas palnras. lho o senado, se ousa trazer-lhe uma proposta e aceita a 

O 811. viscoNDB JÍo R1o BuNco (pre•itl1nte do conselho : declaraÇil:o do relator da commisslto de que não vale a 
-Nmo .proferi: 

1 
pena di~cutil-a, oft'arecer-lhe emenda~, porque seria pre
ciso voltar á camara e nllo ba tempo, o negocio. é 

.O Sa. Ztcuu.s:- De r.erto ; não_podia proferir. Maa urgente? Isso é declarar que nllo faz cabedal do voto do 
o outro· jornal,'o Globo, disse exactam&nte o qne·V. Eu seaado, · 
que declarara que O· senado (devia dizer o Brasil, que vala 
mais que o sen·ado) quando muito poderia vêr que 'fôra O orador, por muito disposto que eetifeue a approvar o 
condeecendenta, como a e esta imputação s6mente' não o proj -.c to, deede que tal declaraçllo ouvisse, cootrahi& a 
deaillustrasae para sempre e oão .o impossibilitasse de coo- obrigaçllo de rallar taot'ls veres quantas o regimento anto
tinuar na reparliçilo da raz;.nda, ·CJile dirige.. rise e mauda, eem lb~ importarem as insinuaciies do nobre 

presidente do conselho, nem o tom. arrogante do . nobre 
Repataçllo Coita nllo · tein signilicaçito. O homem raz 8 relator d, commissa:o, que a todos levou a mal discutir. 

muito custo ·um" roputaçllo, mas em um momento de bl-
lncioaçilo ,on de cegueira 9u de arraatamento por amizade S. Ex. disJII: c Como obviar os elfeitos rapidoa do uma 
indiscreta, póde praticar um acto que de~losire toda a crise, admittind~ emendas, o que obriga a proposiçllo a 
soa .vida. A r~jlntaçilo de um homem abraoge toda a soa voltará outra eamara T » Logo, não ee deve discuUr, por• 
vida, vae até a sua morte. Qullotaa homens na historia que trata-se de uma crise I · 
nllo tiveram na sua · exiiltencia duu pha.sea. die.tinctas, O nobre presidente do· conselho tambem ioverten os 
uma em que foram grandes e outra em que foram bum i- ru~is verdadeiros o comeainhos· priocipiõs coostitucionaes. 
Jissimo! ; e uma em que foram jndiciosos, honrados e Ouse que desde que passou na cam11ra a proposta podia, 
outra em que foram depravados e perdidos ?I Nlio ba, ~em assumir a· dicladura,. fazer justamente aquillo que ae 
portanto, • repntaçllo feita. A rep.ntaglto gaoba devi,! sempre contém o os artigos dessa proposta. · , . . 
manter-se e 'a obrig11çiio de quem dirige. os negocios pu- Foram estas as suas palavras (lendo} : «Hoje, se fôr 
blicos é de, no monieoto. em qne for o.ccosádo, s~bir-se o!Jrigado pela urgeucia, o acto a.rbitrario terá já por si o 
com uma defesa cabal, completa e riunc& dizer : " Eu son voto de um doa. um os do eorpo legiall\tivo; não 11e dirá, · 
quando ~oito condeec6ndeole. · • Qaem é condescendente poio, que seja uma dictadara. » · 
nllo póde ser ministro ~~~ fazenda. E' essa· uma dootrioa aubversivn da nosaa constiluicão. 

O nobre senador pelo Maranhão, tão ultramontano como O acto de S. Ex. sempre seria dictadora; embora li;vea!e o 
orador, e muito caridoso, disse que o nobre presidente ·do voto d~ carnara, não p6de prescindir· do voto do se
conaelho houe-se como quem é dominado por demencia. nado. 
O orador nllo precisa ·ir tllo longe, porque baot,-llie qn<· O nobre presidente do conselho, na opinião. de muitol 
fique consignado. nos Anl&ll88 que· o nobre presidente do que teem discutido este as!ttmpto, poderia, sem ouvir·á C'l• · 

coneelbo, perante o eeoado, . diese · am dia, respondendo mar~ e· sem ouvir ao senado, alleg&ndo uma urgencia ia .. 
a uma accnaaçllo, que, quando muito, podi11 ser accuud11 vencivel, tomar provideDcias q11e trouxeue .depois ao 
de condescendente 1 ·E é s6 dtsto que o orador o eccusa, ·conbecirneoto de.s camaras~ Tal não é o caso que se figura. 
e é .!ó disto que lhe bnsta accuoal·o.. Se soubesse que 0 A. propoata foi levada ao conhecimento d~ uma. camara, 
nobre . presidente du conselho era capaz de alguma cousa que 11 approvou, e, Cr governo· niio p6de prescindir do se-. 
mais, 0 aceusaria tamben:r com .toda a ftrmeze. E!tá, nado para tomar as providencias, ee porventura o sena.dÓ 
porém, convencido' que o nobre presidente . do cooeelho ae detDorar na discussão, sem assumir a dictadora. 
nilo Col além dos limites da. pura condescendencia, nii.o S6gaa.- ~e daqui, cioatinúJL o orador, que quer o nobre' 
foi se oito arrastado pela cegueira da amizade. Talvez que presidente do coneelbo legitimar o precedente d~ reforma 
el!e revez opere no nobre' preeidenle do conselh~ alguma, do acto addicional, que passou na camara sem o concurso 
madança ; talvez que de ora em diante oito ccinfle tanto do senado. · · · 
em certos amigos e examine melhor os' negocio s. Deixaodl:', Seg)le-se · daqui q1,1e, so um dia a naç!Io mandar. á ca
porém, esse incidente, com que ill terminar a !!• discussão mara uma maioria que comprehenda bem os intereuee do 
da proposta, o orador voltará a examioai•R, Para obter do paiz, e, veja quanto o senado, pela ana actual organisa
nobre presidente do eonselba re~posla' 811ti8fatorla. çilo, impede a marcb& do gra~~dos medidas, o tomar oata 

·Sabe que o Sr. presidente · do conselho não goa.ta desta camara a providencia, p6de o governo execõtar a medida 
discossilo, ainda mesmo placida ; S. Ex. deeej 11 qoe a como lei do paiz, eem o concurso do aenado. ll:' i se o lerri~ 
medida passe já. ·o· nobre relalor da commissllo foi· muito vel doutrina. 
explicito a este réspeilo. Disse elle : (lsnclo) « Como Diz-s~ que o senado tem protellado ; como 'l psrgn11ta 
obviar os elleitos rapldos de uma crise, admittiudo emendaa, o orador. · 

1 o qae forç11n a volt~r a ,proposiçliun ontra camara ?~ Esta Começou na. Bexta-Cuira o debate : sexta-feira ·eabbado 
ioterrogaçilo é uma injuria laoç11da ao eonado. Seg~e-se e boje, Ires di~a. Eis a· protellaçllo que tanto impacientou 
deata doutrina que tod~e as ve!ee· que o g••verno tubmauer na ultima seoeiio o rela.tor da commiesilo o ta11to impa
no corpo legislAtivo um~~o madida argeoto, o senado é arua . cíeota o nobre presidente do conselho, a ponto de gue, 
cbancellaria. (Apoiado,.). . sendo.accosado granmente por um honrado senador, S. Ex. 

Vir ao aenaao uma proposta com a ch.usnla expressa diz : • Cálo-me, porque sinto-me euperior ás imputações 
de nilo "1er diacutldb, porque alto póde voltar á camara, é ·que 1e me fizeram. )) 

14 
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O Sa: vuco~os oo Rro Bu~co (pr~ridel\le do conr~lho): · Lilb~tes que nlio tenho eerteza. que o meu credor receba; 
- Nlio disse isto. · · · por consequeucia vós ollo mn pagut!, nli, quero vo&30S 

O Sn. Z!cuu.s : - Disse : " V. Ex. nil:o exhaatora a 
ninguem." 

0 Sa. VISCONDE DO Rro BUNCt (pvetidenl~ do CORIIllho): 
-Na:o disse qoe calan,..me. . 

O Sa. Z!curu:-Mas caloa-se e por bso pedi a pa
lavra e eatou fallando. 

o orador paua a examinar a .proposta em ei, salvo 
. sempre oma ou outra vez em que o exame· da questão 4l 

obrigar a di&er ao nobre presidente do con8elho algumas 
vardades. Disse qne a co-existencia dos dons alvitres do 
nobre presidente do. conselho na proposta, um de emittir 
bilhetes e outro de emiltir pajlei-I!Joeda, é impralicaveJ. 

Se o nobre presidente do conselho tinha pressa, se era 
nrgeocemelite 'impellido a ama providencia, tomaue o pa
pel-moeda, e só papel-moeda. A. primeira providencia é 
adoptada, quando o. go1'8rno am poaco calmo ~appõe qaH 
pode repellir o aso do papol•moeda e lança mão de am 
emprestimo. ·Sob esta (orma o visconde de haborahy, ant~s 
que lan!?asse o emprcstimn nacional de 1868, lomon por 
!Oa mll:o autorisação para flmittir papel. ' 

O papel-moeda, porém, não é repollido completamente 
' pelo nobre ministro, e, pois, devill ser a providencia que 
S. Ex. i~dicasee e pedisse da preferencia á oatra. A co-exis
leucia destes dons expedientes mostra que o nobre pre
sidente do conselho vacilloa, como vacilla sempre; não 
tomou ama resolução. 

O orador vae mostrar como no espírito do· nobre pre·
si;lente do conselho a emissão especial da bilhetes do the
sonro não tem efl)cacia alguma. 

bilhetes. " · 
Eua procr.,stinaQiio, essa demora é ~ompativel com as 

necessidades argentf>s do~ b~ncos, que silo deseriptas como 
fundamento das medidas excepcionaes do governo ? Pois · 
no momento em que o depositante .. desconfia d'o banco 
recebe delle, nilo moed~ de pagamento, mas bilhetes ao
jeitos á combináções alleriords? E' isto regalar? E'. for
necer· á praça na meios de qae precisl:' com a celendade . 
indispensavel ? . 

S. Ex. oito teve tempo de explicar esta davida; disse, 
porém, respondendo ao nob;e senador ·por Goya:r, que o 
~~'Primeiro alvitre do projecto, a· emifsilo de bi'lhetos espe

. ciaes do tbeeooro, reeebiveis nas e•hções P.nblicu, não 
está na proposto só para facilitar a adopçito ·do segando 
(papel moeda) ; cr.mo meio de poder servir (o orador nota 
aqui a dabied11dc da nubre presidente do conselho) para 
pagamento de deposito dos bancos, pela con6ança que 
deVI in~pirar US Sf QS depo~itaates, a)gUDS d<rs qnaes ta/Vet: 
os l'flCebam de bom grado.• 

AsHiln o co·nmercio e os bancos dizem-se em aparo!,. 
q aerom · salisfazer ll ealisf,,zer prompta e perfeitamente aos 
sena cr~dores ; o governo declaron 110 i!eoado qae o alvi
tre dos bilhetes .da emi8aáo esp~cial tem um prestimo, e é 
poderem os bltncos pag~r aos riep~sihntos, entre os qcaes 
poderão haver algans que talvez qaeiraD;I recebeJ.;.os. Mas, 
se não qnizerem rec~ber ? . 

E' falta 11 tia coragem do nobre presidente do conselho. 
S. Ex. não mediu o alcance da silnaçlo, ·o em apreéia o 
que é o panicu, de qae t~<'nto tem (aliado. O panico re
pelle-ae eom medi~a prompta, e medida prompta era o · 
nobre presidente do conselho, logo qae percebeu 'que baviá 
crise, já qae alio mand,, n baacar dinheiro europeu, lançar 

"'11' Art. t.o O governo é .antoriaado para emittir até á papel-moeda na import:J.ncia de !II;OOO:OOO,a6, apreseri-
aomma de 25,000:000$, em bilhetes ao portador, de valor ta.r-se depois ás c~marae ·e pedir a approvaçll:o de aea 
nilo'menor de 100$, prazos de quatro a 12 mezes e juros acto; Era o expediente par& combater o p&nico ; nilo 

· nll:o excedentes de li ~ •(o, recebiveis nas estaç!Jcs publicas, peo1e o nobre presidente dei coosnlbo que póde salnr do 
com o jaro vencido, em pagamento de impo!!os. . panic:l ama praÇa com p&Uiativos, com ama pro poeta .mal· 

§ t.o Esta emissão e'pecial aesá app1ic~.da a auxiliar o~ ldJta,. qae fez passar na cam~ra á força de ·empenhos e 
bancos de liepoaito, aob a. garantia dá títulos da divid11 quer fazer passar no se'oadu inlimidando os senadores. 
poblíca fundada, de bilhetes do thesoaro da actual divid~ O panico ordinarhmeato nll:o tem !andamento e entito 
1lact•1ante on de outros titalos, na falta daqnelles, qoe ae 1 cara-se ás. vezes t&.mbem com remedios imaginarioa. E' 
reputem aegaros. ·" · · ~abido o facto· de snppoatos paraly~icoa qae estavam em· 

Qae prestimo poderll:o ter esses· bilhetes ? Diz-se que a um boepiar-1 á incommodar os bledicoa e, lhes coostaodo 
pra2a pracisa · de dinheiro e o nobre presidente d~ con- qoe forÇa Inimiga invadia a cidade e marchava apbre o 
sal h o emille em primeiro Jogar os bilhetes; mas estes bi- boepital, pozeram-se nas pernas e correram ; coraram-se 
lbetee pagoa pelos bancos aos depositantes nlo alo moeda, pela imaginaçil:o. 
e es1e é o ponto da qaestil:o. O banco qoe tem de satis- Quando na l'!glaterra, o governo tem ido em soccorro 
fazer em dia certo am deposito, h a de ter moeda, allâs nll:ij do commercío por can.aa do. panico, · qn~ remedio dá ? 
paga, aliás precisa fazer uma combinação, nm 11ccôrdo Um remedio imaginaria ; nilo manda saber quanto um 
com o cre.!or. Os bilbet~s de que falia a proposta apen~~ banco deve p11ra )bo empreetar Gotro tanto. lato alo 6 
aerilo recebidos nas repartições em pagamento de. iai- remover o panico ; é om acto de coosuJilmada prevarica
poatoe. Se o sea curso entre os particohres depende de çiio, é collocar•se o thesoaro oa ,posiçilo da banco para 
nrn accôrdo on cumbinaçilo préYia, segue-ao que o banco, I s&lisfazer aqnill11 que nilo póde aatislaz~r: Isto já sae da 
dando ao depositante esso~ bilhetes, nll:o paga sena:o t'lsphora do panico, de remedio para o pa:~ic(), é pagar a 
rtllnndo o depositante so der por satisfei111, coocordan.du dívida dos bancos. 
em recebel-o, como ~e (lira moeda. De oatra 10rte· o de~··- Por CiOnseqoeoci~, o nobre pro1idente conselb~ encabe~oa 
Bitllnte está no seu direito, dizendo : " Nilo quero hes bi- õl ,&ua proposta com um recureo davidoso, porqnll ewae re• 
lhetes. Ea depositei, dirá elle, no b.anco· iO:OOO$; para 1corso (o• bllbete esJieciaea) se !omm de aceitaçilo obriga-· 
p&gar hoje letras que se vencem; venho bnsca,r o meu di- i toria para o particular, aeria moeda papel, de curso forçado 

· nheiro que aqui. estava com sabida livre; mas vós me daes o prazo limitado. Mas d:esdc qao elles alio recebidos quaa-
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do 0 individuo quer não silo moeda de p11gamento, e o~~ Porque não disse o govArco n11ue artigo-apolic!s da 
bancos 0 que qne:em é moeda para solver os aen.s em-. divida publica, bilhet11s do theeonro, apolices da provlncia 
peohoe do Rio de 1en~iro e scçiles do . certos . estr~dRs d11 ferro ? 

' . . Pois aqnillo oflltl S. Ex. pensa ni!io ousa dlzer 't Leva oe hll-
Os bancos, pelo seu orgilo 011 lmpre?n 6 com a malo.r bitos d~ diplomacia au ponto dA occoltar o que deve enan~ 

Jogica, na opioiiio do 11rndor, teem pedido 110 go'Teroo que. ciar 't S. Ex. não qaiz ollend~r os deputado! da Par11hyba 
deixe-ee de l1ositaçii.o, lance pap_el moeda. Os b~ncos 0~0 e 't'em para o s~oado ; como· ao não boaveeee @enadcr pll
qn"reul outra cooeiL ; 08 eoccorndos nil~ qaer"m eues hl· rshyh 8 no que deva tom11r cootn. de8ta 1igeire2a do ministro 
lbetee, nem podem querer. . q ne, fallando em gtral de ou.tror tltulos qu~ re reputem 

. O or11dor já mostrou que ~ases bilhetes eetilo desa~re- 11guros, reser•ou iii ·mtJI&f~ fallar apenas das ap~lices da 
di&adoP, porque a experieocia de 18U. revelou qn11 nilo. pro'l'incia do Rio de 1aoeiro. 
eram aceitos na nossa praça. Qaaodo _pedia rt~,OOO:OOO~ O orador mostrará ao nobre presidente do eonselbo, e 
por occaeiilo da guerra, e&! e exped_J ente fo1 lembrado 6 s. Ji:x. o li o b11. de conle!ll!.r, qu11 o . go'l'eroo .nilo pó de 
~pr~sentad? D>l camara, mas combalido; e 0 seoa~o fez . aceitar oatfos titulo~, .senão apolices e bilheba do !besouro, 
JD1!11Ç~ ás toteoçil~e do governo, aban~ooando esta Jdéa e llDe só sobre est~s é qne póde fazer favores,. se é que os 
aotorJsand_o a ~mls~ilo do pa~el-moeda. f de'I'O r .. zer •. São ti tolos nnmeroMieeimos, porque. temos 

E'. precuo em certas or.cae1iles t?mar-se ema reeoloçi!.o de 11policee 257,900:000$ e de bilbetea vinte mil e tantos. 
l1ero1ca. Pen~a qn& o trobre presidente d,~· eooselho n~o Era 11ma margem immenea para o nobre presidente do 
podia lao.çar sobre HD& repntaçllo de 1loance1ro ~odoa ma_J! conoelho .dizer aos bnncos : tragl'm esses tituloe ; eatava 
indelevel do ~no ea.ta. do papei•!Doed", que podl& ter ~vi-, eoteodido 'que elles não trariam ~polices da Parabyba, por-.'" 
t~do; mas heJ!I.' vuto n. n~geoc1a que allega, oito é com que nlo tinham o dire!t(l de_ e'(igir do E_stado aqnelle ("vor 
b1lbetes d_a-em1seão eepec1al, mae COill pr.pel-m11eda que_ quo dave ser re~ervado para.· os tit11los do Ee&ado. Foi· o 
ha de sat1sCazer a praçA. governo q11e emittin apoliees provineiaes 't E' elle o cau-

lllas pros~gne no exnms da propost:~. : sador desse m~o. estado financeiro das prciviocias? P_oi-
« Esta emi!~ilo e8pecial s"rá applicada 1\ auxiliar 0~ taut_o, e~tabelec1d_a. eu11 ~egra, se a~ baoeo. nllo t1:v:er 

banco& de rieposito, 8ob a garaotill dA.Iitolos de divida pu- • nem !ipohce~ d•L dJ'I'Id~~o pnbhc~, .nem_ bilhetes d~ th~snaro, . 
hlica filo dada; de bilhetes do tbeMaro d" aetn&l dividA . ~~tará ex~lu1_do do (avo r. Se. VJ~r com a mão che1a de_ apo
a taÀote ou de outros titulas na hlta daqu 6Jiee que se. hce~ proVIoCJaes, n~~ torá _d1re1to·a eer contemplado, _p~r· 

ac 1 . ' · · que o govoroo, aqa1 JotervJDdo, tem a zelar como adm1o1s-' 
repa em seg11ros. • • rf • 1 d d · · t " 1 d 

Qoem é qoe póde da~ a eeta clausula do § to a i o ter-; tr~ 11r sopremo os .m .er11sses a a m1o1s raç .. o gera . o 
pretaçilo jcenilica, a restrição m~otal que I h~ deu o nobre! palz e oilo das provrnc1u • 
presidente do consclh.o 't Elle diz que é inimigo de j~jaitae,; Nesse ponto o orador é chtgado á qne~tlio do papel 
q11e qner vei-os extiocto~, nlls que é jeenWlo, quando ee sojD. Descoobec~; o nnbre senador pelo R1o de Janeiro, 
dirige no poder l.egi~lativo a pedir 11Jedidas 't O qne quer que ~empre íeve 1110 couta de grande arg11meotador, mas 
dizer ·auxiliar bancos, aceitando em dAp,sito soas apolicee, , não de declamador. 
scns bilhele8 e além disto .outros titulo~, que na !alta desses Proferiu, é certo, a expre88ilo papel tujo, reíeriodo-se 
Be r~pnt~m seguros?.. · , aoft tititlos commerciaae que esti'l'essem depreciados, e 
. D_Jsse o nob:e preside•~ te ~o .conselb~ que .esta .clanaal_a disse que a tareCa dt escolher os bons . dos máos nll:o 
81gndica~apoh~es da proVJDCta do R1o ~e 1aneuo. _Po!s devia c''mpetir ao governo; mas S. Ex., como e11 o orador 
entiio-oolros tltnlos-qn~r~m d1zer-apohces d11 pro'l'.lDCia , houvesse dito que todos os titnlos da praça tossem papel 
do Rio de 1aoeiro, que Pilo tgn11.lad~a ás do Estado 't Qae- sojo Jevanton sobre isto nm cutello. ·· · 
rem dizer mesmo as acçiles das e1tradas de f6rro • garao- ' - . 
tidu paio gov~rno .geral 't leto é riei't'el l A. generalidade _Nll:o neoton · que todos 1 . qo~esqner pape11 que 
repelia esta restrieçil.o ; outros tilllloe, entende~& t.odos existem nos b.,nco~ _rossom p~pels SUJOS, eo!Do repll~a e!'l 
eqoell~s titulas que ·11 m banco tiver além das apolices e sparte. ~· Ex. aee1ton-o a titulo ,de rect.llicaça:o,. qnan~ 
dos bilhetes do tbesouro, 'titalos da pra~/\, letras :le cam-· do ~ectlticaçilo nll:o ~ouve, e, nao .obetante asse aparte, 
bio que 811 reputem eegnroe. · cooiJUnao~o. ? eea d1senrso, oilo fallon aenão naqaella 

O nobre presidente dl' conselho legi~lou je!llilicameote, pb~ase,_ dmglndo con(~a o orador umll ~assa de papel 
011 antes, comprehendeodo a exteosito .do absurdo de tornar SuJo, Já q_utl oil:o podia aer a de Hercales, para nr se " 
o governo compete11te para distinguir títulos commer- comproRJeUia na praça. 
ciaes boo~ dos"máoe, para 'discernir o joio-do trigo, vendo Lê o extr11clo do discurso em que S. Ex. !Ó falia no 
que com e[eito era ama faucçito qn~ o degredan, que o ; pApal sujo : • Foi o commorcio que em '1868 deu 
arFiscava 11 desastres niaiores do que r.~ proviu dos d11 CRiai 70,000:000$ para fazer-se a guerra do Paragnay, que 
preferenci11 dadn ao Sr. visconde de Maná, 81lbia-se com forneceu t11011 e taes recursos ele , etc. • Ora, o orador 
essa esc~paloria : aNão; os outros 'ti talos são as apolices o ada disto contestou. · 
da província do Rio de Janeiro I • A. qoe~tllo é se na praça do Rio· de 1aneiro ha o a não 

E porq11e oito as da Parabyba 't muito papel sqjo. 
Essas foram exclnitlas. P~nsa qne alguma8 outras pro· Pua isto hásta. ler-se a proposta, que diz : « ••• e de 

vinelae acompanham a. Parahyba no valo• de sua~ apolices; outros matos, nll falta daqneUes, que se rep11tem seguros. • 
ella~ · nil.o valem nada e por isto ,entrAm na cat~oria de O governo póde, se passar, a propoat&, aceitar apolices 
p.apel10jo. bilhelee d() tbesouro, ·~letras .de cambio, titulo• do 'CiiYida 



.. 

108 Sessão em 24 de Maio 

que e!tiverem nas car\eiras dos bnncos, porque é e~te o Mas o nobre presidente do conselh11, se as pagar com 
alor · da proposta ; a restricç!Io mental do nobre preai- premio, faz incorrer o &besouro em uma perda que se 

dente do conselho não pó de transmittir-se ao seu successor podia evitar e que nil:o era necessaria, porque S. Ex. com 
qne venha executar a lei, que til.o claramente diz : " ••• e o dar dinheiro caucionando ap.olices,. fazia o maior favor 
outros títulos que se reputem seguros. » São oa titulas que o governo podia fazer. 
commerciaes qoe e!lito nas carteira1. · Qaal é a queixa. do commercio? E' que ainda sobl'e · 

. Se o governo deve tomar .aqoelles tit11los por empres- titulo~ da divida publica fundada e bilhetes do. t~eaooro 
timo e tomar os que se repa tom seguros, suppõe que ha aão se obto:n dinheiro; pois S. Ex., se tem dinheiro, diga: 
títulos não segur!)s, e a lei encarrega-o da selecção dos « Venham receber diebeiro sobre este titulo »; e eolllo 
titolos bons dos máos, porqne se na:o diria : " e outro1 déue sobre cad11 apolice 900$, ficando com margem para 
tilulos commorciaes que eetejam nas carteir~s dos as dep~eciações possíveis. 
bacco~. » · . Mas re1,gatilr apolices acima do par é um·\ infracçlo do 

Mas S. Ex. muito bem notou que as carteiras podem preceito r6galador das apolices entre nós; e de,Pois é um 
ter muito papel Jujo, ·porquanto disse que só os repala- favor iosignific~ote, feito a alguns bancos.com prejuízo de 
dos seguros deviam ser aceitos, incumbindo. assim ao odos 01 possuidores de apolices •. 
governo o exame desses titnlos. Nessa averiguação· o! Nioguem adquiriu direito a receber do governo por Q.llla 
Lilulos solidos são papel limpo; oli que nilo ·silo ·solidoa apolice de 1:000~, valor· nominal, mais de 1:000~, ainda 
silo papel sujo. qae as apolices estejam a·1:200~000. Se o. governo tem 
· Onde, pois, está a oll'eosa feita pelo orador á praça· do meios de· reegatar, manda publicar edilaes sorteando as 
Bio de Janeiro? como é qae um p&l'lamentar, tãó distincto apolicrs. . · · 
nestas lutas, quer tirar partido de uma propooição verda~ Mas o nobre presidente· do conselho vae resgatar a. 
deira, attribuiudo ao orador o ter dilo que todo o papel 1 :O .lO~, vae satisfazer o calculo daquelles que compra-_ 
da praça: do Rio de Janeiro era papel sojo ? Não dbse isto, ram a.polices sem precisar dcllas, contaudÓ que, quando. 

· nem podia dizei-o, tantf? mais ·quanto com isso nada ga. houvesse papel-moeda, seriam resgatildas a 1:040$000. 
ohava a lua argnmenlacão. . Eis aqui o nobre presidente do . conselho fazendo o tbe-

0 nob~e senador, desde que falloiJ a primeira ve1., disse! souro .incorrer em uma perda enorme e fazendo um lavor 
qne fallan para a praça, e o orador não falia para1a praça, pequeno, parci~l, porque só aproveita aos bancos e a mais 
falia para o senado e para o paiz ·; a praça, como parle do ningoem. . 
paiz, o ouvirá. Nilo tem pretenção a diri~ir bancos, não · Se o governo tinha adoptado o expediente de favorecer 
tem o intento de ser caodidatCI á directoria de bancos. .o commercio adiantando dinheiro sobre taes e taes· tilalos, 

O orador aprecia o bom juizo do senado e do· Brasil, porqoe de repente no § 2• accresceatou a allernuiva on 
aprecia o bom j!lizo da praça tambem, como parte do Bra- para resgatar bilhetes e apolices ? Bilb&les ~iro, mas aa 
1il; mu corteja~ a praça é cousa q~e não faz e ainda apolices 'f Qac necessidade houve de incluir o resgate das 
menos injuriai-a. . . apoltces? quam pedia ieto? ! não ser um oa outrobao-

~o § 2• ba esta claasnla : cPode~á lambem o governó qoeiro qne imprudentemente comprou esses titalos e de
emitlir até igual somma de moeda corrente para Ul3smo seja ver-so livres delles sem prejuiz·o, antes com lacro, 
fim (para o fim de adiantar dinheiros sobre poohor de ti- nilo ha quem po~sa pedir esse resgate, que é, portanto, na 
tnlos da divida publica) ou para .resgatar bilhetes do the- opiniilo do· orador, u ~riompbo da espect!Iaçilo sobro o pre 
souro e apolices da divida publica.» rergunte ao nobre ceito da lei. . 
presiqe~le do coliselh'õ: como resgatará esses litalos da di- Entretanto, e nobre presidente do Clloselbo não lhe deq 
vida publica? · _ .. explicr.cão a esse respeito. 

Quanto aos bilhetes,. comprebeode ; acha. até que é ·O nÓbre presidente do conselho Dilo póde directamente 
obrigaç:to do nobre presidente do con~elho fazer o resgate. trocar t~ma apolic.e por menos de l :OOOi$1 p'orqae seria 
O preço do bilhete está estampado nelle, nllo está sujei- repudiar a palavra d!l naçilo ·empenhada nestes tilalos; mas 
to á oscillação.-No dia do ·vencimento, se o !besouro nito lambem n!Io póde dar mais. de um 1:000i$, porqae a lei 
utiv11r quebrado, o bilhete h a de ser pago pelo seu valor. diz que nunca se pague além do preço nominal. Ora, se 
Mas no qne toca ao rllsgate das apolices, ·como b& de S. Ex. respeita como a lei como devo respeitar, nilo dará 
proceder o nobre presidente do conselho? Quer que S. Ex. aos especolàdores am violem acima de-1:000,, e neste 
lhe explique isto ; como vae resgatar as apolices? por que caso .o favor torna-se oominlll, ningnom o qaer.

1 
• 

preço ? abaixo do par o a acima do par? · _ Pois os bancos que eslito urgidos pela necessidade, 
Está visto que, achando-se as apolices a t:OiO~, o hilo de dar por 1:000,. em papel aquillo que compraram 

nobro presidenté do conselho tem de dar por ellas es~a, por 1: OiO~ e que ·elles pódem vender na praça, quando 
qaantia, o qae será um abuso intolernel (apoiados).' A lei queiram, pela mesm11 quantia? De certo qne não. S.ilo 
de 1827, que regula a· materia, diz que em hypotbese fnores mal estudados, eis o qao iseo é. 
nenbama se pagará acima do par e o governo vae pagar Diz o§: 8• " Para antecipar o' resgate dos bilhetes da 
acima do par, a titulo de favor desnecessario aos bancos emissilo espeçial, se ailluirem. ás estações publicas em 

Naoca ae resgata ama apolico sonilo abaixo do par, som ma ·consideravel, o governo fará as operações de ere
comprando-u na praça como qualquer particular; mas, se dito que forem oeceuarias. » Eete paràgrapllo é na vor
olla tem cotação acim111 do par, !az-âe o sorteio e paga-se dado 1ingular I • 
ao par. A lei nilo tomou a responsabilidade desse excesso O goJerno aappõe que a praça nilo qaer dos tacs bilha
de valor, muitas vozes filho doa arliflcios da eapecala2iio •. les, apezar da pilala dourada com aaa tantos por cento de 

'j 
) 
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jaro1, e neue pruupposto diz que, se atlluirem em graode 
somma ás repartições 8scaes em pagamento de impostos, 
lrflará de ver meios de paga·r. Está conhecido . que esse 
e:rpedieole alto vale nada; e por consequencia o nobre ~re
Siaonh do conselho. pede autorisaçllo para esse resgate 
antecipado, lato é, ,para o resgate daqoelles bilhetes qoe 
eltcaderem á somma c:oasideralol que llouver atnuido ás 
eataçiles. llscaee, porque o bilhete que rõr pagar impostos 

. inutiliaa~le. O nobre presidente do conselbo toma a somma 
dos bilhetee.qu• se rõr levando ás repartições, .como tll6'r
mometro, para ver o quo será' do re!to :. ee lôr cooaide
ravel, (J. Ex, dirá: « Os outros ahi vem; eatlto tomemo.e 
pro~idencias ; devo Cazer operações de credito para pagar 
a drflda. » · · · 

que, se •ier~m 110 pagameoto, e8rlio inutilisados e substi• 
tnidoe por papel moeda. No IIm da opera~llo tinha sempre 
25,000:'000&000. . 

A op~raçito de credito para a parta constaata de bilbe: 
tes e papel .moeda que tossem .á~ reparli~ões llscaes Co1 
eecripta na proposta sem se compreheoder o seu valor· 
O ode ida S. Ex. Cazer essa operação? ~andaria lazer em 
Loadres um pequeno eJOprestimo 'l Emittiria · apolic&!· 
desconceituando .os ti talos mais. imporlaales da divida 
publica 'l Faria descer um pouco esses tilulos e incorreria. 
no inconveniente dd immobilisar A parte dos capilaes que 
se empregsssem em apolice!. S. Ex. DilO deve atimitlir a 
emiuão de·apolices senão argido por. dura oeceseidde; 
porque uma apolice quà se lança nll circul.a~lio é 1 :000~ 
que sabe do· commercio para ser immobilisado, 'e ·a queixa 
da praça é qno tud'o está immobilisado · em bilhete~ do 
theaouro ~ apolices da divid~ pablica. 

Supponha-se : se· o 'nobre pre4idenle do conselho re
parte a pro~osla, lança 12,590:000~ em papel 11 

12,1100: 000& em bilhetes.; mas os chefe• das reparti
çilea VIto ·l'Bn~o que os bilhetes atllaem ao pag~mento dos 
impostos e 8. Ex. diz: "Este'termometro me avisa que 
&odes hllo de vir, nilo tenho dinheiro para pagai-os ., 
eatllo procuremos . operações de credito.» leio é uma 
· dispoei~Ao iocompreilensivel. . 

O recurso do papel m•1eda admittida n& P.roposto. 
torna eeteril ~até inconveniente a. autoriaaçlto. para ope-
rações de credito. · . 

Agcira o § 4• (lal'doj : « No· caso da emisslto de que 
falia o § 2•, os juros da divida public~ retirados da eir
colaçito e o Ca()ild e joros pagos pelo3 bancos serão des• 
tioados aos resgates de!le accrescimo do meio circulante. » 
O nobre sen~dor p~la jlr;;vinci.a de Goyaz reparou nesta 
expressão " os juros da divida publica retirados. » . · 

Mas, prescindindo dessa atlluoncia, o nobre presidente 
do conselho deve ter meios para pagar. oa bilhetoii'Dos 
seus prazos. Slo prazo~ curtos ; grande parte desses bi
lhetes, puaados os primtlros quatro mez~s, vencem-se todos 
vs dias : com que meios é nobre pre!ideate do conselho 
oe vae pagar T E' o que compre saber. 

S. Ex. reparou qoe se havia omittido a palavra-tito
los-. Portanto deve-ee ler :-"o; jnros dos· titulos da 
divida p~blica retirado3 da circulação», isto é, no caso de 
resgate, e o cnpilal e jaro~ pagos pelos bance~s (aoa casos 
de emprrstimoa 1 e rito de~linadoa aos resgates dosee 
accrasci~no du meio circulante. Mas a explicaçlto do 

· S. E~. pede operaçõea de credito somente para o cuo 
de resgate antecipado, se os b1lhetu ~·muirem áe eetaçõ~s 
fiscaes; mas, mesmo ao caso do aão atlluirem, elles teem 
de ser pagos em seu vencimento; donde tira meios para 
isto, ao ·estado· em que se acha o tbesouro 'f No estado 

· actual em que o nobre presid@cte do cooselho tem atiia
gi~o á so.~ma do ·que jióde obter, porque não póde, sem 
crune'f lançar mais dos 20,000:000,& da lei du 1871 e 
8,000:000& .da lei do orçamento .. como 6 que S. Ex. h~ 
de pagar esses bilhetes quand<1 vterem á cobrança ? ' 

P~rà essa obrigaçllo addiciooal dos bilhetes que aão pa
garem impnstos e que deveriio ser pagos no eeu leocimeotv, 
S. ~x. oito tem meloa; logo, S • .l!x. devia t~r operafiJes do 
credtto para .ambas :1s hypotbeses, quer. pari' o caso do 
atllueu cia dos bilhetes ás repartições fiscaes, quer para o 
pagamento delles. 

Mas e~san operaçõas de credito revelam o poaco e!tado 
da materia. · 

.Se o governo aio qaizesse papel-moeda em caso algam 
e laaçaue aa circulacão uma somma conaidernel de 
bilhetes dessa nova ~specie, úevia ser logo maoido de 
l~c:oldade para u~a operação de credito, como S. Ex. 
&Ioda tem A respe1to dos billletes da aritiga emissão. 

E' oma divida contrahída, o gnerno deve tor meios do 
lazer lace ao seu ~agamonto. · . · · 

oohre presidente do couselbo oitl) foi a;tiefatcria, por
que a proposta em divor~os paragraphos tem sempre dis
tinguido doe titulo3 da divida publica os bilhetes do 
tbesouro, comquanto em 11m i!entido geral o bilhete do 
thesonro seja tambem nm litnlo de divi14,, c Cl é iacontes
lnelmenl~. A propost:1 disliogue; eenãD v•j~~o,ee; (l•do): 
" o governo é aotorisad~ a emittir 21>,000:000111$' para 
auxiliar os bancos de deposi~o sob a garantia do litalos 
da divida publica rondada, da bilhetes do theeouro da 
aclaa.l divida tluctnante e do outros títulos e~guroe. Pode
rá bmbem o gonr~o emittir até igual somma de mo~da 
corrente para o mosmu fim o ~ob as mesma' garantias ou 
para r~sgatar bilhetes do thesouro e apolices da divida 
publice. " Sa S. Ex. qu·hesse,. po·dil\ ter empregado 
1\ expres9ilo -titulo! da divida publica rtiodad~~o ·e nuctu
ante. Mas nltt1 empregou no prim;iro paragraph'>. a 
terminologi11 ordin~ria que dielingue o titulo da ~ivida 
publica do bilhete do tbesauro. Mas, com a corrêcçito que 
fez no p11ragrapllo, diz : «Os joroa doe títulos da divida 
publica • e declarou .em respoeta ao nobre senador por 
Goyaz qae comprehenJia ahi os juros dos bilhetea do 
theeouro. · · 

Mas esta faculdade de operações de credita aqai é lli, 
logo qoe o nobre presidente do con!elbo aceita o p11pel. 
mo~da. Se S.· Ex. tivesse horror do mon!tro, devera em
penhar ,lodos. oa rçcureos para nllo emitlir senllo os bi
lhete~ ; q~as ee lança indift'erentemente 25;000: 000& seja 
de h~lheles, seja de papel IJ!Oed·a, . entilo, a querer tentar 
a emualo dos bilhetes, emitia· t 21 11~0: OOOJ) de bilhetes 

Se o gGveroo resgatar bilhetes do lhe!ouro ou apolice8, 
os juros destes tilulos reservam-se para extinguir o meio 
circo) ao te. Mas os títulos de que C alia a propos~a.. ii !to u 
apolices, e, poil, os bilhetes parece nlto e!tar compn
hendidos nella, á vista da redaccilo do § 4. • . . 

Uma queeti!o .levantou o n~bre senador per.· Goyaz 
muito importante para o debate. F.oi a respeito do prazo. 
àa au torluçlio. · 
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A reeposta do nobre presidente do conselho A objecção 
do Sr. Silveira da Moita foi (lenão): 

" A falta de prazo fixado para expirarem 11! antorisll
ções do que se trata, outra 'obj~cçilo do nobre senador por 
Goyaz, não é motivo para emendar o projecto, porque a 
natoreza das cous•u estabelece esse prazo falt11. A.a aoto
rbações são dadas para atalhar o desenvolvimento 'dll crise 
acto a!; de duas cousas uma: on se esgotam os meios que 
dá o projecto e ent1to expiram pelo ·seu uso as antorisa
ções, ou a crise SA resolve mais 'premptameote e o governo 
ficará inbibido ds utilisar-se de · meios que lhe Coram 
concedidos. para fins que estilo preenchidoe .. 

Esta explicação nilo é satisCatoria e a abjecção do no
hre senador por Goyaz permanece intacta. Uma pro: 
videncia destl\s nnnca póde ser desacompanhada de uma 
limitação. · 

O orador distiogoe a autori~açilo pna émiUir bilhete! 
da do papel-moeda. Se o nobre presidente do conselho 
adoptar, como crê que adopta, o papel-moe!la, o ümile 
está mHrcado pela quantidade e oilo pela nataroza das cou
sas, porqoe não podondo emiltir mais do que 211,í)OO:OOO!ll, 
logo quB exceder essa quantia, torna-!e réo.,.do crime de 
moeda Cal~a. 

Mas, 'se se trata da 13miesão de bilhete~, não, porque: 
S. Ex. póde emitlir os 211,000:000,, ir'pagando e subeti-: 
tuindo, a gyrar eternamente nos limites da concessão. · i 

A. natureza daa cous&e podia ser resposta, se a autoriea-! 
ção fosse só de papel-moed9, porque não póde estender-se: 
além dos !11.000:000$ e porque o papel-moeda nilo tem: 
prazo certo. de pag~mepto. Este papel-mo~coda 'f~e circo-! 
lar com o antigo, não tem prazo flxD para o· SPU resgate. 1 
Portanto, o limite está' na qu~ntidade que o ·governo é: 
autorisado a lançar. Mas com os bilhetes do thesouro;: 
sempre que nilo bouver um prazo, ellM !e ·succeder1to, re
Dovando a operação con~taotemente. O que a<:ontece hoje 
com .os bilhetes antigos 't 

Algum ~ia :e aobre prosidento do coneelho mandou ex
cluir do thesouro a quem lhe leva dinheiro para receber 
bilhetes 'l Nnnea; e é o qae ba de Bconter.er com isto. 

Jfl que se traia de uma autori~nçlto especial, era pre
ciso .que o nobre presidente do cooselho· marcasse um 
prazo e o devia C11Zer. 

O orador .; con~rario ao recurso do pape!-.moeda, mae, 
ser adoptado como foi ,Pelo nobre presidente do conselho, 
devia marcar u111 limite para a sua extincç1to. 

I 
posta. S. Ex. de!11aron que o orador .dissera que o ,.,.,.,_ 
no tinba no thesouro uma olllcioa · de concertar JIUicos 
quebrados. Não disse tal. · 

Disse que no tbes~uro tinba o governo levantado uma 
olllcina de concertar bancos. Não podia concertar os que
brados, porque estes pertencem 110s tribuofts; o 'Nacional 
eal!l sujeito á acção judicial, a ca,& Maaá idem, o 'Ba11co 
Allemito idem.' Destes oito podia lallar; o governo Dilo 
concerta o que está inotilisado, pretende concertar aquelles 
que quebrarão, se porventura nllo tiverem auxilio. 

Foi neste sentido que disse qae ha no tl;eeoaro 'Uma 
olllcina de coneertar bancos. E pergunta "P nobre ,prelit
deate do conselho.: ha eu alo? O qa8' Caz S. Ex. 'sea1lo 
receber pedidos de anxilios 'I 

Porque 't Para os bancos nilo quebrarem, para 01 ~ou
certar, emquanto ·podel!l I!Br concertados. Portanto, di-
tiaguiu b!m en~re o 6stado de om haoco Qlltiprect.a de 
auxilio .e o de um banl)p qoe está quebr11do, e ,é o nobre 
senador qne não teve riiZ!o para fazer um cavallo •e 
ba&alha tilo grande daquella expreaello. · 

Neste p.ooto, e corroborando o que diue a respeito de 
ti!ulo! depreciados, cita o parecer do~ credores · syndi
caDIII !fo BAnco Nacional ,(lendo) : 

c Tendo procurado dar ás cauções, que garantem a· 
realisação dess• importante part~ do activo do bancP, .o 
Qlerecimento, se n1to exacto, ào menos app~oximado, tao
do-se l!m attenção o estado de depreci~ção a qae,. por 
cauea das circumstancias de nossa praça, teem chegado 
ultimamente os Litulos das differeotes comp"ohiaa, ainda 
assim Cormamo! a convicção de que, qualqner qne ~eju. a 
redacção razoavel, ·proveniente da· Cal h ou d~preciaçilo di'! 
garantias prestadas pelos deve1lor~s. do Banco,· os fundos 
actuaes do activo deete são bastantes, etc. • 

Asirim este exame demonstra que ha nas carteiras pa
pel depreci~do. Se o gaverno rosee pre~tar auxilio a esse 
banco,· recebendo lit.es ti tolos que os syadicllotee dechram 
poucos segaros, acções de comp11nhias imprudentes, etc~·' 
não receberia papel sujo ' · 

Voltando aos bancos ·concertados, a sna expressão é 
verdadeira na extensão da palu.vra. O que pod'eria dizer 
era que mnitos desses bancos. estllVam quebrados e 011 
Cactos mostrarão que o estavam desde·' o principio d~ 
anno. Segando a m1rcha que .. ,lles levavam, era im·pos
sivel A reshtencia; esta catastrophe acontecia inevitll'1't!•
mente .i mas o governo está apenas concertando aqaelles 
que preeuooe serem snsceptiveis de concerto. 

O nobre relator dll. c.ommissão diue qoe a emenda qan 
o orador olferecen trazia ama modificaçilo aas .tuas opi-
~~~ . . 

Qoando cm 1867 o parlamento concedeo no governo a 
racohiade de emillir até 60,000:000$ de papel para a 
suorra do Paragnayo declarou em nm dos artrgos da lei 
qu.e apenas cessasse a gaorra, no orçamento ~e votasse 
quantia deetinada ao seu resgate. . 

Ao menos rendeu-ee homenagem ao principio e deu-~e 
uma prova de horror ao papel-moeda. Mas eeb. medida é 
deeacompanhada de qualquer cautela, oilo ha provide~ci&. 
een:io qoanto ao~ jares dr.s npolices que se reegat11rem, 
que hilo de ser muito poucas oo talvez neuhuml\1 porque 
está certo de que o nobre presidente do con~elho nilo ha 
de cahir em re~gatn.r apolicee a 1:0.i0:$000. 

A. emenda, em cuja passagem n1to tem o menor inte ... 
resse, dá ao governo !11,000: 0001 para resgate da di,dda · 
Jluctuante e adiantamentos .sobre apolices. 

Escapou ao orador ao diecono da eessilo dft 21, uma 
expressilo, que !oi outro ca.vallo de bAtalha do honrado 
relator da commiesito qlie de a seu parecer sobre e.sta pro-

Ora, se a divida Jloc~uaute é de 20,000:000,'1!, fie11 o 
governo com 11',000:0001 para os adianhm!ÍnLos. E' nade. 

T<~lera. osse expediente, visto como ~alie qno é o qlle está 
o governo praticando; mas limita-o a eesa pequena quan
tia, porque, se as crises sil:o panicos, oito exigem •enormes 
despendios, m~s se sito verdadeiras quebras, nilo ha go-
verno nenhnm que possa sanai-as. · · 

Em 1826. na grando 'crise que se maoiCestou em Lon
drea, gue !oi eoml\&rada .ao &erremolo de Lieboa e .que an ... 
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easto11 e abalou toda popnlaç!o, em que consiatia o re
media? O governo daa ao banco autorisação para adianhr 

·até tres miiiÍiies sterlinoa sobre mercadorias, de que ape
ou empregou 400,00~ e Isto baatou para reuabelecer-so 
a tranqnillidade. Era uoi grande paoico e remediou-se 
com expedientes. 

. Bm !8117 bouve ordem para sa eatender a emiulo até 
i,OOO,OOO e ea1a ordem niio foi executai!~ -aenllo ató a 
importaricia de 900,000. Em 1866 ampliou-se lambem 
a emisello do líaoco, de que nil:o ae fez aeo. e poz termo a 
crise. · · 
• Ora, ae a propo«ta mesmo declara que 11ilo ha senllo 
am .pãnico, o governo não tem nece!sidaciP, di! fa~er-ae em 
dinheiro para habilitar os bancos a pagar a todos os depo
aitnnlel, bto ailo é panico ; é qaabra real doa bancos 
por sua' imprudenr.ia, pela qual o gonrno não póde ser 
responsavel. Na:o ha Plnico, ba liquidaçilo a cargo do 
&besouro. · 

Conjecture o 1enado o que hanria, ee eata natorisa~ão 
li•ease paseado precipitadamente. Se a c~sa Manã pedisse 
auxilio, uma boa parte daBee emprestimo seria para alia. 
se· eat.\ medida fosse votada com antecipaçilo, o Banco Na
cional teria auxilio, e o governo se quizesse saldar e li
quidar cásas imprestavei8, niio podia achar meios new 
recursos para fazei-o. · 

Não se trata, porlanJ.o, de um panico, mu sim de -uma 
verdadeira liquidaÇão, o liquidaçllo forçada por elfBito da 
má direoclio dos ·baocoa. 

existia em 186 { e lambem quebraria, se o governo nlo 
roaee em seu soccorro. 

Se o governo podeue boje, como aconaelba um artigo 
'do.Jor~&cd, crear um banco de emiullo importante como 
era o Banco do Brasil em 1864, e se o mandane aoccor
rer a praça como o Banco do Brasil soccorreu naqueila 
época, o novo banco bavia de quebrar como quebraria 
aquelle, se nlo fosse o curso forçado de eaaa notas. A· res
ponsabilidade do governo. então. seria immeosa, como 
está .seodo relalivameote ao Banco do Brasil, porque aa 
notas deste banco eatilo a cargo do !besouro, são papel-

· moeda. 
E ·na Ioglaterr11 acontece isso? Não acontece, porque; 

como bem disse o nobre senador pelo Maranhão; lá os . 
commerciante~ fte auxiliam, o commercio solido susten
ta-se; o mais .quebra. Pois houve jã na Inglaterra crise 
que nilo fosse acompanhada de uma série infinita de 
qaehraa ? Ha moitas qaebras e nunca nioguum se julgou 
autorisado a concertar improdencias. As imprudencias e 
os abaeos oão se concertam, mos o commercio não encon-
tra na emissão do banco algum favor. · 

E, p_ois, qaando o nobre senador di:.~ : '«O -governo in
tervem porque niio ba bai!COS », não compreheode bem o 
-dcance d~s ta proposição, porqae a experieocia mostrou 
qae aquollo favor foi um gre.nde sacrificio : o Baoco do 
Br.uil sacrificou-se, foi a ·ém de lodos os limites e oa 
outros bancos e muitos negocia ates quebraram, assim 
como elle mesmo quebraria, repele o orador. se o gover11o 
não fosse em tell socc.orro. Quer S. E:t. r~pelir as meamas 
séenu T N4o ; porque enlilo apvetla para a e:a:istencia de 
um banco de emi!slo, como rel!lodio supremo para crises 
deu& ordem ? · 

O nobre preaidenle do conselho nem sabe, conforma a aiJa 
decla.ração, se a quantia da proposta chega para. isso. Se 
foiSe allivio ou r6medio contra um panico, não lioba que 
medir a quantidade furnecida para aocéorro, baatna ·qual
quer auxilio ;• maa oito ba auxilio que baste para pagar· 
tpdoa os depositos. . Dizia o finado senador Vasconcelloe que o partido que 
' o nobre presidente do conselbo tem dito, assim como, o &Jle ultimamente seguia era o do regreaso contra 01 dea
nobre senador pelo Rio de Janeiro relator da com missão, a,linos do ·pauado, poid a ral&a de bancos de emis&Ào no Rio 
que em 18U 0 governo fez maia do que .dilse. o orador, d,11 Janeiro presentemente é um protesto contra oa desatinos
• ollo dispensou só. na lei : oito den dinheiro, é verdade, ® passado qae eat&mos u:piando. Ém nossa praca oito se 
mas fez favores importantes, como foi· a emissão do. tri(l,lo tem podido manter baocoa do emissão; qaàntoa âe estabe
e o curso forçado.» Tud~ ialo é dis~ensa de lei; foi o que leç~~.m bão de cahir, e Bgora a resarreição de um eeria im
o orador disae, dispensou àa lei, maa nilo se julgou auto- ~o uivei em presença doa 1 88,000:000& que já existem. 
risldo a intervir nos negocioa doa baocoa dando dinheiro. de papel moeda e dos 211,000:000.5 que o nobre presi-

Dlaae, porém, o nobre rellllor da commiaaito, com muita dente do conselho vae lançar na circulação. 
empbase e tem dilo o nobre presidente do eonaelbo: • Pois Eotrelanto S. Ex. diz: • Como nllo b4 um banco de 
se hoje nil:~ temos um banco como hnia em 18U,e ases eiJli&alloi uja o govereo banqueiro ; como alo ba bancos 
fnores que fez o Banco do Bruil deve. fazer o governo. ® emisello, seja o governo concerhdor de bancos 1 ,. 
Nilo, a eonaequencia é errouea, é fallissima. · Em uma cidade opaleola como é Hamburgo, onde nlci ba 

Pergunta ao nobre pre~i~ente do co.nselho : esse.· favor 81Dissllo de IJ,Ualidaãe alguma, como se remedeiam· as crisea 
que o governo fez a.o· Bànco do Brasit consentindo a emissão QOmmerciaea ? q Rio de Janeiro acba•se no caso da Ham
do triplo e o curso. forçado ci que signifi.ca .? Significou ~rgo, não l_em bancos de circnlaçilo; viva do credito 'fea,l ,. 
concerto de. bancos, concerto de finanças. oa importou a c.omo ahi ae •ive, cohiba-se a má fé, a eapeculaçilo, que 08 
perda do credito.? . . negociantes sérios irão por diante. N<io ae pó de coucer-

Foi um fnor muito mal feito. Unia um banco de &ar desastres com o remedio de um banco de emlssilo im
. circalaçilo, eese banco teve autorisagllo, com di1pensa · na pos~ivel de estabelecer-se prosentemen&ll no Rio de Janeiro. 
lei, pare. emillir alé ao triplo, teve a vantagem do curso o Sr. ViBconde de !tabornby propoz em 1858 a ereaçiio 
orçado e não remediou o mal. · de orn b11nco de em1ssit~, quando 11pcnu baTia n& cir-

0. orador diz maia: se hoje o governo tivesse um banco culação · !!0,000:000$ metalicos, mas bojo seria ama 
como o era o do Brasil, baviu. de reptilir-se a mesma loucura, se o nobre· preaidente do con!elho · (aliasse seria
acena ; logo esse remedio heroico que os nobrea senadores mente em banco de emissão, quando não ba ama moeda 
nlo ceuam de indiear--u11,1 banco de emissilQ-pata .de onro na clrcalaçito nem póde haver, Onde nãa 0 ha. 
es&às crise•, oito tem procedencia, P,Or~ue ese~ banco - EI-Rel o perde • 

. ' .. . ' . . 
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O paiz ee tem mostràdo inca.p~z dw ter bancos de cir- O orador aguarda as explicaçiles do nobre preaidente 

cnlaçilo, parque as directorias abn!am, tratam de loca- do conselho. . . · 
pletar:.se. · · Não qaer voltar &o incidente miaer&ndo dai camhiaes; 

Dahi nilo ae seguft que passe· pa~a o gon~no a racalda- lembrará, porém, ao nobre presidente do conselho que nilo 
de de concertar bancos,· teoria que o orador bem deno- foi severo ,de mais, limitou-se a dizer o qa&' quadrava .ao 
minou-teoria socialist~. caso; não oegoa os. me ritos e servlçoa pr~stados e que 

O nobre Jenador pelo Rio de Janeiro parece que niio póde ainda preatar o diotineto valido, Dilo nega isto ; o 
COI!Iprehenden bem o que o orador disso, quando ch~mou qoé diz é que 'elle causou ilo Eatado · (ba muito .tempo .·é 
a essa medida de socialiamo •. Niio a c!taruoa já o petro- elle pesado no Eslàdo) enorme prejuízo, e agor'a moatrou 
lismo qne nasce do socialismo, mas a base, a natorezà do qne não er11. digno da conflaoca que nelle depositava .o 
eocialis111o é esta : é ptnsar-se que o governo é uma eo- nobrfl presidente do conselho:, · . 
!idade que está na~ circurnatanciae de distribuir favoro ás o nobre presidente du conselho é que p6de ser acéu--
custa doa membros da saciedade. i aado de. eer benigoo de mais." . · · 

Os subditoe ,de nm Est~do silo obrigados'. a pagar impos Que o orador f'!isse severo, tem ama explica~lo ; mas 
tos para as necessidades publicas ; o &ssim a parte qne q~e o ·nobre senador fone ltenignc, qaando confesaa que 
eahe de!te limite e e~tra nos favores é socialismo. . fot condescendente, quando nll:o pó de nagar qae· houve uoi 

O governo deve !er pobre; o gnGrno é o administrador· abuso de con61lo911, e todavia vem tecer elogios perante o 
de uma grande fazenda. • • • vá, sem malicia. i!- expresell:o, senado ao individuo qoe c~ usou tamanha perda· ao Eatado, 
porque. na verdr.de isto é uma fei\oria hojé, accreacenta o ou pó de causar; isto é que não 'se comprehende. 
orador. · · Vê, porém, que ha um calculo, muito tacil para serenar 

O governo é o àdministrador de uma grande fl\zenda, os animos. Ho.ntem leu no Jorflal do Coínmercio àm artigo 
niio póde gaeta.r .6eailo na razão do dinheiro que lhe der muito apropri11do: Dividia a importancia das :f. 756,000 
o dono da casa, n!io pó de gã.st>~.r além ; e, portanto, oito pelos habitantes do paiz (para isso ao meno4 servem os 
tem ootro recurso para fazer ao despeza.s do Estado senão trabalhos de estatística do governo) e diz qoe acboa· na 
o obolo que· ee pede ao contribuinte. Quanto á beneflcencia, soa aritllmotica que esta quantia diatrilinida ·por todos 
a favores, a uaçitD que os faça, o governo não. Sae da fnz tocar ao orador SOO re. e portanto cabe ao governo · 
aua posição. natural, qoando se quer metter a· concertar 3!1ilí00. Ora, quando o gover11o apenaa perde · 3~500 na 
bancos, a fuer favores a bancos. traosacçiles de Maná e o orador que impugna .estas opera-

Quando se liquidar a historia dos auxílios, ver-se-ha ções perde apenas .SOO ra. pára que discntil·asl E di11e 
como se houve oelles o nobre presidente do conselho o nobre presldeute do.conselho que o nível da moralidade. 
(apoiado•). Não está isto na espbera dé S. E-x. O fim do o !to tem deacidô I · · · · 
golerno é a segurança intern"a. e externa, e segura oca in- A. eeasibilidade e~lá. lllllbotada e DitO encontra DOS 
terna Dilo ha, porque hQje os salteadores acommettem ae A.nnaes do parlamento d~e tempos mais cbegad~u, um facto 
cas11s á mll.o armada. . gnal ao de que deu exemplo o nobre preaidente do con-

.Mas dizem «Se é a&sim, porque ·daes 25,000:000!1) ?. 5elho. . 
O. orador já disee, até 20,000:000& é pagamento da di- O orador está ha muitos aooos no parlamento· a assistir 
vida, e CJDII.aito aos 5,000:000~ eeria um peq11eno re1nedio discnaeões ,i~J!I\Pfl&ntes, tomando parte em muitaa dellas, 
para um panico, se panico existir. O qne qoer é negar mas no11ca vrtrum facto como este; .e a coosola211.o é qae 
ao gnerno a f&coldade de, a prelexlo do crise, incom· cad.a um perde oisto lipenas SOO rs., como se ea medisse, 
bir-se da liquidação daa casas. . a.n1kol a. honra. e a·digaidade da na~ilo e a de aeus admi-

Disee S. Ex. e disse bem : « A. reorganisão doa ba.ncoe orstradorea. (Muito bem I Muito bem /), : · 
nlo póde eer obra para este momento ; o projecto do Ficou adiada a disellssilo pela hora 
Sr. Inhomirim nil.o póde ser discutido. agora. » E' certo ' ' 
isto; mas qnizera que o nobre presidente do conselho pro- O. S!l. PIIESIDB!ITB deu para ordem do dia de iii : 
feriue 'ba maia tompo o palnra qne condemnA o regimen A. mesma jã desisDa.da. 
doe bancos, como condarnnon agora, reconhecendo.qne Levantou-se t. seesito ás 4 horas da tarde. 
eese mal 6Ó podia ser atalbadu efficazmeote reconside-
rando-se a organisacito doe bancon, e afiançando ao 
s~nado que tem isso ein vista; mas não tem, quer aómente 
já este meio, deixando os b&ncos entreguds á sna sorte. 
Tal é a doutrina qae o nobre presidente do c~nselho tem 
assoalhado até h~je-que niio pôde entrar· no con~eci
menlo do procedimento dos banco~, porqne seria ist'l nma 
tut~lla, quando a tutella é qae move o nobre presidente 
do conselho. · 

O juiz d6 orjlhilos desta cíd11de costuma de ·vez 'em 
quando nrvorar um bomem cm tutor do orphiios desvali• 
dos, e por signallbe teew dado bom má~ pago os \aes ln
tores; o Mbre llresidcnte do cousulbo está rodeado ds· uma 
uiobada de pupíllos, qno hão de comprometM-o aioda m~~ois 
do que o comprometteo o seu iuclyto e inlimo amigo o 
Sr. visconde de Manã. · 

' . 
EM !IS DE MAIO DE 1875 

PIIESIDBIICU, DO SI\. VISCO!IBB DB HIIU.t.I\T 

Summarlo~-Exl>sDtBIITB.·-Pareceree da commia
eiio de fazenda.-Diecarao e requerimento do Sr. Fi
gueira de Mello.-01\DB~I no niA.-Emiesão de bitbetes 
tio thesonro.-Di6Cbr8os dos Srs. visconde do Rio 
Branco, MBridos de Almeida e F. Octaviano.-Vota~ão 
d~> p ropoeta. 

A.' s 11 horas da,' manh!t, íet~se a chamada. e acha
ram-se presente& 30 Sra. eenlldoru, a eaber : ,iecondll 
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de Jagaary, A.lmeida ~ A.lbuqaerqae, barllo de MamaÍI· 
gaape, Crnz Machado, .bar&o de Cotegipe, Jobim, YÍS· 
conde · do Bom Retiro, Barros Barreto, Mondei de Al
meida, Chicborro; Godoy, ·Vi~eonde de Ca•av~llu, Yi•cnnde 
de NiLherohy, •iaeonde do Rio Grande, Yiaconde.de Abaeté, 
Dioiz, Figueira de Mello, barlo de Co\margos, 'barlo de 
Laguna, 811Ve1ra Lobo·, .visconde de Mariliha, J.aguaribe, 
Zacarias, 11 •. Octaviano, Teixeira Junior, bar4o d4 .Pira
pama, visconde do Rio Braocp, Paea de _.endonça, .daq11a 
de Caxiaa e lUDIJUelra. · . 

Companceram depoia os Sra. .Jilarqaez de S. Vicente, 
Siuimbú, Diaa de Carvalho, Anl!o, visconde de lohomerim, 

· Ribeiro da Lur, Nonea Gonçalves, .Fernandes da Cunha, 
Ucb6a · Ca~alcaoli; P~ranaguá, Leililo da Cunha, Saraha 
e· Silnlr& ~a Moua. · 

· · Deili:a11sm de ·comparecer com caa•a participada os 
Sra. conde de Raepeody, Ji'irmioo, Paula Pe1soa, Cu11ha 
Figueiredo, Nabaco, Pompeu e •iaconde de Camaragibe. 

Deixaram de ·comparecer !em causa participada 0.11. 

Sre. barlo de Maroim, barlo de-Soaza Q2eiroz, Vieira da 
Silu e visconde de Sausana. 

O Sa. PIBSIDBftrB abria a aesa!o. 
· Lea~se a acti da .aasaAo antecedente, e, n!o havendo 
quem eobre 11la flzeue obeervAçiles, deu-se por approvada. 

O Sr. t• secret:uio deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
. ' 

Offtcici de lO do. corrente do . minhterio da guerra, re-
mettendci .110 exemplAres o:;oa formolarios approvados polo 
decreto n(ll911 do t • dó corrente, para o aerviço das 
junta. ~~~ parochia o revie!" • .;.;..A distribuir. · 

Dooa ditoe de ~U do corrente do t• eecretario. da ca
mau doa Sra. depotados, remellendo ae eegaiatea pro-
poeiçllel : , • 

A.· astembléa geral resolve : 
A.rligo unico. Fica ~~~orisado o governo pa~!' conceder 

melhoramento. de . rerorm& ao 1 o cirorgi!o tenente reror
madci Manoel. Aotoriio alagalhiifll Cahet com os venci
mentol da patente de tenente, marc,doe D& tabellà em 
vigor ; ret.!l&'adu as dispoaiçllee em contrario. 

PUICIIII 111. 00018810 DI J.lDII.D.l · 

Patri"'o•io d1 eamnr11 m1.1nidp11l 111 .,;1111 1111 l~r11 da 
Sanl' AllllCI. 

A. propoaiçllo dll c&mára doe deputado• a 5ll de U de 
A.goato de UI7S diapllil que caa ·terraa•doa eaeapell&doa de 
S!a&' Anua doe Olbcie d' A.ga& e Saa&& Barbara, aa provln
cia da ll&hi&, formarlo . parle do patriínouio da c&mára 
mllaicipal da vill& da Feira de Saat' A.aaa da meema pro
víncia, desligados aaalra. do·s proprioa ·a.aclouae1, a q111 
acta&IDàente pertencem. • . · . . 

A.' .el&a proposlç!o v~m janto um o.~cio .da pre1ideocfa· 
da B~bia em da&a de 16 de Setembro de 1871, acompa ... 
nbado de outro do jair. de direito da 'comarca d,. Feir~. de 
San~ Aaoa, prestando e obre o .assampto ·as in(ormaçê'el 
e:rigldAs em aviso do ministerio do lmperici, ·com d&ta de 
20 de Selembro de 1870 ... em coosequericia de requiaiçll:o 
da camara dos dflputad~s. · · 

As informaçiiils do juiz de direito, ;a que ae reporta a 
preaideocia, lilnitaui-:se a demonstrar' aa 'notagene ,que · 
hito de pr~vir á camarà municipal e au publico da adopçlo 
da medida ·proposta. · · . 

A commisllilo de fazenda, porém, entende que esaaa ia-. 
formações nll:o a!o safftcientes, e por iuo requer que se pe-
çam DOVIIS1 em que ae declare : · 

1• Qoal a extenaito e nlor daa terras ou patrlmonio 
que ae pretende doar. . . . 

i• ·Qual a renda annual pro•eniente de ró roa ou arrea-
dameatoe . doa terreno•. · , 

Sala da~ ·commiulles,·2( da Maio de 1.8711.-Bcrio 
dt Co,•gips.- fllconde de.· liiiÍOmsrim.- I. J. ra~rirl 
Junior. · · 

Âl propoaiçllea da camara dos deputados na. 11 e ,(88 
de 27 de Janbo e 13 de Setembr.o de 18'73 ,aotoria&m 'O 
gonrno a ;()".aceder J~ençlo de direitos , de imporLaçilo ,ou 
de qaae.11qaer oatrat,"xas áa materiaa primà•, · machi
niamoe etc. á empreu que se orga11isar para & Ulomiaa.• 
çlto a ga& o'. cidade da_,Victorja, provjneia do .Espirita 
S&oto ;, e bem auim ,á fabrica de &eci4,os e flaçilo d.e . Mas
ca.renblw& lrm!o,l·.em Minas Geraea. 

A. commias!o ·de •fazend&, par& poder •r parecer, pre
ciea e requer qae •e peçam informaçilel ao gonrnó. 

Piço da e&mara doa depatlldos,· 11m U de M&io .de 
18711.-Ma•oal #'rtJilCiiCO Corr,,, presidente • .....; Dalfo!&o_ 
Pilllaeiro·tle Ulh~a Cilllril, t• secretario. -Joio Jtnllllcio · 
Pm1ira tle Aguiar, t• secretario. 

A. ;1\l~embléa geral r~solve : 
Sala du commiaaaee, ti de Maie~' ·de 18711 • ..;,.Barllo 

de Coligip•.-fjrconde da lllTtomerim, -1. J. Taí~eirll 
Ju11for, · · · A.rt. ·1~· F'ica dlspeoudo o lapso de tempo em que in

correu ·D. ·Antonia Caadida de Oliveira ·JIIontaary, para o 
llm ·de perceber, o meio ao Ido de aeu finado marido o ai· 
feres ·r&formado J114rcos &Dtonio de !zeredo Coutinho Rll· 
mos llontsary. · . . 

A.rt. t.• Revogam-se aa dispodçllea em contrArio. 

; O Sa. Pa~s~DBIITB :....:.Segue-ao a apreselltllçlo .de, pro
l ectoa ode le1, lodLcaçilee e. requerimentos. . · 

O Sa~ FlaUBIU. DI MBLLO :-Peço a pal&tra. 
O Sa. PIBSIDBftTB :....,.;Tém & palavra o .nobre senador.· 

Paço da camara dos deputados, eni U de Maio de 
18 o Sr. Plrroelra de Helio s -Sr. preti-

711.-. Manoei· l'raiiCÍICO Corr4a. ;-presid~nte. -:- Dei· den&e, em Lodos. 01 tempos ·a estatística roi o meio de . 
~=: Pinheiro. de Ulhda Cintr: • 1• eec~etuio •- Jo4o conbecer 05 factos, que a e pusam na' sociedade, concre-

encio P~rre•ra . de Agula~, 2 .llecrelarJo. tando-oa, po~ aaaim dizer, em oamer~a, de modo que por 
F~ram hdos, ,poaLQs . em. dlsq~fsilo 1 approvadoa o a re- . elles se , poaaa .. conhecer l)ual .a lei. que &em . dirirido a 

quer1mentoe otl'erecidoa nos ·•~saiotes · ., sociedade em eeus dinuo.s' aétoa ou e'folu~il~s. ' . 
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A eatatiatica 'policial e judiciaria doa. çrimes, que a e 
commettem, foi sempre considerada como am meio de co~he

. eer qual a moralidade n:iateate, em · certo e determtado 
paiz, qual a repreaalo dos crimes commeltidos, ~a por 
outra férma qual a acçlo. das leis e du autondades 
policiaea e j adiciarlu, alim diÍ os previnir, reprimir e 

· lmpos,ivel era saber-se de. am anno pa~a ~atro ·se 01 
crime• (inbam oo nilo augmenlado oo Impetio; 111 as aaw 
toridades tinham aido mais oa menos· acliY&I em perae
gail·o• ; e ae os jurados eram mal• oa menoe leveros aa• 
suas decisiles ele. · 

Eete iocionYdniante, por6m, foi ·remnido ainda pelos 
a ris. t•. 2• e 3• do decreto n. 31S71 de S O de Dezembro 
de 1861S. ·No seu ar&. 1• determina· se. 

punir. ~ · · 
Bm 1884 am aviso do gonrao imperial recoahecea 

eata aece11idade e procurou obter. loformaçilll regalare~ 
da crimlaalidade ao paiz. 

• A estalislica policial e judiciaria versará nlo sobre 
o aoao ahimameale findo como até. agora, ·mas . aobre o 
peilallimo aaoo, de modo que baj a sempre o e1paço de 
am anuo para a· collacçiio dos Cactos e Cormaçllo da eata
tislica de cad11 anuo. » 

Peço liceaça ao aeaado para ler eue avi1o,· •~pedido 
pelo miaietro da justiça de eallo, o S~ .. Aarehano de 
Soa&a Oliveira Coutiaho, ao chefe de pohcta da C4rte ·" :« .A.aaim· (cootinúa o meàmo decreto) a eataliatiea do 

anao.de 1861S será liqnidada em ·lodo o 'aaoo de 1866, . 
par11 aer orgAoisada·e apresentada no anno'de 1867;» 

a todo• oa presidente• da próviacia,' . . 
« Seado de ablolala aeceuidade a organisaçilo de uma 

e1tati•lica doa crime• perpetrados oeste l10perio, àlé para 
qae chegue ao· coahecimeoto da auembléa geral e poua 
esta fazer leis adeq.aadas ao· estado de civ!liaaçiio e mor~
lidade do mesmo lmperio : ordena a regencia, em nome 
do Imperador, o Sr. D. Pedro U, qae Vm., exigindo dos 
respectivos juizes, envie a esta secretaria de Estado dos 
oegocio• da jastlca, de sela em seis mezea, infallivelmente, 
am mappa de tod'oa os crimes commeUidoa nesta província, 
com eapecilicada declaraçilo itoa nomes d.oa ae~a aalor~a e 
complic~a, ~e livres ela escravos, aaas natar~hdadea, t~a-

. des, empregos oa genero • dE vida; e das ctrcamslanctas 
aggravaolea oa allenaaates, qae tiverem occorrido no mo
mento de. taea crimes ss perpetrarem ; esperando a mesma 
regeacia qas Vm. empregará todo o aeu cuidado e zelo 
afim de que os referidos mappas venham exactos e com 
todas aa declaraçêlea exigidas, como convem e mnito 1e re· 
commenda:. • 

Este aviso deixou de ler a devida, regalar .e conveniente 
execaçiio, porque o governo de então · nlo deu oa modelos 
doa mappas, que dniam ser. organiaadoa pelos dilfereotes 
empregados da justiça, e depoil coacealrados, geaera
liaadoa aa secretaria de Estado. 

Está faha, porém, Coiaaaada pelo ar.l. 182 do riga
amenlo de 31 dt Jaaeiro ds tf1i2, determinando-se 
•que o ministro e secretario de K1tado doa aegocioa da 
justiça, Cazeado reduzir a úm a6 todos "'· ~appas gera~a 
que hoaveua recebido doa chefes de pohct~ do lmper1o 
• claReificando lodos os factos e obsenaçilea qae constaaaem 
do relatorio dos juizes de direito, orgaaiaaaae de lado ama 
couta geral acerca do estado da adminial1 açilo da justiça 
criminal do. Imperio, · a. 'qual ·devia aer an~ual~eate 
aprelieatada impreaua á aa1embléa geral legtslatt.va.e 
remellida a lodos os juizes e lribaaaea». Para coaaegn1r-se 
elle fim o regulamento de 31 de Jaoeiro de 1812 deu 

No arl. 2• dizia ainda o decreto : aNo lim de cada 10 
aÍinos as estalislieaa anoaaes aerlo · reduzidas a ama ,16 . 
eslalislica · ri!IB&iva ao deeeooio. Nos mappaa do deeenaio 
aeriio addiciooados os nameroa 'relalivoa a cada anno, 
coinprehenditlo no decenoio, e coaalaotes d~• mappas .aap· 
pletorioa.» . . ., . 

No art. 3• se ordéuna · finalmente o ~~goinle : •Os 
termos namer1cos da estaliatica policial e ju~tciaria' terllo 
por comparação ·a popalaçilo, cujo calculo official s~rá 
reqai&ibdo ao minister1o do lmperlo.» . . 
. Parecia, aeoborea, qne todo• os incoovenieotea até então 

apreaeatu.dos para regular a Cor~açlo da estaliliaca · de· -
viam ler cessado, e qae, enlrandtl'-so em metados de 1868, 

. o a éra que se dizia nova .e regeneradora, oa mi~islro• da 
jaaliça qae desde entllo ae anccederaro at6 hoJe de,lam. 
er-se denellado por cumprir oa ·desejos expreaaoa doa 
legisladores, quando queriam basear sobre factoe lodos os 
actos legisla li vos. . 

Mas assim nlo 16m acontecido: O nobre Sr. ministro 
da jnsliça,. que se acha ha quatro annoa diri~iodo eala 
importantiaaima:paala, tem sido iateirameale indifreraote aos 
detejos sempre maaifesladoe, aos tina sempre recoubecidoe, 
de qae ama eatatillica policial e judiciaria devia 1ervir de 
grande luz, de grande base para dirigir, para firmar a 
legiel&çilo do paiz. Oa factos, qae vo.a referir> darllo' &ee-
temunbo da l!lioha au&rçilo. . 

O Sr. mi~istro. da Justiça . ao aoa~ de 187! dizia. ao 
aea relalorio, rallaado 10bre .a ealaliatica: · • 

· « !1 informaçilsa prestada• nla aano alo meooa in
completas que as doe annoa anteriores ; mas eallo looge 
de satisfazer o fim qae ae tne em. viata com a expediçlo 

· oa modelo• d(l.todoa os mappaa, 'lae,dniam ser empre
gado• pelas aaterid10des policiaes oa j11diciariaa para o 
fim de orgaoiaa.r-ae a utatialica, q~:~e ae julgava. conve
aiente apreaeatar aaoaalmenle ao poder legislaltvo e ao 
publico em geral. . · 

Mas a diataacia das dilfereatea pro,inciaa do lmperio 
a falta de commonicaçilo rapida e talvez a desorganisa
çilo moamo em qne estava a secretaria. de Estado dos ne
gocio& da justiça deu Jogar a que oa docnmea&os, ·que 
eram apresentados á auemb16a «eral, aaaca ·f~aem com
pletos, e nlo .11 podeuem sobre ellea bu.eear juiaoa e 
cooclusêlas aeaora1. 

do decreto a. 3571 do 30 de Dezembro de 1861S; A 
experiencia ne demonstrando a aecessidade de· •erem ai- • 
tliradaa algumas das diapoeiçiloa do respectivo reg~la.
mea&o, de modo que as aotaa para 01 mappas •parct~ea 
o lo escapem com a a madaaças e remoçêlea doi · f~aecto
narioa qae aio obrigado• a organisal-aa. '!16m d.taao a 
nova reforma judiciaria, eat~beleceodo ontra org:aaJaaçlo, 
trouxe COD!O .cooseqaencia neceasaria essa re•iaAo. » 

N ~··relato rio de 1873 dizia ainda' o 'Sr. ministro : . 
« Silo muito incompletas as informaçli68 prestadu 

sobre a eetaliatica, qae comprébende unicamente os f ... c&ol 
paesados na C4ri~ e em 13 provioeiaa. Parece e~lreilo o 
tempo de nm aono para a liqaidaçiio, pela. llecosatdade ·o& 

/• 



' i 
I 

I'!!> 

r 
·I' 

I 

ij 
I' 

. ~~ 
'·I 

f 
ti 

·<;-

i 
~ 

l 
1,! 

I 

+ 

·: 

~ 
I; ,, 
1-! 

" 

---·-----------------~--------------------··· 
Sessão. em:' 25 de •Maio 115 

· maior parle dai nzes de serem· r~eliftcatfos os ·~appu As ordena do Sr. ministro lllo teem sido por modo algum 
parciae1, Já foram exigidos das provinciaa que os nlo ~xecnlada•, como se a autoridade nlo exisUue no paiz. 
mandaram em tempo de ae organisar 0 mappa reral. • Parece-me qae, •e o Sr. miol;tro 1e.mo•tra11e be!JI pus-

No relatório de· 187i dbia : suido ds necessidade desse• documentoe ; 11, ezpediodo 
c E' insufficiente ·o perlodo de um' anno ftxado pelo de- !luas ordena, se expreua11e de modo qae mostraue, qae 

creio. n •. SI'S7:! de 30 de Dezembro de 1865 para a liqai- queria ae: obedecido; e~ tinaae procurlldo uecutar os de
daçlo da estalilllca policial e judiciaria. A.s grandes dle- cretos relativos á euati1lica · policial e judiciaria do lm• 
t~nci11s e a falta fie pessoal em algun• Jogáres . do interior perio, deatroiodo os obsiaculoa que encontrara, eetoa per
diffica!tam de modo ute aerviço, qae até hoje alo tem sido IU&diil.o de q11e essas aotoridadtlS teriam cumprido. 11 lUIS 

po1sivel obter uma, eslatiat!ca comph1ta. Parecendo, pois, ordena~ .como er~ ·dever dellas. Se o _nilo .llzesaem, o 
conteaieate, .para se colligirem e rectiftcarem u inform•-. Sr. m•n~slro devua empreg~r lodo• os metos de. qae asam 
çGe•, visto como maltas vezes 11 ·expli.caçila e. ·correcçlto do• u aotor1dadea que ~~t~o ac1ma das peqnenas pa1x~es, que 
mappu parciaea nae provincial consomem o,prazo de&li- qa~rem manter a.d•gntda~e do seu _carg~ ,e asaamtr a an-

_aado igaalmeote :para a orgaoiaaçilo do m \ppa geral, e l?rJda~e que l.hea dá a let •. ~lo é poa~Jtel qoe um· fane-
. faltando ainda' algaoa relAto rio~ correspondentes ao ao no c~onar1o que e_o~h~e~ su11 obr•gaçiles, ·de1n de ser obede

de 187!, mandei .qu_e fossem novamente ezigidos, de c1do p~r seue !JifarJores, .quando o qner eer e tem para . 
modu. que ·po1aa ser. orgaoi8ada e apreaentada 011 fatora cu.ns11gatl-o a cene11r~,. a repreheasilo,. a suspeasio, a de
IUalo. A. ultima. reforma judiciaria, daodo o11tra orgaoi- m1sslo e a responsabilidade e~ftm. 
nçilo e creaudo. · p11eaoal ·diverso, explic~ igudmeate a . Mas o qae é que vemoll T. Todos estes chefes de . poli- . 

. dellciencia deue trabalho .• • cia, em cuja secretaria u deviam ·concentrar, uaiformiear 
E ao relatorio de 1871'1, de que nil:o pude tirar· extracto e rogulariear todos os dados eitatiaticos, zombaram das . 

algum, porque ainda nilo me foi remellido, . embora já ti- ordene do Sr. ministro da justiça e para este foram,aiada 
vene sido distribuido nesta caaa, repetem-se as mesmas benemeritos, tive~.am premias ; mas. a lei, as ordens do 
idéaa com os meaiJioa insofficiootes resultados.. goveino, os seus regulamentos foram inteiramente poato1 

de lado. 
Portanto, stoboro~, desde 1831, em que ~~~ apui'eenl~u Senhores, insisto ueate ponto, porque esto,u persuadido 

o primeiro _peoaameutci e oc~o administrativo de fazer o r-· de qoe 1110 dilnvio de crimes tem inundado o Jmperio. 
g~niJar ama estatiatica, policial 8 ·judiciaria do ~odo 0 Desde o Norte até o Sol, dos de o Leste· até o Oeste, dilo-se 
lmperio até 1871'1, em qaa nos achamos, nesse longo e!- crimes tilo horrorosow, ·multiplicados e extraordinarios, 
paç11 de 40 annos, ahi'da se nilo tem podido fazer assa er- qne a ar.toridade dete procurar contel~oa, conhecendo. pe- ,· 
tatialiéa. A.pezar de Iodas as razêlas que dá 0 Sr. miaiet'ro los dados ·eehtisticos, que nós nos achamos á beira de 

' da joatiça, 1111 direi. que assim tem acontecido, porque. os um tolcilo, Sim, senhores, se a aalorid 11de quizer com
mioialro8, espaci&lmenle aq11elle que h a mah tempo tem puhar os rebtorios doe. chefes de policia, qae · m)lstram 
dirigido eua imporlute puta, niio teem appliclldll ao 88• provir essa m11l'tidih de crimes da falta de reli$ilto; di. 
sompto Ioda aUençlto que elle ·merece. religiilo. que vae destruir ao fundo do coraçilo humano to-. 

Qoaee alio as caus11a a que allribue o. 'Sr. ministro da dos os g~rmens das más paixiles e, portanto, dos· crimes · 
justiça essa falta qu11 to~o; nó.s deploramos? Diz S. Ex. hediondos qoe offendetn á sociedade, as ee~a autoridade . 
que o ao no de accrescimo dado pelo • reg11bmento de 18&1i q11iz~r vêr nestes d9_r.omentos que a impunidade reaalla da . 
nilf) é aufficiente. f~rgnnlar-vos-bei, porém1 senboree, e e f•aqueza da policia, da coadr~cendencila do jary, llnalmen-·, 
o governo em 1865 julgou conveniente espaçu o prazo t1 da fllil&·_de moralidade 'na populaçilo ; se esea.aatori
que tin!la sido marcado em 1812, por qae-razilo o mi.11i~tro dade quizer 'êr que e1sa impauid•de horrorosa ezcede a 
que assumiu a pasta da ju1tiça em t 872, nilo tomo o o ta do qqauto aabemos dos paizee mail civiliaadoa, eua a a- . 

· mea~· al,itre, dar 'mais tumpo á organiraçilo da ·eslatis- toridade ha"a de tomar em cooaideraçlo as palavra• qae 
lica, de modo qae as eatalisticu aoouaes fou.em organi- emiUe o orador, qae a vóa ae dirige, uupeJJido de profaada · 
aadae dentro de dons annos depoia daqoelle em qoe se coavlecilo. . . · 
tinha dado o crhne? O meaino direito que tinba o minis· Senhorea, nlo h aó ao Imperio uma crise llnanceira 1. 

· tro de t8ltli· tinba o miÓielro de 187~, que reconbecea bancaria ou commercial, (Jae-lbes o• aomea que qDiler
por um acto eolemna a inlufficiencia do tempo. doa), que affiige o Imperio on especialmente esta cidade •. 

E est" razllo, aeuborea, .. té certo ·ponto nlo me parece NAo 6 1ómeo1e o abandono da agricultura q11e geme; la-' 
pro'cedente, porqae no tempo, 1l 'que S6 refere o decrdto de· menta-se e pede soccorro aos poderes. do Eatado ; nilo · 
1865, oilo. tioba!D'os eua i-xtea!a n1veg~çilo de uporee, silo simple6mente estas inand&çiles qoe apparecem, como 
qae vae de um a outro extremo do. lmperio e· leu a acçlo' .um castigo do céo, e já 'teem qnaai destruido cidades 
da autoridade até os 111us ullimos rec3nloe; a D&Yegaçlo outr'ora ftore~cent~e o' lniperio; nlo é s6meale essa lo-. 
do' ·Amazonas ainda. ulo 1e · acbav' e1tabelecida, nem cnil.eacente qaeello religiosa, qae de'e chamar as nossa• 
aberta a do rio da Prata até á província de Mallo Groeso. allençiles, mas lambam essa multidilo de crimes, que teem 
Maa concedAmos que era· eue o. obstaculo; detla elle cau8u tio conhecidas, como aqoellas que eli vo1 apontei •.. 
ser deatraido por um no'o Belo do ministerio da jueliça. Senhores, lenho extraclado todas as opiliiGae .do• chefes 

S. E1. declara no seu rehtorio . ql!e tem olpl!dido de policia nos aeas relatorios para explicarem a caasa ge· 
orden1 para que o• chefes de. policia e tod~s as auto- radora de hutos. crimes,: e pretendia apre1eatal-a1 em 
ridades j adiciarias mandem quanto antes os mappaa, qoe justiftcaçio de minhaa palavras ; mas depois qae li agora 
llo necesurioa se fazem. lha q~ai tem sido o re1altado? meamo o relatorio do chere de policia. de• ta C6rll,. que 



'I 
I 
~. 

116 Sessão em 25 · de· ·Mai.o 

I 
vem aonexo ao do Sr. minhlro da justiça, fiquei e•pao- ' Arrependimento tardio ; remedi~ lmproficao I . 
lado e tremi pela eorte do meu paiz. Vem a palio declarar aqui, alto e bom som, uma . 

Permi&li-me, senhores, qoo ~u . vos leia alguns trechoe verdade que me casta enunciar.. . . 
d. b , d 1. · b A. policia ollo encontra ob!taco)(l. 110• individaos dll 

deste reiatorio, em que 0 Jgllo c 8'8 8 po JcJa, com 00 re cllllse menos ra.orecida. da sociedade. Slló.em geral doceis 
fran(/DBZII,. exprime as eou idéas sobre as causas doe e corviim-ae aoa preceitua da autoridllde. . 
crimes entre nós, e aem duvida oito poderia deixar -de · - ,, 
fazer-me a jostiça de acreliitar qae 0 orador que vos · Vê-se, porém, co!loc11da em doloroell onsi~~~~. · sempre· 
falia 0 faz com a mala fundada coovicçllo. qo11 tem de tr11t11r _com jovens-filhos de boas famílias, e · 

que se app.Jicsm b lettraa e mesmo com homeus collo-
0 digo o chefe de policia do Rio de Janeiro, Ladgero cados. em certa poaiçllo aocisl •· • · . · 

Gonçalves da Silva, falia ado das ~àosas dos crimea hs- Seoborea, nesta pbr11se · coatlnúa o digno e nobre chefe· 
vi doa nesta Côrte, e que silo' 11s mesmas em todo o lm· de policia~ e peço que leaes este relatorio, em qoe r~e~mbra · 
perio, como reconheci pelos extractos a que ha pouco a franqueza da expressllo e da coovicç·lo,para coobecerdes 
alludi, diz o seguinte: (lendo}: o:Nlo DA. IIBLIGilo;.F!LTA A. que 11 sociedade. brasileira preciea de heroic~s remedios, 
IIORAL, que deve ser oella · eaieocialmeote base11da. àfim de obter a sande moral, à tranquillidade do espírito e 

Descoubece-se a maxima de direito natural, proclamada ~ segurança. . · . ~ ' 
pelos antigos pbilosophoa: ·cr Na:o· f&çu a o'otrem o que Parece•me, 1enborea, que temos chegado áquelle tempo 
nllo quererias que te fizessem.» Ignora-se absolotamente deacripto por Horado, em que óa filhos eram peiores: de· 
os mandamentos da lei de Deus e nem se; eabe talvei o que 08 paea, e tinham de prodolir maia perversa desceu-
que seja o dacalogo.· · deocia. 

O temor de Deoe verdadeiro 6 nnico principio da sabe
. doria; o amor do proximci e seus coo•ectario·a alto cousas 
que a nova geraçllo, infelizmente, e por igoorancia, reputa 
exoticaa e talvez irriaoriaa. , · 

Et~1 parenlum pejor o1lit. ~~lit 
Nor ttlquiores, moa: daluror 
Proge11iem 1liliorioram •. 

" Nilo ee dá a attençllo e pelo contrario encara-se 
como opposto á dignidade do !tomem o sublime, aacro
ll&nlo e divino preceito do lllartyr do Golgotha: « Amne 
,-osso8 ioimigoa, fazei bem ao11· que vo11 fizerem mal. • 

As más paixilea arrastam o homem, que ollo acredita ~m 
Deus, qoe deacoobece aeos preceitos e nem tem fé em uma 
"ida rotor&. ' 

Sempre que calcula podor·ucapar á applicaçllo d& 
lei crimiual, corre impavido 6. perpetração do crime. 

Nllo.ba t&mbem .A. BDUCA.Çi.O CIVIL. 
·O jneo habitua-se desde os maia verdes aooos a nllo 

respeitar sena paes, a Dilo acatar a autoridade, a ollo mos
trar-se attencioao para com os. velboa, a ollo ter para com 
aeu semelhante be11evola defereocia. 

Quer apresentar-se como dotado de espírito .forte e 
cheio de iodepelideocia. 

Naa ruas, praças, theatros e oaa igrejas praticam e11es 
jovens ·actol tão. 'revoltaotea, que mer•ceriam repAro, tner-
1110 •o• prodibulot. , . . 
. Nilo 6 possível. ·celebrar-se DOI templae solemuidades 
religiosas, eem o 1Lpparato de força publica pa.ra reprimir 
os escandalosos exceasoa de11see joveoa incapa&ea db 
gàardar decoro em Jogares pnblicos. 

De•cnidam-ae irrefiectida, o a antes criminosamente oa 
paee em enaioar aos filhos em tempo opportoao os precei
tos da religillo e as normal da moral : deixam-os, por 
aesim dizer, á redea solta, expoetos a vicio11 torpe• e 6. 
pratica de repreheoei'feia desatinos. . 

Chega, porém, am dia em que esaes pae11 desoa~arados, 
injuriados e ameaçado• pelo• proprios ftlhos, qne 'im· 
perio~ameote exigem meios pecuniarios para o jogo e 
vergonhoua orgiaa, reconhecem o erro de seu procedi
meato e julgam iuevitavel a completa· perdiçllo d11 ena 
iofelb: progeoie I .. 

Recorrem entllo pre11uroros á policia e pedem que 
lhes garanta a. vida e fortuna e Caça recolher os fllhoa i 
prielo oa 01 recrute com recommeodaçlo ele eeguirem 
para Jogare• looglo~~os I · 

Vós deveia, aeohores, portanto, 111 me 6 licito · e;nittir 
desde já minha. opinião, empregar .touoe os moios posai
veia p11ra que solida educaçllo, ·religioSA e moral, appareça . 
na sociedade brasil~ire, tão desgraçadamente colitamioada. 

Senhores, entre a~ cau~as denes muitos crimes apdnta-se: 
o regímen polrcial, que reaaitoa da reforma jodicillria de 
!O de Setembro de 1871. 'Essa lei ainda coolinaa, e 
compre-me . sobre ella chamar a vossa 111teoçito para que 
a modifiqueis. 

O Sr. ministro da jJistipa lambem eoteooleu classificar 
como obstacolo á organisaçllo da eBtalistica policial e 
judiciaria do lmperio a nova lei de 1871. lllas, senhores, 
se esta lei deu nova organia11çllo á policia, eotllo era '.levar 
do Sr. miniatro da jostiça procurar accommodar .o. regala
meoto da e~talistica á nova poaiçito, em que elle ae acha 
po~ caoaa dea1a lei. · · 

Seuhores, quando tba~rvÓ :oa ractos, qoe entre .~6s ~e 
dilo, parece-me qoe o lmperio ae deemantela debaixo da 
admioiitraçlla do actual gabinete. Nôs vimoa já o 'oata
clysmo que apparecea ultimamente oos cofrea do !be
souro, em que 7,000:0001000 parece· qáe dulles deuppa
receram para sempre. Os prvgreasoe' materiaee, que lllo 
apregoadouão peloe amigos do gabinete, não existem na 
realidade. · ·' · · 

!8 estradas de ferro de Pern11mhaco e da Bahia, aobteil
ciooadas pelo Behda e reconbecidae.como utili11imaa, ollo 
deram a ioda um Pó pauo, nllo tiveram ama braçll de maia 
de~de Março. de 1871, em que .D~sceo o. gabinete. 

·. A agiotagem, favorecida pold governo, tem progredido. 
·de uma maneira estrondosa, pois o governo, para apre
leotur- ooa os oaropeh ·de um falso progresso, tem conce
dido privile«ios e mail privilegiu a quem os rr.quer per a 
"eodel-os, llladindo 1101 compradores naciooaee on· estrao
geiroi, e, eolrotanto, quando procuramo• ,aaber quaes os 
resultados de tantos prifilegioa; nós alio vemos. aeo~o o 
"acuo e a nallida~e~ 
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o Sa •. PBI81DB~T~ :-Está ~ad" ~ hora· destioad& á 1 ge~t!o legidllltin, e qlle· devem ser'fir de base a todos os 
apresenlaçllo de reqoerimentos; peço ao nobre aenador qoe seos actos ulterior~!. O IHgisladur n!o dne ~.amiubar na· 
nil.o a exceda. el<:oridã;l, m~ii galado e e.8clarecido pelas lazes·dos factoa ; 

tlle deve proca·rar na· eloqoencia doe algarinmos ·o 'melo de 
·O S11. FroUBrll{na Msr.r.o :....;Vóu t~rminu. n~ !Juanto cortar as difllcoldadês. qoe poderia eacoatrar nesta ma- . 

. tenb~ dito, seollores, 'fê.:.Se beni :que as difllculda. de•. apre- · · · ler1a. . . . . 
s~nt11dlis P.~lo Sr. ministro da jostiça _para 11 oito ·epres~n~ . Não 'ftoho declamar; aenhcres, como aqui já ie dine. 
taçllo da estatiltica policial e erimianl do lmperio sll~ in- mas chamar. a voua attençlo, impeilidli. somente- pelo · 
teir~.mente improcedentes, e q11e, 8e ·algom~s destas caura·e reotim.ento do patriotismo e do denr. · 
e:tiJtém, o Sr.·.: mlnietro da justiça poderia, por- melo de Tenho dito: 
adequado· reglllamento, ter obstado á contionçllo de tal y 011· apresentar 0 'reqoerimeoto.. . . . 
eetadn ·de CGQIBS. . Silppoob'O que riilo haverá· grande embariço DÍIIO • 

. Mas, .cÓmo já disse ·em outra occaaiilo, o Sr. mioistro 1•orqoe só quero os· mappae orga_oisados com os elemen
da Jua~iça nllo ·~·.importa com. semelhilntes bagatellu; o tos. q~e e.tiverem oa aecretl!r:ia · d!' jostiça, ·e ~essa eecre
aen tempo é ~mpregado em nomear e remover juizee d~ , ·tarJa Já exiet6 ou1a socçilo Jnc.awblda. o~spec1almente da. 
direitÓ, juize• municipaes e em Fesnlver sómente meras ' orgaoiaaçilo d11 estatistic11. ,policial e j_udiciaria. 
qoeslilee de expediente, inc11mbidu á reparlicão;·· Foi lido, apois.do e posto em dJscuselo, a q111llle.ou 

III ': ram 8 da d · · 1 ã bl' • d · · ádiad~, por haver pedido a pt~.hma o Sr: barilo de Cotegipe di OS O a miOIS raç O pa JCa q<Je &'fiam · . . 
merecer-lhe a mais · esP.eCiAI atteoção, esses 11.cbam·sé. 0 segoJote 
inteirr.meose eeqaecidoa oo desprezados. · 

Senhorea, apreaentando-'fos el&as ·idéaa tobre o estado 
do(orOIIO em que DOI achamos, qaáoto á moralidade pu
blica e á criminalidade em gorai, parece-me estamos. em 
'ferdadeira crise 1oclal, cria~ ·qae convém que q11auto anteR 
destrQBíÍIOS, faz~ndo COm qne O eD!ÍDO religioso sej11 pr~
fesaado. oâe noual eaeollla roblic&e p!!r pP.8!0111 qae te
nham:: tCid~ a aptld!o e babilitnçllo intellectual, moral 11 

religiosa, e oito como actualmente tem(eito o Sr. ministro 
do lmperio, dando ·e permiltiodo que s_e deem cadeiras de 
ensino poblicci a qaem nilo ee importa de eosiÍIII.f os pr&
CIIitos do Crucificado; . · 

Antigamente ·exigia:-ea doe profeuorea certas habilita· 
Çil81 moraee e ioJellectuaes, boje oada distB •~ exige ; 
todos. 1e •cbam aptóe para o eoeino, porque ·ha no Estado 
uma .potencia qll6 estabelece eeeolae e nomeia professores, 
que não elo' aquelles que o Estado tem reconhecido como 
blillels e morigerados. 
.. _E'.pr~clso que 1e reveja de oovo essa lei de tO de Se
tembro.de 1871 para conbecer-se qnaee os retoquee, qoe 
lhe deveni eer dad\)s, certo• de qae se nlo o fizermos mar
cbaremoe · sempre. sobre o meemó camioho de deegraças ; 
o espectacQlo do crime b:L de ~os aisus&<1r e:r.traor<!ina
riamenLe e nilo podemos tlcll.r impassive.ia oe~te Rio de Ja-

IIBQUBillllllf'rO . . 

. • Requeiro qne ee peçii ao governo, por iotermedio do_ 
Sr. minietró da jaetiça, os mappaa decénoaei da estalislica 
policial e jodieiarii\, que dtvia'll aer org3nieadoe.na fórma 
•los arts. 1°, 2° e 3° do regclarnento de. 80 .de Dezembro 
de 1865, ~relativos us anooa de 18(! a 18111, de 181.it a 
1862 ·" . de .18112 .a -1871, organindoa com oe dadoe e 
~eCIILrecimeotos qoe . exieLireai na secretaria da j·uei!ÇII. 
até boje. .. · · 

Paço do seoado, !5 d~ Ma.io de 1875. 

ORDEM DO_DU 

BIIIS~ÃO DB BILBB'rBS :'no 'rBI801JIO 

Pros!gaiu a 2• disca•slo . do art. to .do. projecto do 
lei, aatorinudo a ·emisslio de hilbetee . do theeouro, cam 
o pa.rer.er da commiullo de .fazenda· e a einea•la do 
Sr. Zacariu. 

. 0111 l!lr•· vl•eonde do -Dto Braneo (pr•
~id•nte do con1elho) e B.ende• de A.lll'leld~ 
proouneiaram diacureos, que publicaremos no AjJpendice • 

. neiro. ' ' ' :· ·· · ,. · · · - · '· ·· · · · · . · · 

; O SR.F. OCTAVIA.NO,_~T~~bo. ne~essidade de explicar 
.~o iiAMdo a r~zllo 'por que nllo posilu votar por· eeta me
dida. O pobre. p~esidente do .. çon~elno cooclui.n (a,endo da 
vota'ção d.ll medida qoedllo de coofiaoça política· p&.ra 
!lO~~r eontinnar-a gerir os neg.,cius publicos. Ne.1~e ter
reoo já elle nilo conta . com <i me a voto ; mas. alto deeejo 
que !;~~ Ex., neete mo111ento angllslioso, p11osa qoe deame
r11cen na minba eonlhoça pessoal ; eu~ continúa como 
.anteriormente~. 

O 811. MUIQUBZ DB S. VlCBIITB B ounos :-Maito 
bem. ' 

• E' 90r,. lato, .. 1enboree, .qoe eq ainda oeete momento 
chamarei a atteoçlo do eenado para o :rliqaerimento que Oz 
em outra occaeiilo, pediodo-lhe a. nomeaçil.o de uma com
miulo especial par11 conhecer desta mat11ria, que é impnr·. 
t~iJtiulma e grave, e qae agora .pó de eenir de 11bjecto á · 
commis~lô, cnjiie trabalho• podem ser prolongadoil até á 
proxíma ·fatora ·seselo1-ee t~nto !ór mbter •. l'or ieso, se
nboree; peço ao Sr. ministro da jn1tiça que, conceotraodo 
todos oti docamentoi •obre a admioietraçilo da joatlça, cri
mínal·.que:tlnr na sua reparliçilo,nos mande organisadoe em 
mappae :gerae1, de dei em. dez a.nnos .na f6rma do regola
mento de 1865, isto é, des~e .1841 até 1.81H, deede ~852 
até 1861 e deed~ 1862 até 187t,.como já .ee. denria ter O 811; F. Ocuvu!fo:- Peço licença ao· oobre presi· 
(dto, ·se bonvesee para lseo maie zelo e boa 'fontade. As .dente do cooselhn . para repetir-lhA o tf08 · já lhe. disse, 
esta.tieticas· desde 80 annoe devem eer apreseotadae-11o quando ae fallo'a em pedir medidas. Não penso ,qlle hsja 
parlamento para qae ee saiba o que ha .e o que nllo .ba e tempo para ~~~correr ao prulamento, qaaodn se quer matar 
~lo ee ·l.he . occa,lta · dados ~~~e lho silo noc~e.earlo• para ~m pa~ieo. ! deacoofiãn~a, "e alo •ea•a~ba de lm~ro~lso~ . 
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recresce a um ponto que n!o póde·ser attingido pelos ·re
cnraoa gonroameataes. (.Apohdor) 
· Dizia sir Robert Peel, e com raz!o, demonatrada pela 
prAtica ingJeza, qae !Ó ba UDI mein de conjarar paoicOS e 
.vem a ser a rapidez com que se lhe•. vae ao encontro. 

.Vieira da Silva, D,lnlz, bar!o de Pirapama, Sinimbú, 
•isconde do Rio-Grande, Zacarias, Paraoagná,. ., Figueira 

. de Helio, •iscondo de ~itheroby, visconde de Abaeté e 
.Yiscoode do Rio Branco. . 

Compareceram depoie· oa Sra. ~aea de Meo4onça, Jun
queira, visconde do Bom 1\etiro, Uchóa Cnalcaati, .. Fir
mia~, Teixeira Juaior, duque de Caxias, SiiYeira da llotta, . 

. Feroande1 da Cnnha, marquez de 8. Vicente, Ribeiro da 

O Sr. TBIXJI!IU Jmuoa :- Muito apoiado. 
O Sa. F. Ocuvurco :-Eu vaticino ao nobre presi

dente do conselho que, se o mal é como S. Ex. o acre
ditou, estas medidaa s!o inaufBcieotes. Quando se repre
aeota ama grande maioria parlamentar, raz-se o que (ftiem 
os minietr!Je io~lezea e logo em regoida ee vae ao parla-

, meato pedir contiouaçllo de conftaoc;a ou ~ reUrada do. 
miaisterio. Se eu tivesse a honra de ser ministro em occa
aiêlea que exigiuem energia e promptidilo, ail.o obraria de 
outro modo. · · . 

Pensando auim, peç.o l_iceliça ao nobre presidente do 
couelho .para nilo votar pela medida, que S. Ex. anppile 
aalvlldora, sem que para o meu voto ioBuam aa circum
alaociae em que S. Ex. ee encontra. Continuo a ser s.en 
adversario, mas pr~alando-lhe a mesma conaideração 
peuoal que lhe prestava até agora. . 

Os Sas. Bo11 RBTIIIO B. oUTRos :-Muito bem. 
Fiadó o debate e posto a votos o art. t• da propoel& 

com sena paragraphoe, salus aa emeadu, foi appron do 
e llcon prejudicado e anig 1 sabstitnti•o do ·Sr. Zacarilu. 

Posta. a ,,tos a emenda do mesmo eeuhor ao § 1 •, foi 
rejeitada. ' 

Posta a votos, por partes, a lineoda do meamo senhor 
aoa §§ t• eooi• roi 'regeitada a ta e Ocou prejudicada A 

outra. 
Posto a voto~ o,art •. i•, roi appro~ado. 
Foi adoptada a proposta com a emenda da camara .dos 

deputado& para pa81ar â 3• discuuio. 
O Sr. t• secretario requereu verbalmente a dilpensa dos 

interalicio para a dila discussilo, e aesim se venceu. . 
O 811. PIIISIDBNTB deu para o r dr· m do dia para i6 : 

. a• diacosajlo da propóeta, cuja urgencia roi votada. 
Lnantoa-se a aeullo âs t 1/4 horas da tár4e. 

EM 26 DE MAIO DE 1875. 

La& e •isconde de Iohomirim. · . · 
Deixaram de comparecer, com cau•a parlecipada; 01 

Sn. barilo de Mamaaguape, coada de Baepeady, Paula 
Peuoa, Cunha Figueiredo, Nabuco, Pompeu, vi1coade ·de . 
Gamaragipe e visconde. de Caravellu. · 

Deixaram de comparecer, sem. 'Cauu part.icipada,. 01 
Srs. barllo 'de Marolm, baril.o de Souza Qaeiroz, F. O ela- · 
viano e visconde de Suaasuoa. 

0 Sa. PIIIIIDIIITI abria a .seuilo. 
Len·ee a acta ·da aes,!o antecedente e, aio hneado · 

quem sobre ella Ozease obsen!lçiles, deu-se por approvada. 
O Sa. t• BBCIIBUIIIO deu coutà.. do eegaiotil 

EXPEDIENTE 

OfBeio de iO do correute do miaiaterlo do lmperio, 
remelleodó 01 aótographos saÓceionadoa da.s resoluçiles da' 
auembléa geral, qae approvaJR aa· peoeilel diariae coo
cedidas ao aaapeçada rerormado Maooel José da Cruz e 
aos eoldados J~•é da Silva Cardoso,, Jerooymo da Silva, 
S~biao Estevllo dA Silva e Antonio Ffaochco da Silva. 
-Ao archivo oa autographoe, e~mmuuiclodo-•e i onlrá
cam&ra. · · ' : . · 

Dito .de i5 do. corrente mez do 1 • secretario ·da c a·· 
. mara dos Srs. deputados, communicandó que constara á. 
dila camara .terem sido' 'unccionadaÍI.II reaoluçiles da· 
auembléa geral relativas aos vencJmenloa. do coiltadór da' 
filma. camit.ra municipal da Córte e dos 1•• 'é 2•• eieriptll
rarioa da directoria das obras da mrema · camara.'-Ficoa 
o senado inteirado. . , . . . . 

Representação do corpo eleitoral do município do Tono 
da proviocia de Mina ti, pedindo que seja decretada· a 
el~içio directa.-!' commissAo de coaltí,oiç!o." · · 

O Sr. t• secretario lerF'o seguinte.: 

P!IIBCift DA. OOMHISSIO DB II!RIIIBl I SUBJill 

Licença au eoronel Agodinho . ..at aritJ Piquei 

PIIBSIDBICCIA DO Sa. VISCONDB DB 140U.UT A. commiu!o de marinha e guerra, te11do examinado a 
resoluç!o vinda ds camara doa Sra. deputados, ·em data de 

Sommarlo.-~xpediente.-Parecer da commissilo. 1 O do corrente mez, na qual é autoriudo ·o ,governo para< 
de marinha o ga~rra.-OaDBII DO D14.-Emiuilo de conceder ao clllonel commandanle' do i• · regimento .de 
bilhetes do thesouro.-Diacursos dof Srs: Silveira Lobo cavallaria ligeira de t• liriha, .\gostinho Maria Piqnet, um 
11 marquez de S. Vicente.-Emeoda do Sr. Zacariu e aono de licença, com vencimentos geraee; para tratar de · 
outros Sra. senadores.-Diecurao do Sr. Zacarias. sua nade, onde lhe convier, vi11 que, .'dos documentos IJUe 

acompanham a mbociooada reaoluç!o, o eupplicanle é um 
A.'s onae horas d~ manhã fez•!e a chamad~, e acharam- ofticial de merecimento e oplim01 precedentes.; qne, 

se presentes trinta Srs. ~enadores, a saber: visconde de ·tendo leito diflerente1 campanh~e, 111 recol)leu:.da ultima no. 
Jaguary, A.lmeida e A.lbuquerqne, Dias de Carvalho, Cruz Paraguay, depoie della ,c9ni:lnida1 cem sua ,nude arrnina
Machado, Cltichorro, Suaiva, Mendes ds Almeida, barão da ; e que, acllaado-'e já em tratamento h a maia de am , 
de Cotegip8, Jagaaribe, barilo da Laguna, Barros Barreto; anno, sem que tenha obtido melhera, lhe foi acon1elhado , 
Godoy, Leitão da Cunh•, Antão, barilo de Camargos, via- pelos med1cos, que o teem tratado, a mudança de clima, 
conde de Maritibft, Nanes Gonçalve1, Silveira Lobo, Jobim1 o qae lhe alo t.em aido poNifel emprebender por falta de, 
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meloa, e por iuo é a commiuilo de parecer qae entr~ 
em· dieca11ilo a. mencionada re~oluçlo .e sPja adoptada. 

:Paço do. 1eaad~, t5 de Maio de 18711. -Duque d~ 
Caelar.~Domlngor Jor4 Nogudra .Taguarib1. -V.i1conde 
de .llu.rltlba'. · ' 

· Ficou sobre a meaa para ser tomado em 
·com .a proposiÇio a que ·~ refere. · 

Senboru, oa gonrnoa nem sempre lém · leis erpre11aa 
pelaa qaaea se ponam dirigir ; ae • leia eacrip&aa nlo 
podem .prever todos 01 acólltecimentoa aociaea, e, entre
tanto, no silen:io de!laa am governo bem comó · am ·Juiz 
alo 6 · antorisado a cranr os braçoa : cumpre· prnldenciár 
&!sim como cumpre julgar;· e alo ó admiuinl ~~ollegar que 

coaaideraçilo o caao nlo foi previsto oa qae a lei ó omiua: ae foue, a 

ORDEM DO . DIA· 
' . 

. lllli!SlO DOS IILDITIS DO. TIIBIOUIIO 

. Bnlroa em s• dieeaYalio o projecto de lei autorisando a 
eml~eilo de liilbetea do tbeaouro e outras proYideaciaat! 

'~ o Sr •. Silveira Lobo pronunciou um dieeurao 
que pablicareoioa ô~ Appst~dlce. 

1ociedade e· n jasliçà aolrreriam. · · · 
· Bm taea. circametaacia• o gonrno tein o dever de di.;. 

rlgir-ae pelos prlncipios. geraes do direito, por~dedacçilea 
derindaa da lei, e pela grande m11xima, ~e que ~lo é go-
vero~ 111 alo .para fazer o bem pablic~~ .. 

·o.· 811. SILVIIU LOBO :-Pelo caminho do' justo • 
honeato. · · 

. o Sa, JüiQUIZ DI s.' VulBNTB :-Certllmente por. e~aé 
eaminbo; o aenado : permiilirá, qae eu . allqda. prif1!eira• 
mente a alguns pri:ncipioe ·até mesmo lriviaes do direito, 

O Sr. marquez de S. Vleente: -Nilo e da 'moral e· depois a ama lei· positiva. . · 
pretendia. tomar parte nest11. dis.caesAo, e sim limitar-me a O direito aatural, e o· moral, que regem aa .sociedadea 
dar o me a voto a favor da pro~o1ta:. trata-se de a;na pr~· civilisadaa, e qoe alo. aprendemo& em vil o, iaeiaaam, que 
videncia argeate, que aiio admrtte drlaçilo, de Qma proVI- quando podemos fazer am beneficio, de onde nilo noa ra
dencia, que, na phrase repetida pelo nobre senador pela salte incommodo, nem prejuízo, nem risco de perigo algum, 
Babia, quer dizer IJIII! ar criiBs ró podem 1sr repellidar por ena obrigaçilo,. que em principio . é imperfeita, tora a-se' 
fllllllida. promplal. . como que perfeita,- o a yjgoroaa, e &ai que:·tó' a indifl'ereDça 

O Sa. SILVBIIl.l LoBo:-B legitimas. ou o egoísmo é qae póde deecoobacel-a. Com eft"eitll, por-
.· • · que Dilo fazer o bem quat•do dabi · Dilo póde resultar·o . ' 

O Sa. IIUQUBZ DB S. VrCINTB:- Sabenteade~se. Con- menor mal ' · 
eeqaentemeote ·alo. queria ser contradita rio com ena im-
portante verdade; DilO queria gaetar um tempo precioso. o Sa. 8ILVII~4 LOBO :-Essa segaoJa p&rle ó qu~ ea 

Demoveu-me, porém; deue proposito am ·tópico do dia- coa testo.· · · 
curso· do nobre senador por Minas, que acaba da deinr a. ·. O Sa. IIUIIQUBZ DB S. Vrci!ITB :--Ora, se na propria 
tribuna. S.· Ex. diese que o illuatrado preiideate do CCID- sociedade indiYidaal esse é o boin priacipio ; ae elle YJgor~~o 
eelho · ·estA incurso em crime de r.eapoasabilidade, porque lambem.· pelo direito reciproco das · geatea na aocieda~e 
Cez emprestimoe a baocoe a ates mesmo de apre~entar a das oaçiles, qae se eoccorrem mutaao:ente, co,1uo erigem 
soa propol&a áe camarae: Ora, embora, o nobre mioistro oa Yiocaloa da humanidade e da ci,iliaaçilo ; ee por outro 
Dilo teob" enunciado, 6 certo qae aates de tomar ena Jacto o direito ·publico doa povoa iotelligeatee confere, e 
medida reaoia os membros da secçiio lle Cazeada do coa- oem pode deixar de coaferir a seus goveraoa am corto 
1elho' do Estado, e alga a• outros coDeelheiroa,· que podiam podar diecricioaario sob sua .re1poo11bilidade. , , • 
com mala facilidAde renoir-ia, .e •m coofereacia verbal O Sa. SrLvaru. LoBo :-HI~cam sempre oa conelituiçilo;. 
o avia 01 s1111 pareeeroa. como a nona marcou, · · · 

Minha lealdade e hoara me obrigam pois a maoifeetar · · · · 
ao senado que ea aou lambem reapoDsavel. O 811. IIIUQUIZ DI S. VICIN'f.B :-Poia que 6 indispen· 

.aavel para o bem publico, e áa vezes at6 para a. sa haçlo 
o Sa. 8rLVIIIl4 toJo:- Sinto muito. do Estado, o que cumpria lazer Dll clrcamstaaciali do que 
O Sa MuQUBI DI S. V1CBNTB;- E 1110 tó eu como tratamos ? O qae se devia aconselhar ? · 

mala algaua outro• coaaelheiroa. N4o eram baacoa fallídoa, eim ulabelocimenloa qae 
Os Saa. VIS091(DI DI .NJTIIIIIOBT 1 00 · Boll RarJao:.;.... embora eolidoa, ou por lua . improVldeacia, o a por noaaa: 

Apoiado. · . má orgaaiaaça:o do credito, tiabaoi · immobilieado a maior. 
parte do aeu capilal e v'iam-ae aó por iuo aem numera-

O Sa. vrscoftDI DI' S. VrcsNTI:..:.. E' pois jaeto, 6 ele rio, YiJitm-ae em· perigo de nl!o poder momentaaeamente 
meu de•er praticar· para com o illastre ·vllcoode do Rio restituir ot deposito• e portanto de suapeader aa •u.aa 
lranco o meemo qae oatr' ora pratiquei em relaçilo ao operaçilel. : . . 
lllullre tenador pela Bahia, qaaado presidente· do coa- Havia lundos de eubra, mas havia· eectuaez do name-
aelho. (Apoi4dor.) ' rario ; nouo paiz nao .eatá commercialmento tilci adiantado 

E' de ·meu dever compartilbar a respoasabilidado'; e ea COI!JO a ·laglatorra, que ao menos até certo' poa&o aabe dia· 
tó a declinaria se ante• de mea conaelho déssa mioba de- pensar a preaeoça delle : começava.o paoicc>, e o ccnee
mlsaa:o de consolbeiro. <fnenta rotrahimento, o que faze.r 'I Deixar que banco• 

solidas saspendeuem suas operaciles, e padis~em morato-
0 Sa. VJscofto~ Do Box Rurao :-Apoiado. ria, hneuo melo Cacil de evitar 1110 ? . · 
O Sa. MAIIQUJZ DI -S. VrCII'ITB :-Direi em resumo, Nilo se .tratava do intoreue daa directorias, nem mesmo 

poi1 que deHje ·10r brne, o por que aalia aeonitlbei. do• acci~nitlal, aba do latere.,e publico, do unia mulU-
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dilo de peasoaa commerciautea, e nllo commerciantee, qae - aci governo •. Sinto est.ar em divergencia sobre tlet prin-
. ficariam com eeas ca(litaes preeoe, ner.eesitudo delles, cipios, e por iaso sobre ,saaa importanul~ co1Jseqaencia~~ 

tendo pagamento·a a fazér, tratan-se l!lmfim de f&lloncias, Em tbese me approximo muito d" maxima ioglen : o 
de liqaidaçile• forçad~s, da .perd&. do parte da riquezu P,Odet• .llgillalivo 11 qua1i omnlpol111l1 ; elle Dilo póde 
nacional, e com e lia da renda t•nbliea. deixar de ter .. todas aa faculdade~· aeceuariaa para·· que o 

.Por outro la~o que prejaizo,.que •ri~co corri& o thesourf. h em aer da sociedade viva em. toda a aua pleaitade, den 
em aor.correr 01 baDCO! sob a garantia de apoJiees da di- &$r todas lU attribUiÇil81 á exc~pÇilO 80m811le daqaellae, 
vida nacional, ou de bilhetes. do &besouro com o, coa ve- que lbes sao prohibidas pela lei fllndamental, pel& cous-
niente abatimento, e percepção do re•pectivo jur:_o 'l Certa· titaiçilo do Eetadoo · 
mente aem 11m. . · O Sa. SJLVBIJU. Lo1o :-Oa q11e nlo lhei estilo coo· 

Os princípios anteriorm~nte expostos deviam poie ter ferida~. o poder ,é am acto ,p~sitivo da;loberania, qae 0 
ap)ilicaçil:o nllo só até onde chegaesem os recurso.~ diepo- confere. · 
uivei• do tbesouo; mas ainda outros maiores aoijcitados 
do poder legi~lativo. O• bAnco! 'Dilo tiniram uma oatra O Sa. III.I.RQUBZ DB S. VrcBNTB :-Bem; mas a aobe
fonte de protecção, nosso plliz é' novo, sua riqueza DIU• ranla é delegada a esse poder, em sua ~leoitude; aálnà as 
cente, ellaa eil:o os ,centro1, que animam .·a noua circo- reservas da constitaiçil:o. 
laç!lo, e !Jisso cmament~ se ctistiogu~ni de' 11utrll.!. asso- O Sa. SIL~iuu LoaD :-:-Baela istci. 
ciaçilea e das· individualidade.s 11a.rticulares. · · O s11• 111iBQIJB~ .ÓB S. VlCBI'ITB :-Mae a attribaiçlo 

Na:o são sómeote os pri~cipioa geraes que assim ditam, de qull tratamos em ·vez de ser reservada, f!li-Jbe .pelo 
temoa mesmo indacção clara de lei positiva. & da respon-, contrario conferida ••• 
sabilidade dos miniatros em se11 art. 3• ·g·t• commina-lhes 
pena pelo máo uso. · O 811. Jul'IQIJBIR.I. (minlllro ela guerra}.: -Apo!'ado. 

o Sa. SrLVBIII.I. LoBo i - Das att:ibuiçil.i~ que a lei . o Sa. lll.l.fQUBZ DB S. VlCBIITB: -Nio era pouivel que 
Jhe dá. · a constitaiçlio eoumeraue nomiaalflleote todas 11 atri:

O Sa •. IIIUQlJBz nB S. VICBNTB : - Pelo · máo 1110 qa~ 
fizeram de sua autoridade nos casos Dilo e!pecificadoa nl!. 
lei ; e porque com mina? E' porque mesmo oo:.aileocio o o 
omisslo ·desta, elles teem a autoridade e o dever· de zelar 

haiçiles deue poder. 

O Sa. SrLVBIBA Loao:-Perdoe V. ;Ex. ias.o.é doalriua 
. do absolntismci; sinto ouvil-a de V. Ex. escriptor de um 
tractado de direito publico.; é .absoJgtiamo. 

do bem publico e são, portanlo. respoosaveie se poster~ O Sa. SJLVBIJU. DA. MoTTJ.:-E' verdade. 
gam eue principio tutellar dos Estados. Sem ·dt.vida ; ~ . · 0 Sa. III!IIQUIIZ . DB s. VlCBNTB: -Elia eati implicit~- · 
aenlio o que é governo? qual o seu. graade fim ? nil:o será mente conferida pela constituição; e ae nlo vejamo• •. 
esta a felicidade doa eubditos e da associaçAu ? No art. til• § 8• foi-lhe outorgado o poder .de. fazer 

O Sa. S!LVÍIIIIJ. LoBo : - Deveudo obrar· na forma da !leis, interpretai-as, suspendei-as, e revogai-as, e no §. 9• 
lei, sem iseo.se i~friogirAo· os princípios capihea da con~- :foi:-lhe incumbido promo'ver o bem geral da .uaçil:o •. Ora,. 
liluiçilo. · :qunes elo os ass11mptos, ou IQaterias •obre qae elle,pode 
'o Sa.IIIUQIJBZ DB S. VJCBl'ITB:-Egleado, portanto, que •decret;ar leia 'l Cerhmeote sobre tudo q11e possa inter'vir o, 

me•mo por eá~a dbp.osiçilo positiva 0 miniaterio dneria lbem social, aalvas .sómeote as aheraçiles .das dieposiçile,, 
·ler Cllosurado, . recrimioado, se foue iodi1lereilte ao mal 'constitucioilaea da Estado. · · · · · 
que podia evitar. Se todavia estou em erro, eulil:o pee~ O Sa. JuNQUBIRA. (mini1tro cltJ guerra):-!poiado. 
sobre mim lambem a responsabilidade. . . o Sa. III.I.IIQIJBZ DB S. VlCBNTB:-Saha :sómente eaea 

B' á meema em que incorreria por meu voto n~t. questlo <excepção, que depeude de poder 'conatil~iote, soa faculdade 
de emiua:o, quando o nobre senador' pela Bahia pre!l'idia o JDãu tem outro lim. i te politico. · 
conselho de ministrôs. ' 

o Sa. SJLVBJÚ DJ. Mo. TU : -P~ra despezas da guerra.. Não era mesmo poeeiYel, qae a constiluiçlo' euumerasse, 
iCOIDO. já disse, todos ;01 !II~Umpios :.,seria •)Um innntario 

O Sa. III&IIQ!IBZ DB S. VICBNTB :-0 bdm publico, por 1mais do que exteneo, e sempre iucompleto. 
qualquer face, que se encare é ~empre o bem publi~o e" o o Sa. JVI'IQUIJIIJ. (mi~i-lro,IICJ.guirra):-.NQJJca., 1e.,aca-
governo deve·lhe a mesma consideração. lbaria 0 calendario. · . . . . . 

· OSa. SrLVBJU. LoBo :-E' lato de 0\lis o ·priocipi o· O Sa. SrLVBirJ. Lolo :.-Sin!o ou~tir .:aata .. doutrina: .da 
O Sa. U.I.II.QIJBZ os S. '"V1CBNTB: -O aobre senador !boca de V. Ex. . 

pela Babia expressou em curta pbra,ei o qne é· o governo 
a· respeito da queatil:o, quaodo di~se ells t! o "'premo admi 
nistrador, cumpre porem dedOzir as logicas eouaequencills, 
cumpre qae sempre que poder resalve os grandes interesses 
publicos, que ~m cas·os taee podem ser comprometlidos em· 
um dia e que oão serão recompostos por mnito tempô. 

Entretanto, o nobre senador por Minas é logico segando> 
os seus priocipios,. qundo ·recrimina o governo, p·r 
qaanlo dtnegando ao proprio poder legislativo a faculdaje 
de cu1ced~r emprestimoa, com 1111 ior razil:o deve denegal~a 

O Sa. IIIUIQUBZ DB S. VlCBI'ITB :-Eu tambem ·'sinto 
il'hr 11m divergencia com S. Ex.' em mataria til:o im-
:portaate. · · · · 

Oatro tanto se dedut do § 9• promover o bem geral da 
:aaçlio ... 

. o Sa. SJLVBiftJ. Loao:-Ns forma da ~OO!tituiçito, raça 
o favor do lêr. . . 

. O Sa. M~RQUB~ DB S. VJCBNTB:- (~c"(jo) V.elar na 
guarda da constitUJSito, e promover o bem geral .d" naçilo~ 
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o Sa SJLVBIII! Loao::-Teuha a b_ondade de Jê,· o § 161 o Sa. frl.t.RQUBZ DB s._yiCBIITB :-::-~~ç~ a~ D' obra.•e-
do art. 102. · · . oador que me aUa'nda be.il, não estou alludindo .a S. ~x. 

· · · . _ T a em os rimeirh- . estou expondo ao aaudo o Ca!Jio panso em geral, a l/o r 
O Sa. lll.t.RQUBZ Dll ~- VIC~IITB · r 1. · P . tanto a. respeito d~~o que~tão. Pelo. qae toca ao nobre 

' ,Jl1rute do § 9• i. e, perg,uohi~l como é que 0 pode~ l~·gte- senador devo-lhe muil!i · cortezia e s; Ex. sabe que de 
ldtvo promove o bom geral d~> llaçil.o 'P Um dos me1os é . · .. · ' . . . · · ,. • . 
· ·d 'd r d -1 do mal' multo tempo corr~spoado-lhe com os eent1meotos de 1gual 
s~~ . ovJ a. om••ntao o o 1•rogress?, _e nt ao o · cortez1a 8 all'ecto. · · '· · ' 
aocJal. (Apoladol) • Ora, 88 p~ra flVII~r um grande m~l Dirti moamo ao senado o como penso a respeita de 
for neceuar1o Conceder r.lgum emprestlmo, CJmo não fa.- · noesas relaÇilas reciprocas ~as discuseileS', e o, c·omo me 
culta l-o ' governo. o meu piiocipio é de faltar jamab á cortezia, da' 

Demais, a cooslituiçilo; 11- esee rMpaito, já está. i~t~r- não olieoder a nenhum do meus collegas, _não só pelo 
pret&da pela duutrin11 de diveraoe actos, ou leia do poder re~peito que .devo ao senado, ·e a cada um dus illaetrea 
)~gislatjvo. · · senadores, como 't~wbem a mim mesmo. · · 

O Sa. SILVBJI.t. L ou :-V .. Ex·. ill~!lrado, como é, não; O Sa. TBIXBtR.t. lu!IIOII:-'Apoiad~. .. 
p~Je· ser .. da doutrina dos factos co~snmad.~a. O. ~B. III&BQusz DB S. VICBIITE :- Beta casa é sem .lú-

O Sa. MuQiisz ns·S. VtcsllrB .:-Cer11meols,. que por 
ell~s sós, não eou, Ul8S não dedu~o. a ltDioridsde delles 
bÓmente, m1u do peon.r de divers&s camaras legislativu 
cm dift'erenlea tenipod, de diversos representantaa. Com 
~II&ilo por varias. (eis, dowinr.n,fo opioiilaa pohUcas · oppo!
taa, o poder leg~lativu tem autori!ndo empreetimos AO 

Estado Orienhl, á companhill União e Industria, á d& 
. pou'& da Arth, á da estrada de f,,rro de D. Pedro II. 

O Sa. S1LVBIBl LoB3: -São os fact~s, não é a ld. 
O Sa. IIIUQUBZ DE S. Vltlli:IITB :-Bem, mu cáda um 

desses· factos nle um !lfesto: · 
' .. Ó~Sa. SILVBIB.t. Loao :-V1rle um~ infrr..cção ,da con
stituiÇão. · 

O Sa, III!IIQUBZ DB S. VJCK!Irs :-Vàlerá M opinião 
do nobre eenador. · 
J. ' 

O 811. .. SJLVIIlft! L•,BG. :-Eu re!peito a V. Ex. 
. O Sa. M.t.aQUBZ DS S, VICKIITR.: --"- E eu hmbem a 

·V:' Ex.,:· o qlie saccede é qae· perua mos' dJveroa
mente, e. que não faço mais: do que waoifdstar o com o 
·penso, nem eeiabeleco wioh11o opinião coino dogma. 

ti• I •> ' •• ' ' 

O Sn. Ju!IQUBHU. (ministro da !1,16erra): --ApJiadu. 

,'o ,Sa •. $1LVBIB.t. L ou 1:-Di U!P apar,le. . 
o .sa. lll.t.RQUBZ DB S.' vlcEIITE:-Nem' en digo o coo·-

• trario. Ambos· pensamos ter a Vtlr,dade d3 .DO!! O lad~ ; é 
que bil. dili~ron~~a entre a •erdtdü IQora.l e a verdade 
fogicà. : cada nm tle nós ex1ll'essa n.J3 lermos da primeira 
aqtiillo de que utá. per•uadJdu em eua con.vicção. 
· O Sa. SJLVBuu Loao:....;,Apoiado. 

. O Sa. IIIABQUBZ )!B .S. YIGE~T,B: -~u peaso, ~o.~a tenho 
, e_xpoe&o,)t so,u :r:o pr_imelro a . ~.eco~~ece.r, q~e •. n~o _te~6o .o. 
dir~ilo _de capllvar as .~~Ira~ ID.te,lhg~nc1,~a, ~a de. pr~,~.uz.1r 

· a minha opioião como a nn1ca que d&va s~r atteuilida e a.s 

vida cau de honra, e da dignidade, eu devo lambem te'r 
honra e dignidade : oft'eudendo algum ~e n;eos npbr,e1 
cullegaa olioo.ieria a mim mesmo ; é por isso que da.rei 
sempre as ilxplic·açilea, que deva. 

o Sa. SILVBIIIA .LOBO :-V. Ex. lalle com rrinqaesa, .e 
eu re8ponder.ei. · · · · 

' . 
O Sa. M.t.RQIIBZ DB S. VlCil!ITB :-0 .nobre senador 

quer que f.U repilol O~tra vez O que já. dissé 'em relação a 
meus sentimentos para com sua tllu•l~'l pessoa 'P · 

. O SR. SJLVGIRA..LoaJ :-V. Ex. sabe qae sou o b.11mem 
do pão, pilo,· queijo, queijo. · . ··" · . · 

O Sa. M.t.BQUEZ ns S. VJCBIITB :-Pois nessa mesma 
linguagem frllnC& repilO qne DãO fal10 sé' DÍiO I eni ge-
Oeralid&d6. · 

o Sa. ZAC~BIU :-Eolilo não. se referia nem ao plo, 
nem ao queijo. 

. O Sa. IIIUQUBZ os S. VJCBNTB : -Ne:n ao pão, nem 
ao qu~ijo. (Risadaa). PoiB bem dir•gindo-·me agora ao nobre 
eeoad~r ,P~la, Ba.~in, dir,ei.,9'11e os i!lnslf!'\!\.IJS HJembroa d11. 
dppO!IÇ_ão, q<~e tem la.nto saber o IJttllratnra, quti usão 
p~r '''tes em seus discursos de variados epteodios, deve_m 

· cuavir em qae o orador quJ sobe á· tribuna tem o· direito 
da procura.r a _benevolencia do audilori o, e que o essa io
lcoç~o t~m lambem o direito de fazer a ~xpNseão '<!9 
eens eent,i_roen_tos. . · · 

O Sa •. SJLVBliiA. Lono:- Cada uin de oó~ póJa expri
mir-se como quizer; m~s quem nos julga o ostá anima de 
nóJ é a· .iáção · brasildifli." " .. " ' ·' " · 

O Sa. III!.RQUBZ DB S. VJCBNTB:-Eatou d~ accôrdo com 
o nobre senador; sumos ·os seus ma·~:dàtlorios~ .. "" · 

·Von fazer uooa applicação dos princípios eaunciadija, 
J ,. ' " I ""' ., •• 

O Sa. Z.t.C.t.RI.t.s:-E' um episo.lio. · · 

'outras censuradas. · · ·· · · · · ' ·' · 
O Sa. ~~a~u~z ns ·S. Vuu~N~B :...:... Justamente um ep!· 

aodio, e toca a V •. Ex. • · · . 
' I . 1;. • ·•.í . . . 

" , 0 ~R. 'l'BIXBIII.t.' -JUIIIO,R: .~Apoiado. 
O Sá. IIIUQUBZ DE S. VIC&IITB:...;.E ~e assim nilo pen

saeaemos todos não poderb mesmo haver discoasilo franca 
e leal. ' · 

o sa·. SILVEIRA ·Loill :-Soblirei ae v. Ex. qaizor 
alludir á. wiuho1 Ju[eriorid~de, tambeui eatoO. longe de 
!.'~r~r, ,!':'i,n~a. op~~!llo. ~ '' . '. '"' ' 

· . O Sa: Z.t.c-\al.t.s :...:..E' _comwigo. (Risada1.) · 

O Sa. M.t.nQUBZ n& S. VICBIITB :-A qaem aliás eu 
muito respeito. O o'obre etin11dor pela Bahia 'tem tanto 
amor, toma. de tal m.\neira aa d11rcs por qualquer dJe 
oratlor~s da . opp~~içih, que ainda bem pit~ a e ,prorere 
alguma palavra po~co sonora contra _11lgam · delles., ·• · 

O Sa. Z.t.~AIIJ.t.s ·. : ~u.~~"~R~~~~s. ~~uo ,w,~~id.~s. 
lG 

'' 
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O Sn. MUQUBZ DB S. VICENTE ; - ••• quer logo r"vindi- • O Sa. JuNQUEIRA (ministro· da guerra)·: ...:..Não .havia, 
car ·os· fóro! della. · er? a mMm~ qaustão d~ con~tituiçilu. 

O 811. F1a~E1R.1. DE MÊLLD :-Faz muito bem. O S11. IIUIIQUKZ 011 S. V1cÍIIITB :- Emftm, ao menos 
o· Sa. !IAIIQUBZ DB S. VICENTE :-Não digo qua faç:• p;na minha r.onvicçil.o 11 demoostrll~ão está' Coita ; e por 

d · isso concluirei dizaudo, que n11o mH paret:ou justa a cen-
mal, aasigual-o 0 facto a vêr 56 po~so a •JUtrir correspon- dUrA Coita ao nobra preaid~nte do consdbu, all~gando-~u 
dente direito, porque parece, que não é jueto, que a oppo- qae eiJA tinha f\•ito uma questão de gllbin•ta no senado, 
8Í2ilo, nem 11 maioria tenha privilegio,. exercendo assim ama especie de coacção so.bre os .&eu~ 

O Sll. TBIXBIU. JuNIOR : ..,.... Apoiado. amigo~. · 

O 811. MAIIQUBZ DE S. V1CBNTE : -Voa pQi9 iutenllr o O qoe entontli foi, qne o nobre 'visconrlo do Riu Branco 
UdO d~lle. Quando o nobré senador pel~ província do Rio· expre!sara', qa11 sa1Íi4 bem que no beoado não .do. estaba
de Janeiro, que acaba .de apoiar-me, expressou que em lecia qlleJtão de gnbiriet~. mas que !tl . afloa.l se 'isse sem 
su11 opinião a propoHta· oitó devi" ser demorada, com dis- meioa de sBlnr o bom publico, re"igoaria o poder •. Pur 
cussiie1, que estavam fóra.' da orbita della, foi cengorado outras palavr;;s equivalente~, o nobr~ senador o Sr. conse
com 'demasiada e'uergia, como se qnize~se supprirDir a li- lheiru P;Lrnnoguá, quo.udo mioistro da goerra, ·~enunciou 
berdade da manifaetacão das idéas da opposição : a msu idBntica resulucllo: oito sei mesmu em tal caso como 
'êr foi uma injustiça.· declinai-a: oito· é· p~is motivo p3ra .censura. 

Se a opposição tinha. o direito do pensar da outra fór- .. t>eço portanto 11u nobre sanador que creia, quo Ílqoelles 
ma, porque o illastrado senador pato Rio da Janeiro oãu que votam pelll mjdida prJcedew cum tanta le:tldade 11ara 
terá o de pensar diversamente, Mw qae fosse a~sim ceo- com sua convicção> 61U favo1'do bem publico, como S. Ex. 
BOcado ? pr~<lede VOtando C~otra, aliás saramos reciprocamente . 
· O Sn. TRIX!i:IftA. JuN1011:- A.pnia~o. 

O Sa. ZÁC.I.RIU:- Não dt~via dizer, que não era pos-
8ivel emendar-se a lei ; decentemente oito o podia dizer. 

o Sa.' ~l.UQUEZ DE S. VICENTE ; - Elle não !e referi;L 
a emendar: · · 

O Sa. TBIXBIR.l. JuNIOR :-P.:.ra. oito volt&r o. outra ca-
mara, essn era ·a minha opinião. · 

O Sa. ZACARu.s :-Mas não o podia dizer. 
O Sn. liiUQUEZ DE S. VJCENrB :-Só se a emenda me· 

lhorasse a lei •• ·• · 

O Sn. Z.t~.C!RIAS :-Bem e•tamos de accôrdo. 
O Sn. !I!RQUEZ DÉ 'S. Vú:&l'lrB :-Que fiqne, porém, 

bem claro, que tanto direito, tanta liberdade teJU nm 
como o outro partidt1 · de man~fes!ar as su•u opiniões, 
igualdade perfeita. · 

Desviei-me, porém, inteiramentn por causa do3 apartes, 
da questilo relativa ao direito de conceder emprestimos 
mas emfim e~puz o comu.entendo a lei, e citei uma s~ria 
de factos nesse sentido. 

· O 811. SILVEIR.L L ou o :-Factos oito silo argnmontoH. 
O Sn. MuQu~z DE S. VICENTE:- Creio mesmo não 

. enguar-ine dizendo, I{U~ assim lambem ss pensa em outros 
palzes constitucionaea. 

O Sa. SILVEIRA LoDo:·- V. Ex. leill valentes raciocí
nios não precisa recorrer a. fartos: o terreno é outro, é a 
demonstração. 

O Sa. MARQUEZ DE S. VICE!ITB: -Ea desejaria inv~car 
o auxilio dn nobre viaconde de Abaeté, que, sendo minis
tro dos negocios estraugeiNa em 181.i3; fez autori~ar um 
emprestimo em favor do E! ta do Orieo tal. 

O S11. MENDES DE ALMEIDA ;-I~to e~ tá na ~on~titaiçã o. 
O Sa. JuNQUEIRA, (ministro da guer~a) :-Nilo ; não ere 

subsidio do gae'rra, nem em virtude de tratado. 
O Sa. IIURQUEZ DE S. VICBNr.a::-Nem havia guerra.· 

ioj nsto~. 

Não tleixa;·ei a trib~nõl sem di!er alguma! palavras 
sobre nrn a~BUOO(Ito que d~pl<>ro. -

Curoeç,,rel p•.r in~tiifestar, qae sou amigo .do Sr. vi~- · 
conde de Maná, bra~ileiro moito illostrado, mnito honrado 
e a quem r. r1aiz d~v~ não P~l{neuos serviços. (Apoiades.) 
Um ioCortnnio Dito prejudica 80~~ qnalidades, nem o seu 
caracter. 

Serei por is@O õaa:1aito? Ainda asaim direi o que sin
ceramente penso. Estava lambem persli~dido que a casa 
Mau~, embora pode~se dolfrer algumas di11lcoldades em 
consel{aencia do -,ommas a voltadas, que lhe eram devidas 
9em os corre8poodeot~s pagamentos, tinha força de sobra 
~ara dominal-u. Cootinno, poi•, a crer qu~ se não ftJra 
o cataclism~, que sobre ella pesou efl!_ Montevidéu, e que 
niio podia ser pravisto, não haveria a desagradnel di•· 
cussão que temoa ti4o. 

Todus eabtlm qne o Banco idaaá em Monte,idéo repre
senta grande eumma de cmpit:1ee, todos eabem &ambem, 
.;ae elle foi victima de umn ·corrida intencional, .e prepa
mtiva de actos arbllrarios, de violencias, que tornara:~· 
iadleponiveis esses capitae~. Aliás certamente seria facil o 
mo,imento de runJus para Londres,. e DilO leria mos .re·cri
mioação alguma a ba.ncos •obre a operação do the8onro • 

Quem argame~t.t a posteriori, ou Jepoie dos raetoe 
consumados, tem sempre guodo vantHgem, não restam dn
vid~s ; antes dullc1s porém é mais qne deffi•H .adviohar .a• 
evontualidade3,. e muito m•Lis os sacceuoe extraordinarioe .• 

Depois destas observações farei sómeote mais uma e farei 
,em um intuito generoso, que em vez . de prejudicar, o ln':' 
t~resse pablico,pelo contrario com ella sa harmonisa. Eese 
ill11~tra bra,iteiro pedia ama moratoria, :~presentou o 8811 
balanço, tom de reanir-!e a aasembléa de s6n8 credores. 
Trata-;e de um grande capitcd que intert!SSI1 ao thesouro, 
a varia~ provincíM, fl ~;rnnde numero de famiiias. Convém 
que não haja preconceitos. . 

Reduzindo o que ó nominal h~ noss.e balanço um actiYO, 
o am paseivo de 77.000:000~, e alóm dieso am {ando ca-

•..;.. 
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pita! .de 10.000:000~1 qne COIII o de 2.400:000~ E!te principio é fBho e offende a .competeucill do se• 
de· lucros ~~~~pen~oe fornece uma margem de mais da· oa:do. O senado, desde que discute uma materia, deve 
1!!.000:00011) para co~rir a~ perdas d~ liquidação. ex11minal-a ~ob todas M faces. (Apoiados.) Se julgar que 

Para qne pois prejalg.-.r desdo já, pilra que aeeeverar a m•teria precisa de emenda, deve emendai-a. Não. é li
que nllo·h~•trá pagilmeotn integr.al ? Qual o expedient~ o cito a nenhum senàdor dizer: •E' escusada a emenda,por
m~is generono, e ~m harmonia com todos oti interesses ? que oito ba templl de voltará camara, visto 1 como a ma-
Será deixar que os cr~dores se dirijam eó por soas pro- teria é urgente. • · 
priu in~pirações. . Dalii podia deduzir-se qae to.das lU vezes, e nio i!o 

Perdô~-me o senado .~ste d1acorso desconcertado, e tilo poucas, qae 0 governo trate de uma providencia rapida 11 
fXteuo, mór?Jen!e na dt~ca~slh de um~ proposta o rgente, urgMte 0 s'enado converte-se em chaoeellaria. 
e até com ep1sod1os cootr1• o meu bab1Lo : t11.l é, por~m, o ' . . . . . . . 
resultado dos apartes. En já tMbo me abPtido delles · eó Kste prtoc1p1o é falso, repete ; t1ra. á matona e á mJ-
exe8pcionalm,nte quebro c!te preedtD imposto· 11 :nim .noria a soa. competencia, offende..a canstitoiçilo na parte 
mesmo, pois que por ex.Jerieoci~ sinto o qnaoto perturbam ein que dá ao s~n.ado tantas auribuições quantas dá á 
o llo dat. i~éas il di•teo~o!ll ,.. pal~vrae: o que Rncced~ cama.ra. o. qnc d1r1a a camara se o go.nrno lhe levas~e 
comigo, ollturalmeMe snee~d~rá coo1 011~ro~. Seria bom uma propo~Jçito approndll pelo·seoado, d1zendo-lbe: ••Nilo 
que· todos .uos ab!tiv~s•emos. (Muito bem). disc11tam, porqne nilo iu. tempo de .voltar a.o senado»? 

. O Sa. Ju!IQUBIRA:~(rniniltro da guerra):-Peço ., O epi!odio, pois, não teve a menor proced~neia; a pro-
palavr~. . . . . . posição que n orador repellin! e aiad11. repelle, é aquella 

quA, 11. pr~texto d~ urgenci~, priva o seo11 do de discutir e 
Foi lida, apoiada e p11sta eonjunct~meote em discussito emendar como lbe parecer. Qae direilo tem um senador 

a seguinte ou, ministro para dizer : « A materia está discutida e a 
Emenda 

Supprimam:-~e os·§§ 2• e 4• da p1·opnstn relativo8 a 
emisallo de p~r11l-moed~.-z. de G. e Va8concel.lor.-J. 
A. Sarai!la.-'Nun~a Gonçal11es.-Silv.aira da MotttJ,:..._ 
Figueirà de Mello. -J!fendes de Almeida. -Leitão da 
Cunha. -P~~er de Mendonfa. -Pirapam~. -Paraflaguá. 
-Silveira Lobo . 

propoeta Ulo bem concebida, que nilo é preciso emenda » 'l 
Isto é IIDDollar o 8enado. 
O nobre presidente· do conselho invocou a soa repu

tação e arrimou-se á que lbe davam seus amigos, 
O or~dor, porém, oito sabe o que seja repntaçllo que 

~e ~eva a nmigg!. A reputação nasce, do caracter e .do 
proceder ·de cada um ; MS! repntaçilo, filha das obras do 
individuo, é apreciada por 10migos, exe.geradamente talvez, 

0 SR. ZACARIAS 8.oima-s~ a ')!Adir 11 pli!~.vra nã., ~ó ma3 não é formada por ~lles. Elia é respeitada peloil 
pelo di,cnrso do nobre s~oador pelo B.ill de 'Jr.oeir~, como proptios adversados. Qnem no Brasil disse.jámais qne 

· hmbem porque nm rtroigo .do gnbia-.to ar.•bou d~ fallar ~ um Poula Souza não era 11 pureza em pessoa? Qnem já 
um membro do miaiHt~rio · d6 pedir a palura parã di~- di886 que .Eaz~bio de Qaeirot não era homem de partido. 
cutir a materia. energico e iocorroPtivel? Quem 'já ooeoa dizei-o, liberal 

0 ncobre een~dor 1,_1 0 Ri~ d~ hoP.i~~ pnnderoü que, ou conservador' Ntoguem. E a reputaçilo lle Euzebio foi 
ten~o particnl~r ~ amigavelmente aMn~.11 b.~dl) ao .. nobre feita .Por seus amigos? Não, foi a reputllÇàCl qne teve e 
· · 1 .. 'd l~m om todo o pajz entro adv~rsarió1 e arni .. os, porqne o 

pre~ideotn do cnnsP. llo que ll~Qptassa mi:dl .\s llrompta~, " 
para d~pelikr a crisr., VIa-se· olírigad" 11 oil? votar pelo. MO procedimento dava-lbe direito a ist~ •. A reputação 
proputa, porque 11 Ha era .8erodia e ioetmpleta.. nas~e .do indi•idno ; é aprllgoada por amigos e respeitada 

V b J t d r. . pelo~ adversarios·. . ia ta111 ~m no orn_a o .ommercto am artigo em 
f.vor '"'~ iodo~trias do p.tiz, qae dednra ser I< propo~l• B em materia de amizade! Phatarcho deixou um crite
ioeffieaz, incompleta. Par outro Indo, sabe que 0 "OVeroo rio admiravcl, para um ministro da fazenda, e é que onde! 

" h a erltri J, h~ ~anguesugas. s~ fl mioietro. d& ruenda, . 
e~tll. daudo auxilio qo>oto pód~, ·emprcstriodo dinheiro aoo 
bancos quH •e oehArn ~m apuros. pois, é ma.laAvel, é coodescenàoote, as saoguesogu ele-

Na:() ba por conaeqnenein grnnd~ pr~~~a na discuesilo dn vam-o'o ao terceiro céo ; mae, se é sovero, as eaogue
eD!!a! formam contra elle um côro terrível. propoeh. . 

Tuml\ndo em coo~ideração 0 . l)pisodio do nobre mnrquez Portanto, em materi11 de repntação· f11ita por l!.migos, 
de S. Viceote, 11 choú que nil'> f,j feliz esse epieodio. Eo- não tem razão' o oobre presidente .do conselho~ •• 
teot1e qo~ o! 1uembro~ · d11. rnaiori~ devom aoxilinr-se,'· O Sa. vtscoicPE DO R1o BnA!(Co (pre1i!lente ào conse· 
manter-se, como tambem te~m es~~ rlc•er os membros dn lho) .:-Referi-me á .capacidade admioistrativ~ 11 oito á 
minoria, estos com maia nzilo, porque ~ilo mais fracos em reJtatação de booestidade ; pua esta teoho juiz na minha 
numero. conacieocia. 

No caeo da propoeiç!'i.n do bon1·~do Mnador pelo Rio de O Sa. ZACARIAS :-Meemo a da capncidade adminis-
Janeiro, o Sr. Teixcirll · Jouior,u:to podi11. b~ver traneae~ilo, trativa não é d.;da pelo~ amig11s, ueru por nm corrilbo; 
nilo podia deix~r d6 hAver um~> repnlea, ·quer da mioori11, dá-se llD indi•idno que tem na Ruo. int~liigencia os· dotes 
quer da maioria, porqu~, o que disse o honrado relftlor da prMi~oo para (auol-a reconhecida ".rti•paitada: A~eim, o 
commis~lto . foi que, vi~to tratar-se de negocio' urgente, que ee diz da repolliÇii.o moral, apphca-se á reputaçlio 
oito era licito protrübir a discussão no senado, propor sclontifica. Talentos apregoados por corrilhos de nada 
emendas que obrigassem a proposta a voltar para a ca- valem ; os· que teem real valor alo apreciados por amiçoa 
m~ra, porque iriam 'aggraur a criso. e_ adveraarlos. · . 
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·ora, 'O praceder'do Sr. miniltro dll fazenda na quesUlo r n'ada' se'J'u~rava com isso. Entr.<tnrÍto, se' ~~~ll.8 tiveuem o 
dos csmbiau,· d~ que .. S. Ex. fte occupou ,na seseilci ao- aceite dll uma casa rospeitavel, os agentes llnancelroà do' 
terior, oft'erece moitas duvidas, é muit~ ceneu!avel. • lmperio podiam até fazer com ellas dinheiro. . 

Ponder.ou o orsdor·qile, S. Ex. róra facll demais dando · O segredo é~ al~'ll" ~o.~ambio: .8~ 0 ~overnti, to~~r .a 
um i\ 011. a duas cassS.oJI!JI certo num~ro de librss esterlinas 

grandes aommaa. (aiods que fo88em pequenas), tomando 8' cori1tar iâlo na praça;oà qne ú obrigaram ad_ar dinheir~ 
saques a individuo que sacou. sobro si mesmo, isto .é, sobre nilo cobrem ô sen !aq'ue', porqn~ os ven1eilores dê !etra·s, 
uma casa· llllal, que. nilo tinba mais ·valor do qoe a qu• conbecend•l que a caaa precisa; trat~rilo de' tira' r p'arti'dci 
nesta praça sacava, recebendo o dinbeir9 para dar lá. Dis'o desta cir'curr.shncia, e ae' vendarão pnr alto preço i ,n 11, 

que esse pr~cedimento não era r~golar, P.orqoe nnncil se este segredo se con~ena ioY•olavel, quer o gÓverno tome 
julga tão aegura uma letra sacada dasta praça sobre. ~ cambiaes 11 um b•n.co só, quer tome 11 douti 00 maie, por
propria casa representada por um caixeiro, como aqnell.~ qn" ·a conveniencia do epgredu cad~ àm delleà reconhece. 
que é saca.da por nma llrma sobre outra. perfeitamente. O banqueiro que dieser : « O governo mo 
· Este principio' é inconcnuo; mu como eabiu-ee o nobre comprou oma cambial de tantas mil libras li, CIIZ máo ne
p'residente do conselho desta difficuldade ? goelo, porque não póde cobrir sen 'saque. A qo" veio, por• 
· As. sou explicRçiies mostram a pouca segurança com tanto, pergon!P. ao nobre preeidonto do conselbD, o se-· 
que S. Ex discorre 00 assampto. gredo? Poi11 ba ~egredo qilando o mini~tro toma !aqnes 

de uma casa sobre si mesma, 'e não ba aegredo qaaodo o 
A. letra segara do mai:ima segurança, proposição d•• ministro toma saque de nm11 casa que saca eobre outra; 

orador, é aquella qne é oft'er.ecida aqai por uma firma d• enviando sccrelan1eote () aviso para Londres? 
primeira.ordem sobre uma outra Ião llrme COJPO ella. Todr.$ • 
as caeas que se inculcam na praça como capazo! de vender · O SH. vrsaor~in1: Do Rro Bu11co ( pr~sident~ do con
cambiaes, teem este recurso: pagam uma commiseão a nm 1elho) :-E qu~ndo tomar a mais de um,? · 
banco de primeira ordell! em Londres para ·este servir em O S11 • ZACARIAS :-Nioguem ratla em tomar a maia de 
taes casos. Tod~~o vez qno· nm ministro ou quem qoer qoe uma, .tomasse áquell~ que inspiruáe maior confiança ; os 
tenba necessidade de uma cambial, diga·: « Qu8ro oma !aques tomam->& conforme a confiança que. merec!l ao.D!i
dupla garantia», o banco.respeitavel a qne se dirigir pagará nistro. o sacador. O que queria era qoe o sacador.délsC 
uma cummissão a outro ban~o igualmeoiA reapeitavel em gar.aótias de si ; S. Ex. não procurou isso, port~o!o n~o 
Londres, e a~sim ficará a r.amb!al com mais segurança. ~e defenda com o s~gredo. .. . . . 
Ma~, se a casa daq~i é a mesma casa de Londres, de Podia comprar saques 8 duas casas, porque. o mil nada 
maneiras que, se a daqui eBtremeco, a outra cae, o go- diria á ontrn nem a .,joguem. (apóiados), i cad~. 11m•~ tro
verno ou qualqner particular procede . irregular a irrefle- lari11 do adquirir a bom preço letras pára· pnder cobrir o 
ctidamente tomando cambiaee de semelhante casa. Sobre saque porqne qualquer ·indiscrição lernaria má o o oe-
este ponto, inteiramente ·pratico, não pode haver duvida. ' goelo: · 

Segu11,do o extracto do Globo, o nobre presidente do O nobre presidente do cooselb~ t~m sempre recomme~-
CODielho explicou-se deste modo: dado que oãn ~e augmente a affi1cção ao amlcto, que nãu 

· · se abale o credito d~ casn Manã que está em liquid~ção. 
" Diz que é arriscado e8ccar sobre a meem• firma que 0 Sr. marque,. rle s. Vicente 4bondou nesta~ moem'1-s 

(azo saque ; mas sabe o senado que quando. o tbesouro idéas. Mas 0 orador não sabe como combater essa tomad~ 
quer tomnr caillbiaes, deve procurar Cazel-o com a pos- de cambiae1 a tim11. casa que quebrou sem mah o.u menos 
slvel reserva, e dahi a conveniencia de tomai-as a um só directa . 00 indirectamente tocar no creJito da 9asa 
banqueiro. » . Mná. Nilo censurou o cuacter do indiv.iduo, sena se'rviço~ • 

(0-8r. pre1idenle do con1elho reclama tt4o estar .,IS ea;- tarpbem. não; mas as soas oper11çiies foram infelizes, ,!lilo 
tr,acto conforme o quG diuera) pagou ao thesonro e quebrou. Qnan~o eesa casa est&lon 

S. Ex. pensou, continúa o orador, que dava ama razão aqui, ouvia-se o b8qDil em d1versu parle de Brasil, .. ~~ 
irrespondível, que o neg·ocio exigia reserva, e, por amor ao A.meriea e d \ Europa, e que culpa tem o orador deste 
segredo, só tomava cambiaes a nma firma. que aaccav11 facto ? ., "' 
sobre ai mesma. O qoe oiio poda tolerar é que 1.'! nobres scns.dores que 

não averiguaram o estado aa ca•a, é que o nobr~ pres\-
Se o nobre ministro da fazenda podia saber quaes 'dente do conselbo , victima do máo estado dessa casa, I~; 

eram M casas .habilitadas, nas condiçiie! que o orador VR ntem-se para di2er qne ella está nas melhores condiçil~s 
indicou, para dar .cambiaes e saccar sobre Londre~; ee de liquidação; de m,aneira que .0 nobre pre•ident~ ~n 
quasi todos os bancos estilo nestas cundiçiiee; se o proprio couselbo, que eng&noo-ss com ella quando aacon,, h!' .. 4~ 
Banco Allemão o ests.va lambem, porque era sustentado ser a~redilado quondo affirma que elll\ liquida-se pagan~o 
por uma forte associação de Hamburgo, tinha o uobr•• integralm~nte ena' di•id~s 1 , 
ministro descl!lpa quando tomava cambiaes a nm ·inrli- 0 nobre marqnez de S. Vicente aoalysou o b4lanço e 
'ldoo ou a um banco que Coase, mas singelamente admit· di~ee· que a casa 68 tá em muito boas coodiçiioa. " 
tindo o 8aque sobre si mesmo 't · Poi~ algum com10erciaute apresentou, já um baiB~Ço 

Se o viscRnde de. Maná sacnsee nu condiçiies exigi dai., coin d~ficie para pedir IJio,rlllorill 'l ~ m,or~toria oito é c·~~;
~ governo tinha garantidas 8S sons letras; mas~ 'isconde cedida sendo na P.Oseibl)jdade .. ~e. P,a~"-~-~~,e. integralme~~~ · 
de Maná nilo saccon nessas condiçiies, as .Je,t.rns Dil~.ll~ com alguma demora. S~,r1~.in~pto ,,o .. a~gocJ~~~~ ,qne, pe,7 
caram garantidas, era at6 eecasado protestai-as, pois dindo moratoria, a~rese~tam um li(iau~o co,m ~efocU. Ha 
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Jia ~ICriptflrÍÇAO mil meios de colofoir iuo e eoganar ào ll(ia esta Jél que era .eó rl!ferente á llrrtCadaçilo doi 
publico com graudes saldos; ma• a Jiqoidaçilo moatrará. imposto•, .liló póde' eetender-•e aos· casos de cambiOBJ 
O oobre marques de S. ·'Vicente que, apezar de idoso, gosa 'Qaao\lo o governo· pede ao aabdilo tuto pela· caHa Jm• 
de 1aade peloe bons ar.es da Gana e da praia do Flamengo,· qa·e môra óa tanto de imposto. pesaoal e elle nllo satilfiZ\' 
ha· de ver iaso, auim como eepera,.r o orador, e eotlo otiriga li 1oberanamence, leva-o a um. tribu'Dal prlvi-' 
111 1aberá quem ·faUna com Yerdade,• se ·quem punha legiado . 
em duida, ·guiado pela explirienei& de negoeios .tae•, o lllaa, quaDdo 0 governo desce da eaphea'a ém qae·.e·itA, 
pagamento integral, se os nobr~s eenadoree, que DO ex- ! m•tle·a'é Dá pDgii•L' d·o commereio·, · lintilo' c!oDio, o'! dn•u 
tremo da' amizade, já que olo podem dar a milo ao nego- de Homero, que e e eovolvi11m ua guerra, sofra u feri'ililll' 
ciaote fallido, ao meoos qoerom &ornar-lhe maia soa v~ e que a Jota produzir. · 
eates momentos. O oracior pf.de ao nobre' preeidente d.o conselho um'&· 

O orador não falia por inimizade. tem prova~ que o opiniã~ a eat& respe'ito; S& S. Bx. pensa. qae tem al~UID' 
Sr. v~sconde de Maná nllo é eea inimigo ; o orador é que · ~rivilegio qa~&odo. manda o ileo thesou1e1ro tomar letra•;· 
é inimigo de todo qqanto póde ruer mal ao the,oaro, é então .rd~lment~ eslá aega.ro, o governo r~cebe tadcr. Nerte
ioimigo de malversações. caso,. nem preci?n v a o gov~rnu e o e neas amigo li e~t.uear 

Qaan~o o nobre presidente do conselho dizia qne a casa ·a folhear baiMcet~s, a C~>~a Maná & C. tem t0, .. 01f:0091> 
M. auá havia. de pagar integralmente aos sous credores, re- para pagar-lh~. r lh . .\ soa asseveracã•l· (andou-se na!tll. tbeoria : que. o. 
p 1cou~ e em ap11rte: • As~evero que não ; nb pagará go•erno não lem 'privilegio III. ~>um, q· a ando .compra cam· · 
iotegralinenie. • Entret&nto prteisa rectificar a sua propo- " 
siçil:o. Se é certo qúe o gov6rilo tem preferencia JIOr Óm biaes na .praçli. . . 

;::~o p~:~~:n•f!::;~al:!:t:a n d:;~:~iaqo;u: ;~!~o::e g:~ me?te n:b~::r:oà:::si~:':,~M~roàn~!:a~~~~:,r~~r;:::!!~~~18i 
ver no, que nlt•r é só' de 7,ã00. OOO;I, pois 0 tempo mos- por qne nltD abria r .. uend~ no •ideonde·de Maná. Desde qriti 
trará ql!a ~"' mais comproniiesos; quando disse q1Jii 0 tevé eertaza qae elle' aáo p:~gava &s ·telrae, por,qae alto 
Sr. Maü~ olló pa·garia integralmente, que havia ile ra.zer pro•id6ncioa?. . 

·o mesmo qoe todos os. fallidô'~, qne enchem & l1óc.& d~ A suã reapo!la, segnndo o Globo, é lleta (l:eAdo): 
grandes promessas e ~o as comprem, entflodili que o go- • Pergooto'o .88 ainda ao orador, que provid~ne.ias 
verno oilo tinha tal prefereucia ; oa qne affirmam o con- tom~u para acautelar o theftoaro, ap~nas vio qoe a casa 
lrario t&lvez ee .baeeem no aupposto privilegio d~ !azénda Maná não podi~ cumprir os saques. Responderá que o 
em materia de cambiaee. ·. · ·sr. Maná pediô-lhe qa~ não ó óbtiglia&e a fechar a iaa 
. -o rrador éotende, porém, que ein coo trato cambial,· o casa de Londres, que pagaria em corto prazo ao íbeaouro 

governo 6 como o particular, qae r•a prererencias do com 08 juros dta mora. O ·orador é'nteadeu que oil:o dnia 
cominereio esllto. conaigo,:aai nos arte. 87i e 876 do mandar abrir f~~olleoeill a. casa Maoá, quaodo os seus eata-

. Cu digo COmmercid. bHleéimeDlOI, dliottO e fóta. do paiz, està.Vam de pé e pe• 
. Ne~sea 11.rt1goe nilo se falia da fazenda quando é cre- dia-se que 0 governo aàxilia.aa~ a praÇá já ameàçada. ií 

dora de letras cambiaee. Se, poi!, nesta legblação espe • · 
!lial alo ee dá privilegio nenham ~o governo, 0 governo 0 ~ ( (} Sr. preddents do conrelho ~eclamll th novo contra 
opioilo do orador nllo tem a menor preferenci3 na praça. a ea;aclidão do ea;tracto e 11ppella pa':'a . a a 1101111 do 
Sobre istQ ha tempo moveu-se·qu3Stão perante' o governo. orador). 
Trat,ando-ae · de umas letràs do tb~souro vendirtas pur . Não ~brio & fallencia, prosegae o orador, porque hoave 
Deane Yoale & C.; de PernaJIIbaco, que dGixaram de ii~ r um uecOrdo, ta cito o o expresso, peJido de Montevidéo 
pagas em Londrea, omt. aeccllo &u conselho de Estddo p~lo Sr. liseonde de Mana no sontido de que ae lelrae,line 
opinou no seutfdo de qn~ o· governo tinha pr11ferencia. deixassem de ser pag.as não fo~~ellt .protestadas I O mi
Foi ouvido o conselho de Estado plelio e nillle as opiaiões üiàtfll !l.à fazend"' podia fa~er i&to ? 
se equili~raram: quatro conselheiros de Estado opinaram· O cirador já lhe h~ via dito em ap&.rls qua não iaandà• 
em um sentido 1 quatro em outro. ResolveÚ o govorno qoe ria ~brir fallencia por ama só letra. O aeo aparte deve 
ise ltlvaaee a qil~stilo ao corpo legislativo. ·Ailida hãtl Mbve ser entendido ne$tes termos : .. se Vleese uma letra aó nlo 
soloclil.'. · · ' · poderia mandar abrir a fallencia, porq.oe eegundo o éodigo 

Néâta dovidil e porque não ha lei, inclina-se â idéà de para se abm fallencia é oeceseario qn~ haja . cessa2lló de . 
:que o 'governo nlto tem phirogatlva algnm&, porque, ee ti- pngamenlos e na pr&tiér., ~qui no R1o de Janeiro ao me
vesse, de~gra~ado ceria O banqÚ.elrO que ro&Ul O forn'ecedor Do~, tem-se eDienliido que nãO btUla O oao l&tiafAZIIr•BÍl 
Cie letras ao goYeí-'no ; ningnem qncrilria tratar com elle, nm tilulu para constitair e~tlldo de fallenCla, mas si~ va
~orqde, !e fallisse, ao govilroô pagaria integralmotite 6 'aoe rios titalos, Por isto com a primeira l6lra .nllo abriria a 
o'ntroil crll'dores ki'i1da. Qoem piir oatro lado quererá tratar CAileocla, nem mesmo. mai•dària prole•t~>r, porqile o pro
com o go•er'oó, arm'ado deste privilegio contra os p'arti· teatu era escn~ado neste caso. 
:c,~làree; qile ~~~~~~r'reo:', 'Da pra'çâ para aí ·cambiaeil' Niio O protesto 6 ama garantia, qaando ha maia de ama pile::. 
,con~làerou, ~ortanto, nrd&deira tal dontrina, qaando déa ·o soâ '-oe intervenha; mas, ileodo ·a letra de Maná sobre 
aparte. · · Mada, ó protesto era uma formalidade vil, porque alo 
.. ,À. fa~~bdâ~ eeg\:lüdo ·a lei de ti de ·Dezembro de 1861, tinha re11.Ji'da'de. 
1ém~ leu 'pfttife·gie a reipeiló da arretàdaçllO d~ rendai: . Commet~ido . o aba!O de tomarem-ao letras om taes , 
]l'ill'ucâi; hàj'elto 'it!W• 'à ilg'Q'Iil'as 'ei:cepÇb~i. · 'céliidi~il'ell; o ~r'otelto 'DIIó tlnba i~ortaneia aifqma~ 
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Neste cuo, se houvesse ama PÓ letra, o orador espera
ria por maior numero para mand~r abrir fallencia. Mae o 
nobre presidente do coneelbo oito foz isto, e não fez por · 
intimidade com o fA!Iido, por amizade com oJIP.. Eetava 
feito com elle DOI! seus ioterceees, queria amparal~o. Elle 
revelara o . een máo estado depois qne a· primeira letra 
.veio,· e S. Ex ·qniz ainda protegei-o. 

Quando S. Ex. soube qae o viscon~e de Maoá não 
pagou a pr4meira letra nr.m pagaria as outra~. pol'lou-!e 
com energia ou alada quiz lér ~e o especan '! A.s folhas 
diz11m que o banco 111lemã:o, que foi victima · dae relaçõe! 
de- eeu chefe, o Sr. A.ogaeto Rieke, com o viecoode 
de Mauá, tomou ao thesonro uma grande quantia sobre 
cauçiio de .apolices. e que esta quantia Coi destinada ao 
Sr. 'Visconde de Maná. A qnebra do Sr. Maná arraetoo a 
do Sr. Rieke• 

Rieke e lllauá for.,m as doas figur11s proomin~ntee, ama 
.ostensiva e publica, outra por traz do reposteiro, na ten-... 
tatin do emprestimo nltiino. · · 

O Sa. 'VISCONDE DO R1o Bft.I.NCO (pr8sid,&tl! do come
lho) :-Niio apoiado; o Sr. visconde de Mauá sabia disto 
como ontro qualquer. 

· só de occnlta.r o estado d,e falleneia,. m&s ainda, se fosse 
possível, protegei-o. · · ., 

·Esta propoda é tardia ; esta proposta seria para ant~s 
de~te grande cataclysma. Depois ·qne .eJia tornou-se 
serodi11., porque o Sr. Jtlaná fallin, pedia mor~toria, dizem 
no parlamento e fóra dêlle : r!. medida nm tarde.» Era 
para aqnelle ponto principalmente que · ee · dirigiam ae 
'Vistas dos qne clamanm abertamente por nma emis!lto já 
ej~ .. . . 

O ora-dor h~ de conhecer e5ta historia, porq~e entende 
qnA o parbmenlo niio pó de deixar find11r eda crise . sem 
nomear nma. commia~iio de inqoerilo que ha de trazer a 
luz do dia sobre todas as trans~tcciJes e auxilios. Eue .. 
iniJnerito h•• de mostrar que o nob.re presidente do coa-. 
se lho, quando ~izia na cama·ra dos deputados e no .senado 
que 11. cri~e não f!Xistia,· da v& soccorros aos bancos. :, 

Quando o .ncbre senador por Goyaz, o Sr. Silvoirll da 
Mottll, dies~ qne ero M .. rço fizeram-se operaçiles · d.,!l soe
corroa &!ta banco~, o orador notou certa confnsilo no 
nobre pre~ider.te do coneelh:>, ·p1lr vê r que s.e .tocava em 
um r~cto que deeloetrava. a soa admhilstraçito finaoceil.'a. 
S. Ex. att~nnou 1119& impres•áo, declarando na camara 
que o soccorro não fara de 2,000:000~, mas muitÓ maior. 

O Sa. ZAC.I.liAS : -fiieko oito e~tava a.a.s circumetancias A!sim . tambem qoando · lhe e5tr11 nbara·m " perda de 
de ser aceito pelo go't'erno para agente desta operação, f. .150,000, ella dieee: " Niio foram f. 150,000, mas 
qoe felizmeate falhoo. E dizia-se na !>raça qae por esta~ É 756,000. ~ E' eeta 1\ coragem do eetadi!ta 1 , · 
relaçiJes intimas d~ Rieke e M~uá é que o primdiro s~ SnBcitoÚ-ie a questiio 56 S. Ex. tomou on não cambi.;es 
prêsLou a soccorrer Maoá. Sobre isto S. Ex. póde, quando depais do e;nprestimo, e 0 . orador t•lll ~ueleotada que. 
quizer, ~aber a verdade inteira· . depois do empreetimo, pracisameote, oi.lo, m1s uo d1a do 

O Sn. vrscoNoli: DO R1o BSAIICO (presidente do conre- empreslirnu, sim. 
lhu) :-0 qoe? A primeira escapatoria a que o nobre presidente do 

0 S z Q r · T d B Ali ii cons~lho rec~rren foi esta : qo8 o ultimo contrato de cam-
a .• .I.C.I.BU.s :- ne 01 aaxlla 0 0 anco em o. biae& ·com o Sr. vi"coode ·de M~uá fora a 18 de Janeiro, 

O Sa. vrsCONDE DO R1o BRANCO (presidente do conre-1' e o contra!? cnm R.ouscbild forr. a 25. 
lío) :-V. Ex. póde uber tambem. O Sn. VISCONDE Do R10 Bn.1.!1CO (presi.dent~ do conselho): 

O Sn. ZACABIU:-E hei de sa!ler. -Não disse tal •. 
. I 

O Sa. VISCONDE DO Rw BuNco (presidente do co~tse- O S11. ZACARIAS reclamou logo, apontando para o 
lho):-Das relaçiJee do Booco Allemiio com~~ ca~a Maná? relatorio d~ S. Ex. e foi Roccorrido pelo nobre senador por 

O Sa. S;LVEI!Ik DA Jilo'l:u:-Ah 1 iMIO ~ito. Goyaz, dizendo que a JS de Janeiro. · _ 

O SR. ZAcARIU:·-QI:\8 no B&nco Alle~ão tome.va-~e • ,o Sa. VISCO!IDB: Do R;o. B.u!l~o (presidents do COiliBiho): 
dinheiro do governo do Brasil parll eml~restl!.r a Maná. .-Quando eu fa!l~>va, V. Ex. d.'~1e·me a data. do contra-

. . · . to, mas pareceu-mo ouvir 25 ; V. Ex. rectJllcon, e eu 
O Sn. VISCONDE no R1o BMNco. (prer~det~le do conse- dis~e que is~u pouco importava á questiio. 

lho) :-Como os outros que !11 auxtl1avam reCJ!Irocam·ente. · . 

O S Z E d M á h
. O Sn. SJLVElftA DA Mo'I'l:.l. :-Ambos siio de 18. 

11. .I.CAIIIAS: - nas ve~peras e au ca 1r, o · 
gerente daquell~ b,nco deeappareceo. As ~u11s rel~çiJes O 811. ZAÓAIIIA~ :-E' isto; »mbos elio de 18. ·o nobr!l 
eram intimas. E diZ-Sfl mais qne Ri:>ke comllrou ao go. pre•.ideote d~ conselho precisou •!e UllJ!r. e•capatoria. 
nrno uma eambial e obre Loadre~, dechrando quo havia Tem-se dito sempr~;, e .sab~m I!JdOe que conhecem à 
de pa~;"ar aqui nos primeiro~ ~il\s de MBrço, e quA, nilo materia, que o coutrr:.lo de cambial não se éelebra no 
pagando·neese prazo, mhrcou-se-lhe camarariamente outro mom~nto em qn~ ~e. "•creve; 110 · eeL~ipto do contrato 
prazo. propriam~ole d1 t11 precedo ~empre algum tempo ; a. ·letra 

é posterior ás couvcncões. Isto ha em tod'o o contrato ; o 
dia em que M faz a e·scriptara não. é precisamente o dia 
em que ~e· convenciona a compm ·ou a venda ; trat~·!e 
algum tempo antes de reduzir~se 11 escripto o negocio· e 
ás veM~ aindJL dá-se grandes qnantia8 por conta, antes de 
paeeado o instrnmento •• ~ssim o orador admiUe com o 
nobre presidente do consolho a proposição de qne ·a data 

O qoe fez o go v o roo ? O governo niio pedia á vi ele 
disso reconhecer que o gerente do Banco .\llemlto não llra 
digno da conllanç~ que nel!e dej>oeiLava ? 

O orador quer . qae o nobre p~esidento do cooselho 
declare em d~fesa de ~eu nome, se depois do Sr. M>!.oá 
chegará Côrte fnllou-lbe a lingoagem da verdad6. d.wigo; 
a vossa infelicidade hoje é irrep~ravcl.• Quer saber se teve 
esta linguagem ou se ainda empregou todoe os meios, nl!o 

',da c&mbial não exprime o dia. em qne ,ella foi negociada; 
; mas quer a mesma regra. para o contrato do empr.estimo. 

-
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O dr. barllo de Penedo e o Sr. Rouschild firmaram o 
contrato R" dia 18 de Janeiro, mas já o·tioha,m cooveo 
cioo.ado dons oa Ires dias antes e a palavra da cavalheiros 
çomo aqaelles vale mais do qae escriptora3. Não· é pos~l-

.. vel qne o :sr. barão do Penedo; por muito aotorisado qae 
seja nesta materia, chegue a om câpitalista e diga de re
loglo na mão: c Um contrato já, oest&s e nestas 'Condições.» 
Nilo; isto é imposshel. Portan'to, compennm-se ; se dias 
de ante.cedencia houve no conm .. t" ~o emprastimo, dias uo 
anlecedeucia houve ao contrato Mauá. 

Perguntou lhe 11 ·orador : « Não teve tolegramiuas no 
aentido de que ia-se fazer o contrato ? . • S. Ex. respon· 
deu-lhe : • Nã., •me lembro, não sei 4u datas dos tele
grammu.» 
· Eslia circom!t&ncia dsva ser atteodida pelo sen&do. 

O ·nobre ~presidente do conselho, que não tinha outr~ 
resposta ilenilo apresentar as datas par11 mostrar. a ante..:. 
cadencia dellas, disse que não sefewbra dessas datas. 
Pois as datas dos telegrammas silo todo i1a qaa!tão. -

Tinha lia vi do um · estremecimente eatrll o govdrao c 
Rollachild peh teutativ~ do empresiimo com Erlangar & 
Ra1fael, por lnterwedio do banqueiro que ba pouco tempo 
abiit, ·~ttculit evasil, 8rupuit. Havia, pois, JDais ra~ilo 
para que os prelodios de am contrato definitivo CGm Rotts'.. 
child' fossem mais demora.don, para qae o Sr. Paoedo 

· usasse de sua , diplomacia e declarasse ao govarno. com 
promptidão que havia estipulr.ldo as clausulas e a.lcancado 
o~~~~ - • 

.. Nilo hcne telegramma~· commuoicand'J este facto ? 
Era natural que houvesse e deve-11e suppór que houve. 
O nobre presidente do conselho diz q1u; não se lembra da· 
data ; Iní'S. não encontra vestígios na soa repartiÇão 'da 
negociaçli'o desile contra to 1 • , . . 

Os teld"grammas esqueceram·se, as dat.~e obliteraram-se, 
porque era ·preciso soccorr.er o Sr. viscond-e de Maná. A 
agglomeração de saques em Duembro, cousa nunca vist& 
DOI mezes anteriores, é um $Jmçtoma de que o govera .. 
queria ter em Londres fundos, e tendo-os já snfficieote
mente augmenlado, no dia em que se assigaava o empres
&imo com Rottachild, pondo á sua disposiçilo ISO,OOO:OOO~ 
por partes, ainda duo om saque. Por que nilo teve a pru
d~ocia de 'dizer ao amigo : "' Sem uma re!posla definitiva 
de Londres. não accedo ao seu pedido. " Esperava-se a 24 
o paquete transatlantico com esta respos1a. Que prpssa 
havia .de cambiaea? Que urgancla exigia dinh iro, qoé 
circomslaocia se dava para tornar Bsaa quantia necessaria 
como pito para boca, seguodo a expreseilo onda no com
mer.cio 't Era preciso que as data~ lião embaraçassem, 
que· se dé!8e 8$Sa nhima qaaotia ao Sr. visco ada de· Maná, 
I) lá foram '200,000 soberanos, aliás desuecessilrios, dd~·de 
qna o coot; ato do emprestimo eslava feito. 

O orador o ntre, tantas duvidas, porque o nobre presi
dente . do conselho deu contra ei uma arma terrível, 
confessando. qtie . foi victima de um engano, e que o Sr. 
viacon,de do Mauá. o eogànava, eabendo que não podia 
vender cambiaee. . 

grahnente o principal 8 os juros da mora, eogolin eràa 
pilula, já Dilo dourada, porque só a primeira podia sel-o. 

Amigos, amigos, oogocios á parte. Se esse rifão 6 
verdadeiro nas ~elaçlies communs da ho!pem a ,homem. no - . 
govern_o é om principio' eterno.. Desprezar essa principio, 
servir 01 intere~sea pessoaes e oito os do Estado, é DIU& 

prevaricação incontestavel. Quem dispõe de alguns bens, 
pó de deixar.-se enganar por om amigo até . doas:. vazas 
somente. Jo1é Bonifacio só admit~ia engano até. á aegunda 
vez; m·1S o·nobre. presidente do conselho engaooo-•a uma, 
duas e, Ires vezes, e aio da quer ser enganado a reapeito 
dll Iiqoidaçilo, do pagamento integr11l. Ist'.J é deixar-ÍIÍI 
enganar muito. 

A rernessa dos 100,000 s3beranos par11 o Banco Mà.ná 
em Moot~vidéo nilo tem explicaçilo possível. Desde. que o 
Sr. visconde da Maná tomou cooh des~e cargo de ban
IJaeiro do governo uo Ri9 da PrAia,. lloreava com o di· 
abeiro do. Brasil .. A. C6nflaoça do governo do Brasil 1ó por 
si ·já era nma ancora. M11s por isto mesmo que é tllo 
acreditado, o governo do Brasil deve vêr em quem coaDa, 

. porque _não h a reputação, por melhH firmada que seja, qae 
associando-se a quem· não 11 mereça; não caia por terra. 

O orador ouviu o nobre presidente do conselho dizer., 
que niio fora quem extinguira a agencia. · 

O Sa. VISCONDB no Rio Durmo (pre1idtnÚ do c~nll· 
lho) :-Não, senhor ; .o qaa en disse foi que nllo estabe
leci esse contrato com o Banco Maná ; jã o achara esta
belecido, não era do mea tempo. Não sa fallou da extioçllo 
da agencia.. . · _ . 

O Sa. Z.tCAIIIAS pergunta quem extinguia? Foi S. E:r. 
O Sa. 'nscoNDK oo Rro Blli.NCO (pr~lidente do ·ctJn• 

ulho):-Não, senhor. 
O Sa. Z.tcuus :-Mas foi o Sr. visconde de Ha-

borahy? -
O Sa. VISCONIIII no ·Rio Bll.tNco·· (presld1nle do. con-

selho} : -Foi extincta em 1870. , . 
O Sa. Z.t.cuus :-Não foi o Sr. visconde de Itabo

raby, é o que lhe basta. O finado visconde de ltaborahy 
era um coosenador pnro, um homem de bem .·na extenaiicv 
da palavra, om dislincto fioáoceiro. 

.EIIo nllo exliogoio a agencia que prestara importantes 
serviços durante a goerrri, e, qoe prestava em eãcala me no r 
os mesmos serviços que a delBgacia do !besouro em Lon
dres, habilitando o governo a ter alli dinbeiros confiados 
a pes1oas d~ tbasooro, respoosaveia ao &besouro,, que 
fazBm sua carreira por essa reparliçito, ·e que Dilo vilo 
mettor no bolso os lucros e proventos dos abusos que 
praticam çonlra. os cofres do ·.Estado. Este foi o fim da 
agencia,· e o Sr. visconde de ltaborahy, lilo zeloso como 
era pelas rvodas da nação, n~o a extinguiu. A agencia, 
porém, acabou, para Gear o que se ,é. 

E é ·certo que quanto o Sr. visconde de Maná pediu, 
obteve. Pediu e alcançou do govern'> qao 'guard~~esa se.:. 
gredo, até !JUe oe factos o obrigar~m a romper o siloucio, 

· Por ventara no tempo em que o orador era ministro 
da fazenda· o Sr. viscon~e de Maná oito pr-ocurou prestar 
ao governo no Rio da Prata os seus serviços 't 

Não propo~ fazer os fornecimentos do dinheiro para o 
'exercito em operações: no Paraguay? 

· sobre os tilulos que voltaram; e o nobre presidente do 
conselho, seguindo· es!a estrada, oito desconfiava da de
claraçilo do Sr. visconde. de Mau li, de qoo pagbria ince-

O ondor não acoltoa enlilo, oilo só por informar-lhe 
0 Sr. duque de Caxias qae o exercito estava pago em dia, 
como porque a agencia admiravelmente eenia ao go-



:terno •e continuaria a servir agora que a,_ ·leape~a•. ,alo 'como é o ~,mpreatim~;, ~~· qae. paiz ,vin ;de empreaJ.imp~ e 
muito menores; se .a amizade nllo fizesse, appar~cer ~~-•e njlo ,qu~bb~a? Y Que _,pdiVa,duo 'l'l'l'a· de ~~preallmoa e . ,'!,lo 
,!lleio.,de favorecer ao banqu~iro iouciavel. . •uccnm e 

Quando dizia que O ,governo po~ia ter aqui ROticia da '0 DO.~te presidente ~O conselho Bllab~I8C8Q & . .doulrioa de 
transacçllo feita em Londres multo a tempo de evilarem-se que a divida lluctuaute. é um bem, ji~r& cbegu · â áegÍliote 
essae .ullimae cambiaea, explicna o nobre ministro da concluello: que a lei de 17 de Jalbo de· 1871 no ~eu· 
guerra: {le~do o ~a;lracto do .Globo): art. so, ~fiÍiorisando a deavi_ar ,do emprestimo . cootrahido 

• Nem os tefegramm~s chegam aqui no mesmo dia pua. amorliellf a divida 20,000:000&11' para.a estrada d.e 
ferro de Pedro II, estabelecia uma diSJ!Osiçllo permanenté. 

que silo expedidos do. Londres, " S. Ex. qoi~ diter qae,a t,heo.ria ,11 qqé állqdia Joi, r.col~~~~ 
O faJoritiamo até qoer retardu a electricidade, imprimir pela lei ;de 1~71 e por ,.conseqaencia nil_o .se. 4e'e a~ora 

no telegrapho a·coodeeceodencia, de modo q:ue elle oih alterar.eua dleposicilo. . · · 
podesae traosmiuir, senllo com u horas da, demora,. a Não é verd~.deirã tal inttlrpretiLçlo; a lei 4e 1871 
noticia a ee_ta Côrte! S. Ex. oem mesmo .pó de receber e pe1·miUta q11e no m!lmeoto se fizean esse denio da amor
retribuir os comprimentos do bari19 de•Roteecl.ild ém cinco . tiaaçilo. da divida Ouctuante para a estrada dá"térrci, 
horas ? I . . ~uppon'do-18 qlle oa occasi:l:o Dilo . bnia llellbUmll .. crise 

O que é certo, é que.um telegramma..vem de Londres no horiz~nte; ri1as o legíslad~r lalllo.nllo julgou'qtie 'isso 
ao Rio de Janeiro em menos ·de ti boras e, qoa11do era um eshdo de coosas permaoPote· e deàejuel qae ·na· 
qaem o manda é Rothchild, os mares se abrom, todo se primeira lei de o.rçamento_qlle .se fez {U;de Agosto de 187,3 
Cacilita, porque é a conversação de uma potencia P'Co.'lia- art. 10) determ1nou o. sagui11te: • Contínú' em "fgor 
·ria· com nma potencia soceorredor& de bancos, com G ·es- a autorisaçllo do &ri. t2 da lei ·de !7 de Setembro de· 
moller mór do lmperio I O orador. ollo tem relações para . 1870 p'ara conv~rsã:o da .di~ida lloctuanle, ficando, por~m~ 
·Londres, mas sabe que de lã 'Jem, talegrammas. em meooe tal autori~açil.o li.mitada, e .~~-~o lo. seja indisp·~-~~avel, 'á 
·de ciocu horas. Em gerai o telegramma do . commercio (tarte relalna a bilhetes do t'iiesouro, que não hOIIYer,"ai~o 
maqda-ae 'de loglaterra depois de adiaotar-!e'" tempo do resgatada em 'Virtude do art. 3° da lei de 17 de Jolbo de 
gJto.~co.PJmercial, e por hso (ibega aqoi .qo ontro .dia. .1871." · ' · 
Muda-se de tarde, recebe-se pela manhã ; mas, sen~o Eua lei do orçameoto loi & primeira que S. Ex: obteve, 
lleceuario, tralandu-se de potencia a _pote11cia, os tele- e e lia couagra a autoriaaçllo para resgatar os bilbetéà e 
gra.mmas vem mais rapida!Mlllo. · p'rohibiu que se emittisse maia. Seria abeard~. que S~~Ex. 

· Viu .nes!a allegaçllo, que conrpromelle a electricidade, tivesse no tbeaouro a somm& de iO,OOO:OOO~ ~e dep~si-
o. desejo d~ a todo trl;'nse innoceotu o 11obre ,.presidente ,toe sem meio de satiafazel-.1. Quando o .$r~ Itaborahy. pr\l~ 
do conselho oaa eaas · inti~as relaçiiea com o 'iscoode de moveu.essa emenda I)Oe o ~rador lambem. adopt~u, el'a ,!!' . 
-llaoâ/Tifesse•&s muito· .embora,. mas. ~~; . .bomem:pablico deve apponçllo de que nllo bav1a ri eco oenhum em cooaervar. 
eecoiher muito.saa:s.amizades, nilo acreditar na .Sereia. que ·naqoella occ!lsillo iO,OOO:OOO~ de dlfida llllétá'anle. ,. 

Jbel canta. sua 'emente, [agir . deli a ; se" !l.ifO .~e.sconlh, . est~ O nobre_ ~nioi,$.1ro · merec~ ceosura, porqu8, "de .. p.o,~~e 
perdido. dessa autonsaçllo, amas vezes explillia os bilhetes, aliai•-
. O orador pau a a o11tro aosompto. · nodo a taxa. do j aro, outras vezes,' qund'o ··se ap'roxl· · 

. · ·· Disse o nobre presido~te do' cooaelho · que 1desej& que mau o,,tempo de pagar oa juros das epolicea, toraav'a'a · 
nll.o. seja privado o goYerno- do beneficio de uma divida cb~mal-os, promeuendo 6 •;.. · · · ·· · · ,,. '' 

..ftactuaate, e appellon para .os. e~~mplos, de, paj.zes civilin- 0, orador; faz votos para que tal esta'do de .cousas gllo 
,dos, França. e loglaterra. A. divid11. O.a~tuute da Iogla- continue. · · ., · · ~· ..... ,, ·"'"~ 
• terra,, COIISilll',ate DOS echequierr-billl, é hteiramente sem e- Emquauto Dilo se tXtinguir easa. divid&, e111qnanto nllo 
lbante aos nossos bilhetes do lhe~ouro por,p,ntecipaçllo do se vedar . ao go:verno 08 meios de removel.à,' nilo h~verá 
receita,. e lato é nm recur~o iadispensa:vel.. Con:eça· o ex e r- bou finanças na Bra_ail ( ApoildOI). · ' 
cicio, o goveroo nll.o tem feito a arrecadacào da rends A. di,ida Oacuunte (o i éreada pelas daras neceuidades 
DOI r primeiroJ8 oieze•,. ha uma defi~ieoci 1 m~mli(\IIIDell. de' da' guerra, mas .. nilo pó~e 'converter--e em instiluiçllt) 'or
recel·l1 e enlllo emJUem-ee esses bilhetes. Os- 8,000:000ill gauica do.the.souro. A. oxistencia dos ~aacos de depoiUo1 

"i 

··de que. (aliam todas as nossas leis do orç~meolOJ!~Jilo no é i11compaUvel com es.ae direito do go~erno. .. "·· 
· caso"de·merecer sempre approvaçil.o; é indlspe~nellato , Que banco ~a~e haver-se com,ease.rival Y Estã.uo tbe- · ·/ .. 
· como ,.meio de ePpprir temporaria e pasngei~~mente. a sonro um ,b11.nco ,ele depoeilos; qoelei .~Hç~'~u,,? P~is: alei 
, falta dll• a:rrecadaçllo ; .i aso é .regular., e ind.lap.er..aavel. A. de necea11dade na: o, tem um h~ mo 'l · 
•·divida ··llnctnante, ~orém, de out~ .eapecie, co'!'~ t~moa E' !ll~a a C~llll,pri'!'or~.ial do.~~~~ ea.t.ado _da .,Pr!'.ça. 
lido, .. CQJJie .é.a nos,a, para eahar deficít; a dmda Ou- 04 ~a11cos, quebra.~, p!)rqae o,go~er11o a~sonli \ado ~ ~~~
ctoaote. para promner, auxiliar induau~ae,,para soc,c.11r~or .so.r~e com prep~.t~ll8ia1,J!ela ~erM~a-.de qa·ll ha ,'llai~o;,~J
prov.inclaa,- etc., esta nilo é ,dosejavel, m~slra ,.que o go- abe~ro de ~~~e.nt .r~ç~a e ,'!!e~~o ~basta~oe. que, em~~~,ll\.o 

.. verno rDiiO tem .meios. Se o goYerno .tem m6ioa, de'e 01 cofrea.do_tbesouro o receberem, nllo vae A outra: parte. 
txtioguir essa dhida, porque toda divida: é um m_al para ~sto mata. o espi.ri.to .. ~e ind,ustrla, porque ew·:·ama JIÜ~cf'ra 
qo~m deve. · . . c.o~o oet~,, por ~XIlD!Pio, em. que h&. desconfi~nça nas' j"s• 

Na França que o n~l>ra presidente ,l)o co,os~lbo c1tou,. o llloJçii~s bancar1as, qoem t1veuo dinheiro havia de c,'!~ 
. governo usava da1-"e cr.edito.e de;Jilh .cCtnsolidava. a,divi· gi~ar, !)sforçar:-a,e-hia por dar-lbe ,uma applica~llo riro
. da, aogmenlaodo;;desproporcionndaQ)eAlO, a,divi~~,p,obl.ica; V6llQIII ;_ ml_SI"IODd~ O lheeo~ro par& ~~.~~.~er O .di~hei~~~ 
· e.ialo ainda é um .mah torriyol. E'.:llto1.a~l ouo., e~pedlellle · d,ls.callsa. · 

.. 
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Sessã.o em 26 ·de Maiô 129. 

!111m o orador, em nz de dizer com o nobre pre•ideate 
do conselho que a divida fiactuao&e é am beoellcio, uma 
:valvula, prosa que é preciso· acabar com- ella ; é preciso 
que o thAeoureiro da lheeoararia geral oito .eeja &be~oareiro 
de um banco. Fique ·o governo reduzido aos 8,000:000111 
de aotecipacilo e pague a divide que contrabiu, vieto que 
preaeotemtÔte se reconhece que é bom ex&inguil~a.'-

Disse o .nobre 'presidenta do coo!elbo, fallando d~• 
criaes: orAs crises são ioevitaveis, eito periodicas; que 
.culpa ~em o governo dellae 't». Ora, até certo ponto a 
proposição é v~rdadeira ; o governo, quando ollo;utervem 
na praça, quando .não 6 baoquéiro, oãu é causa directa 
das catastropbes. Em 186& o governo oilo teve uma parte 
directa na crise, .e a situaçllo. era dive~sa: os par&icolarea 
iam levar o seu .dinheiro. a ç_aeaa bancarias e houve aquella 
cataetropbe. A responsabilidade do governo começou, 
quando elle qui:& proteger o Banco do Brasi' e as caau 
bancarias; mas elle allo motivou a cataa&rophe. O mi
aioterio tem parte nas causas da eituaçllo actual por coo
aenar os bilhetes do &besouro, e pela 1 condeaceodenc1a 
'com que approvou os estatutos de todos os bancos 'que se 
· apresentavam.· Essa coodesceadencia apeou teve uma 
exc;epçlo, e foi com um banco· do Maraobllo, de credito 

·real, cujos eetatutos não foram. approvadoa e tiveram o 
seguinte despacho : 

· • Indeferido, porgue ailo é provavel que esse b&oco 
aufira oe proveitos que teve em vbta a le.i de credJto real 
de 1861.» 

po11a exi1tir do qae )IIII& doatriaa que 1e ne pi .... 
hndo. O nobre ministro da fazenda 6 ama eapoaja ia• 
meoaa, que aurahe todo o capital que poderia aliaieatar a 
ioduat~ia ; o nDhre miaiatro do Imperio 6 outra e•poojiaba, 
qne ehama pelo i"'poa&o sobre a nid.ade 1timma1 coa1ide• 
raveis para. applical-a1 ao que .bem llie parece, 1em qte 
os legisladores marquem o 'modo da empregar Ule di· · 
nbeiro. Apenas, hlvez pdae impertioeatel ob1ernç1Je• do 
orador, tem-se mandado collocar e11é dinheiro ao lhe
s ouro, mas o -&besouro alo o eacriptara ieallo como IID 
deposito do mioialerio do lmperit. 

O SI. vncol'IDB ao B1o Bunce, (FiriciMI• elo coullliO): 
.-sempre 'foi eacripturado Do &besouro. · 

O Sa. Z.tcuJAs. :-Iuo alo importa aada; 6 am ... 
posuo. · 

Ora haverá em pai1 algum 1emelba11te modt de pro-
ceder 't , . . 
: Os mioislro1 gastam o .que ,querem por. mele di baaco 

que improvisaram 11 querem deixar euerlado DO theaoaro, 
e pelo ·imposto sobre a vaidade I ll&o 6 trl1&e I . 

O nobre presidente do coa1elho declarou qae 1110 llll 
ao&ipatbia aos baaco1. E quem .erá ao ieuado que &euba 
an&ipalhia aos bancos 't Quem 6 malonll para com ama 
ioduetria, qae se pro pile a· a&&rabir capitae1 pa~• empre• 
gal-os .cooveoientemea&e't Nioguem; . • . . 
. Para quo argumentar auim 'I ~lguém 6 iulmiro .de 

bancos de deposito 't A quea&&o 6 11 eeu regímen 6 boa 
ou mão, ae pela eu orgaoiaa~llo ellee tudem ·a immobi· 

Se o governo em um caso dado· nega a orgaais11gllo de lisar o seu dinheiro. Jã o ·.nobre. preaideote do couelbo 
uma socied&de, porque prevê que ella Dilo dará Incro. confessou que o regímen doa baoci)S de depo1ilo 6 pu-
como é que oito compreheode que tantos bancos DO Rio 1imo. . .. 
de Janeiro haviam de prejodtcar o ei.mmercio 'l lllas, se li aeaim, por que ra11o o aobre pre1ideDt1 41o 

Ha bancos· que commaoditam casas de commercio. éooselbo, que está hl! quatro aDUol 110 gabiDete, Dlo iii· 
· Fazem iuo por ganancia, e depois eatito em · rivalidad~ ~~riu ao menos no .seu relatorio alguma• pbra1e1 sobre a 

entre ai e com o Banco ·do Brasil, que !opera a ·todos. reform11 dos bancos, e ao cootrariD i'epellia a1 prl_melru 
Eia · ahi aa causas da criae determinadas em graod~ vozes do orador ooase . sentido 't O nobre pruideate do 

parte pelo procedimento do governo. ·O governo o que conselho fechou o debate, di1endo que aa Baropa a muma·' 
quer é meios para suas deapezas. Estará S. Ex. diapostt• coas.a se data, porqàe U. Bageot trai am a1Jigo a 111- · 
a negar que o i armamentos teem sido feitos fóra do alcaoc~ peito de deaproporçllo entre a caixa e !11 · .;eepoaubili· . 
da receita 't Pois ess~ deapeza. eaorme do mioísterio d~ dadas de &aee estabelecimentos. · . 
guerra O da marinha a pretexto de guerra Dil.O foi Satis• 0 orador tem. lido ahiltOria das. eri!elj IUII q1ll & 

·feita por crediloa supplemeotarea e extraordiaarios '! Fez- cria&' acompanha o credito como a aombra ·acompaaha,o 
a" com as. nrbaa votadas polás camatas p&r& esses miais- corpo i sabe que . onde o credito. 6 maior o abuo 6. mail 
terios 't Na:o. Por coosaqueoda as lioançu do nobre pre· eeoaivel, e pnr i11o nllo ba cri1e como ae da laglaterra e 
aideote do conselho nessa -parte consistem oisto: 11rrecadar · Eo&ados Uoidcis. Está na ra&lo do credito. O mal uU. 
impostos, convidar para o tl!esouro todo muodo que queira sempre unido ao bem, 6 iolepara,el delle por lei eteraa : 
levar dinheiro, servir~so desse dinheiro para maud<\r fazer a crise é consequeocia do abueo do credito. 
eucouraçadoa e depois dizer:. « Em Dome da honra e iode- Mas o nobre· presidente do couaelbo aauca diiH .ao1 
pe11deocia da nação íltemos isso. • Nioguem combate os ·seus relatorios uma palavra aobr~1. o mo~o de remeüàr 
motivos ; combate-se o modo e quer-se .a clareza da con- eeta &eadencia, que 6jo·escolbo doa bancos, receber 01 de
fisallo; o nobr11 presidente do conselho deve dizer qué .tudo positos e ter a caixa aem recursos· para fa1er race á1 n• 
isso é tóra da receita. Se todos os anoos .abreDl-1e c'redi~ tiradas. S. Ex. mostra que alo quer corrigir nada, porqae 
tos extr11ordioaríos e supplementares em uma somma ele• diz que oa bancos do depo~Uo hão de 1empre aprellllilar 
vada, . ess.es crcrlitos indic .. m evideotnmente que c-11 eocoo~ es~e espec&aculo deede que oltv llouver' bucoe de emiulo 
raçados e to~u essas despetas qne o goveroo (aZ1 llStão pariL IIDXilial-oa. 
fóra do alcance do orç~m•Joto. A receita oilo chega p~>ra (H a tolA aparl8'.) 
ellas, que são saldadas com esses bilhetes e dtpois com . 
uma emissão do apolices ou com um emprostimu eetrao- · Mas o nobre presidente do conselho, que quer as slorla•. 
g_eiro e tálvez com o papol-moeda. · · de concertar M finanças do p\iz, se entende q11a baDcol dlf 

O orador pensa, portanto, que aa finanças da Brasil deposi&oa nito valem, nilo conseguem o fim •em b&licôl de 
nunca estiveram em peior estado menos I•·~lo deficit qoo emieelto, porque Dilo 'trata de bancos de eoiiulq 't 

17 



130 . Sessão em . 26 de l,\1aio 

O orador 11ilo encontra nos se as rel&torios ama eó p11- ' · E' preciso firmar e1tas idéu.· Sabe-se que\ um banco 
Jnra a e1t1rreapeito. A.dmittir um recurso damnoso ee não de cammercio, e os bancos de depositoa o são, oito podem 
for acompanhado de certas providencias, e na:o fali ar dessas . c.lim~ntar estabelecimentos indastriaes, . pçrqae o estabe
providencills, é incomprebensivel. Mae .o nobre presid~nte l6cimttnto indobtrial precisa tempo e o. banco commercial 
do co.nselho labora em um .grave erro, porque os bancos de está hz;.bitnado à ti talos . de cario prazo. Logo que .os 
depositos h~o de governar-se por leis proprilis. b&ncos do cornmercio se emwaranhRm Di protecçã:o a es-

Qaando entrar em discussão o pr'ojecto do Sr. visconde !abttlecimentt•S. indastris.es, .fazem o qae estão fazendo 
de Inhomifim, vêr-ee-ha em qae ficam as idéas dtl nubre .e gora os doDta praç~ ; quebram. · 
preeidente do conselb(), porque deste projecto 0 orador S. Ex. dis3~ que dosej1> :?.nimar os bancos no sentido de 
apen~s 8prneila um pensamento, 0 de reformar os bancos. prol~ger a iodastria. Mas quebram ellos e o gove1·no ha 

de se vêr ~m aparos com ~sse 8occorro. Entretanto, as 
O nobre presidente do .conselho di~se que ni!.o pó de províncias, as induo,rias pcilem anxiliíi e o· governo-só o dá 

comprehender bancos de, depositas tem bancos de emis~ão, aos 86us amigos dos hancos. · ,, 
porque esses bancos nas grandes crises abrirlio os aens o or~~odor pergaritoa ao honrado pre~ideote do conselho 
cofrea p~ra ao.ecorrer 01 outros. · cum.9· é que S. Ex. ·ia fazer o resgate de qae trata a.pro-

Um banco r.omo o do Brasil, com 83,000:000~ de ca- post11. Elia diz no § 2°: aPoderá tambem o governo emit~ 
pita!, eiÍlitlindo o triplo dessa quantia, poderia soccorrer tir até ignr.l aomma de moeda .corrente para o mesmo fim 
01 bancos em ama emergencia destas? Não;. porque á pro- a sobre as mesmas garanlia~ ou para resg~tar bilhetes do 
porçlio que o banco lançasse a emissão, eU~ iria voltando tbe~oaro e apclices da divida publica, comtanto que a iro
ao troco. ·Se o não podesse pagar, qnebraria, obrigando o portancia total de ambas as emissõe~ não exeeda de 
governo a intervir e a· decr~lar ó cnrso forç~do para as 21'í,OOO: 000$000. » 
aaaa notas. · 

. Será iaso remedio? Um banco. de·emissão tem leis por O Sa, VIscoNDE DO .RIO BRANCO (presidente do conreEho) : 
onde se r~ge .. A sn11 emissão não pó de passar de determi- --Já r~~pon~i hontem. · 
aado lhili&e, e se o transpõe está perdido. . O Sa. ZACAIIIAS :-D~u resposta de q'ae·m nilo ou via a 

Fieamqn.ebrados osb·ancos de emissão tão depreua cumo objecção. Attenda S. Ex. O projecto .antoriea o empres
os .bancoe de deposito&. Ainda não honve criee que não ti'llo aus banco~ sab caução de apolices e bilbeces do the
.sacriflcaese dezenas, centenas de bancos: Os ailli:ilioG qne sonro (primeira byvothese; ~ão daas as do paragrapho) e 
011 grandes banCOI como o da Inglaterra e Franga prestl,m " resg~tar bilbeLes ou apolices (segunda hypothese). 
ao commercio em hes circamstancilu, sa:o sempre min.iwos, S. Ex.. di!se qfie no fitil do prazo do emprestimo podem 
e aomente aos frtgnezes, ·cujll silnação, cujas carlttirM são o~ bancou· não retirar seus titulos caucionados e ahi eelá 
bem conhecidas das directorias daqa61les esthbelecimentos. já o resgn.te. Ora esta. BJ'a a resposta. que S. Ex. devia 

Nilo àa em ·paiz algum do mundo meio de acabar dar 'l Ou ha resgato 'on ba emprestimo. Em um caso, 
ae crise• com 011 bancos de emi!eão,. po'rqne ellee . &il:o o do empreBtiaio e canção, 'o individuo recebe sobre a. 
.tambem arrastados á · rnioa commum pelo excesso da :1police 900~ e ~ae negociar. Se não paga. no tempo 
embslo. devido, na Jõrma do coaigo, segue-se ama de daaa : on o 

A emis~llo é. um bem, quando a nota do banco é coovbr- credor wandá vendar judicialmenle ·a apolice ou· con
tida em ouro • .Mas, quaado o portador se convence que rito veociona com o devlldor o modo ·de pagar. Nesse cuo o. 

·ee· dá on nilo póde haver a conversiio, on ha cnreo for- governo relifll• sena 900$ e juros e entrega a 11police ao 
çado oa Calleocia: · comprador; a a·police oiio fiM re~gatada. 

O remedio, portanto, 11ara as cri.~e~, é os ban~oe vi- O resgate não é para o caso do emprestimo, é para 
nrem como as casas commerciaes, com prudeocia 6 scb outro caso, porque é dada a alternativa : o governo tem 
a .suá propria responsabilidade. O precedence, que o nobre . nalc.rJClade . Qn para, cancicnando o individuo um titulo 
presidenle do ·conaelhu q .er eatabeleccr, do governo ficar rteue~, dar o theaouro _nma quantia, ou para resgalar a 
autorisado a· emprestar aos ba.nco~, é perigoso e destrutdor npolics .. O . rcsg.,.l;·, portanto, é na hypotheee à11 que não 
doe princípios que regem o commercio ,· h~t. empre~timo. l!i. Ex. den a entender que o resgate era 

O artigo du Jornal do .Commereio, a que ·o ~rador.al- no caso ào emprestimo, de não vir ~ de,ecior pagar. Mas, 
lndia, diz qne o governo EÓ qner favorecer aus ba~cos e ~e no Ct•8o figurado do não pagar o d~vedor o tbesouro tem 
Dilo ás emprezas,. qne a proposta é parcialiesima, é !Ó · de r. mandar vender, o quo não importa resgate, porque 
para os bancoB, niio cem em. visca as firmá, res;Jeitr.vais, o comprador .fica com e!la 't . . · · 

Disse o nobre senador pel-o Rio de Jao~iro, qne fa. N•l caso d~ resgate. o possnidor di\ apolice pó~e dizer : 
vorecer ao·s bancos é favorecer aos fregnezes dos banco~. · «Não qaero o empre~tJmo, qaero o v&lor da apollce•; qual 
Mas póde bner na praça, como ba, mnitQB c:~s;Ls qn~ Dilo é caso valor? Qaal é o proces~o, a norma que S . .Ex. vae 
silo fregnezes doe bancoe,qae Dlill preci•em dllJIPs, e entãll 1 s~~uir?. , 
por qoe es~as casas posHuindc ~palices ou h1lbote~ d<1 A lr-1 de 11) de Nove:nbro. de 1827 no :u·t. GO 
lhesooro, 4!i!O hão de participar do favor dn lei? por que diz (Lendo) : · 
sómente o.s bancos? por qo6 os b&ueos ba:u oill s~r o " Art. 60, A amo~lisaçito ou resgMe das npoliceo 
canal obr1gado pQr onde se estond~m os Ltvurn~ do : ~erá fllito pela cnix~ · 0 suas filiae~, on por.compr<~ das 
governo 't . . . , me~r.:ns a~nlices, quando se nchem no mercado ablli;,:o do 

Na Europa oi'Io é ass1m; o ravot· ~~~ >oão é ~ó p.u.t os p;u·, uu ),Jur OO!io dt1 sorte, qnl\ndo ijOtejam acim11 delle. 
bancos, mas tnmbem para os negoc1antea, p11r11 corro- Nunca 0 E~t11dv pagará rn11is do quij 0 capital que 11 
tores, ete. npol!co represent~r. " 
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P-ortanto, no caso qne S. Ex. qneira resgatar, i!to é,'« Entendo qne oito podemos fazer _politica e· negu ao 
no cuo de não emprestar, o que lhe servirá .de goia ? governo os meios de que elle preciza, porque, no momento 
Vae haver um contrato entre ~. Ex. e o banqueiro. qoe em·qtle este principio vingasse, o senado á lor~a de DIOI· 
diz : · • Ea tenho no favor da lei oma alternativa; posso trar-se poderoso cabiria por .terra. » 

caucionar a apollce oa exigir dinheiro, dê-me a impor- o .orador appe'lla para 01 """1'8' ; quando 0 Sr ... ,i1 ... 
tancia della.» Segando a lei de 1827, ella oito póde ir além conde de Itaborahy levaatou-ae e expendeu esta . doutrina 
de 1:1100$; nem maia de: tostiles. ·S. Ex. fará .. iáto? .conatitucion~•l·e salvadora, a docilidade doa conaertadorea 
Ent!io niio favorece o banco; é um 6!bolho • Sapponba-se ao sea chefe lhes aconselhou qoe deixa1sem pase&T a pro-
que as apolicea est!io qaasi . ao par. S. Ex. com~ b11. d~ poetl\, e a proposta pauoo. · 
favorecer ao individuG que lhe apresentl!. apolice? Pa- Mas eua linguagem que cabia• ·a um ministro em mi~ 
gando· pelo preço nominal 'f · no ria no senado, nlo póde nunca aer adoptada por um· mi-

Pois ·a proposta favorece, obrigando o negociante a re- nietro que conta m:tioria, 1em que e~e ministro declare:. 
ceber,-por meno~, apoliees que na pr&ÇI!. ·nlem a dinheiro «Não tenho mais amigoe;» (lpoiatlo•)· E com ell'dito que 
1:.0i0p'? Não é posshel. O que se segue, pois·é qu·e na llmigos tem o nobre presidente do conselho no aenado!· 
proposta insinaon-se esse favor, sem se comprebeader seu Nestil discussão, a mail acerba por que 8. Ex.tem·pa~eado, 
alcance· qae vozes se ergoer11.m em hvor ·de 8. Bx. ! · · 

O nobre ~'rcftidente do caDsolho já disse qua não ha de o nobre relator da .commissão defendeu a sua idéa 
dar além do preço nominal. · geral de um auxilio, . qualquer que fosse, aos bancos. 

Tambem S, Ex, já explicou qne a expressão- outros Disaa por ventura alguma palavra em lavor do ~overno 
titaloa que se revntcm eegaros~entende-se- excloidos OB· e ~m fnor das malditas cambiaes? Nito. . 
títulos commerciaes • O nobre visconde de Nitherohy levanto a-le! Homem 

Se conatnr ao senado que o nobre presidente do coo- de bem, como 0 orador o reputa, não daria for2a 'lo g.,.:. 
selbo aceitou titulos commerciaes, ent!io S. Ex. é um verno, 118 diRsesse : «E o em iguaes circumataacias proce-
homem, em quem não se pó de .ter· confiança. ·alguma. de ria. assim ? , Nilo o fez. 

S. Ex., com o dinheiro qoe tem, n!io póde resgatar Quem mais falloa! O nobre senador pela ,província 
apolicea senão enjeitando-!e. a pagai-as pela importanci:~ de s. Paulo, o Sr. marqaez de S. Vicente, que tinha 
do dia, porque pagar no pu não é favor; mais do p:.r obrigacão rigorosa de algama cousa dizer, fosse como 
obtem na praça o negociante, o banqueiro. . fosse, ·pois qao .é amigo do Sr. vi,coiÍde de M'auá, o qae. 

O nobre presidente do coliselbo commettea um erro disso? Nada, porque eeoa cansa é uma causa perdida • 
· grav:e nesta discasoão : apreeontoa · qaestiio de confiança Aiadii qaando os: votus do Dobra presidente do conselho se 

em térmos bem ata ·sol satidaçam e se pague integralmente, foi uma operaçlo 
Diz o Globo· •Apella para ·o s9nado ; qaalquor que :desgraçada. · 

seja .a saa deliberação, approvando oa rejeilando. a pro-
posta, quer por ioconv.enieocia da medida, quer por f,\lta O Sa. VISCOlfDR no BoH RsTIBO : - Mae a· votaçlo·de 
de confiança DO executor defla, 0 gabinete tomará·esta hontem foi só por si demonstração bem eigDifica.tiva. de 
deliberac!io co111o n.orma de proceder, conservando~se 00 confiança· no nobre ministro da ·razeD'da. 
poder Ôa relirando:se conforme a votaçllo. » Disto _I! !ia . O Sa. ZAcuu.~ : - Perd6e V; Ex. ; foi ama prova. de 
ha exemplo (Apoiador). Em uma camara vitalieia co.mo o espírito de partido. . . . . ·· ... ' '· · · 
senado, nlo sasceptivel de dissolu~ãu, como é o da..Belgica, Roga_ ao _nobre visconde do ~om Retiro. qoe peça a· i"~.::. 
propor uma qoost!iooeete8te1·mos é o acto mais impo.lilico lavra e Jnstlfiq11ea operaç!io M'&Qá. ·N!io·o.fu,·maa vem· 
gaa póde um ministro commetter. (Apoiado•). tambem por diante a couaideraçlo politica; póde"fir ama' . 

Em 1867 o orador usou de um11. formula um pouco oatra ordem de coas;u, póde cahir ó minii1te~io; jllata•· · 
diversa dessa; disse qae o senado qoe nllo faz pohticll; vo- mente na. occasilo em qae o oobre pre1iéiente. ·do collse~· 
taase como entendesse, qae o governo fariô!o o qoe jalguse lho entende-se com os pedidores de auxilio> e' quem qa8-' 
do seu dever, maa o nobre presidente do censelho ozuu rará agora tomar conta do thesouro ·' ~Ire me1100 6, quêm·· 
da formula que se adopta perante as camaras susceptiveis ba de desatar essa meada, solver ess.as dlflicaldadts. ··A.·vo-· 
de diuoluç!o : c Se o votardes por certa lórma, con~ide- tacão de h ontem· n11o teve outra expreaslo,' porque mllitos. 
raremos caso de -deixar o poder." A.ilsim é questão de coÔecrvadores censuram com o orador a. operae&o· das.· . 
conflan2a. . . cambiaea. · · • · ,. · ·· ,. ' 

O orador como membro de uma situação liberal Linha Não se deixe o· nobre. presidente do conaalho• --elevar 
na senado maioria contraria ; esta maioria manifestou-se dessa votação, examine o· modo de pensar de cada ·am 1 
com toda a eflicacia contra a propo5ta de llapel-moeda. verá .que raros deixarão de partilhar aa.cen1ara~ que todo 
Então sastentoa a opini!io de que o senadll Mo póde f4zet' publico lhe r~~. . · 
politica, disse qne o aenádo havia. do votar pelo papel Em todo caso, é a primeira vez que um ministro conser
moeda e o senado -w:otou pelo . paJtel-.uioeda ; porqoe no v à dor vem fazer no sónado qoe~llo de gabinete. A. que1t10 
momento maia grave em que os animoa estavam di!postos de gabineltl aappile q11e o nobre prosidente do coneelhD .. 
a lazer cahir indirectamente o govll!'DO por falta d,e re-:- Qão confiava na. maioria. . · · · 
casos, mas o !lo porque o orador propuzesae de ama ma- · Sa confiasse na m11ioria, a e· aJi•ease compacta e adhe- · 
neira directa a questão de confian~a, o nobra viscundo tle_ rento, como tinhll. ·o 'l'isconde de ltaborahy oa D marqaez 
ltaborahy salvou o aea partido e a sua capacida.de poli~ de Paraná, S. Ex. niio 'l'inha lazer na.'presença·de•oitol 
tica, levantando-se da cadeira que ello sempre occnpou liberaes um ap pello para o 11atriotismo do senado. Poi1 
dignamente, e dizendo conLra a opinião da maioria: . não está abi sua phab.nse.? E' quo, fraco porànte eaea 
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phalaage, Tê qae alaguem o soecorria. O relator da com
miealo qae &em fagido de todo o contacto, com o gonroo, 
Jenatoa-ee a fallar á praça em fanr du baocoa, não 
diue ama pala1ra em defee&. do nobre presidente do coo
Ilibo. 

Leu-se a acta da se1silo antecedente, e, nlo havendo 
quem sobre ella fizesse obserTaçifes, de a-se por approvada. 

O 811. t• IBCIIIT!Rro deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
I 

Qae ami&o é eeae f E' am nto discordante. Ha tres 
mezee qae alo Tim ao aeoado o relator d"a commiseiio. 
da reapoata A falia do tbroao o anoo. passado, ~ximiu-se 
IIII~· aoao; ora qaem 811 exime da reepooaabifidadll de fazflr 
parte de ama eommilsllo deaaaa demooatra perfeitiLmeote 
qae ale é amigo do goTerao. Elle t! amigo da ,praça, foi 
em nome da pra~a, qae pedia ama providenci11 qaalqner, 
ma• alo defeadea o gonrao, porqne a poaiçllo do nobre 
pre1ldeate do eoaaelbo é· crltic,. e nllo sasceptiTel de 
def11a, qae ea&iafatoria eeja. (Apoiad.o1. Muito b6m I Muito ·-I) ' ' . ' 

OJDeio de t6' do. corrente mez do 1 o aeeretario da ea
mara dos Sn .. deputados, communicaodo qae constara á 
dita camar11. terem eido sa,nccionadae as r11aoluçifea da 
aseembléa geral; que autorieam o· governo para conceder 
um ao no de licença éom ns respectivas coogruu aoe ·pa
dres Aotonia Pureza de Vnconcelloe e João Evangelista 
de Carvalho.- Picou o. sepado inteirado. 

Seí1 ditos de 215 do mesmo mez dÓ mesmo seéretario, 
remettendo as segninlee propoaiçifea : · 

A assembléa geral resolve : 
Fico~ ·aditada a di1ea~elo · p~la bort 
() 811, UIIIIIIU'B dea para ordem do dia : 
A m~tma já dealgllada. 
~·Tant~-111 ~ aeae•o á~ l borae da tarde· 

.J.3••e••ão 

EH !11 DE MAIO DE t871i 

l'IIIIDIIICU DO 11. VISCONDE DI ll&UAIIY 

81111l•RI'Io.-Expediente.-Parecer da commiaalb 
de peaailea e ·ordeoadoi ...... Oanu no Du..-Emi!silo d• 
hilbelea do tbeaoaro.-Dilcar&os dos Srs. Jnoqaeira, 
L.e~tlo da Caabe, lleodea de Almeida 11 F. Oclaviaoo. 

A'a U horas da maobll fez-se a chamada e acbáram-se 
pr111n&e1 31 Sr1.11enadore~, a saber: visconde de Jaguary; 

· .A,laaelda e Alh!ll{llerqae, Dlae de Carnlbo, Cr111 Machado, 
J•bi!D', h'fao . de Cotegipe, barlo de Maroim, barlo .de 
Caaaargos, Barroa Barreto, Tl~coode de llaritiba, Godoy, 

· Chichorro, barlo da Lagaaa,lleadee de Almeida,Jonqueirá, 
Yitll0.11~e dei Nilherohy, Leitlo da Canba, daqne de Caxias, 
Tif.CeQdt do Rio Grande, Tlacoad6 de !baeté, Jaguaribe, 
Barai1'1, TiiCoade do Rio Braaco, Teixeira Jaoior, Uehlla 
C..'Qlcautl, figueira d11 Helio, marqaez de S. Vlceote, 
Z..cariu, TiiCGDde do Bo111 Retiro, Nane~ Goopalna e Paes 
da ••ndonça. 

Compareceram depois oa Srt. Sinimbú, barlo de Pira
·pama, Diaiz, Vieira da Siln,. F. Octaviaao, SiiYeira da 
Hottl, Paraaagd, Fero&Ddea da Cunha, . Silnira Lobo, 
1'i1coade de Iahomirim e Pompeu. 

Deixaram ele comparecer com cauu participada oa Sra. 
barlo delfamangaape, ~oode de Baependy, Firmino, Paola 
Pasaoa, Ribeiro da Luz, Cunha Figueiredo, Nabuco, vi!
conde ~e Ca111aragibe e vi•conde de t:aranlla~. 

Deixaram ele comparecer eem causa participada os Sra. 
llarlo de Soa1a Qqeiroz, Antlo e Tiaconde. de Snassanft. 

Artigo nnicÔ. Fica pertencendo ao' 1 o districto eleitoral 
da prDYiocia de Pernambuco o territoril! qae, em virt11de 
d~~o lei provincial n. 1136 de 80 de Abril de 1874, foi 
desannexado. da parocbia de Santos Cosme 11 Damiilo de 

· Iguarareú, no i• diatricto; e. incorporado á de S. Lou
renço ·da Matta, pertencente áquella ; revogada• as dia· 
posiç~es &lll contrario. · 

Pa~o da camara doa deputados, em 215.de Maio de 18'75. 
-Mattoel Fra~tcisco Corr~a, presidente.-Manoel Pinheiro 
de Miranda 01orio, 1° secretario ioterino.-Dr. Hlleodoro 
Jo1é da Silva, 2° secretario interino. 

A Msembléa gerai reaolYe : 
Art. 1.• Os eleitores das parocbiaa de Nossa Senhora 

da Conceiçito de Agua-soja, Santo' Antonio de Phila
delphia e Cooceiçito de · Sucuribu ficam pertencend~ ao 
collegio eleitoral da. cidade de Arassu~by'. 

Art. 2. • Ficam revogadas· as disposições em contrario. 
Paço da camara doe deputados, em 25 de Maio·d~ 1875: 

-Ma11oe! Fraflcilco CtnT~a, preeidento.-Maflllel Piflheíro 
de Miranda Osorio, f~ secretario interino.-Dr~ Heleodoro 
lo~6 diJ Silva, to secretario interino. 

A' commisailo de eatatiatfca. · 
A assembléa geral reaolve : 
A~t. 1.• Silo concedidas quatro loterias para a con

clu!ito das obrae da matriz da capital da provincia .da 
'Parahyba do Norte. . 

Art. t.o Ficam 'revogadas as diaposicifea. em contrario. 
. • I 

Paço da camara doa deputados, em 215 de M' 11io de 18'75, 
-Manoel Francilco Corr~a •. presidente.-ManoeZ Pinheir:o 
de Mirand.a Osorio, 1• secretario interlno.-Dr. Heleodoro 
Jo1é da Silva, 2° secretario interino. 

A' aaaembléa geral resolve : 
A.rt. L o São concedidas doas loterias em beneficio da 

igreja de Nossa Sonhara Mlle dos Homens da freguezia de 
Ararangná, prOTincia de Santa Catbarina. 

Art. 2. o Ficam revogadas aa dispoaicifes em contrario. 
PaÇo da camara dos dep:~tados, em 21'; de Maio de 1876. 

-Manoe! Fra~tcilco Corrda, presidente.-M'afloel Piflliclro, 
de.flfirtlflda 01orio, 1 o aecretario ioterino,:_Dr. Bele~doro 

_ Jo1é da Silva, to 3ecrelario inl&rino. · 
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A nssembléa geral resolve : 

Art. 1.• Silo concodidns cinco loterias em be P8ficio da 
colonia orpha~.ologicll lu bel , na pro viocia do Per-
nambuco. . . 

De 60~ a D. Lodgera Alves Barbosa, mie do capitlo 
do voiontarios da p111ria Geneaio Emilio da Mala • 

De .aJJ repartidameote n D. R11ymonda de Souza Lima 
e 'aes menores Hàracio, Cicero e JoliA,' tiula e filhos. do 
tenente de volontarioa da patria Ricardo lleetituto de 
Souza Legal. 

Art. t. • Ficam revogad!I.S as diepoBiç<Jes em contrario. 
Pnço da camara do~ deputado!, em !5 de Maio de 1875. 

Manoe! Franci1co Corréa, presideote.-Ma,.oe! Pinheiro 
de llilra"da 01orio, t• séeratnrio interino.-Dr. Heleodoro 
Jo1t! iliz Silva, ·i· secretario Interino. . - ~ .. 

. A aasembléa geral r~solve : 

Art. f;o São c~ncedidas doas loteriiiB para 4 concloslio 
das _obras da igreja de Nossa Seobora- dll~ Doro! Dll ci
dade de Porto· Alegre, província do Rio Grande do Sol. 

·Art. 2. ° Ficam revogadu as· di!poei~iles em contra ri!>. 
Pdço da camif.ra do~ deputados, em 25 de Maio de 1871í. 

-Manos! F•anci1co Corra a, presidente._,![ ano e! PiAh~iro 
de MtrandtJ O&orio, 1.• secretario interino.-Dr. He!eo 
doro lo1é da Silva, 2 • ser.retario h1terioo. 

A' commissiio de fazenda: 

O Sa. 2• slcasTAalo leu o seguinte 

P.I.IIRCBII DA COMMISSÃ.O DE PENSiJES R ORpBNADOS 

Per~alie• a D. Emitia Loureiro de M ~/lo e outrot 

. .A commiss~o de pen~il~! e orden~dos examinou a pro
. posiçiio eovíada ··ao een• do pelà camara doa Srs. deputa
dos ~ob n. 19 de 30 de Abril do corrf-nte aono. 

. O motivo destas pen!iJes 6 remunerar os serviços d;; 
gnerrh prest11dos pelos ditos officlaes, qoé todos tres Calle
ceram em conseqoenci'l de ferimento recebido em ·c.om
bile • 

No arl. t• da .propoei~ilo está expreua a clausula -de 
qae oe menores Felicio, Horaeil! e Cicero deixarlo de 
ser pen~ionarios logo que atlioj'am 'á maioridade ; e no 
·art. 2• se declará que os agraciado!' teem direito ás res
p~ctivas peneii~s desde a data dos decretos, que as couce
deram. 

São oito os pen!i~nistas cont~mplados DI!. proposi~ilo, 8 
a importani:ia anunal das .,eo!il69 vem a eer 2:i32,;como 
consta do qnadro abaixo tranecripto, em que se resumem 
05 esclarecimentos que a cooomiailào acaba de prestar. 

Assim que, a ccmmiesllo: 

Coosiderand!J que os serviços, qoe se trata de remunerar 
ão de natoroza relevanto e se acham comprotados nos 
documentos annexoe á proposição da camara dos Sra. depu~ 
tados: · · · 

· E. DE PAIIBCBB 
O ,o~j•eto da proposição é approvar os decretos do po

der executivo de 16, 23 e 30 de J. nPiro proximo p~s
sado, pelos quaes Coram concedidas as seguintes pen1 ile~ 
mensaes: · 

Que a dita. · propoei~ito entre na ordem dos trabalhos 
,e srja adoptada •. 

De 84$ repartidamente a .D. Emili11 L?oreiro de Mello 
e aos meoorM F·licio e E!IJtoa, VIQva e filbos do major 
Elias Jos~ de Oliveira. 

Paço do" senado, em 26 de Maio de 1871)·. -Lui.e A."
tonii)Vteira dtJ Silva • .;...!. úit4o da Cunha.-Vi•condll 
de lVitheroliy • 

. . 
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Sessão em 28 de. Maio· 135 

ORDEM DO DU 

BMISSiO DB DILDBTBS DO TBESOURO 

Eis o qae diz o extracto do Jornal do. Commercio, qae 
n!o foi relatado sen!o ha pouco e IJo qaal me servi unica
mente, porque· ainda ÍIKo foi publicado Integralmente 

, Proseguia a S• discoss~o do projecto de lei, autorisando 
. a emiss!o de bilhetes do thesouro. 

o discurso do nobre.aenador pelo Rio de J&neiro. 
·~lo votará;• conclue o extracto,; mas o honrado mem~ 

bro reclama agora e aftlrma que, pelo contrario, declarou 
. que votarb contra a propo"ta. Eat1 .variante,· Sr. preai- . 

O Sr. .-uaquelra {mlnidro da guerra) pro- dente, alio infiue, como diue, nu pbaervações;·a que 'me 
núnciou um diBc~no, que publicaremos ~o,Appendic~. proponho, porque ào que eu qmero'ebegar 'é ao ·seguinte.:·, 

• que o honrado membro declarou que havia aconselhado ao 
O Sr. Leitão da, Cuuna z-Sr. presidente, illu~trado preeidente do cooaelho, que ee .abstiteiiJ! de 

•. estava bem longe de mea pcnsamanto tomar parte.no recorrer ao parlamento para pedi~ medidas no intuito •• ~ 
presente debate. · Entretanto, um incidente eccorrido em 
um~. das sessões· p,anadu, Dbriga-me a pedir ao senado O Sa. F. ~CT.I.VI!No :-Na:o é isso o que. eu. disse. 
alguns momentos de attaoçilo. Proinetto e~r muito. b~e~e, O Sa. LEITÃO u CuNB1 :-Eu .estan presente e o ou~ 
por_que sou dos que '!~tendem quo ha toda urgene~a vi ; creio que o nobre membro· disse o que estou ex-
na adopção da proposta do governo. Mas, se a um pondo... · . . , 
honrado advereario politico do gabinete foi licito, em · . · _ 
uma das ·ses!ões anteriores, dar explicações a respeito da O Sa. F. OcrnuN~. -P~r e!se modo, nao •~nhor, mas, 
abstenciio, que se tinha imposto, d6 votar sobro essa. pro-' s~ V. Ex. quer fuer. um discurso nesse seotJdo, ouço o 
posta, "pedindo. até licença ao honrado. preeidente do coo. di· corso e reepoodert>1.. ..: 
selh~ para deix~r do fazei-o, ~er-me-h11. som duvida por· O Sa. LEITÃo DA Cu!ln :-Não pretendo fazer um dis
mittido a mim, correligionario do ministerio, dar a razão· cano nem ~obro a proposta, qaanto mais sobre o icei
por qao assignei, a pedido. de oiíí amigo; a em eu da qao se dente a qae alindo: q11ero apenas lavrar um protesto contra 
ach" em diecus~ilo e q11e àcaba · de ser combatida pelo a opinião do honrado membro q11e, em summa, entende que, 
honrado miuietro da guerra. e!hndo o parlamento aberto, devia.· o governo, com tudo, 

lançar m!o das medidas qae julgaHss consentaneas ao fim 
O Sa. FIGUBIBA DE MELLO : - E' sea correligionario a que nos propomos hoje ;· dando "arte depoi1 ao parla-

p~litlco, mae nlio é seu defensor. . meato do que houvesse feito. ,Foi isto o que lhe ouvimos;. 
0 Sa. LBITÃO DA. Cu!IUA. :-V. Ex •. e 0 senado, Sr. e a eote re~peit~ a.té oho!JradPsenadorporGoyaz, ha poaco. 

deu um aparte, felicitando o nobre ministro da fazenda por 
· pre~idente, me · perinitlirilio que aott>s de motivar minha não ter segoi.:lo 11 ccns~lho qoB lhe· h~•via dado o nobre 
M;ignatura na emenda, aprecie Ji~eira!llente' O. discurso senador pelo Rio de Janeiro. Desde porém, qu~, S. Jlx •. 
de nm dos honrados senadores pelo .R10 .de Janeiro, e para reclama; e merecendo-me muito peso a soa denegação· 
que .n!o haja a menor in6delidadu na rererencia, 0 senado porei &ermo aqui ás ob;;ervaç~as que pretendia fazer. 
consentirá que .ea·leia. o extracto do discurso do honràdo . 
membro poblicado no Jornat do Commercio e que n!Io O Sa. FIGUBIB! DB MELLO :-Então a que se reduzi11 o 
soll"re a menor ~ontestação. {C.endo): .-0 Sr. F. Octaviano discurso delle? 
pede a palnra. para declarar qae não póie votar ••• » o· Sa. LEITÃO DA CuNB! :-E' verd:.de. Estando pra-

O Se. .. ·F· OcuvÍANo: _ Tado isso é inexacto; eu de- sente, pareceu-me ter ouvido qae o ho!'rado membro de. 
1 cf,,rou qae as circumstancia• do paiz e aa da cri~e ·que. 

clarei atu que vo~a.n contra. · assoberba a praça do Rio ile Janeiro eram taes, qae S. Ex.· 
O Sa. LEITÃO n1 Cu!IB!: -E a di& ia, Sr. preeidente, que entendia que o governo .devia lançar mio das providen~ 

para não commetter a menor infidelidade, leria o B'Xtrac'o cias proprias pa.ra · debellar . cri8e, dando depois parte á 
que o Jornal do Commercio publicou do discurso ao no- aeseml!léa geral. · 

. bre senador; entretanto, desde que S. Ex. reclama,.· aban- O Sa. F.· Ocuvu.lfo :-Nesse terreno póde .argameD.
. donarei ~ssa parte·; mas continuarei a ler 0 extracto, por- ta r. Eu disse qua seguia a opiniilo dos estadiátás q!le 

qae ao que me proponho principalmente,·oão é impugnar chegam ao pài-lamento e dizem : « Houve uaia crise 
o facto do honrado senador ter declarado que votaria tomei taes providencias. •. 
contra on qae deixaria .de votar ; o mea fim é outro. (Con-

. tinú& 11 ler) : O Sa. LEITÃO n1 CUNB& :-Mas é ,isso precisamente o 
que estoa dizendo. 

" Aconselhou ao Sr: presidente do conselho collocar- . 
·se u11. altitude qGe lhe cumpria ne!sa crise ; lançar mão da O Sa. F. OcuvuNO :-Pódo argumentar neue sén-
medidae e dirigir-se depois no parlamento, pois pensa ;ião ti1lo ; estou promp:o a defender a idéll .. 
scr.e.m as camarae as mais proprias para occorrer de O Sa. LBITlo u CuNB1 :- Poi$ bem, Sr. preaidente, 
prompto ·a difficaldade~ desta ordem. Era a opinião de então dir11i sempre, qae a opiniilo do honrado membro 
Sir Robert Peel, qoo dizia que para panico~ remedias aaggere-me a's aeguintes c~nsidtlraçõos. 
promp.tos: Vaticina ao governo qlle a stia medida será Se outras fossem. ao circumstancias doe partidos poli
improtlcnll e que não chegará. Se fo~se ministro, proe~de- ticos do noaso paiz ; se .não estivesa~m, como infelizmente 
ria, . em conjancturas iguaee, como entendesse, vmdo b 
depois ante o parlamento dizer . o que houvera feito. Niio o ser vamos, tiio obliterados os seus princípios cardeaes ••• 

, votará. ,. O Sn. SILVBIII! DA llloTTA :- Apoiado • 
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O Sa. LBITÃO DA Cul'IB! :- ••• é cl~ro qae a propo-· ·Quanto a este seg~ndo pooto, porém .. depois das asse-
siçiio do hoorado membro devia prnáozir, oo. campo li- ver~ções do oubre pr"dlfi.,n~• d~ coos•lhol. dll que o go• 
bera!, 0 mais eetroodu~o al.srma I •eroo seria muito cantAio•o n••. aec•i&Bçllo desteA maios 1t 

EntretBato, :Sr. presidenlP1 obe•rnmos qne e!tr~ob" qoR p ·:r Córooa •dgnma admottiri~ a'qaell-s a qu~. por exem- . 
aileocio eaccedea âe pul!lvru do honrado membro ; ne- vlo, hllu•lia o nobre senador p•l& B"bia. resolvi-me a ceder 
nham protesto .ainda até boje se levantou contr~ propo'!liçii·• " a d~r o m6o voto à e•M disposl~iio,cooftaodo. "" palavra 
tllo l'rriscada, tilo perigusa. á~ ooS~IIS iostitn•ções ·poliucns, do honrado proeid•nte do. conselh .. , e d~':eodo crer, como 
qaal é a de qoe, estando ranoc•óollndo a aS!erublé• geral, ·~r., i o,. que o governo ·s~rá muito ca.uteto~o na aceitaçlló de 
póde am governo' qualquer lançar mlío dn medid~s, e d• deri•elhantes t•llllus. . · . · 
medidas da natureza das qae resa. a proposta. e .vir d•pois. · Qobuto, porém, ao· primeiro ponto,, Sr. presidente,-& 
ao parlameato dizer : « Fiz isto e peço voasa appro- ~m•s•li.o de papel-moeda, alio pu·~so por modo algum tor
vação t' » . • torar a minha c'oueciHocia, aceitaodu. eua diapostçlío da 

Semelha11te theoria, Sr. presidente, terá; cabid~, hhet. ·proposta. 
na aaseocia do parlnmeoto; ma~, estando Coocc•ooao~o Sr. pre~idente, soo diiquellfts que acreditam qae o que .. 
a aseemblé~ geral, é oobnl, !enborils,. qae . se lev~Jte nu actua hoje oa pr•ça do Rio de J~neiro odo é 88oilo uma 
eeio do senado semelhá ate thcoria, c qoe ·es!a tbeGri" niía eris• b .. uc•ri~, oáo é 'senão a\o1llo · qoa um artigo do 
tenha produzido alarma, como eo dissa, ao menos r:a~ 'Ornal rlo Cum'Diercto já cb,.oooo, com m~tt~ propr1odade1 

fileiras do partido do b(lnrado senador. ma& dor bancor. Nao. creio, Sr. pre~i·leote. qqe h•ja cr1ae 
0 ·Sa. FtGUBIU. DB MELLO:':"""o3 ~reilitos extr:10rdioarios c .. mmercu>l e m•oos crise tioaoceira. Qae. a crisd Dilo 

· ,.óde ser·<.eolto baocari" pro,.am· ractos qo• ~•tli.u D'l coohe
DIÕ ae abrem qaando a assembléa gllral está'· r~onid11. c1ooento de to,los. Até boje· oeohoma Llleo.:ia houv., de. 

O Sa. LBrria D~ ~UNHA.:- A este respeito acompanho casa · commerci•l. . 
o honrado ministro da gu6rra, nas coDaiderxÇli•s qoe ba · Eu, Sr. pr~sid~ote, oilo me propoDilo a apreciar 1 em oito 
poaco fez. Se o- governo, em vez de ter marcba~u tão cao- •• imo! a c•nsu~ar · o procediiD"Dt, das dir•ctonas qae 
telôsa e· regularmente, coma· 'folgo de reconhecer. qne rPg"m os banco• du · R1o de J,,ueiro. Q~•ro m•smo crer. 
marchou, tiveue seguido o cou~elho di) nobre membro; • j06 toda a iotelllgencia e •. c;rm cerl~h, lud. a pr.,bidad 1 

· opposição seri:~ maio estridente,. e. eoUio com ma i~ ruo- 1e~m presidido a~·· seus ar:t .e lufelizm•ul~, poréto,. e for· 
- damento do que a qae 56 tem levantado, . •:OSO flXplic<H O r<AcLo JaroentoVol da< grnes í:tifficoldadee 

Senhores, qliiz lavrar apen~s o mea protPsto e crniz 111- C••m qoo algoos deito~ lut~om, e ea Dili> prec1áaria, pllra 
vral-u oilo t~nto por mim como por meo p-.rt1do. Nó<' nà•· dd.r meo votu sGbre as provid.·oci~s ~>XIgid·s ·1o poder · 
admittimos aem•lhaote d<~otrroa, entendemo~ qoe o go- . l•gt,l.tivu, ir prescrot•.r . ulr«a c~ta~a~ llléc aaqniill~s. qae,. 
verao, principalm••nle ronccivnan~o a a~s11mblé" geral, oil.. o:um a m&lor uuparclalid.<oJe e 111ó ju~uça, teem ~idu tllo 
pó~e lançar mão de merlJ•tas que I~ portariam ama viulaç.ão detid·•meot, expu~'"" o o parl.wentu e na im11ren•a. E, 
fhgranto das raocç1ic·S mi'Ol8 important6S do P·;r(ameot'u .:umo f) seO<dO ••·be, o de.cOid·· do guverou iwp•lilll (n4o 
como eejam aqoetlo~ de qoe lrllla a pro~o!t<A du goveroo. alla1lo •ó ·ao utloislori" acto11•) tom ··ooc<~rri ru de algum 

0 Sa. FJGOBIII~ DB MELLG: -E~tao~o aberta. 39 eéL- mudo i>"ra o desc11labrodus bancos. Seju:·.me perm1ttido 
ma.ras, nem 0 guverno P.ó1le approvar podara• moéici~a~•· l~r a e•se respello um . t"picu Ue alli do~. muitos artlgt>a 

~oe a imprensa. tem poblicadu. Diz .,_u, : . 
O Sll.' LBITÃO DA CuNB1 :- Como moi to beJP lembra o 

honrado senador pellt 11rovincia do Ceará 0118 diepoKIÇ1iH " Vultaudo aos banco·•, pois qoe tudo o mal do presente 
inah commuos, mais ordiuarid~ d!!. oosaa vida adoo•oiur~- P.óde-!e cbamar m ti dos 'bancos, oiio 11odemos cooopre
tiva, ,está prescripto ~01 lei qne 0 gove10,1 'o&o posfa, es- hender como é ,que o gov~roo imperial appr .. va. estlilatos 
laudo 0 parlamento reonido, exercer certas fuilc~õe~. algo· de t.St•b~I~Ctlllentn~ estr,ng"iros com a faculdade de IÓ 
mas das quae~, aliás, nenhum peso, nenhuma impoo·tdDI:I>· realitar iO "'/o do c~tllt~l •Utl8cripto, e qot> apre~eotam ao 
t~riam em vi•ta daqaella da qatl'oos occuvamus, vsrbi gra- vubhcv como g•rnoti~, aooanciaodó pelos joruae~. Consta 
lia, postaras maoicipo.es, como Jembr11 o honr~>llo ~ena- vt~ia pra~;, que o B•oco Ailemli.o Dtio pód~ ex•g•r .mai~ um 
dor pelo Ceará. rdd\.~mad.: ao3 seos acctonistn.s,. t.lvez ·não seja preciso . 

Eotretanto, posso estar em el'ro, mas oovi ao nobr~ ~e par:t pagar a si-aB crfldores iol'egraloullote ; mu para 
nadar pelo Rio d6 Jan6iN sustontar aqui, que o govc1nu, quo dizer capital 100, quando na realidade é eó. iO."" 
em vez de apresentar a propoata qa~ diB~'Otimo3, dev1a la o- Qo.erem-~e; porém, bojo providencias do ·poder ·ll!gis
çar mão, não Bó de!la como de <•utras medid.1s qae julg•s- !uiVo. Pois bem, não davldarE>i dar aá·qae sa contém' Da 
se consentaneas á ~itDIIQiiO e vir depois dar parte ao corpo ,.ropostll em di.c:u~são com· excl~&líD, porém, daa que se 
legislativo. re(ertlm à emi•siio .do p~<pel-moo<ta; .. 

Sr. presidente, pll!sarei já IL r,xpl,icar ao MnadD. e· an Toobo cinvido o.ma ~bjecção á emissilo avo.ltada dos bi-
Sr. pre!idenie do c"osclh11 ~> rozdu 110r qu~ an~ignei " ·,heto• .do tb<~;~>uro, o v~m a sar fJUil elles podom aillair 
emenda, que ~Cl acha s .. bro 11 mt Sll. • ás ropa1·tiçõ"s pubil•~as em graQdll cópia ; mM a pruvtden-

Deede quo ~~ aprestntada no ~o,ler legislativo na Ctl- d" p"ra ioto, senboro~, ostà no § 3• de~t~ me~m.11 pro
mara dos Sr~. deputados n proposta qotl dlscottmos, r•- v;•st .. , emqualltll nQLOrist& o governo a proceder a opera-
solvi-me a Votar Cootr" dU·•• di8pusiÇ1ioJS qae 1111"' CORI(!IIl! 0ÕIIO de t:rc1ilto v r., obvior 1L ttd!8 IOCOOV<IOt~lll~. 
1• a emissão de papel moo da; 2.• t• ac .. itt>çfi.o de ou troo · Euttet~oto~, :u ·•..r-ee qa~. ero concurreocia com ess.1s .• 
titulos qae se reputem oegurus, D& rtoll,. de 11pohce~ d11 dh .provi11eac1a~, llqu u guverou arm,.do p~ra a emi~s•lo do 
vidll publica e de .bilhe,es do tbesoaro. • •papel-moeda, declaro, Sr. presidente, qoe nito posso de 
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Jórma alguma, _dar IIIIIU vo~o para eemelhante aatori~açllo 
e nunca o daria, a. me aos· qae uma. guerra estrangeira, 
por exemplo,. em qae aos lieaemos empenhados· ou outras 
clrcumstanciaa semelhante• aoa podeuem obrigar a ir até 
eue perigoao 111tremo. Em uma criai bancaria, pürém, em 
que apeilae se trata de dar· recurso ao a baoco•, aatorisar
ae a emiaslo de papel-moeda, me parece um pa11o ·meia os 
rellectido. · . 

á emiasllo do papel-moeda, porque, oeste ponto; alo poaio 
fazer aacrillclo daa miobaa coavicçGea. Combato aelle a 
proposta, aiada porque eetoa coa,eacido de que o mea 
voto, aulm como o. daquellea que aasignaram a emenda 
em discuullu, em nada emllaraçarl a· passagem d~ meama 
proposta. Elia aerá appronda tal qllal eetá, mas a minha . 
aasigoatara o a emenda aenl rá de proteeto eacripto, pira 
que a todo tempo conste que ea, l:omem politico, repre· 
aealaote ·da a~çlo, alio preatel · o· meG · nto á · emisallo do 
papel-moeda, ainda aa qaaaíidade de. que· rliaa a pr!)poeta · 

· Peço, poi1, ~o honrado pre•idente do coa1~lho licença 
para declarar-lhe, qae alo po11o acompanhai-o ae1te· 
JIÓDtO. ' ' ' . para auillar a bancos. · · · 

(;) Sa. Ftou••u DI M1Í.Lo :-No qae fa& .muito bem. 
. O Sa. L11tlo DA C1111n:- Senhores, ·ea, tahe1 porque 

ignoro aa llligrammu da acieacia ecouomica ••• 
O Sa. FtoU.JIA 11 MILr,.o:~Nio ignora tal. : 
Ó 81~ L11Tlo D.l Cmn :-. • . 1oa· daq~ellea que ea

teadem qae, ae1111 critet, toda a iotenençllo do gonrao, 
longe de ler proYIIiloa~;. é prejudicial. 

O Sa. MI .. DII DI !Lntu ·: :- Apoiado. 
o Sa •. LI~Tlo' D.l cu .. aA:...:o. bancos que llltimem se-

' garoe, qae ;esunrlim no cato de continuar i prestar ao 
CODimerc!o 1ea1 llrYÍfOI1 lllo de afrontar I crÍIII1 hlo de 
permanecer e m11mo rebabilitar-ae de qualquer abalo 
,ue tolrram temporariamente. .lqaelles, porém, que por 
circu11ataociaa que' alo quero hoje apreciar, eativenm ao 

'e&Bo de fecharem dellaitinmeate aaat port11, CJDII 111 .aa-
jeitem á aua iorte. · · · 

O Sa. · Ft&UIJI.l DIIIILLo:-QDe 111 percam pouco im· 
porta. · · · 

O Sa • .L11Tlo DA Cumit :-E d~poit, Sr. preaideate, 
quem Ignora que o maior mal doe. bancos,· como já 111 · 
tem. demonttrado de msoeira exaberaate, é a sua. má 
orguitaç&o, e. que, por coaaeqGeacia,· 01 remedios (re~ 
conheço que nllo alo para a occuilo, é Yllrdade) alo' 
outros·'t Já 111, entretanto, ucrillcio das miohas · convic
çGes para acompanhar o goYer~ci oa .adopçllo da proposta 
qae te di1cote ; me 6, porém, impouanl fa1el-o no ponto 
da emi111o de papel-moeda. · · · 

O Sa. FIOUIJU DI IIBLLO :-H alto ·bem I 
O Sa. LÍitTlo DA Cunai:-Seria, Sr. presidente, im

prudencia de 11inht. parte alongar elta diacusallo e, emma
ranhaodo-me ao tonelilaho de theoriaa ecoaomicaa, que o 
aenado tem oalido, e de que deYO eatar taciado, porque. a 
ditcuulo tem aido larga, illaatrada. 

O Sa, Ftou.tu Da MILLO·:~E prollcaa. 
o Sa. LIITlo D.l cu .. BA:-Portaato, me limitarei ao 

que acabo de upendilr, tegaiado o e~emplo do honr~do 
1eoador pela província do Rio de ,Jaoeiro, qae tollacoaico 
e preciao, ao discurso qae em uma du seuGea patsadas 
lbe oulhiiot. · · . 

&16m ditao, Sr. pretldente, perguuarei : poia o gnerno 
pretende com 111,000: 000~ do~mlaar a crlae que. todo• liól 
d~plorámos, .'• ai~ da mal~, note V. _Ez.; eahir .da pra~a ~o 
Rao de lanearo e ar acudar ás pro?Joclaa, como aot· di11e 
o honrado •eoador pela Bahia, miais Iro da «aerra ., Poi1 
com IIS,OOO:OOO.S é que SS •. Eua. querem ir aft'rontar as 
crises . que· appareceram quer lia praça do. Rio de laaeiro 
quer em. outra• do Imperio 'l. . ·. · . . . · 

O. Sa. luNQUBJU (miAidro da gturra) :- Qur dár 
maia 't . . · . . . . ·. 

O Sa. LJI!Ão DA CuNBA :...:.Eu daria maia facilmente 
ao governo o mea voto ~ para ISO,OOO:OOOI, para 
tOO,OOO:OOO;J de outras aatorilicii'aa do· qae para· 
1,000:0001 de pap,el-moeda.. ' 

· ' O .sa. luNQUBru (miAirtro::dll(luarra) :...:.Depoi• se 
diri que IJO,OOO:OOOsS nlo chegam •. · · · . 

O Sa. LBITlo Di Cunn ;_Eata ·obsernçlo terYII para 
combater a argamentaçlo de V. E1., que no• disee que 
o .Papel-moe~a era aece aaario, porque, além da praça do 
Rao de Jaaeuo, em outras praças se sentia a falta de 
numeraria. · ·· 
-· Occ~rre-me agora, Sr. presidente, que, aalea de coaclair, 

devo dizer ao governo as caasaa da crise em mioha ero·. 
viocia, porque é a qae · coobeço ; alo outras, · e nilo ao•. 
mente a falta de aomerario, . como .disse ha pouco o illaa
&rado Sr. ministro da gnerra. Mas, .demos qae s: E.z. tem 
razio. Eotlo é com IIS,OO.O:OOO& qae o governo pretende 
saliaCazer as e1igenciu dot baucoa (digo iateaciooalm&IÍie 

·doa baocoe), da praça do. Rio de laaeiro e'dar auilio áa 
outras praças do Imperio ? 

·O nobre 'pr11ideote do conaelbo terá á saa dispotiçilo 
meu voto,como já tne,para ajudai-o, para auiliar o gúver
no. a atrave11ar a crise que a11oberba a praça du Rio de 
l~oelro; hei de acompanhar o «abiaete aesta grue emer-· 

· gencia como o acompaoharem seaa mais dedicados amigos. 
Peço-lhe, porém, liceaça para, em compeaaaçlo, coo li

Doar a votar contra a .diapoai~il:o da proposta que se retere 

Ea alo sei o qae tem feito o honrado ministro da fa;. 
1eada a este reapeilo, como aoteclpaçlo .da• ·autorisaçGe• · 
contida• ao. projecto ainda em discasslo ; nem quero saber,· 
porque ·soa daqaellea qaa depoaitam em S. E:.:., por saa · 
lutelligeacia, crilerio e hoaesüdade, plena .cooflaaça ; mas 
me parece, pelo que ouço, que, uma ·,ez saaccionado eite 
projecto, rea&ará pouco ao honrado. presidente do couelho 
razeum virtude desta a atorisaçlo. Pelo qaa a qui· se tem 
dito, pelo que tem dito a imprensa do Rio de Janeiro, me 
parece que S .. E1. já attingl~ :á somma da aaloriaaçlo 
contida no proJecto,· em provideaclu de que já &em lan
çado mio . .lllas proceda a este respeito S. E1, como .en
tender ; e co~te, repiiJI, com o mea vuto para acompa
obal-o nas outras providoociae de qae "por notara· te aba de · 
lançar mio para debellar a 'crise, que &lo temerosa, aos 
olhos de alguns, assoberba a pra2a do Rlo.de laoeiro. 

Em qualquer cuo, porém, direi no governo que a 
criDo, de qne acabou de ler noticia, do Pará alo provem, 
como sappGo, exclasi'famente da falta· de numorarlo. No 

lS 



ParA a crise 11 hmbem commercial, ao contrario do qu~ O Sr. Uendel!ll. tle. Almeida pronanci~.u 
ie ·observa no Rio de Janeiro:· E neceuariamfinte devia ser. am diocur!o, q·~~ pob!icarep;~G!i no 'Appendice •. · . , · . 
as.aim, porqÔe des~.e· que,b,a· ~res ou ·quatro 'no~os pmados, , 
a praça do Pará elevou irrell~ct\dameote ~ 1mportaç1I?.A O S~. F. OCTAVU.NO admira .qÜÍI ~ nobre ,se1,1ador 
somma fabulo8a que todo~ ai h '\'lr_am, devia ne~e~sm,a- pslo Pl\rá, te~da pre~encilldO a vola9ão do dh 29, se dei-: 
.mente ~sperar por eata reacçllo, por e,sse pb~n~me~o .~co- · xasae induzir .. a erro pelo que disse o Jornal do. Commer.cio 
nomico 'sempre iofallivel. A crise, pois, com que la.ta o no seu exiraclo• Elia ora'dor. não reclamou, porque não 
Pará e que actua desde o anno passado e cuja noticia VflÍO snpiuiz qae 'o engano (O!,S6 .de Úsmonba ·. importanc\a. p~ra 
ultimamente dnlli,'nllo tem 'precisamente asmesmn~ cau~~~ d~ obrigar o nobre se.nador a .occap&r a. ~tlcnçã~ ,do .senado 
do Rio ile Ianttiro '; e não .sei de que providencias. pod.erá com nsse iní:ideoté. .. . . . .. , . · 
o governo hncar milo; visto que Antes daqaeUa,,praça tep;~ Qaan;o á tbeor.ia ingÍ~~& adoptada pelo orador ':pàra 
as do Rio de janeiro, Bahia e PernAmbuco, qoe flirllo re.: occorrer a crieeg; ainda iusi,te oell&, c;o,mo op.ip,ilio ~ua: in
ttamaçÍI~a ~OÍ' CC!Dta 'dos. il'l,0~0:.90:~~. Os 'honra- dividuál fi sem que 11 acoos~lbe a· seu. partido: Seg!IB com 
doa eeoadoru · sabBm que a1 provtnctas do Pará· e d~ o nobre ex-presidente do senado a!l praticas parlamentares 
~ar_aob~o vivem, ·ha '{empoa, e.m perfeitl\ crise; eotr'eta.oto, do 'paiz, onde governo qusr dizf!r a 'fOotade PllCiooal re • 
. DI"~ne,m se tem lembrado aqnt de, ~o . Pl800~ •. alluptr n pre!entada pelas capacidade~ do partido domio~nte. Eotre
ellas! .e h~je q~e ha tanto que fazwpara ~ .praç,l\ ~0. Rio do tau to repete. 'JDe n 8na opinião n3~~ influe nu t~eor\~~ do 
I~netrp, preveJo que e!las,teem de ser forçosamente aba~-· partido Jibor11l, porque não· é le1der desse p.r~tdo e 
dooadas'á ~ua so~t~, ·apezar do que acabamos de. ouvir apen~1 soldado; e repele 'isto p:írn.'evit~r ·a 'co~"!o~io 
ao honrado Sr. m1o1etro da guerra, e dos bon.s deseJos de que sentiu o nobre Penador .. pelo' Pará, '' qual'.tlllll'ihrelto 
S. Ex,, que eu, entretanto, agradepo. de se ioteres!ar pelo partido.libefal,. tendo já·opertencido a 

O Sa. !JENDBI DB ALMBJD.&:-:-E' condição. antigâ das e!se .partido n.o .lado do .oradnr. . . . · . 
províncias. · · . Antes de concluir, não deixará de notar a acceoluaçilo 

O Sa. SJLVBJR4 Dl !faTTJ.:-E que lhes importam lls com que o nobre senador pelo.Pará. doas vezes .dis!e qae 
provincial·? Elias iJada valem. elle orador pedira 'licença p~ra votar contra ... Até que 

ponto tem cbegado a. delicadeza: das discuseiJas.do senado, 
. O Sa. LBtTIO DA CU!IDl:-Nilo davi,dD, .Sr. presidente, que já se espanta 11lll'uem de .haver o or.ador, usado de 
que algum capital tenlÍÍI· ~abido ~o rar.á ~-a ~spe,cie .6 f!l nma phrae~ CO~Iez I Na Inglaterra até se .pe~e· .per~li~: e 
que elle alli gyrava : ouro estrang~1ro, d~pms da ~lVI- não licença ; e não consta ao orador que. tenha . havtdo, 
li1adura cruzada ·contra estrangeiros, qoe alh temos tido ; alli quebra de. dignidada . d.•s oppo!içiJes .. P.or. sem~lbQ~te 
m&l sei ·que .DãO' attinll'e a exp~rtaçllo á som ma a qoe se delicadoza. . , , . . 
tem querido elevar,· a ponto de produzir uma crise. 

· Pan$a .ter satiefeito o_ nobr~. sen~dor pelo Pará •. 
. Jfei de, portanto, cootionar a votar contra. a dispo!ição (Muito bem.) . . . . . 
do § · io da proposta (papel-mooda), fazendo o: sacrifi~io, Findo 0 deb~te e posta a votu~ por partes a emen.da •do. 
como já fiz na 2• discussão, de votar.a favor da contida Sr. Z!cariae, foi rAjaitada· a: t• 'put.A e ficou·. prejadicada 
no· § 3• a respeito de outros litulos que nilo fore

8
m os ~~~ a 2• parte. . . . · · : · . . , 

di•ida publica, pela segurança. que DOS deo. o r. presl- . Poeta a votos a proposta, foi npprove.da par& ser diri~ 
dente do conselho, de que o governo ~erá o ma1e cauteloso, gida á sancçiió · imperial. · · · . ". . 
o mais escrupuloso posslvel na ad.mis,~ilo desses tUulos. 

· O Sa. PJBSJDENTB disu .. qn' ia officiar-!e . ao governo. 
Em ,cooeluailo, Sr. presidente, considero o papel-moeda pelo miaisterio do Jmperio, afim de ,aa.ber-se o dia, hora. 

co.mo a ultima expressio da degeneraçil:o da moeda, ·e .Jogar, em que .Sua Magestade o Impeudor se d,igu~rá 
e, insistindo nesta .questão, den~gando tllo tenazmente o receber a deputaÇão do senado, que' teJ!I de ao.resenhr ao 
meu voto ao § to do t• artigo da proposta, tenho por mesmo augusto senhor ·a proposta que ac~bo;va .de eer 
fim evitar que no meu paiz se veja realisado o quo ee- approvada. . . :· .. . . • . 
creveu a~ di!tincto economista, depois do descalabro das Foram cm seguida sorteados para a depntaçi? os. Srs. 
fortàoati, das banca-rotas da Joglaterra no fim do seculo P.igneira de Mello, duque de· Caxias, Dioiz, Firm1~o, Ia-

. pas~ad,o; .e foi que no systema. monetario em que predomina gua~ibe, Silveira da Moita e viscflonde do ·Bom Rettro 
o papel-moeda, as 'coosequenciae que dahi resultam são i 
tão graves, tio temerosas mesmo, silo. do tão incalcnlavel O Sll, PRRStDBNTB deu para ordem do dia 9 :. 
prejuízo que nio podem por modo algum comp'ensar a tenu!i t• parte até 1 hora,;_ 2• dfseo~sio da ·proposlçilo ·da. 
vantagem do. nos servirmos de um agente de circulação· camara dos· deputados o. 1 do ·corrente anno, approvando. 
tão commodo, lilo barato, como é o papel-moeda. Quer~ a peneÍio concedida á marqueu de Sapucahy. ··· · ,, 
evitar, Sr. presidente, com esta. tenacidade na denegaçilo 2• dita do parecer da mesa n. 605 .do corrente ano o 
do.meo •oto ã.emisslio do papel'moeda, que, não nós, mas sobre a publicllção dos debates. 
os n.ossos snccessores, ao sahirero do ~lgumas dns casas 2• dita dns proposições da. cama.ra dos deputados: 
do parlamento, onde por ventura. se discuta um P,rojeclo de· . N. 23 do corronlo anno, npprovando. o. accõrdo'ce· 
papel-moeda, possam,. como Jâ se deu em França r.rn .lebrada entro o Brasil e o Porú acerca de hmttos. · 
ident!cas circum~&aocias, exclamar :-maldita moeda I r·. N. G2 do mesmo 1\D.Do, deto.'rminando qaB seja· !tp-
maldtta moed.a I plicavel ás ses1ões exlraordioarias a lei n. 2097 de 30 do 

Tenho dilo. (Muito. b8?ll.) Janeiro do 1873. · 
' . 
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· ~/parte, 11' .1 hora.~. Diecussiio dos reqoerimftutos. c:Oode ele MoriÍiba, bariio d11 Lagnnll, Aatil~t: Yl~jra, ~~· · .. 
·adladoe na ordem .em qae Coram apreseotlld~s, a. saber: Silva,:Dioiz, .Uchóa Cavalcanli, Siaimbú, Figneira de Mello 

1•,•, · do Sr: 'sljoidor· Zacarias, parll··qoe se peça ao go- e: Zac&ria!; . _ ... . ·. :. • . . . . . . _:. . 
·ver~o cópia dos esclarecimentos colhidos sobre a intitolad* • ' Comp~recer.am depouf . os Srs. J~nqnolra,. V)ICon~e, de: 
crise 'dll, p,r.aça ... , . . . . , . . B.om .Rettro, Tlsconde de NJtberoby,,•:v•s~onde de lnbom1!'1m, 

_i•,.do,Sr.,.s~n.aclo.r. Figueira .. de,,:Mello; para qne _se .Silvet.ra dll Motta, Pompeo e r. Octav1ano. ·' , . ~ . 
nomeie unia commis.slto especial~ afim do dar parecer·, as- De1xaram de. compare~er, .com c~ns11 .. part1c1~ada,. c.~ 
signalaodll as. causu da f~>ltl\. de, .. eegurança>,indÍl'idoal e . Srs. conde de _Bae_pencjy, Fm~li!J"• ~aula Pessoa, .. R•be!ro .d!l 
de propriedlld'e' e iodicaoifo o~ meios de remedÍIÍr esses ~oz, Canhm Figueiredo, N~bu~.o, o VI~Co~de .. de. ~amaragibe, 
males.. . . ·. ·. . . ' .. ·. . . . . VloCO~de de c~ravelb~ e Vlscnad~:do Rlo,Bra_nc.~·., . ·, 

3•, d'Õ ·sr. ,se'n·ador z.a.cari.as,. para qae ee p~ça no go-: ·" .De1xaram do c~mparecer a~m caaa~ pa~t1cap~~~ ~o~ 
verlio cópia do projecto' do Ban.cii Aniiliar de ColoJiisaçilo, 1:1~9 ·:>. ~arãn de, ~~r~p~ma •.. ~ar.~o d~ .,Souza, .. ~'l.~l.rô~, 
sabmeltldo á reapecti-fa:. mçlto dó· conseiho de Estado~. e ~llve!t11 L!b~,, Pau, de. M~l!do~ça, . _ferna~de~ da .~a~ha, 
do):irecérAa JI!esooa_. . . ·. ,. , ..... · .. · .' . . . , . Sara1va, marq~e~ de S. Vacente.e TliC.onde d'e Saass~n.a~, 

i•; do nieslllo Sr~ s~nadOr, plir!\;,qoe so. peça ao governo O Sa. PIIBSJDENTB abri« a· ~sitõ;: · 
copia· da d.eciéão qne .. permittio ã c'ompanpia de b~n~s d~ Len-se á acta d'li séssllo' antec~deàce, e, 0 jo nanndó · 
Santa ':fher~z~ e .. Pa~la .Ma tios a aberta~ a do raJDal Dili:- quem ~ob'rll ella. dze'see obsançGea,- deu-se por ap'· 
m~men~e concedulo.. . . . . . . provada -

li~, 'd~Jir •. ee.nador Figueira de Mello, p'arn pedir-se ao . · . • . ·. · . · . . .. · · :.· .· . 
goV'erno- 'c'óp.ia da correspondaocia .e infor.olações acerca.·· O Sr,, 1• aecretar1o. deu. coota do seguante 
doüco'oteclm~ntoli que no presidio . de' Fern~ndo' de No~ 
rouba' deram Jogar 'ao cbibáteamento doe·'p.résoa Antooio· 
Feitos& de .Mello e outros, e sobre ·a ·dem'ii~ão. ·do C(i'm
mliridante coronel' Sebailtilto · Jo~é. Basilio i>yrrliô, e· se rói 
este s~lnnêu(do a' côn~eliió de guerra.' . . . . 

6•, do.mesmo Sr. sensdór, pJira pedir~se ao governo os 
mâppas deciuio·a·ee da ~stati&ticli p()licial' é juJic1aná relà-
tivos 'llos aonoll d~ 18'&2' á 1871. . . . 

' ' . ' 

Levantou.,.se a sesslto á; a·: hora! e 20 rninat·o~ . da 
tarde. 

:14a •er!ii'titão' 

. . Et. 29 nB. MAIO DE 1875 . 
. . 

PBBSIDENCU. DO SR. VISCONDE. DE UGUARY 
,. .···· .. 

SoÍD~nario.-ExPBDIBNTB.-Parecer . da com~issll~. 
dCI orcRm~~to.""7'Parecer · da commi8~ão da marinb~ e 
~inorrâ·.;;_OaJIIIM · DD líu:.-Pe'osltB.:-Poblieacilo dos 
debates.-Liniftês · l!ntre o Brasil e o P~rú._:Súbsidio · 
aos•m9mbros 'da 'aftlembléa gerü··. ÍIM 8ee~ilel.l e:.:traór
dioarias.-Diileai'so do: Sr;· ·vis.eonde 'rle.'Nilberohy . ....:..· 
Leitora de am antograpbo.-D.!~r.ursl's do• Sra. barão. 

·. de Cotegltle ~·e'iZiir.ari~lf.;_;,Crise' :dlli pràÇa;::_:DeP'otaclto 
:-Falt~~o de ~egnraoça individaai.-Banco Auxiliar' de 
Colónisaç!i.o.-Discnrsos dos' Sr~. Zacarias e Junqueira. 
-Boods de S~nta Thereza.-Pre~.,e de Fernaodo de 
No~onba.-Dieco'rwos d~s Sr8. · Jrnr•1ueirli, Zaca'rill~ e, 
Figueira de Mello .. -;-Estatislica ·Jíloli~iai.-Diecursos· dos 
Srs. Silveira: d11 M~ua; · Figuoira dQ Mel! o e Za~adas •. 

A) 11 horu da m~nbit (ez-so a cil~mada e acbaram-~ll 

EXPEDIENTE . 

· 011icio; datado de boje, do ministro da fazenda (.~o ~~·
pedimento do ministro do lmperio) em resposta ao do ae

·nlldo .de hontem,.,commuoicaodo .. que -Sma Mageirtad~ o 
Iinper11dor . digoa-s8 receber hoje, 110 paÇo da cidade, á. 1 
b'ora ·dll tarde, a deputação ,que vae apreseatar•lhe o de·. 
creto da assembléa geral; aotorisllodo o governo a tomar . 
providencià8 .. em. favor doa estabelecimento• baocarios.-. 
Ficou o senado inteirado. . . · . . 
. Dez o11lcios da.tados de !6 do ·correote do 1• secretario 

da camara dos ·Srs. deputados, remelleodo. aa aoga!nte• 
propoeiçõos : · · 

A. aseembléa ger~l :deiirétíl:: : . 
. ArÍigo uliico. A.t! licencns concied(dali . ao coroo~! Bent~ .. 

·José Lamen:.a Lias, por ~actos da' p'res'fdeií'éi& Cie Pernain·~ 
liõc~de 30 de Maio de .1g37 e· to. de· Maio· d'8 1838~ e 
contadas l'ara soa • reforma, aproveitàm ao· tempo dê Sllr-· 
vico relativo á conceeslto de meio soldo ã viuva do 'lileimcl 
coronel, nos term'os da lei. de 16 de .. Dezemb·ro dé.t79'0'.; 
reTogada'S as disposições em contrariÓ~ 

Paço da cama r~ doe deputados,. e~ !6 d~ Maio de t8'Úi~: 
.;_Manoel Franci1co Carr~a, presidente • .....:DeiJino Pit~IIGi~o 
de Ulllda Cintra, 1• secretario.- João Juveitcío· 'ierre\Jfti 
de Agui•r, · 2• secretario. 

A' commisaão de pens!les e ordeaadoa. 
O Sa. 2.• SBCRB~.l.IIIO leu o a' segain tes pareceres : . 

P!RKCBR DA CO!IIM18SÃV DE oll'c4MBN'l'O . . . 

pfesentes 30 Srs. aenlldoro~. Íl •Hb·Jr : visconde do Jagnnry 
Almeid11 e Alboquorquo, b11rão do lllam~ng~11pe, Di11e d~ 
Carvalho, ~ro~ ill~ch?flo,·Jobim, Pllrlintigrlá, Godoy, Chi
cborro, Te,txelra Jnn111r, . Mend~~ de Almeida, Ja;;;-aaribe, 
Darroe.B~rr~~o, Naoee Gonç8lv~s, liar~o de Cam11rgo~, barão 
de Coteg1po, barão de Maroim, Leilão da Cunha visconde 
de Abaelé,. visconde do Rio Grande, dnqtio de· C~xiaa, vis-

A. coaiuni~s~o de .orçamento, a q.Oem forari. prese~t~: a· 
proposta do po~er .executivo. fi emenda~ da camara .. dos 
deputados fixan~o 11. deepeza e orcaA~o 11. receita geral do • 

· impel'io para o:exeroicio ,de· 1875· ~ 1876, pan1111do & 
examinal-as1 verificou qae · 

A proposta Oxa a. despeZII geral em ioi,63i:OrSIS~695·. 
. As emendas da crimara dos depota~o.a ~imjooindo' dif"' · 

1 ferenles verbas na importaocla de \,06,1_:174~ e IIDI\'m.eo-. 
tando outra~, eleval)l a despeza total a 1031289:13513000 
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Dando-se aseim ama dift'ereaça: para . mais de 
651S. 0'79~S61í. . 

A esta diJrerença den~se juntar as. aatorisaçiiee para 
deapezae,. que hilo de reahear-ae dentro do exercício com• 
prehendidae aoe · 

Paragrapho unico do ar&. 2•. 
N. 16 do art. s•. 
Paragrapho Wlico do mesmo artigo. 
Paragrapho aaico do art. li•. 
Paragrapho uaico do art, 6•. 
Paregrapho uaict do ar&. "Jo. 
§§ 1°, t•, 3° e 1• do ar&. 8•. 
Excloidaa u deepezae aatorisada1 pelo·§ 1• do ar&. 8•, 

que alo poderio ser feitaa em ena qaaei totalidade, 1enlo 
por operaçGes de credito, as demais trarlo ·ama deepeza 
addicional de cerca de 1110:000$1100. · . . ' 

o aagmento pro poeto em algumas· nrbas doe differeates 
mialeterios acba-se jastiftcado nas tabellaa respecti'fll, e 
por ellas pó de D aeaado ·formar t na juizo. 
· .la euppreseiles ou dimiauiciiea em oll'traa nrbu aendo 
aceitai pelo governo, é de crer que alo tenham. iaftueucia 
1obre a· boa eJecaçlo dos dift'erentes lervicoa embora re-

. caiam algamaa daa diminuiçGea em despezâa de pee•oal. 
Nilo póde a commissllo d!' orçamento d1aa!malar que a 

creaçlo de serviços e empregoa, augmeato de ordeaadPa, 
e aatoriaaçllo a outras. que importam decretaçilo. lle aovaa 
despeza~, aio cootr~r1aa ats boas princípios qae dnem 

· guiar o corpo legielalivo na coarecçilo . de am orçamento 
regular, coarctaado,~ae além dieso o direito de exame e 
discoasiio ao eenado, que qaaai aempre d-ee na' alterna
tin, oa de votar medidas que .nll.o votaria, ao meno a como 

. ee acham propostaa, oa de deixar o paiz sem a eaa mais 
importante lei aDDaa. . · 

A ~eceita ge~al, nll:o incluindo o prodacto liquido doa 
depos!toa avabado em 1,000:000~, aem oe da ·caixa 
economica e orçados em. 106,000:fl00sl comparada com 
a despua votada (incluindo aa aatorieaçiles), · apr11enta o 
ealdo de !, '710:861í,JOOO. 

Este nldo poderá diminuir . pela reforma da tarifa das 
alfaailégae, e pela sappreuio e diminaiçiio de alguns im~ 
postoe 'fOtados no ar&. 12 e paragraphoe doe additivoe 
approndos pela caDiara do• deputado•.' 

Na discueeio apresentará a commisello de orçamento 
as. observaçlles qae a eetreiteza do tempo lhe alo per
mJI&e. 

E' portanto de 

P.liiBCIII 

·Qoe a proposta do poder execati'o com as emeadaa ap
provados entre em discassio e seja adoptada. 

Sala dae commia~iles, !8 de Maio de 18'711.-Barifo de 
Cotegipe.-Marquet de S. V1cente • ...;..J. L. ila Cunha Pa
ranagua'.-1. J. Fernalldel da Cullha.- ViiCOIIde &e Inho· 
mirim.-1. Antão.-J. P. Dia• de Carvalh1. · 

PAlliCBII. DA COJIIM:IISÃO DS JIU.IIII'IB! B .GUBIIIU. 

A commieslo de marinha e guerra,· tendo examinado a 
resoluç!o vinda da camara dos Sra. depotadoe em data de 
:U do correo~ mez, aa qual se declara que o fnor coa
cedido pela le1 do !t de Janho da 18116, é exleaei'o âJ 

ftlhas doa officiaee do exercilo fallecido•. afiles da promal
gaçllo da meama lei, ohaervada a ordem de &IICceldO 
estabelecida n.a legislaçlro vigente; e, julgando-a de toda 
a equidade, ·6 de parecer que entre em diiODIIIo e ·aeja 
adoptada.. . . 

Paço do senado, til de· llfaio de 18'715. - Duqui d• 
Catdtli.-Murilib~:-DIMifll" 'lo11 Nogtinr• lagu•rlbe; 

PAIIICJI D.l C:ODISIIO DI Pll'lliJII I OIDII'IADOS 

A'' eommieello de peaeGes e ordenados foi prellnte' · a 
proposiçlo a. tO de 30 de Abril proximo pa,eado, enviada 
ao aenado pela' camara doa Srt. deputadoe. . 
· O objecto da propa.içlo é, aa ftSrma do art. 1•, de

terminar qae a peoell:o de t4lmen•aea concedida por de
creto de 8 d~ Jaabo ~~~ 186'1 a D. Porcia de Albaqaerqae 
Maraahlo, VI Ova dG aHeree reformado. do exercito e. to-. 
neate de Tolaotarioe da patria Antonio de Alhuqoerqae 
Maranhlo, e que foi approvada pelo decreto n. 11118 ·de 
t8 de . Setembro daqaelle anuo eeja elevada a 391858 . 
aftm de que, junta ao meio aoldo, perfaça .. a fm'portaael~ 
do nl.do da patente de tenente, 11gnndo o decreto de · '7 de 
Ootahro de 18'14. 

No art. t• eetá consignada a claa1ala de que a penelo. 
será paga da dala do citado decreto de 8 de Jaoho 
de 186'7. · 

Oh1ernn'do a commi111o qàe esta claueola j6. ee Ãcha · 
ao referido decreto legi•la&i'o a. 11113 e que, portanto, o 
paramento alludido no ar&. !• da propo•iç&o entende-se 
do abgmento da penalo, julga coaveaiente. ama emenda 
neete sentido. · 

E como nada tenha que notar aa e11encia da propoei-
Çio, attenla a justiça "':'!. que a .meema,.ee haeêa : · · 

E' a ~ommiull:ó de parecer : 
. Qae proposiçlo o. tO do corrent.e anuo entre na 
ordem ·doe trabslhoe e íeja· adoptada com .. a seguinte 
emenda: " · . 

No art. ·i•, · em vez du palavru- eeta pentlo-
diga7ee-eete aagmeato. · ·. · . 

Paço do eenado, em t8 de llalo de 18'11S.-Lul.l · An- · 
lo11i0 Vieira da Siltla.-A. úlll• d• · Cuu111. 

Ficaram sobre a meaa para aerem tomados em eonii
deraçlo com aa propoeiçilea a que se referem. 

PBIMEÍRA PA.RTE D.\ ORDEM DO DIA 

PINSlO • 

Entrou em !• diecu11lo e foi approvada para paaear 6. 
3• dlecaeslo a propoeiçllo da camara do• Sre. depatado1 
n. 1 do corrente aono, 'llpprovando a peaeilo concedida á 
marqoeza de Sapacahy. · · 

A reqoerimeote verbal do Sr. Vieira da Silva foi di•
peasadci o interstício para a dita di1coeslo. 

PliJLIGleio DOI DBB! TBI 

Seguiu-se em 2• e ultima dlacoullo e foi approvado 
o parecer da meea a. 6011 do corrente anno eobre a pa~ 
blicaçio dos debates. 
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LIMITES BIITIIB o BlllSIL E' o p~au' , Tlllloa. das seuões annnaeÍ, das seseões ordinaria'e durante 
· · IS qnaes OS 86Qil.doree COm !I OS deputadOS. vencem am IUb• 

Entrou em i•.dlscuullo e foi apptOva~a para paua.r ã .. eidio taxado na. seftslio anterior. ' · 
3• a propoaiçlo ·da cama~a dos Sre. 'deputados n. 23 do · 
corrente aano, approvando 0 acc6rdo celebrado . pelos lf.O- Ora, esté anbsidio, como é detdrJI\ioado pela coostilul-
nraoa do Brasil· e do Perú sobre limites entre. 0 Jmperio çlo ? Como foi sempre .entendido e executado f · . 
e aquella Republica. · · . · 

O Sa. t • SBCRETUio reqaereu verbalmeote a dispensa 
do intereticio para a dita discaséllo e assim so venceu. 

8UJIIIDIO DOI IIBIIIJIIIJI. D.l ".á.ss~MBLU GBIIAL Nll IB8!ÕB8 

BXTJI~ORDIII.I.IUS 

· 8epfa~1e em i• diaco~sllo a prop~eiçll~ tia inesma 
cam~ra. a. Gi do corre.ate anuo, determinando que seja 
appltcavel As .. •euões extraordinariae a lei n. 2097 de 30 
de laneíro de 1873 •. 

0.8r. vl•eonde de Nltberobys-Sr.pre~ 
aidente, ainda qtie a presente propoeição fosso opportuna 
e competeotemente ofl'erecid", a sua materia nllo se jud
tillcava, por ieao que com descrepaocia de rbgraa con
atitucionaes está ella concebida. Como é, incorre em daplt. 
transgre1sllo da constituição .•• 

O Sa. ZAcuus :-Apoiado. 

o·sa. Z~C.UIA8 :-Apoiado, 

O Sa.vrscoNDB DE NrTBBIIQBY:-Niioé sanllo uoiaqnaotia 
destinad3. para a aobsistencia folgàda e decente dos repre• · 
sentantes da naçlo, por modo qae habilite a to doa, ainda 
deatitoid"s de fortiJna, qo&, merecem a conllauça do .voto 
.Po~ular, para poderem. vir exercei-o com aqnella deceocia · 
e folga que a po~içllo de um reP.resentant~ da naçllo requer . 
e sem embaraço em satisfazer o preceito da conatituiçllo, 
que delermina qon aempra e~teja prompto. a acudir á re
onillo da aseembléa gert.l, nll.o devendo até reassumir o ~ 
exercício do cargo publico que tiver, !~ nlo puder •oltar a· 
tomar ae'eento em qnalqoer sessiio ordinaria ou extraordi~ 
aruia. . 

Ello subsidio, oo qo:tnti& deter.minit.Íia para aa despezâs 
de ~ubeistencia do representante, foi logo antes ·da inatal
laçilo di!- nossa primeira ae~embléa tt\Xado por. modó con
digllo á altura do mandato legislativo, e de aec6rdo com a 
prescripção · da conBtiloiçiio, sendo arbitrado na razllo dos 
ordenados mais avantajados da~ ela~ses superiorea ilos em-

·o Sa. vrscons' J!B NrTBBIIoBY :-: •• jã ·pela incompe- pregados poblicoa. Com razllo· entendeu-se que o represeo- • ; 
• tencia da .aoa propusitara e já porque em sua subst~ncia tante · da nação devi11 ter um subsidio á igualha· dos 

ella ae separa do preceito constitucional que. ,bem su co- mais elevado.s foncciouados; e as~im aos deputados foi 
nbece com razllo· incontestavel 'eshbelecido em varios ar- Iluda n qaa.nlia da 2:4001, que naquella época era .os 
tigos da ooasa constituiçilo. vencimentos do conselheiro de Estado; e -aos senadores 

0 
3: 600 I, isto é, . mais do qne o ordenado· doa desembar-

snbsidio 'para os re·present&ntes da oaçiiõ é .determi- gadores do paço, qite ~>ram entllo entre todos.o• fancciona
naçllo da constituiçllo do Euado, que a estatoio com as rios os que, com 3 :iOO$, tinham mais vantajoaos vea-
condiç<ree bem deaigoadas na constitoiçio do Imperio em cimeotoa. · · . 
dlllereotea a~igos, qae passo a apontar. · · ~ Com eate snhsidio, asoim elevado, por certo· 11Í tinha 
· O art; 17 diz : c Cada legislatura durará quatro ano os proporcionado o bastante. á manteoça decente e digna dos· 
e cada ee~sllo annual. quatro me&es. ,. • · ' re.presentantes, h~bilitando.-os ll eetarem sempre promptoa 

c. Art. 33. N.o fntervallo das aeasõea nllo poderã 0 · lm• a acudir ã raoniilo da assemblé" geral ; e eete subsidio . 
perador empregar um aenador 00 deputado· fóra· do Im-. foi mantido qnasi um meio da aeeulo, que tanto teinoa de · 
perio, nem meamó irio exercer sena empregos, quaudo regimen representativo no; Brasil. De accõrdo com a determi
iiiO os impo11i~ilite para 18 rounirem 00 tempo. da coo- naçllo positiva e clara da conatitaiç1to foi auim taxado o 
'tocaçllo da as1embléa geral ordioaria 00 · oxtràordinaria. énbsiqio annual doa re~re~entantea para aer abonado 

· · durante as eeeeiles· annuaes,.qao priocipiam a 3 de Maio e 
A.rt. 39. Os depntadoe vencerão durante :18 1618ÕII Dili dliram quati'O meEAS, niio que foe~e ell .. limitado á eessllo 

aubaidio pecuniarlo taxado 110 fimda IÍI&ima seselio da lo- ou aimplosm6 nte pela sessllo, · mu porque era ligado á 
gislatnra · aucecedente. Além disto, se lhes arbitrará ama electividade do mandato. e era nesta o, tempo do exercício 
indemnlaaçllo parA as· de~pezas de vinda e volta: • · ordinário e annoal em que· necess~.riamente se devia con-

Temos, portanto, artigo Clln!litlleional que designa 11 .s-ragar a assemblé& geral legislati_va. •. Sempre se enteodeu 
1essilo annual compolla do qnatro mezes, devendo princi· · .qae D!U eos8õea extraordinarias, que poneutnra atl'possam 
pi~r no dia 3 de Maio ; iemo8 .artigo qao determina qoe dar no intervallo d~a sessiiea anouae~, nllo tinha cabi
oa d~putado1 niio voltariio · para seus empregos ~e forem me o to o so~eidio, porque, como foi determinado, dava para 
longtnquoa, de modo q11e ollo. poBsam acudir á reunião da ~obeistencia annoal e bastante, abrangia todo o anno e 
usembléa geral ou em sesaõ6s ordinarias ou ·extraordioa habilitava os representantes ao desempenho de toda a soa. 
rias ; temo• o art. 39, qoe determina a ta:xaciio d~ um tarefa, quer nas 1eS8Õ8& .ordinarias,. quer'.nas sessiiea 
1ubsidio em legislatura anterior e arbitramento' de iodcJil extraordiuari11n e prorogaçõca. Varioa eão. os .precedentes. 
,Jlisaçllo · par.a as de•pezas de vinda. o -.alta ; temos. final·. que so der~m de renniões de sessões extraordinarias e 
mente oo art. 101, em que ee trata especialmente das ·muitíssimos os de sessões prorogadas ® anembléa geral, 
seuiies extraordinarlae, esta determinaciio : "'O Impera- que· importa o mesmo qoe uma s6sslio extraordinaria em 
dor exerce o poder moderador: !.o co"nvucando a asuem- seguida. da ordioari~ ; e nunca. l'eio á lembran23. de 
bléa . geral extraord!naria nos intervallos das sessões, alguem que cabia accumolaçlto de subsidio ou parte 
quaado assim o pede o bem do Estado» ; iato é,. nos inter- delle. 
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0 Sa~ Z.u:.uu!B :~ApoiadO'. 1 muito reduzido, ~a{ longo· perió'do foi IÍIIIDtld.ó 'e· serviu &01 

O Sa: VJSCO!IDB DE· NITUBRimY:~Soohorea, estes pre- · rloeeoe aoteceuores. O que elles llzernm, o qme. poderam 
C!!dentes cooetiluem uma regra adoptada. pe!o corpo .Upportar patrioticamente exercendo o hoorosó mandato d&o, 
legislativo sempre s~etentada; e qme. bem signiftca· a iotelli:.. represeotao_tes, seguramente deve conti·nuar com os seouu
geocià e a pratica dada ao artigo' da conetitoição respe- ~cessores~ e ta~to maia qoe, elevado; com~ se acha na pro
etivo, e tanto maie ootavel qae do eó tem sido inconcussa, p~rça:o dos ma11 altos vencimentos dos foncc;ioDitrioe .. pa
ouoca eoft'reu variação, quanto demais traosplin'do-se o~ b11cos, não deve e não póde ser excedido convenientemente. 
variado• periodo1 em 9ue eocceesos politicas de .maior Seoho.res, para 119 eeselJel extraordicarias a conlilitmiçiio 
monta se teem da.do no lmperio; em qlie a opioiiiO politica clara e preci~amoate · nilo determinou sobsidio•'.eepeciaJ,,.:, 
em todos o~ aeus.matizes, mais ou meoos exaltada, maie porque 110 subsidio estebelecido para ser prestado nas 
OU menos moderada, tem prevalecido 1J8riodicameote, ilu- seeslJes anooaes· abi-estáqf baetaote;• está'·O iiltlio Jieceisli\o"' 
rante todo o tempo do primeiro Iwperio, durante todo o rio para occorrer á subeiste~cia• da· representante durante 
tempo da quadra regencial ê depois. desta durante. a seri-a todo o ao no. O vencimen:o de •alario .oito é condiclo do 
de ao nos que· se tem seguido, nunca variou o mesmo pro- exerci cio· do· m11odato em qualquer eccÍisiilo' (a .éõost'iílii;_ 
cedimento, a mesma - iutelligencia e pratica. Princípios _çã:o im[!õe aos representante! a obrigação de . cõôcorrer ás' . 
assim consagrados constituem· imprescindível regra pratica, s~sslJes extraordioarias assim como ás ordinarias, e .só ns·;:.• · 
que a um corpo deliberante, como é a aseembléa geral, srgua " prestaçilo do subsidio, durante e!tils; porquê, cer'
oiio é dado variar eem cahir .. na maior incohereocia e em tas e necessarins em cada ann(), ;egnlarmeote. marcam. o 
verdadeira comradicçiio:· E, pois, o subsidio taxado annual . J:eriodo proprio paril se' eft'ectlial' o à'ddqüàd'o' pagamen'to 
em quantia certa, sempre tem ~ido su•teotado e somente do subsidio aonoal, que· devem.veocer o.s rep.resentan.tes. 
applicado a se!slJes aonnaes, ilem variação alguma. · 1 • A coostitoiçilo 110 artigo em que trata d&s a'ttriboíÇii'eli dii " 

poder modorador, !Ji:r que; S~ DO inte'rvaiJo. das 1tJ116et . 
Bm principio da legislatura· a cujo fim vamos chegando, (annuczes) o bem do Esta.do txigir a coovocaçlto d!l arise·m:.:.· 

deu~se o caso notorio de ler faltado a lei e!pecial de ~oh- bléa geral, o Imperador a. poderá convocar extraordmli.· . 
aidio na legislatu.ra anterior e ser necessario sopprir a riamente. · . 
lacuna. E' coob~c1do como roi ella supprida. Só d · · · orante as sesslJes aonuas o art. 39 .da constitui-

Era neceseario , sa~isfazer o prec~ito da con~titniçao e çiio determina : qae · os deputa. dos ·vencerão o subsidio, .. 
abrir-se credito para o subsidio,, e porqae falta-ra a lei, A eft'ectividade do exercício do .mandatn, que em regra 

· devia haver uma determinação legiftlativa a esea re~peito tem Jogar oo,se demonstra n~s sossõeli ordinarias aonuacs, 
e ella Be justificou pela necessidade de acudir ao tnppri- 1 é que constitue real cuodiçilo do direito. ao_ subsidio ; 

· J!lento; da. lacuna; e porque no deliberar esta lei, e sendo com razlto foi determinado o seu pagamento nesse periodo; 
pof todos reconhecida 11- mingo a do subsidio, com o 'correr e porque é elle integralmente, em t>ll occasia:o, pago, n!l:o 
dõ tempo, o enfraquecimento da moeda e o encarecimento deve o em pó de ser repetido no intervallo das. ee3slJee1 se 
de to doa os generos, não· estava e1Je· na alto r>~ ~ m que bouver. convocação extraordinaria da assembléa geral.· 
devia estar; como pareceu qnaot!o primitivamente foi. ta- · Por ventura a concurreocia dos rCipresentantee. nas se3sõea 
Xado· e por fodas as SObseqoeote.s· JegisJaturas Confirmado, extraordioariae. DIIO' se iocJoe DOS deveres do mandato, 
eotiiO'jUilÍfiCOU-Se a alteração que. bOO'fl.l: DO resolver a. para CUjO desempenho !liO ·hâbilitados OS representantes 
meaidli que se ~omom, elevando o subAidio á altura primi- , c.oro o subsidio que recebem, durante ae seiil!lJes ordi-

. ti vil. de valor· real, e sendo, como ·e e acha hoje determinado, ·na rias, em época certa 't · · · · 
um vencimento" oa razão dos maia avantajados -vencimen- A con8tituiçlio designa subsidio; nãO' diz ordenado, '·· 
tos· d!IS classes superiore~ dos funccionarios poblicos. · . nem gratiftcaçiio ; exprime subsidio, eoglobando · quantia· 

E por .certo, Sr. precidente, que essa quantia deternii- •, baetánte para ~ubsi!tencia . do repre1eotante em ordem a 
n,Ada oo presente para o subsidio é nas circumstaocias do habilitai-o a desempenhar o sen ms.ndato oilo só durante 
nosso paiz o haetante para sopprir de meios de honesta e o~ quatro mezcs, como para· que esteja sempre, prompto . a 
deeente subsiatencia ao repre~eohote da naçiia. Pela con- acudir ~ qualquer reunião, que necessaria seja., 
etitniçiio elles d.,vem ter de seu particoll\r alguma rendn A sessão extrl\nrdioaria olio traz sobre carga do ssr
propria e para aquelles qne 1eem renda avantajada, que silo :viço, que oão esteja regulri<lo ou comprehendido nas. dia-
ricos, este eob!idio é por ~erto sobrado; e para os pob~es, poeiçlJes ger11.es da constitoiçii:o. · . . '· . 
para os qoe teem menos meios, para os qoaes a constitui- A constituiçi:to honra o caracter do representante, nlo 
çlto' pri&cipalmente determinou o eobsidio, homens afeitos lhe constitue paga de mercen~ rio, a todos indemoisa·; e'·. 
á vida frugal qoe lhes impõe a pobreza, seguramente cMo habilita com um ftUbsidio o pobr~, ·que mereça a confiança 
subsidio, como está determinado, é o bll8tante·, é muito foi- do Tolo popular p~~ra o exercício do mandato, e, como era 
gado para dar-lhes os :ooeios hr.rgos de d~cente subsisten- de razão, só no eft'ectivn representante é prestlido o subsi
cia. Port11oto, é minha observação : · quando mesmo com- . tl1o, não que de tal arte seja romO:nerado om ·trabalho, que 
pete'lltemente roesb ··proposta a medid~ em discussão, de sua natureza· ~stá acima de qualquer retribuição pe;.. 
qn_ando opportnnamente trah~semoe d~ determinar o sob~ colli~.ria, mas par& que não haja embaraço peconiario qtie · 
~idio para a seguinte legidatora, eu me opporia. a q11e se estorve a algnem de correvponder á confiança dos seus' 
alterasse a.rcgra _antiga, flrm!lda e·e·gundu 1\ constitaiçilo, concidadãos no' exercício do mandato. ' 
sustentada em largo p·eriodo; e que 'se fo~ee além ; o Entender-se, portanto, que concorrér ã' eesilto extraor- :· 
qtitl' eat'á é',o b:1stante, ~- aqoillo que se julgou logo a din~~ria .cone\ltoo novo,slirviço retribnido a dinheiro oito ilà' 
principio qne devia 1er proposto o' determinado' e qne · basôl1 o a· constitniQiio, não se compadece com o caracter 
ainda posteriormente tornando-se muito mais "mingoado', · do repre~elltallte, O sobsidfCI' ó um e unico, bas'tàole par« 

.. , 
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a·ma decente sabehtencia durante todo Ir aóno. · Se a tenela T Com que competeneia pod,emql .. fazer i•t.o, qaa.Jido · 
couititniçito determina que se ·o vença durante as s~sàõee a · con8titalçll;~ determina qae a le.i do subaidio · aej a decre,. 
annaaes ordinarias, é, como já obeervei, p•.rqae deste t11da ptla anteced~.nte Jegia~a.Jilra 'i E oito ba circam.daacía 
modo o: liga. á condição de exer.cicio. Nito é privilegio o. a.lgum.a ~elevante oa de ,sapprlr I}.J:II& laÇ~na qae nit.o existe 
aabsidío ·para qualquer pelo· simples· facto de ter Hido eleito on d~ .~nteirar excessos qae tam~.em D'!l existem, 'fÍitO qae 

. deputado oa senador.· E' para o e1Tectivo ~xercicio e des- nós m.eamo• dilcricionuiamente · o· r.est~belecemol· na 
empenho. do mandato demonstrado na concnrreocia á ~esslfo altura qae P!.ngnem razoavelmen~~ p~derá ~xar dê mes~ 
ordlnaria annual. quinb'o r · . . . . · · ·· . 
, Como, Sr. presidente, juetificar-se esta altern!)ilo d6 allia Compra . ainda reconhecer, Sr. pre,eidente, ama .trl1&e . 
prat\ca aempre conetante, sempre seguida, congenita com yf)rdade,. qae resalto.ll desse acto praticadb lln:J t8'73, alih 
a ·conatituiçito do Estado e soa. primeira execoçilo '1 E!la- justificado peh. necessidade e levado a.eft:eito pelo accôrdo 

·helscida pela gloriosa geração· da independencia, easten- geral de qaasi t.odoa os representantes. Pronio dahi :uma 
tada pelas que. ·se . seguiram, dar ante o largo período de trista conseqaeoéia, qae tem causado verdadeiro escan.
hntaa e ootaveis peripeciu, .em que pratic~meote pl'eva- da lo, e foi que as assembléas provinciaea, a exemplo da. 
laceram nriil,du opiniões a tantos respeitos enéonlradas aReembléa gBral, entenderam qae podiam lambem díecri- . 

. e oppostas, inas oeste ponto ae'!lpre accordea e cohereo- cionariamnte a exemplo .da asaembléa 'geral multiplicar 
tea no fiel respeito desta pratica modelada pelos pr6ceitos o •ea subsidio, ainda mesmo desprezando a lei qae rega
iia conetitaicil.o "l' E quando o subsidio que fôr11 a princi- I ou-o de conformidade com as preecripçõ~a. do acto ·addi •. 
pio tax'adn êom gcueró~idade se tornára depois evidente· clonai, e debaixo de caj11 regimao se achava ; algalr.as 
meilt~·· iilsafficiente, e tão mesquinho qae não davll po.ra o aasembléas proviociaes maltipHcartm t&mbem o se~ 
slricto ne,t~sa~rio do ~stado deceote de nm representante subsidio. . .. . 
dà · naca:o, "l'tilretaJito' ainda· assim foi sustentado, nilo se E porque ·procederam ella~ assim 't Porque, dizia~ · 
alteroÜ por muito tempo, tamanho e'ra .o . respeito· do que o exemplo veio do · alto, tem Corça de aatheotica inter• , 
fora·. esfalaido, e só veio a ser nesta mesma legi~latara pretaçlio de boa significação daa uossu faeuldades dls· 
innovadCI com razoavel raodame)lto, ·que ainda mais )Treva- cricionariss em determinar o -subsidio .. E, pois, ellu 
Ieee para tornar o vigente respeitabilisaimo •. Como pôr de multiplicaram o oubsidio, e oil:o só mnltiplicaram~n'o 
parte taes · precedentes, :JOe constitoem a regra pra~ica, quanto ao presente, como ainda cobraram (o qae· iu· 
de qae nil:o é dado· prescindir sem cahír em ama muito Celi%mente . se dea M província do· Rio de-Janeiro) ·de 
estranhnel incoherencia e verdadeira contradicç.ilo? Por ae!si!es 1111teriores, dbcorrendo por estll fórma : se·este 
ventara o subsidio hoje ·regalado pela lei de ·1873 não é subsídio fone entilo elendo, tínhamos· embolsado e11i.. 
bastante para decente sabsistencio.? Póde-311 justificar 8u9 .qaantia;-é coDiormé, portanto, que oito fiquemos privados· 
alteraçito, como aoles se tinbajastificado a alteração do delh I E,. uma vez admittid~ a arbitrariedade, a com~ 
primitivo sab,idio depreciado? · petencia dos proprios interessados para talharem e rela· 

Esta alteraçilo agora, quando ba ama lei qae ba poaco .lbarem o sobeidio, outras farito .o mesmo e ainda· maia. 
provident.foa sobre o a!snmplo, oito dará materia para re- . Isto se deu coino coa!equencía deploravel d.aqaelle 11cto, 
troapectivo descredilo dessa mes1,11a lei· da 1873 't A lei de aliãs praticado em diversidade de circamstancias, juatifi- . 
1873 juatiOcaTB"88' pela necessidade de npprir-se nma c!fda pela 'necessidade. Hoje, porém, se adoptar~o• .este 
lacuna, que argiasupprir; etorque,·a deliberavamos, Dlio projecto, qual será a ·conseqaencia 'l Qll!J extens~~ terá . 

. sem ~azilo eatendea-se que. convinha tambe111 alter11r o e~te exemplo? Nós; repres9ntaotes, preacindloios du re
antigo eabaidio. que era,. n11. actualidade, evido5ntemente gr~s da conelitaiçito i prescindimos da looga pratica, de 
lnsafficiente e. tilo minguado, qae nA:o attingla o 11m d~ precedentes, de principias consagrados e pr.oclamsdos por 
oo~~litaiçito. Asaim Coi, elle elevado á aliara primitiva de nós mesmos; cahimos em incoherencia, ainda recGnbe...;. 
real. valor.·e declarado. pela mesma lei que votámos em cendo que em eircumstancias muito mais miagoadaa, eem

.1873-subsidio uuaal-'-isto é, o bastante, o conye.niente prese conservo a ,inalterada a pratica; e hoje.que, .Por pro• 
para assegurar . aos represenhntes meios de decente sab- prio acto, o aobsi.dio é 111perior e muito bastante, nmoa 
sisteacia durante todo o. anno. estendei-o ás ee1sões extraordinarias; · dando a entender 

: Nito 1leará inquinada, exposta a commentarios inenos qae a tarefa do· legisla~ ar ~ re.tri6aida à dinheiro,· qae ·o 
dignos esta .mesma lei, quando os proprios representantes subsidio nil:o é eó,. como. a coostituiçito determina, em 
qae ba pouco a votaram, assim hoje a alteram e eiltendom honra mesmo. do m~ndato, am moio de.·. fabsis&eocia. ho.
o 1absiàio tilo elevado á sessilo 6:ttracrdinaria, qae jámais nesta pua habilitar os menos ricos .a corresponderem á 
teve subsidio, para a qoal .oingaem jámais se lembrou de conflançli populsr e virem servir no seio da represenlaçlto 
reclamar subsidio, qae só e aoícameote a constitaiçilo de- nacional. . · . . • 
terminou para ser pago durante 1\S, sesa!ies aoD!IM 'i O subsidio oito Coi estataido para propriamente retri-

E quando é certo· qae ~o representante est4 h~bilitado buir o trabalho do legislador ; nil:o é dado .. a titulo de . , 
para todo .e qualquer serviço Pito aó na sessão ordioaria grati61ia!)iio ; é principalment-e o meio qae baste para. 
como, na extraordinaria, qne por ventara seja necessaria? habilitar o repreeenl,aote a sc~vir, oa sej11o om aeasiio ardi-

Senhores, aqoillo qae fizeram oa nossos antecopsores, na ria, ou scj11. em seasiio extrao~diaaria. Não cabe a esta 
ainda em circametancias minguadas, quando o subsidio se nlt\IÍJa sossil:o subsidio algum, porque nu oca o tne 'pela 
tinha tornado manifeetamente insafficiente pela depreciação conetituiçito, e a cons~q~encia 11 tirar-le de ama hl appli
da moeda, pelo enc11reclmeoto da i!absistencla, niio ha de cação, seria qac é ama gralificaçil:o para remunerar a.quel
ser sustentado por nós, quando está elovado o 8Ubsidio á le tr&balho e gratificar o~ uperarioa, r.eba.lxando o Cll.~ 
aliara de primitiva instítaiçilo e dá para dec~ote, sa,b,si.~:- r a c ter de re~r~seulant.es. 
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. Nilo podfimos rejeitar a llatoridtode Me precedente~, 
que vario• sa:o em relaçilo ás m~smas sMsões. eJ:traord1- . 

. D&Tiaa,e quanto ás prorognçi!es de ~eslõPs ~iío mnumerns, 
porqut, sàlvaa poucas excep~i!ee, em todas as lfgi!la.tarae 

. ·em cada ama de soa~ se~sões, toP.m ·havido mais ou m"no~ 
prorogaçõea, e, pois, fóra das. sessões ordinnriae, nunca ac 
talloa em eabeidio, nem se· admittiu utribai.ção peca
aia ria, como hoje por ama simples indicação destA. ordem, 
qull propriamente oito constitue lei, que eatabeleleça n?r
ma á seguir, e não passa de um m~ro acto legJalatJvo 
ephemero,.· distribuindo uma especial . gratificação . peco
niaria, havemos de ·repetir para o~ dias da eeà8ilo extrMr• 
dinaria a applicàção da lei de ·subsidio, que nos_ custou a 
volar't 
, E digo que nos .custou a votar, porque cada um. eeoíia 
o desgosto eu constrangimento que tinha. oiato, e somen~e 
levado pelae razGes ponderosas da. necessidade de soppnr 
ama hicaoa, para ae cumprir o ,preceito coo~liLacíonal do 
eallsidio das camaras legislativas, pela conhecida e reconbe· 
cida miagoa do subsidio, que não dava. para que ee satis
fizesse a disposição cooatitaeional emquaoto determina o 
subsidio, tal como é mister. 

S. Ex.· que aaeÍm o declare) que. rormân a r~speiCo desta 
re~olução. ' · ·· 

. Em que fundamentos se baseou o ilJustre ~enador para 
encontrar tanta incon~titucionalidade na reaolaçilo.f Citou 
S. Ex. va rios artigos : foi o prim~iro o qae •declara qae 
118 sesftiiB8 annuaes, isto é; ~$ sesaõea ordiaariu·, duram 
quatro mezes ; o 2•, o em que se diz qae o dep"' ta do ou 
seuador não será e ••pregado pelo governo DO lnternllo 
das sMai!Ha, nem mesmo irá exercer .aeu emprego ae lato 
lhe obstQr de comparecer nas a.eseilee ordiaariaa ou U:• 

.trao1·dinariae; outro -que o aohsidio ~ra pago por aeuilo; 
llodmeote, qae o poder moderador coovocan a aaeembléi 
extraordinariamente, nilo estando este caso prniato oo1 
outros artigos a qae ae referia o nobre aenador. Sappoaho 
que toram estes oe orgameotoa cooatituciouaea. . 

Ora, senhores,. vamos ao 1 • utigo, o das seeaões an- . 
naas, as tiessiles ordiaarias silo aaaau, 6 verdade, , ma.J. 
que applica·ção tem a ee1silo extraordiaaria 'I , .~a. ou ai~ 
ha dispoaiçil.o que se reterem ás seasGea aanaae, 1e.to é, de 
quatro mezes e ás seuiles, que oito entram nella catbe-
goria,. ou chamadas extraordinariaa 'I . · ~ . 

Qaal a dilferença entre !esailo ordioaria e aessito IIX• · 
Estas toram as razões pondorosas que me levaram a traordinaria ? A. dilferença a nica é que ·a aeuito extraor

pra\iear aqaelle acto. Hoje n!o · h a nenhuma. Falta-noB', dinaria realisa-se no internllo ·das oatraa, porque quanto 
Sr. presidente, a competimci& para dr:!berar eobre esta ao mais, ás formalidades, etc., procede-ee exact&lDente 
materia, porque a lei debaixo. ~e cujo reg1men estamos, a como nas !ess~es ordioarias. A.aaim é que na aeulo urdi
pratica' conetante que devemos· segair, !e oppGe a ella, naria ba abertura e eucerramento, na ses1&o extraordl
nega-nos. ' naria ba lambem abertura e encerramento, portanto, alio. 

Nil:o ha de Cacto neceesidade sensível que deva ser eatia- dou aessGea dlstinct&9. · · 
Ceita. O subsidio elevado, como. se acha, é ba~t<~nte, dá Diz-ae porém : trSe o subsidio 6 mareado para a sen&o 
para à decente aubsistencia doa representantes. Não pode:- annaa como será applicado á sesallo extraordiaaria 'l 
mos prescindir da pratica antiga, de seguir os exemplo~- Haveria assim uma aeciamulacão.» A eete argumento rei
doa nossos maiores, que nos traçaram o caminho que trilha- pondo qne ó artigo da consiituiçito diz que durante as 
ram, que temos trilhado e que devemos trilhar. sessões, sem distinguir ordioari& de extraordinaria, ven-

Nito posso votar pela medid~ que se di>cate. cerão 01 de(latados um subsidio. Irei depois ao.l outros 
Depois de orar o Sr. visconde de Nitherohy toi lido o árgamentoa ·do nobre senador. . . ' 

aufographo do decreto da assembléa geríll, autorisando a Ora, se oito ha .distiocçlio entre aa aeasõe1, o que se 
emissito de bilbetee do thesoaro e outraa providencias. segue é que em ama e outra · deverá haver a retribaiçlo 

o Sa. PRBBIDBII'I'B convidou a deputação encarregada de ou subsiàio que a· coostitoiçilo j11lgou neceasario para a' 
apreeental-o á Sua Mageatade a Imperador . para. eeguir decente subaisteocia. do deputado ou aeoador: (A.pof1dos.) 
ao eea destino á hora designada. . Mas qual é. o ~rincipio de incompatibilidade . de venci

mento de subsidio em ambas as aeuõea 7 Nilo vejo, por
que se a constitaiça:o diz que a eeesllo annua dura. quatro 
·me·lcs, se não se póde Yencer o eabsldio senilo daraote 01 
qoatro mezes, como coosecativamente bavemo1 recebido· o 
subsidio em doas seuiles de Janeiro a Agosto 'I Como 
explica-se este tacto 't Neceuariameote porque JIO anuo 
houve mais de ama seua:o. Portanto 11111, razio de acca
malacão de vencimento nilo póde inftuir. na decisão da 

O 811. SJLVBIRA D.l MoTT.l :-Esta leitora. vem muito a 
proposito nesta discussão do projecto do aabeidio, mao
dado pela ·camara dos deputados. . 

Proaegaiu a discussão do projecto. 

o Sr. bat1ão de Coter;lpe: -Sr. preeideote, 
como membro d& eommhsão de fazenda, qae liConselhou 
ao senado a adopção da resolução que se disca te, entendo 

- do meli dever dizer algumas palavras em defesa da mesma 
resolução. . . 

Poderia votar por ella sem eonunciar publicameole o 
meu voto sustentando-o, mas julgo que a responHabilid1.1de 
do voto é igual á responsabilidade da di6cassão, e cu não 
hesito em compartilhar aqoella qae possa resultar da 
adopcllo deste projecto taoLo com n cnmara que o votou, 
como· com aquellcs senadores, que participarem da mesma 
opioiiio. · . 

As razões ennoociadas pelo iii ostra senedor, que rue 
precedeu, confirmaram-me aiud~ mais no juizo (perdoe-me 

questão. · · · . ' . · · 
O Sa. SILVBIII! DA.,Mo!u :-:-Apoiado 
O Sa. DUA.o DB Co!BOIPB :-:- Dic~se lambem : sendo o 

subsidio do ~e pulado ou senado~ marcado e. calculado 
para ·sua subsiatencia durante n .anuo, eeria contrariar &8· 
disposiçõee· da conatitaiçii~, se fos1emos accumalar nas eel
sõos exlraord~narias esse mesmo subsidio. 

E' um engano do illaatre senador ; o sQbsidio nito é 
marcado para aabsistencia. do deputado oa eenador da
r~~onto um aoao, mas sim durante a aeasito somente. 
(.4pgladol.) 

r 
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O artigo citado pelo nobre 1enador refere-se aos em
pregados publico• ; diz que o emprega do não irá exercer 
1ea Jogar; ·se daranle o 'iotervallo. alo puder comparecer. 
AI aeaailes extraordinariaa ; mas, entretanto, o empregado 
publico· nessa occasillo recebia o seu ordenado ; " ta o to 
e11a disposiçilo illo é a pplic!'vel ao ponto· qu~ationado 
· qae os empregados que vencem o 1ubsidio durante a Iii• 

alo voltlo aos seus empregos e ·vilo ter seus veecimeotos 
11111e iotervallo de oito mezeí. Coaseguiatemente aeobum11 
applicaçlo logica póde ter o argumento do illustre se-
nador.. · ! ,· 

Qaaudô aa communicaçiles eram mais dimcalLoua em 
110110 paiz, ea~& di,;poaiçlo Coi appliCida tráoeitoriamente; 
hoje nem laeo ae di ; todos o.a empregad~s, qu,lquer que 
eeja a província em que residam, vciltam a exercer seu 
emprego; porque ne.nbam dalles .n h& que oilo poua com-· 
parecer ia 11asilea extraordiaartas, como agora se ve
rificou •. · . . 

Disse, porém, o nobre senador : «Como se ba de vencer 
1abaidio em aessilo extraordioaril\1 se o deputado só vence 
ajuda de custo do ida e VGlla. para as s~sliõefi ordiu~rill~.? » · 

. Este argumento nlo' prueede lambem. Sa (osee exacta a 
conclusao do nobre 1 senador, o que se seguiria 6 que 
neabam deputado. devia ter ainda de custo aa presimte 
sesslo, em· que nos achamos; poro~ue :tendo vindo para a 
eeaallo exlraordinaria, a que a e .do. di aja da de· custo, na 
opiniilo do nobre senador, achando-se ji presente, nilo 
pódti, pelo eapirito da lei, receber •••a ajuda de custo ; 
maa. por que se lhe dá? E' por que ae enteada que o 
deputado, desde -que partia de aua província, tem .d•reitu 
á ajuda de custo marcada pau ·as viageus de ida e 
"~ . . 

O 811. 'VtBIIIA· o~· Stn! :...;..De IUPJ. ,província ou do 
ponto em que estiver. · . ·. ' 

O Sa. Bulo DB CouatPB :-0 nobre aeoarlor parece-me 
que cabia ·em nma contradicçilo quando, defendendo a lei 
de 1873, que lixo a o aabaidio doa deputados e .conseguin
temente doa aeoadores, tuoa a pre111nte r~soluçiio de 

é o doa pre cedt~atea, que ae deram. a·aa diflereatea .. epocil 
de coavoc açilet das teéailea extraordiaariae. Na realidade 
~~ta argall,leata caaea em mim 1 alguma impre111o.· Bm' 
geral eu. soa amigo dos jlr~cedeotee ·quando ellea.alo · 
bem Condados, e em todo caao prefiro os precedealel 
aioda que. algum taa1o iacoaveaieate• .ôa máos, á.ma":" 
dança rapid& .nu ;modo de. apreciar aa coa.aa ; . mu. de.; 
vemos . notar que lU sessJies extraordinariia (ein~o~a 
isto nilo io1laa ao C1111do da queatilof Cor 11m mui cortai 
naquellaa epocas ; que o• deputados e aenadorea ji com~ 
pareciam á seuilo ordioaria a que eram obfigado1 .a vir' 
com muita antecedeacia, em conseqaencia dli dilllcaldade 
do~ transportes acontecia' que 111, tO dia a 11n,tea da aber~ 
tara da }~sailo ordiaarier., .achavam -se qaaai todo e na 
C6rte, 4a. sorte que facil l~es era~ nenhum iocoavenieati 
lhes vinha de comparecer a ama sesalo extraordinllria qae 
1 ioba de Jigar-ae com a ordioarla. 

A. aessli~ extraordioaria ·.mais longa,, de que temá1 
exemplo; Coi a convocada immediataméata depois do eu- ·1 
camuuento da aaeembléa geral creio que no aano de 
1830 : u:as, ~enhores, qu.Jro .n!i~ conhece pcrídt~·,tente 
que esll.\ sessilo extraordinaria alo era .lenlo uma proro- • 
gaçlo disfarçada ou, por outra, que Coi um mei~ e ·um 
recurso de que o poder exBcativo lançou mio, para ob~igar 
á au6mbléa a lratu excludumeate do1 ponto• qua in
dicou na · falia do tbroao respectiva 't · 1 

O argameoto de que a• prorogaçiles devi~m aer paga• 
nlio proceàe, porque .é a mesma sessão, o nome o eatá 
dizeudo; nlio se pó de d~ modo algum . e<Jciparar as proro
g~çiles ao caso das sessilds extraordinaria8, Note-se qual 
é o priacipio da nossa constituiÇiio : o principio da· no11a 
constituiçilo é que o mandato legislativo seja retribu!do ; . 
ellll' idéa· é uma idéa democralica (apoiado1),· é ama id6a1 
qae pile o mandato legislativo . ao alcuce de por assim 
dizer de todos ; não ha portanto razilo p~rl\ que em am 
caso se attenda a essa ·falta, que se póde con_siderar de 
meios no representante da naçlo, para negai-os em outro 
~~. . . .. . 

A.S8im na época em que o principio .. democratico desea
volveu-~e 'Dais, em qus oiiobnill pêu á.sua axpanslo,· 
quando- se reformou a conslitoiçilo do lmperie, o acto 
~ddicioo11.l mandou que os deautados provlociau lives1em 
um subsidio, ama reotribuiçilo pecuniari:l :nil1' eó du,aate 
as sessões ordiaarias, como durante as extraordinariu e 
até nas pror11gaçiles. (A1'olado1.) · 

O Sa. MBNDI!S DB AÚIBt-u: - E11a tÍ a verdadeira ia
terpretaçlo do art. 39. 

· incon1'eniente e incon!litaciooal. E~ penso o contrario, 
. Sr. preaideote, penso que . haveria mAlbor razio para im
pugnar-se a ftlaçilo do aubsidio do que lil.a boje .parn im
pugnar-se .a lnterpretaçilo qus 86 dá de que elle é devido 
nas sessiiea. exlraordioariaa. (Apoiado1.) Não vejo que a· 
lnterpretaçlo dada a uma· lei seja uma dispoaiçilo nova •. 
Segando os principio& da hermeneutica, quando ha duvida· 
aobre a execaçllo de ama lei e em caeo em que nilo ae 
trata .. ' 4• . qaesUies entre partes, a ioterpretaçilo tean, se 
se póae ch&mar ailsim á resoluçilo, eflelto retroactivo, O Sa. BAilio DB CoTI!GIPB :-.Como, pois, forçar-ao d.e 
porque , 6 preciso resolver-se uma duvida que ae. acba · alguma forma a intelligeocia doa artigos coaslilucioaaes 
pendente, . . . . :J&ra tirar delJes aqniJio que DilO. está' DI!. SD& Jetr11.1 e 6 atê 

A. resolaçlo nilo pó de na minba opinia:o, ter os. incon- contra seu espírito 't ' 
venientes que notou ·o nobre senador. E' verdade . que se losiatiu bastante o nobre aenador a& idtla de que o 
poderá. taxar de maior amor &os gozos materiaes, ou sabaidio era sumciente e tinha sido aesta ra1ilo calculado· 
como lhe queiram chamar, ·a votaçlo desta lei; mss isto para· subsistencia dos representante• da aaçilo. Eu já llz 
ailo argumentos ad vilreculldiam, e eu nilo trato 'nem de ver que assim uilo era. E quanto aos inconvenientes que 
rerutal~os nem mesmo de tomai-os em consideraçile~, por• elle notou para j usliOcar a coaceullo do mesmo subsidio 
que. a questilo por ei ji é delicada; desejo. clogir-me e ajuda de casto na• Peuiles ordinariae, eu· direi que aal· . 
á~utllo que pó de ser contrario á lei .e á coostilniçiio prio- eessiles extraordioariai lilo muito maiores. O deputado 
Ctpalmeato. que nilo é empregado, que larga·seue negocios, que l&rga 

O unlco argnmeóto dos apresentadoa hoje pelo lllustre sua . casa por lungo oapaço de tempo; o empregado pu
aenador,qae na. minha. opinilto póde ter alguma procedencia,- blico que deixa seu emprego, e qne pelo systema do nobre 
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·:· lllllader deixa ~ nocer eem ordenado durante a ses silo 1 
utraordinaria; oilo sofre mmito mail do que vindo. ji&S3ar 
a. c6rte ' mezes 11urante a estaçllo mais ravornel? De
eerto. qne sim. C_ona6guinLumente ·o qoe se Gá. · de uma 
parte deve-e~ conside~ar em' maioria de rasilo aplicavel á. 
o•trao parte. • 

UL!A DB SBGUIIA!'Pl I!IDIVIDU'L 

Seguiu-se a di!êauito'. do. reqaerlme~to do .Sr. 'Figueira 
dfl Mello, para quQ se nomeie uma commlssito especial 
afim de dar parecer, anigoalaado . as cansas da falt& de 
segar11n~a iudividaal e . de ·propriedsde e indicando · os' 
cneios do remêdiar esses malea. · . . • 

Aecentnou por· ditersu vezes o· nobre stnador esta 
ezpreselo : aQmaes strll:o as eoneequnocias deet111 voLaçilo '1 
Já alguns vota.ram com de!gosto o . sub,,idio. ». Eu apre
sentaria uma emenda,· mas receberão com gosto (rlso). 
Eu nilo vejo ciuaes alto os in~onvenientes qme possam 
daqa.i resultar (Apoiado•). O altribuir-:·s'e o daaejo do 
augmentar~tm suae vanfagens os respeitull da nação 't Isto 
ae·pódo dizer de't~dus, e lodos os dias em cir.cum!taneia~ 
diversaw,. por exomplo se o sen<1do der úm voto em objecto 
que lho interee•e pessoalmente. s~mpre que o senado vota 
subsidio, YOta para si, porqoe' sendo vitalicio, toda a 
reaoluçitu que aqni vier (\esse sentido hade' teP. semelh~ntd 
caractflr. Deis.ar~m de votar .os magistr~doe pelo augml',ntn 
do ord~n~d o '? 

O .SR. StLV~IRl DA. MoTTA :- Mesmc. na quast!lo da' 
crise. · 

Creio, Sr. presidente, ter dito qaaoto ba~!e para jo$ti
fiear o voto, que aconselhei e que preteud~ dar, a n~o ser 
demovido por oatras· ra1õ~• m~ia forte$ do qoe ae qoe r o
ram apresentadas. A cornmisBIIo disse qne o !eoado devo 
decidir como julgar euoveniente. E' uml\:qnf)stito de que 

. na miriha. Dpiniiio, todos jã teem ·reitu juizo ou podem-o 
fazer·com moita facilidade. Mas eu como mémbro d&. cc•m
missito, como de alguma fórma moralmente respons~ vel, 
ou comp~~rtilhand~ a responnbilidade ·dos amigos qoa. vu-· 
.taram oetl!. resoluçilo, não podia deinr de joet11iM-I:t. pelo 
modo porque tenho feito·.; que me parece fundado. 

Limito-me a isto. 

. . O SR. ZlCARIAS. pronunciou um diBcurso que pobli~a
remoa depol4. 

Fi('oU adiada a diecmeallq pala hora. 

SEGUNDA: PARTE DA OR.DÉM bO DIA 

.CRISB DA Pll!ÇA. 

Entrou e'm discussão o requerimento do Sr. Zàcarias,, 
• dara que se peça ao· governo cópia dos eaclarecimeiltoli 

. colhidos a obre a intitulada crise da praça. 
A requerimento de seu autor foi retira~o. 
A' t hora e uoi quarto da tarde .regre~sou a deputaçã~ 

incumbida de apresentar aSaa. Magestade o Imperador o 
deçreto da assembléa gerld, o Sr. Figmeira de' Mello, como 
orador da me1ma, commanicou qae ella cumprira. a saa: 
mlasilo, sendo introduzida na fórma do estylo á prea'ençm 
do mesmo Augaeto SanhGr, o qual se dignou responder
Qme examiaaria. 

O Sn. I>RRBIDEI'ITil declaroo que a re.9pnst& de Sua M:;• 
gestade o Imp~rador era recebid~ com muito 6!pecial 
agrado. 

:i 

Nlto havendo quem pediue a palavra, nem uamere ~ 
votar-se fbom encerrada a diacunllo. · 

BAIICO Al!XILill DB COLOIIIUÇi.O 

Entrou .!in diseus!llo o requerimeoto do Sr. Z'cliiaa 
pHa . qae se peça 110 gnerno cópia ~o projecto do Baaoo 
Aaxiliar cftl CoJooisaçilo submellida á ·reapectin secçilo· elo 
ccn"elho de Estado. 

O SR. ÚCA.RlÁS, ~~aod.o em Março ~presento a o 11111 
re•!oerimeoto, acredi.tava qme . o governo tinha eserupaf01 
~obre c embsilo do papel-moeda; maa a proposta doa 
2!1,000:000~ p~OVOU·JIIe .O Contr~rio. CO~fiCtO da. ~U'jlt"
rabondaocill. do p;;pel-meeda, qae será aggravadil. pela 
nova emissilo, nilo responderá., entretanto, ao nobre mf~oo. 
niatro da guerra, que sustentou qae hni11. dellcieneia do. ' 
meio circulante em diversas pra~as do ll!lperío; reser:V&Il'
do-!e para, discutir com S. Ex.' em oatra ®casilo. 

Conclue pedindo a ,retirada. elo reqaerimea(CI', 

O Sa. Ju!'QUBIIIA. (minidro da guerra} :-Peço· a ,... 
lavra. . · . · · 

O Sa. PP.BSinBNTII :- O nobre senador pela Bahla 
pede "' retirada do aeu requerimento. 

. , C} ,Sa. lUIIQUEIII.\. (mftlislro tia' gu.rra}: -E' pua . de
clarar qae niln posso iashtir no . qus boatem diue a ·rflll'
peitll de cambiaes e da qo~st&o de· privile-gio porqae a 
.:ieeaaiilo não é a mala opportmua.. . · , 

O Sn. ZlÚRI.U :-Pois entl!:o empra~o-o ·par~ a rea-
poata á 'falia du tbro11o. · . · . · 

O Sa. JuNQUIIIIIA (mi11idro dll guerr~) :-0 senado. vae 
Ler uma diseusl!!to ~>mpla sobre eate auumpto e será. enfio 
ucca•Ãlio mais azada. Estou eonveneido de qme 'diaae boa
tem uma verdade quando me referi á1 cambiaea· e ~ao pri
vilegio. Mas ficará para outra occaailto a .resposta que 
devo ao_ que o nobre senador acaba de responder. 

o S:a. ZA.C!RIAB : - Hei de responder ao diiCQtiO do 
nobre ministro no toplco ·das 6nauças e quero 1ê·r como 
S. Ex. se accommoda no pedestal do nobre pre1ideate do 
conselho. Naturalmente hão de formar um grupo curioso: 

O Sa. JuNQUBIIIA. (ministro da guar'r4) :- Nilo aerd um 
dos unicos lig~rantlls nesse grmpo." 

O Sa. F. OcTA.VIANO :-Fica com cOr local. 
N~o havendo numero p~ra votar-se !leoa reservada 

a votaçito para o dia seguinte. · · 

· D ONDS DB UNTA TBRIIBZA 

Sogoiu·se a discoseiio do reqoerimento do me~mo 
Sr. 5ea~.dor pua qoe 86 pe2a. ao governo a cópia da deci-

l 
. ' . ~ 

,; 
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1lo: 11111 permil&ia á coropa:nbi& de boalk de:_S•atlli 'Thereza 
e PMla; lllaíLoa a abertura do ramal ultimamente concedido. 

O corope\ Pyrrho foi accliaadÓ de ler chibateadcr bai'ba
rameote algans prezoa da iiba de Feraando de Noronhil ê 
antes do Sr. ministro da guerra averiguar o procedimea~o 
det!e olBcial, a,ntea de' anbmettel-o a am conselho, o pre• 
sidnnte de Pernambuco deli•lhe oma commisslo. loteria&'; ' 
O presidec te nlo devia proceder aalm, exorbito. ·dai 

·~ SR. F. OCTA.V11NO f~z algumas obsemç~as. 

:f) autor ·do req11erimento pedia para· retirai-o, e, nllo 
h"enio numero para votar-se, ·fico a .encerrada a ntaçllo 
para a smlla eeguiatll. · 

::riiBSOII DB ll'lll:lUNDO ])B l(ORO!OI4 

Entrou ·em 4i!cttl~il~ o reqaerim~~&o do Sr. Figueira de 
Mello, p11.ra pedlr-ee ~to gnerno cópia da correspoadencla 
e lnformaçiies acerc,a d_os aco·ntecímentos, que no presidio 
de .Fernando de Noronha, deram logar ao cbibateamento 
doe presos A'\tODiO Feitos& de.Mello e outros, e IODre a 
demi111lo do eommandante coronel Sebastiito José Basilio 
Pyrrho e.ae fü este subQlettldo a c~nselbo de guerra. 

~ 

O. l!il,r. ol'aaquelra (mitíidro da gusrra) :
Sr. ·presidenlf.; em attençito ao illastre senador pela pro
nacia. do Cer.rá dev" algumas explicações sobre este 
.aelamptc... • 

Oi·jornaes ooliciaram. em· tempo este aucce3so no pre
eídío de Fernbndo de Noronha. Eu ·tive ean communi
caçilo pouco depois do presidente de Pernambuco, e pare.; 
.ceado-me que o caso era digno de aV&riguaçito e que-a 
perm11neJicia· do coronel Pyrrho á. frente daqnelle estabe
lecimeoto•.miliiar Dilo era: c~rovenieole, exonerei-o e man
dei, proceder a uma syodieancia .rigorosa sobre ·o castigo 
appllcado·. ao ~x-major Feito•~. ' · . 

Ena· ayndiclncia ·le?ou algum tempo a fazer-se e h a 
pouco é que cliersram os papeis a esta C3rte1 O governo 
está examina.D:fo e ainda oito proferiu a sua decisllo. O 
commaoltante ·(\ii snbstitaldo. Reata sab~r agora se· deve 
ser aabjéito a _am cooêolho de goerra. E' a qoealll:o que se 
ell' examinando. · · • · 

A repartiçilo 'do ajaiaate-geaeral já examinou todos 
oa· dcicumentos·jt: emiuiu o seu parecer. 

Ultimal!leDt6 mandei que esse olBcial ·III recolheaae á .· 
C6rlt', quando elle regressou de Pernando .de'Noronba., 
OU. foi aabat.ituiilo interinamente pelo· brigadeiro Hygiao 
Joaé· . Coelho; O presidente de Pernambuco.· nomeou-o 

. iateriname!lte para commandar a fortaleza do Brlim. por 
pe o brigadeiro. commandante desta fortaleu havia. dei
sado eue · COIIUII&Ddo para ir executar aqaella com-

. miesilo·. · · 
. - . 

O Sa. Z.u:.uuu :...;.Foi "'m peasimo acto. · 

O Sa. lu!IQUBJI! (minbtro da guerra:) : -O coronel 
P.yrrho tem ordem de regreaaar á Côrte e enlilo aqai 
'aguardar a decisllo do governo. 

Penso, pois, . que .o nobre senador em vista destas ex
pliéaçileJ ficará satisfeito, porque o regulamento porque sa 
rege o presidio de Noronha a ea.tli. respeito é obscuro e é 

· precbo llrmar-~e regra ou fazer um nOVl' regulamento. 

· O SR. Z!CUUS acha irregular o acto do Sr. mi-· 
oist~o da guerra. 

suas attrib ciçilea. · · 
O orador conclac, dizen~o que por maia bem flrllll'd:l 

que leja a reputação. rio coronel Py.rrbo. o Sr. ministrci,da 
gverra nilo 'devia coníentir que o· presidente de Pernm
bác~ procedesse como procedeu. 

O SR.-FIGUEIRA DE MELLO::-Sr. pruidnnte, ·lenho 
coa•egnido o fim qne tive em vista, apresentando o re~ 
querimsoto ,que ·'" acha em. di1cauilo. ·Chamei ~ attQçllo 
do Sr. n1ini~tro da· guerra sobre um facto qae me parHia 
dig.no de toda a.nir.ta.iheral!ro do .go-verno, dos hóllleDI 
bnn.,, é 'que merecla.maamo ·!er: lava!lo aos tribunalis para 
que oingaem .que.8e·acbe com pod~r militar possa eailtigar 
a u n cidadão bra.eil~iro com a~oate~. · c!O!I!O feJ o· coron11l 
Pyr•·ho. ·. 

O SR Z1t:Aaus:-Fol barbaro. 

O Sa. FIGUEIRA DB MsLLO :-0 Sr. ministro· da gaena 
já nos rlise•,' que tinha cllamlldo esse. olBeial á \ Côrle,\ e,• 
segnodo dedazi de sa•s palavras,que preteadia eabmettel-o 
a cunse!ho de g~~rrot.. Parece-111e .qne S. Ex. não fari 
11181lOS do qo_e f~z o .Sr. minislro da marinha lplam!CJ..ea
jeitc.a a conselho de guerra o barllo de Tetré, por ter coJD
mettido·facl" semtilhlnte. O tribunal militar decidirá entã4 
ee houve ou· nllo colpa no acto. 

Estando, portanto, satisfeito o meu fiin, peço a V. Es.. 
que coasult~· o aeaado, se . elle collaGnte. u retirada olo 
men requerimento, como agora peço-. ' . · . 

O SR. Pl\ESJnBNTE :-0 senado sará consnlt~do oppur
tnanmente. · 

IST1TIS'I:ICi POLICIAL 

Seguia-se a diacasaito':do ~eqnerimeoto ·do'Sr~ Figa~ira 
de lllello para piidir-~e ao governo os mapp's deconnaea · · 
da eslatis.tiea policial' e j 11diciaria rel~tivos aos aúoot de 
t8lt a 18'71, 

o l!ilr. l!iltlwelra da llotta z -Sr. presi~eate·, 
eu nilo duvido d'a procedeocia dos _motivos qu~ leva.ram o 
nobre senador 'pelo Ceará ·a fazer este reqaerimento. 

Na ·verdade, o Sr. ministro. da justiça nito juntou: ao 
seu. rel'atorio, como é costullle,· essas informações que dei
viam servir da base á eefatiatíca criminal do. lmperio, e 
esta falta eê torna ainda m11.is senBivel de att!!nderDios· a 
que um·· decreto de 1'8611 mandou expreail~meate organisar 
os mappas estatilticos de 18~2 a ·1851, 18lli a 1862 e 
1862 a 1872. · 1 

O nobre stnador, porl'aoto, 'com toda razil.o fez este. re
. qaerimento para . extr.anhar a hlta do governo. Fo1 um 
modo indirecto de dirigir· um& cea~ura á omissito 'do· Sr. 
mioi.,tro d" cumprim~nto do aeu dever.. . . · 

. Mas paret:e-me qne o nqbre antor do requerimento o 
concebeu de modo que oil.o póJe ser satis(eilo pelo ~overuo 
se1.1 pedido. 
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- S. Ex. rettaer os m~ppaa decenoaes da estátistiea po~ 
licial e jadiciarl11, que devi 11m- ser orgaolsado~. Ora; se o 
Sr. ministro _da justiça apresentou o aea rt•latorio sem 
enes mappas, !e é alar~. que se S. Ex. · o.s tivesse, elles 
serviriam de.base ás inCormaciies:estatisticu do costljlme; 
como se,bade ir pedir-lhe que manlle aqaillo qae file já 
colilessoa que Dilo possue ' 

creou ama aecçllo deatinada á eetatialica· crimhial e' po
licial. Ora ae essa aecçiio niio fosse tliatrahid'l para- outr01 
trabalhos, por falta de zelo do Sr •. ministro da justiça, 
isto é, por ordens d_elle tra"sml&tlda.: ao:dlrector- geral. :da -
ncretaria, e_ por este ao• 'empregados da .aecçllo, ee&o~a 
persuadido de que eua secçA:o teria cumprido o -a.u de:ver, 
e. nós teriam os já (pola q~e, baatantn. tempo ae _ telll:;p&s~ 
sado) .uma ostatiatica policial e crimi11al. do lmperio. . ,, E' ama ·céosara, bem sei;' maa ·S. Ex. :tem 'cievir a esta 

· cass dis.catir o orçamento 'da jusllça, e, se Deus DOI der 
vids e aaude, teremos ooca1íilo de saber por que razão 
S. Ex. faltou a ease dever. 
. Se aaaeo podeesemos, por meió ào rBqaerimentó, obter 
esaas inCo~maçiies, eu aioda votava a:·Cavor; maP, se é im
poasivel alcaoçar.~os eaclarecimeotos estati!licos, porque 
elles Diio existein, visto como, se existis&em, &eriilru viado 
DO relátorio, o aeoado Cará .um pedido eui viio, approva o do 
este- requerimento. E' ma teria para ceoaara, coocordQ, e, 
quaodo -muito, p~na que ó o obre senador exijf\ o cumpri-
mento do decreto de 1863.... · · · 

0-Sn. F•oosuu. os illlÍLL~.~ E' o qae euqoero. 
'·' . o Sa. SJLVIIU Dl MoTTA.:- Bem; inas, se s·. Ex. nllo 

retira. O reqaetimeoto; aguardando ·a-'occasfll:O em que Tier 
a esta casa o Sr. ministro da. ja~tiça discutir o or~1omento, 
oito poaao votar por elle. . 

O Sr. Jl'jgoeira de Héllo:-Sr. presidente, 
quando apre!eotei e e te requerimento, o !I o tive, por llm !Ó· 
mente' Cazer ama- cennra ao Sr. minis.tro da justiça por
Dilo ter Ceito organisar o;s mappas estati,ticcia relath·u ã 
á.dministraçiio policial o judiciaria, mas tambem prover
me de docameotos- que me habilitassem a conhecer qual 
era a moralidade do ;~uiz, qaal a sua criminalidade, qaal 
a acção das autoridadts sobre a repre3eão do crime. 
- -Parecia-me' isto .tanto mais necessarió quan_to. ~a tinha 
requerido ao senado a nomeação de uma comnoiullo espe
cial para verificar quaes as causas dos' muitos crimes que 
1eem apparecido no lmperio, quaes os meioa moraes ou 
peilaes que ae deviam emptrgar para atalhar tilo grande 
mal - ' -

Jâ vé; portanto, o aeoado que se o_llm d·o DI dO requeri~ 
mento era grandioso, e tendia a fundamentar actós, que 
póderiam ser apreaentados pela eommiull:o especial qiie 
eu .podia Cosse nomeada, dando logar a que o poder,le
gillativo adoptasse resoluções 'ateis, conven(eoles'; lambem 
por outro lado sulisiste á censura que o nobre senador, 
com rasllo, disae eu queria lazer ao Sr. mioietro da justiça, 
porqae os· factos demonstram eloquentemente a desidia, 
com que o Sr. ministro da justiça trata um assumpto de 
grande importaocia, que corre pela sua repartiçito. 

Já lembrei ao senado que Dlo ha dilHculdadea iunociveis 
em .obter os docamentos precisos dos preside11tes e dos 
chefes de policia daa proviocia~, porque coma estilo su
jeitos á direcção do goveroo, devem perfeita · ohodiencia 
ás soas ordoos, e, portanto, se o Sr. ministro da justiça 
-quizesse ser obedecido, teria todo'a e8sos documentos, para 
formar a estatiatlca, de que trato. 

Por oatro Indo não ha tambem dilHcaldada nenlluma 
' na secretaria de Estado dos oegocios da justiça, por
quanto- pelos ultimo~ regulamento~· deeta eecretarin S3 

As raziiea, que aempre tem apresentado o. Sr. ministro 
da justiça em~.qaatro relatorios; ieaomem-ae,em- dizn que 
de tal e tal província niio tem vindo. mapp~t-a· eatatietlcoa, 
-e 'por consequencia, a estatietica nm a aer.inteiramente . 
incompleta. ., · 

Ora, oa--clocumeiÍtoa eatatistlcos tem o medto de' faaer 
conhecer ao legislador geral a lei qne preilide a scii:iildade . 
em tal ou tal ramo de aeu8 'negocio~; e a ·razio ·doi-'C&ctol
que acontecem. Para o fim, pois, qne o legi"lador tem:e!D · 
viela organieando uma -eatatiatica, nada obata quA faltem 
informações relativas ás proviociu. de tlalto Grosso, 
Goyaz, Amazonas ou Piauby. Uma Vf.Z que. t~obamo• dR.,OI 
relativamente á outras prniacias, á maiori" daa provia· 
cias do Imperio, porque dellas havemos- de tirar dadoa.·~ 
raes e conclu!iies que determinem -o8 actos leghlatiYol, 
qlie julgarmos convenientes aüm _ d.s e Titnr ie o grande_ 
numero de crimes, de que ~e queixo, e para qae !lODstan.,.
temente tenho chamado a atteoçllo d.:t eena!IG e doa ·lfgis
llldorea.do ·paiz. 

·Direi mesmo qae é illipoasivel que se organise um~: esta•. 
tistica sem faltarem · documeatos d<l- algumas -provincial; 
Recorrendo· ao relatori~do Sr. • ministro da justiça vejo·
qae as uoicas províncias qúe .teem deixaflll .~e mandar 
dados 111bre a -policia e justiça criminal, siio: Goyaz,lllatto• 
Gro~ao, Amazonas e Piaaily; todas as mais tlem mandado 
seus mappas. Por consequencia reao11loa'todvs.os mappa1 
das _ dill'ereatea províncias per espaço , de dez annoe, e &I~ 
ralido-se delles unicamente 01 dado.s gerae~, bnt!mos _de 
conhecer muito bem q11al é o esta<lo do in•perio ,em .r,!l-
lação á estatillica policlal,e jadiciaria. - · 

1á em outro tempo nós tivemo• a· fl~tatíetici, até de. um' 
quinqaennio; era eotio miois&ro o' Sr •. aenadur Nabacó _de 
Araujo. s\ secretaria qae Cez esse mappa de aDi qailiqoeilnlo; 
é a mesma que boje existe,e que pó de fazer igual trabalho. 
E me'lembro que naquelle tempo, além do mappa do qala':' 
quenojo, ·dava ella os mappas de cada aano. Ppr coaae• 
·qaencia . niio ba imposeibilidade ·ai~ama. Oa• documento• 
:tendo sido reunidos a anualmente, podem no anno seguinte 
iler geaeralisados ; fazendo-se eu~ serviço todos 01 anaosj 
ao fim de dez anoos nio ba dilHcaldade para.ee orgaail&r 
o 'mappa decennal. . -· 

Toda ~ dilHcaldad~ pois, provem de ter o governo des
carado a execuçilo do decreto e- Regulamento de· 30' de. 
Dezembro de 1866; ou porqtie nllo presta a enes docn• 
me ntos esta tisticos o mesmo iaterene qae deYia prestar . 
eequecendo-se que a eatalistica:é a l11z do legislador e do 
administrador, ou porque distrae .• os officiaes encarregados 
desee trabalho para outros negocios, ou conseule que o 
raçam. o director geral da sua secreta.ria ou os respectivo• 
chefes de ee-cçilo de sorte que; a conlinúarmoe este es.tado 
de cousas, a estatística criminal e judiciaria; oa nunca 
será orgaoieada pela secretaria de justiça, como lho in~ 
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eambe o aea regulam!nto, oa .terá de paaaar para a eecç&o 
lle e1tatie~fca erril e JIOlitlca que ae creou na eecretaria do 
imperio-nealea ultimo• &empoe. 

illo haja· rnolaçilea, é necaaaarit que o gnerao •••ca • 
afane dae !eia, po.rqne ae o ll1er, 11 continuar a fa11k 
'li ade cbesar · tempo, em qae a medida do ·loftlmtllt· 
traa•borde, e 6 neaa11 tempo flUe. appareee a YOI tia aa~ .. , Em todo o CaJo, aioda que DOII faitem 01 mappis .. ta• 

. &iaticoa de .Ires ou quatro provincial, que quaai aempre 
do a• meamaa; ciomo Amazonas; Goyay, llatto Grotso e 
PlaabJi podemos- tocl .. ia ter oa de todaa ae oalras pro

. 1iaeta1, ou Dieamo 'e6 de alguma• . como Babla, Peroam
baco 11 Rio de Ja11eiro, e poderiamos aaber ae a morali
clade e crtmlnalida'de do paiz cresceu ou dec·reacn, 1e os 
erfmea foram OU DilO prninjdoa: 8 reprimi dOI, peJa poJiciR 
e 'ja1tiça cdmioal, e dessee dados &irar as conclaaile! coll
fenieritee para os nossos tr .. balboa legialati.YOi,· 

.e YOZ que se .traduz: por actoa revtluclonarioa. .' . · · 
Qa&Dto i aea~raa~a pBI'ticufar de peuoa e de projr}e~ 

da de • o ,Sr. miaillro da jaafiça, 111 cbefea de policia e 01 
preaideatea de província ranam todo• pela meama boc~ ' 
dizam-ao.e: cO estado de I!&Dr&Q~a lndi,idaa.I e di pro
priedade oilo 6 aatiaCactorio. • Bate aaaerto alo . pa111 de 
expresailo 'faga para .encObrir um estado horrorqo d'e 
eõasaa. A verdade, · porem, é gue o estado· de aegaraa~a. 

.individual e de propriedade no pair; 6 ·o peior que ai·p6de 
dar, e alo se dne1 portAa&o, deisar de miuiatrar aot le
gisladorea aqaelles_ eselatecimeato• qae tio aecesariot 
para que elle• possam provei'. à. coaveaieote remedio· ••• · 

·. llae, admittindo-ae aa deacnlpu que apresentou .o 
&!·· minietro da justiça, erà que oa preaideutes alo ma o 
d&Yam oa mappaa eatatiaticoa, ora que o anuo de accrel• 
cimo quie deu o decreto e .regulameDto de 1865 é pouc~· 
(gaaado elle po~i11 ter augmenlado :esse a coo); ora ." qae. 
tendo expédido. ordena 'p~ra .,irem eslie! docomeotOf,' eat~~ 

moleetia toclaL. _ · 

·Pareee·me, p~is, que o m~a requerimento nlo "chite n.: 
contra r da par&e do s~nado . a meuor difficoldade em ser 
11pprovado, porqoe eu apenu pe~11 qoe venbam e11e1 
m appas geraea de &r'ee daceliaios, otgaoiaadol eom os. do
•:no•ontoll que actualmeute exletem, e para maior facili~· 
dllde de r~aoirem-ae· eues documelitoa·por cada deceaaio, 
recordarei qae já temo• oa dadoa, qtle.ae acbnm impreno. 
ooa'· ánteiiorea relatorioa, e que deviam · eer comple&acl• 
por ootroll qae vieram poaterior .. eate. Esiate tambem a. 
eeerehrin da jaetiça ama eeeçlo ·dil ea&atistieji, li cita 
trabalhar colivenientemeote, ~i f6r eaUmulad .. pelo Sr. Jlli.
nielro da. jnetiça do mil•mo roodo. que o era no tempo, ••: 
que foi minhtro o Sr. aenador NllbDCO de .lr .. jo, 11111 
niappas pudem 1ir deotru de pouco tempo ; e, eiolo pa
derem •ir dura11te eetll. seasilo, virlo na tesalo PIIIÍD"• 
Em tudo' o cuo te ha de aca.bar coai ellaa desct!lpaa im
procedentes, que .tem apreeeotado o Sr. mioietro da jaa&iça 
par& occallar eaa. desidia em um negocio de tamuiNr 

· alo ae tem m11odado, e ~uas ord"ne· licam a~m ex~coção 
al1uma, eollo aunca leremos e!faliat•c~ pBlicial e judi· 

. ciaria, como tio ulil seria ao Imperio, e tilo util é â toda~ 
u naçilea chiliaadat, pois a. Fraaç&, a Belgiea, a· !agia
terra e outros Eatadot da Europa, -oilo ae eaquacem d~ 
publicar eases docu11_1enloa de dez em dez annos. apezar do. 
grand11 deapezas. Entre Bó.s o decret& d~ t885 procurou 
imitai-as; maa &em flcad oaté bojo lettra morta. 

Por conaequencia, ~~ dêsculpaa que· dá o Sr. ministro 
d11, jwtiça Dilo silo procedentes. Eu.,~ mesmos .docamea · 
tos que existem na secretaria a respeito dt~ meia duzia ne 
provinciaa; contaat~ ·que Coasem ·. complotos; servir-aos
lalam, porque dellea baviaruos de tirar extractos coD?e· 
nient~• para aa nosaae · deliberaçilea. 
· . E' por ísao que desejo e d~claro no meu requerimento 
IJUB e1aea mappu sejam orga!lisados com os dados e e•
clarecímeatu; quP até esta dab edetirém na secretaria 
de Bata4o~ Nll.o exijo· qu~ o Sr. ministro da juati~e; Yá 
buacar nnu docamentoa is pro'fincias para coRJpletar os 
mapph, por flue a pratica me tem .ensinado IJOe ha niatu 
graDde difficuldade, veabam os mapp~s t~eraee, que ae 
pederem or~aniaar com oa mappaa que exiatem, e nó• os 
avaliaremoe. Tememoa, por exemplo, oa da provhicia d&. 
Babia, 11 estiver completo e j algo que OJtá, porque o 
Sr; ministro da juati~a e 11111 aot;;ceaaorea nlto apreaen.;. 
&ar essa pro•incia como uma daa que deixaram de mandar 
eeas mappaa ; .por easea mappas da Babia podemo• tirar 
as deducçiiea relatina a lodo Imperio. O mesmo &conte
ceria, se a Babia estivesse unida á Pernambuco, ací Ceará, 
etc. ; porque, teríamos aempre maior luz pára coDb~cer
mos o gráo de moralidade publica, o augmenlo ou dimi
llaiçito doa crimes,, as cuíaas que para. elles concorreram, 
a prefeDÇilo ou rApreeslto que ·empregou a policia,, aa 
abaolviçilea ou condemnaç,iles do jury, e asaim por diante. 

· O 'SR. NuNBS Go~çuvss :.,-lafelizmeote t~e~ mappae 
eallo st~mpre muito longe da verdade doa facto1. · 

O Sn FIGUBtl\.1. os MKLLO :-0 Sr. ministro' da jus
tiça . contenta-se em dizer-nos qao o estado de segurança 
pab.hc~ 6 muito bom, porque alto h& revolaçiies DQ Irn
perlo, o que Deue aparte sempre de Dós. M"a parll que 

importancla. · · 

• Parece-ai e, s :nhore•, que se e o C(Uiieaae atê certo ponto 
eotrar mais nas iatençilee iJo Sr. mirifstro d& justf~a po
deria dizer quo elle &em-ee furtado ao eumprimeDto de um 
dever par~ nlo de~ouatrar aos· leg4aladorea qae 6 daraate 
aen tempo que os cr1mea · &eem aagmentado e que JMDblllll 
acto delle àpparece com o .8m de . ei&lmalar a acçlo du• 
aatoridadea,, de modo qae ell11; guiidat pelo zelo cr. 
·sr. miniítro da jaatiça, alo fraCJaelem diante do crild 
impradeute e borroroao. · · 

. E.n 1iata destas considerações, espero que o ae~ado ap
provará o me a requerimento, que, se encerra ama. cen1ura 
:bem merecida pelo Sr~ mini1tro da jaatlçat tem de 
maia um grande ffm, que é : esclarecer aoa lealalacloree 
sobre os factos so.ciees ·e ao mesmo tempo fazu-lhet oo
ohecer, quaes oa actos legislatiYos, que. podem adoptar 
em outra época, as88otados lodos sobre a solida ba~e· da. 
Cactos, como é conveniente. 

Tenho dito. 

O 8r. "'onquelra ( >ni"idro da guarra) : 
-Sr. presidente, paréce-me que o roqueriment9 do ru~))re 
senador pela iJroviocia do CearA, 111to póde aer adoptadO! 
pelo senado, porque S. Ex. quer que venham a. esta cata 
mappas relaLivos 11 um pe:iodo de mais de 30 anDos atraz, 

• 
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eataüstica já feita em outrai épocu, já trazid,a ao coahe· 1 comlilenta.do de modos dilferentea. A.aligamente nlo era 
cimento do poder legislativo por nrioa nbicalo! •. Oa re· :a~sim, as coaau ficavam occaltat muita~·ve•"· . · '· 
.latorloa da ju~tiça. referem-ae a esses documentoa, como : ' ' 
cliaae o proprio nebre senador, eues mappas faziam parte O Sa. Z.tcuu,s :-A.qui na Côrte:· a policia alo. sabe', 
dos relatorioa, entre outros do 8~. con!elbeiro Nabuco de )de .. Dada. · · · 
Araujo. Como é, pois, que. agor~ quer o nobre senador. que ' 0 Sa. J11!1'QUBIU {miniltro da guerra) :-:-Penao aula 
nubam remettidos ao senado .os mapp~s dos períodos de. )eacudado mesmo na opinilo do nobre senador pela pro~ 
~BU a 181il, de, 1Sií2 11 1861 e de 1862 a 1 ~. 71, ao vlncla do Ceará. Quanta• vezes o nobre seD&dor levutoa 

'lodo 30 al)noa '1 Além de qae seria um tr.abalbo Improbo 'aesca cua sua voz autorlsada para combateer o/illaatre 
revol.ver todos es~es papeis velho~, refundir eues mappas aenador pela mearna província qae teJII-88 · dedlca.do . aoa 
que Ji foram parte dos relato~l~s e dar ao.decreto de 1866. estados eetatbticos e qae vinha todo• .08 &Dnoe/ exhilllr 
um eft'~lto de grande retroactmdade. . 'aqui o audarló elos crimes comm'etti.dos na protinci&.do 
. Se- ao menos o nobre senador se referisse á época pre- · :.Ceará, fazendo disto grande cabedal coatr.a u .admluiatra

•ente; podia-se diter : « qoer saber o qae se VAe pas!lln- ;çiles de e.ntllo ? Nessas occuiiJes eu ouvi o .nobre. senador,, 
do . no paiz, quer cooheci1r si ha segurança iDdtvidnal ·e ~com toda a raza:o demonstrar qae havia e1ageraçllo per' 
de propriedade ; » m~s a~ora referir-se a factos qne já !p.arte lio nobre se~adot que trazia aquellea dados eat~tls:.. · 
fazem parte de aossa bJetorJa, que nó5 todos conhecemos; tJcos.; eu .. oav! S; Ex. dtzer com toda a. razio que, atada 
pedir que todo isso se reduza a mappas estatísticos e ve- lmeamo admillindo que taes crimes houvesse, ná:o erá coil.
nha tilci de chofro para o senado é real me ate querer. um !veniente e.star constantemente repisando sobre esta questllo 
tra.balho improbo e seio proveito.· · :Cl e1pondo a província do Ceará a aer con!iderada como 

Se ~ decreto de 1865. determina· que se organisem :am aggregado de home11s que nlo respei,avam . a l~i e, a 
e11es mappu decenoaes, o ,gneroo deve esperar qu11 o moral •. 
periodo efD qoe e1tamo! se .ultime e que entlio esse mappa :. .O Sa. JAGU.l!IIBE:-Qlla'.ndo ella 6 tio moraliaadi come· 
venha annexo ao relatorio da jastica na occa1iilo compe- ·.outra qualquer. · · 
tente; O decreto é de 1866, portanio · óo anno de 1875 é 
que.!e acaba o-·primeiro decenoio; por conseguinte Dilo é ; O SR. JUNQUEIU (ministro da guarra):-:-E' ama dii..;; 
neste anuo que o mllppa. pudi;\ fazer piute-do relatorio da :tincta. província a todos os respeitos e qué para o Jiobro · 
juatica ; ha ele ser quando mnito no ano o de 187 6, se até :serviço militar tem am dos primeiros Jogare•. . · " 
entiÔ se poder apur~r esse. traballio 'estatiatico, porque 
íodos sabem que o tr~>br.lbo da estatistíco.. é m:~ivr na soa 
apuraçilo, .na !ua v~rificação do qae aos seus actos preli
IJlÍnares ; pen~o, portanto, que só em 1876 poderá esse 
mappa. ~ecennal vir aooexo ao relatorio da jiutiça, ao nilc>· 
for ainda adiado .para o anno seguinte. Temoe, um ~xem
plo : procede-se ·b& trea an9os no Imperío no censo gemi 
da população e não está ainda todo .apurado. Os crimes 
nilo vão a h:naobo na mero, mas teua oatr:~s circametancias 
que precisam ser bem av.lliadas e aquilatada~, aio po,dem 
ser .reduzidas ã estatbtlca coni essa fatilidade. · ' 

Tambem, Sr. president~, nlto posu dar ~eu voto a este 
requerimento, p.orqne o nobre aeMdor parece"me estar-se 
fundando em um falso preeuposto, e é que presentemente 
nlo se dão as providencia& necessarias, pri'ncipalmente 
por parte do minfsterio da justiça, para que o's crimes 
não tenham por todo o paiz ama reproducçllo como o nobre 
senador qGiz P,intar. Não digo qne estamos no seio ·de 
Abraham, mM qaero dizet qno nil:o ha essa ditrereoça 
notlfel a que o nobre senador alladiu. 
, .Moitos. entendem que nossa teghtaç!l:o hoje é .um pou

co fraca, mas i!to é ontra qucstil:o. Por. parte das autori
dades nil:o tem havido deleixo, nem. reln:lt"a~il:o ; procuram 
perseguir os criminosos ; mas lambem a populaçlto vae 
crescendo, os meios de commauicaçfo alto mais rapidos e 
as r!!laçilea sociaes se viio· intrincando de modo que os cri
mes tornam-~e mais !requentes. 

! O Sn. Z1cuus:-A caçada li é ~empre muito boa~ •• 
I . • . 

) . O Sa. Ja~QUEIIIA (ministro d1 guerra) :-·Penso por• 
\tanto que o dlnstro senador ha de recoDbecer que é uma 
;exfgencia am pouco forte querer agora 011 mappa~ · dos 
:crimes commettidos em todo o lmperio durante os 30 annos 
;passados, e qae isto venha de chofre a est~ ·C&aa.'Parece•'me· 
;que o que devemos des~jar é quo um meppà do decennfó 
1que estil. a concluir~s~ seja ópportnoamente trazido á pre
;sença do parlamento. Portanto nllo posso dar· meu voto a 
;esse. requerimento e peço, nzando da' phrase consagrada, 
licenca ao· oobre oeoador 'para votar coDira: · · · · 
1 • ' . 

[ . O Sn. -FJGUEJR.t.DB MBLLo :-Peço a palavra .• · 

i O 811. PaBSIDBimi .-,-V. Ex. nilo póde mais !aliar. 
i ' ' . 
.; O SR. FmrrEinA DE .MELLO :-Soa o aut~r do requeti-
jmeoto. · 

; O Sn. PusiDEIITB :-V. Ex. fallou para justificar o 
·requerimento, e hoje fallou ontra voz ; · nli:o pó de fallar 
\mais.. · 

O Sn. FJGUIIJRl DE MELLo :..;..Ntto sou regimealiaca, 
sujeito-me á decisiió de V. Ex. 

I 

O Sr. Zacarta• fez :llgumas observações e 
.·declara ql!e vota. pelo requerimento~ .. 

Além disso h~ urM circumstanciA que .actua muito no · 
animo de todos para julg~rem quo vnmos em docadooci& ; , Findo. o debate, e n!l:o havendo nuroerP para votar-se, 
é que boje tudo ~e sabe e tudo 86 disco te, a imprensa. 6 0 ~ ficon encermda a diecu1silo. · 
telegrapho dão noticia ,do tudo, o meoo1· cri.nn commet- · Esgotada. a materi11 da ordem de dia, o Sr. presidente 
tido na província mais loogloqua é logo communicado e ' deu a seguinte para 31 : 

'. 

·i 
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Vo&açlo ·sobre a retirada doa reqaerlmeatol do Sr. Za
·carla•, rel&tifoa ao Banco !uiliar de Coloaleaçlo e i 
companhia de hoads de Santa Tbereza; e do Sr •. Figueira 

-ae Helio lobre acontecimento R DO preaidio de Fernando 
da Noronha; · 

Compareceram depois os 8r1. Jagaaribe, marqaez de . 
8. Vlceate, Siaimbú; Paraaagaã, Juaqaeira, F. Octa,iaao, 
Teixeira Jaaior, Fernaades da Caaha, viecoade de lllho
merlm; Pompeu e barllo de Pirapama. 

Deixaram de comparecer com caa!a participada os 
Votaçlo 10bre 01 reqaerimeatoe,~ cuja clleeaaalo 8coa 8r1. co11de de Baepeady, Paula Pessoa, Ribeiro da Luz, 

Hcerrada, do Sr. Figueira de Mello relativos A aomeaçll.o Caaha Figueiredo, Nabaco, viecoade de Camaragibe, 'fil":" 
de· ama commlealo eepeclal e á ea&atil&ica policial e ja41- conde de Caravellas .e viscoade do Rio Braaco. 
cfarfa. : Deixaram de comparêcer sem causá participada 01 
· Coatiaaaçlo da dlscasalo adiada da propoaiçllo da Sra. Ucbóa Cavalcaati, barllo de Soaia ·. Qlleiroz,. Sa-

oalra camara. . · . r ai ia e visconde de Saaaeana. · · 
3• discaaalo das pri•poalçllee da camara doa deputados. 
N. t; do corrente aono, appronado ·a peaslo concedida 

á marqaeza de Sapacaby. 
N. !IS, do meamo lbDO, approvaado o accórdo celebrado 

entre o Braeil e o Perú. 
I• d~acns!llo dae proposiçlles da meama camara do cor-

reate·. anuo. : · · · 
N. IIIS, concedendo liceaça ao coronel Agostinho llata 

Pique&. · . 
· .M. III, idem ao bacharel Jo~é da Costa MacbadoJaaior. 
111' •. t 9, approvaado as peaeifes. co"acedidas á. D. Emilia 

O S.. PIIB!IDJ:Ni'B· abriu a seseiio. 

·Leu ~se a act& da s'esell.o · antecede ii ta, e, alo hátend• 
quem eobre ella llzeue observaçifes, deu-se por appro-
nda. · 1 

Nilo houve expedieate. 
O Sa. !• !BCRJ:TAllro leu· o 1 &eguiote 

PUECBR Di COJIIIIIISSÃO OB PBIISUBS B ORDBIIA.DOS 

Loureiro de Kello e outros. . . 
N~ 10, ele'vauclo a peasllo coacedida a D .. Pareia de 11- .. Pdni~IJI concedidal a~· Francisca Maria da. GOf!CdifãO IJ. 

baquerque .llfar&Db!lo. · · a outra 
N. 65, t.óraaado eatenaiva a lei de ti de Juabo 'de 1866 

áa filhsa doa oJDciaea do· exercito e armada fallecidos antea 
da sua promalgaçlo. 
· Le,aatou-ae a aesellQ. âe 2 horas e 50 minutos da 

tarde: 

.J&• •e••Ao 

Ell31 DE MAIO DE 1871í 

PllJ:BIDBft(lU. DO 811. TISCO!IDB DJ: l.\GUAIY 

· Sam:~aarJo.-P·arecer da commisslo 'de pensões~ 
ordenados.-OanBM DO DIA.-Votaçllo de reqaerimea
toa.-,-Sub!idio doa membros da rueembléa geral nas 
aesall'es e!ltraordinarias.---Diacarsoa dos Sra. Silveira 
da llotta, visconde de Nitherohy e Zaeariaa • ....:Pensilo. 
.-Limites entre o Braail e o Pení.-Diacurlio e reque
rimeato do Sr. Silveira da Motta.-Licença.-Discarso 
e emen~a do Sr. Figueira de. llello . .:..Diacurso . do 
. Sr. Vieira da Silva. . 

!'a 11 horas da manhlt fez-se a chamada e acharam-se· 
presentes 3! Sra. senadores, a saber : tisconde de Jaguary, 
Almeida e Alhuquerqae, barllo de Mamanguape, .Dias de. 
Carnlho, Cruz Machado, Jobi~, barllo da ·Laguna, Chi
charro, barllo de Cotegipe, Barroe B&rreto, barlo de Pira
pamâ, Silveira Lobo, Godoy, daqne de Caxias, Vieira da 

Foi examinada pAla commiuilo de pensifes e ordeoadea. · 
a propo~içlto n. i de 28 de Abril ultimo, enviada ao aeaado 
pela camara doa Srs·. deputados. , 

.,or esh. proposiçiio· se nppronm duas peaalleli .~e ~0.1 
mensaes, concedidns por decretos .de SO de Março deste .. 
anno, uma a D. Fr3ncisca Maria da Conceiçlto, mie do 
operario do laboratorio pyrotechnico do Campinho Anto- · 
nio lia Costil<Moroira, a outra a D. Luiza. Thereza de 
Jesus; 1iuva. do ·operario do mesmo lab?ratorio Jos~ Bippo
lio de Azevo.do ; deveado esta segunda pensilo · ser ré
partida com cinco filhos menores. · 

Esses operarias fa.lleceram em consequencia do sinistro 
.nhimamente occorrido naquelle estabelecimente militar. 

No quadro junto a este parecer citam-se os nomes doa 
pensionistas meaorea e os documentos que acompa~ham ~ . 
proposição. · · 

E atá expressa no art. 2• a clausula de começar a per • 
cepçlo das peneões a coDtar d& data do decreto de coa
ceasa:o. 

A importancia aaaual da deapeza velli· a ser 7!0:Jq,oo • 
Qoanto ao motivo das pens!Jos, jalga a commissil:o que 

o p~der excutiYO ao coacedel·as insptrou-ae em aentjmento 
de bumaaidado o consnltou os interesses do seniço pu-
blico ; é, ·porl&nto, de · 

PARECEI\ 

Siha, Diniz, visconde de Nitheroby, barlo de Maroim, vis-. Qao 1 proposiçlto n. 4 de 1871i entre aa ordem dos. 
coade do· Rio Grande, Aotilo, Firmino, viscondl! de lluri~ lrabl\lbos e .sej~ adoptada. 
tiba,illendes de Almeida, Leitão da Cunha, Figueira de M ello 
Siheira da Mo lia,· barito de C amargos, visconde do Do~ Pa~o do senado, em 29 de Maio (!O 187tL -L;uiz 111- . 
Retiro, visconde de Abaeté, Zacarias; Paea de Mendonca 6 tonio Vieira da Silva. -A .l.Bitãc da C•Anha.- Vircol\dc 
Nunee Gonçalves. • _de Nithorohy. 
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Sess~ · em 31 de ... Maio ·. l5S 
·' .. ao---....;.. __ _.;. _______ _ 

Ficou aobre ll mesa para 181"~·-"'--
com· a1 propo1içõe1 a que se r!lfeL. Y • .. 

...:_ 
~ga1!deraçlio · · 
' sú 

O Sr. FIGUBIIIA. DB MBLLo:....:.Apoiado. 

O Sa. SILVBIU 11! MOTu :-Na noua vida conllita
,ciona.l temos ·esse quadro de systema repreeentalivo só· 
mente como uma sombra para realçar a luz de am poder 

•e 
ORDEM DO DIA 

VOTAfiO DE IIB(!UERIIIIIIU'OS onico, que obsorvea todos os oa&ros. · 
Ora, se estamos reconhecendo' qoe começou a declinar 

o systema representativo desde 1840, que está oft'oscado, 
dos segailltes adulterado, acabado neste paiz pela omnipontencia doVotoQ-se e foi aP.prova.da a retirada 

requérimentos : ' . 

.1•, do Sr. Zacarias, relativo ao Banco Auxiliar de Co
loohaçlio. : 
.. i•, do meAmo stnbor àc6rca da companhia de bonds 

•e Shnt11 Thereza e Paula Manos. 
3•, do Sr. Figueira de M!>llo s~b1·e actntecimentos ha-

vidos no pre~idio de Fernando de Noronha. · 
Foram .em segoid;,. 9otadPs. e rfjeita.dos .os requerimen

governo, como é qoe ·Dilo ha.nmos de olhat para algum 
expediente, algum meio, que poan reetaarar aa saaa con
dições 't 

Uma das caosaa qoemais e11icientomente teem conr.oriido 
para·o descredilo des. condiçiJes do ayJtema representativo 
é, ~em cont_estaçlio alguma; "' annollaçlo da camara ele
ctiva, annoliaçl!.o pelo systema eleitoral, pela soa com
po~içllo viciosa, cheia de empreg4dos pablicos e depen
dentu do governo, e, ainda mail, porque a camr.ra tos do S,r. Figueira de Me fio: 

1•, relativo á. nome•ção de ama 
2•, acerca de mappu deceo11aes 

e-judieie.tia. 

commisslio especial. electiva olferece em todas .u soas relaçiJes uma margem 
da_ · eatatialica policial de dependencia do governo, de todos· os. gonrnos, porque 

não fallo semente do· actual ; portanto. ella nl!.o pó de 

SUBSIDIO DO! MEMBRO! DA. U!EMBLÉ! GER!L !US 

SESSÕES EX:TRAOIIDI!URUS 

Pt,!'seguiu a 2• discus~iio d11. propoeiçilo da camara dos 
Srs. li~potados n. 62 do corrente anno, determinando qne 

· eeja appl[cavel.âe swi!ss _extraordinarins a lei n. 20,97 
de 30 de .Janr.iro de 1873. 

representar o papel que lhe compete no governo éonstitq-
cional. , 

Em am paíz em que a camara dos· deputados, pela Sll& 
organisação, pela soa composição, pela sua maneira de 
viver em relação ao poder . executivo, não. pó de ter inde· 
pendcocia; ·as soas maaifestaçilíea não sarvem para regular 
o andamento do aystema constitucional; nll:o póde ha.ver · 
~yslema representativo com camara electiva como a que 
temos. Qaereis argumentos '! Poh os f&etos nil:o estil:o ahi 't 

O lllr. Silveira da Hotta :-Sr. presiden- Já houve go•erno que nl!.o tivesse maioria na camara? A 
te, o debate sobre este projecto tomou :import~ncia pela laglaterrâ •••. Permit1a-111e o_ nobre ~enador pela.proviocia 
iniciativa dos notaveie orador'"• qne se apresentaram com- do Rio de Janeiro, que ou t~nha t&mhem n excontricidade 
batendo-o. Eu tencionava em todo· caso não contentar-me de citar a Inglaterra, pnrque n11 verdade é uma excenlri· 
co111 o meu voto symbolieo em uma mderiadesta natureza, cidade citar,essa naçil:o; foi um llito espirituoso, ebiatoao, 
por causa da minha posição pr.litica ; mas dobrou para epigrammatico do nobre senador, quando o ootro ~dia nos 
mim a neeeaaidade de entrar na. discussão, por ter ella disse que lhe permittissemos a excentricidade de citar, em 
eido ioici&da por doas nota veis membros desta casà, re- abono. de .uma opinião aua, um costume inglez; e lle nos 
preseotaotea de princípios politicoa oppodtoe. diue hto pur.;,qbiste, porqD& estava persuadido do ·epi-

Senhores, oito costumo encarar as questões obliqua- gramma que hzia, porque re:Jmeote citar am coatome 
monte, en~aro-as de face, procuro reeulvel-aa stgondo os· . ioglez para justificar om arbilrio do governo, eó por, e pi
meus princípios; mas, qor.ndo furmo a mioha convicção a gramma. P~rmitta-me, pois, S. Ex., que h.mbem cite por 
resp_eito das qoestilea, nilo me emhataçam muilo as fila- excentricidade a Inglaterra. 
graDas, easas1 argumentações de lettras de lei, de odiosi- No nouo paiz ainda oiio houve governo qoa não. tivesse 
dades, qae po1aam -resultar das medidas. Qaem pr9feaaa maioria na camara; na 'Inglaterra osl9mos vendo todos 01 • 
em materia politic& priocipioa radieaea' eomo eu, o!io se dia.s aa evoluçi!e& soecesdvu por q.ae pasSli/D ,,oa governos 
importa. muito com léaa -de aranha, e ea, pela mesma . na dependeocia da opinião que· se manifesta na ca.m.ara 
po,siçito que me dão cs meus principióa politicos, pos!o dos commoos. Aqui já algum míoi:terin cabia ou hv~n-
com alguma forQà. lambem reDisiir aa odiosidades. toa-se, porque a maioria da camara· o qoizease? Nenbom. 

Encarando .a questil:o de Erento, .como ,co.atumo, ,eu olbo Logo, é precis.o olhar para as cansas coocommitaotes 
para ~te projecto, pelo q_oal bei de votar, como tal.vez,um ·que teem concorrido para o desC.lllecimeoto do systema 
desa,percebido desen,volviment.o, que se vae diu a om repreai!Dtaotivo entre nós, e BD acho que ama daa C~1DS41 prio'cipío, qne deve regular o nosso eyatema representativo. que teem· efficieotemente concorrido para essa depeodenci'a 
Digo desapercebido, porque estou· convencido de que o absoluta da camara dos depotg,dos de todos 01 minhterios, 
governo que &:fectuou modeslia ·neeta questAo na c~marA ques~tner que aej&m, ás vezes DI\ mesma sessão, de gabi
dn~ deputado~, nlto comprebeode talvez o grande alcance netrs de cõres opposiM, é ser o cargo. de legi~lador. en-

. deata medida,. quando 86 contenta eomeate com ·mostrar-ne tregu l do ordioario aos homens maia depeodeoi6S. 
frio a respeito de ·sua pa.~u,gem. Nu nosso p3iz, senhores, os homens illustrados acham-

Entendo, como disse, que a Id.óa capital deste projecto: se nu d 1BSBS pobres; ul!.o s!io entre nó~ oa ricos os .qae 
é 11 desenvolvimeuto de ooi germen necea~ario oo"sy~lemn: Blindam, são OJI pobres; e é por isto. qae nóJ vemos .os 
representativo, que enlre nój. <~atA degenerado aubstao ·: nomes mais illastres do oos~o paiz sabirem da pobreZil· 
cialmonte... (opoiadolkhonra lhes· seja feila. 

20 
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154 Sessão. em 31 de Maio 

----------------------------------~0. ' 
·~ ·o.oo '-li .A Silo emp -..: ;p. ...... ; . gora até os officiaet de s~cre-

taria enJ •. n....-· ;· . )liç~ da cama r a dos 8rs. depu
tados. ·, 

O 811. }ldl1EIIIA DB' MltLo : -A.poiado. 

O 811. SIL~EIRA DA .MoTTA :-~ortànto, senhores, tem 
.alguma comparaç~o quando se nega·~ubsidio, alimentaQilo 
dece11te ao .. rJ!presentante da naçi'io, 110 encarregado ·de 
lazer a lei, como sil faz na Inglaterra 1 Nilo h a comparaçito 
11lgoma. Entre ·nó~ mesmo6, po: mais importaate que· s~ja 
o membro de uma comm·unhão politica, ba algum· partido . 
que se incumba de gastar 50:0.00$ par11 elevar um re
presentante seu &o parlamento brasileiro 't Nilo ha ne
nhum. Quando muito,fazem soa cabala, reputem algumas 

· consinbas pequenas, e .tal, fazem a delige11cia por levar o 

Ora, em nm paiz onde o homem que tem ilma industria 
immaterial ou intellectual, .não tem uma hora vaga p&.ra· 
tratar de seus interesses, quando . elle se dá a algem 
estudo •erio, póde-se exigir que a classe esclarecida, que 
é a que deve ser chamada para o oficio de legislador, 
porque para tal officio nilo devem ir. toleiriies; tenha 
meios para viver e dedicar-se em uma camara leglsla
tin aos estudos de direito, de jurispru4encia, de pólit.ica, 
de finanças ? Como exigir-se isto de um homem pobre, 
que vem âs vezes da pro.vinci& cheio· de intelligencia, de 
enthusiasmo pelo s~u paiz, mae cem as algibeiras neias ? 
Como exigir-se que um homem neetas condi~es chegue â 
camara electiva e tenha tempo para occupar-se com ou
tras ccnsu sem tratar de ganhar dinheiro com alguma 
outra industria 1 

No. nosso paiz, pois, não se pó de exigir o mesmo que sou candidato á custa do governo, e então o candidato, 
a ln~ la terra exige de. seus representantes,membros da M- qae sobe á cilmara elootiva nos braços do. governo, o 
mara dos commons. O !en11do sabe qae ainda megmo de- qno é que se pó de ceporar delle 1 Não sobem as~im 
poia da radical reforma· de 1867, com a qaal tanto se os. membros da camara dos cummuns, que representllm 
alargou o direito eleitoral, a condicão parlamentar da os grandes interesses eolleciivos daquelle paiz; que nãó 
Inglaterra conservon·SB a mesma, não sa alterou. · aceit~m nem mandatos imperativos : ·o mandato é a re-

A. terra e 0 capital fazem a partilha do paiz e do par- presentação de u~ principio. E é p3r l1to, senhores, qoe 
lamento : a terra sendo representada por mais de l.iOO naquelle grande paiz, que obMrva o andamento regular 
membros proprietario~, não ra!Jando. em 200 ainda .en- do systems representativo, qne hoje .faz citar excentri
viados per burgos qne lá .estão e que são a escolha da camenta tanta.~ vezes o grand~ nome doi naÇão britalinica; 
propriedade; 0 capital, porque so faz manifestar pelos seus é porque. sem partidos nãa póde hner systema constitucio~ 
legitimes interesses ; mas é 0 capitai do rico, verbi-gratia, nal representativo, e não póde baTer partidos regulares, 
as companhi:1s de seguro, qne .mandam âs ca.maras dos embora em opposiçilo, onde o poder legislativo. est.eja 
ccmmnns mais de 50 membros para representarem os seus repartido por camaru legislatiue, quando estas camàras 
grandes interesses nas companhias anonymas. não representam legilimameute essa divergeucia profunda 

dos partidos. · 
Mas na Inglaterra; senhores, quem quer ser. deputado 

precisa gastu pelo 'menos 50: 000~. Homens notneis · Senhor~!, a nossa escola é am~ escola viciosa, é escola 
como Stuart Mill, como Gladstone, para . poder ter um franceza, escola do continente, que tem aversão ás. oppo
asaeoto na camara dos commnns n:igirr.m qoe os seu~ siçiies systematicu, que condemna as oppoaiçiiea syste
eleitores se collocassem Já sem gastar dinheiro, Mill, que maticas, e entretanto n orgaoisacilo. da camara dos 
era economista, sabia 0 preço do dinheiro. Qaaado se coinmuns na lnglate'rra este é o resuitad~ que tem dado : 
tratou de soa eleição e viu que hnia de gastar 50:000$, a opposiçilo é sempre nst6matica; quer dizer que ha 
disee aos eleitores : "Eu quero ser deputado por West- sempre um grupo de homens notneis dispostos a criti
minster, porém nilo quero gastar. dinheiro. • E li e sabia 0 carem o governo, a assigoalar os seus erros e as soas 
proço do dinheiro. (&ltas; entretanto que nos outros paizes que não seguem . 

esta doutrina·, a conrua:o dos partidos é mais.ficil e é o 
O S11. F. OcTAVIANo:- Não o tinha mesmo. que se tem dado entre nós,. E' a nossa mania, senhores :. 
O S11. SILVEIJU. DA MoTTA :-São que sabem melhor : sermos homens muito generosos: nada de opposiçilo eyete· 

o preço·do dinheiro os que não o teem. · matica., nós não queremos derrotar o governo. Mas porque 
o SR. CmcnoRRO :-E' verdade. n'ilo quereis derrotar o governo, senhores, que é a vossa 

obrigação ? Quando critic~es o governo, qnando asslr 
O 811. SILVEIRA DA MoTTA :-Respondeu nos seu e lei- gnalaes as suae faltu, a voua obrigaçilo é substituir 0 

toros : «Se quereis qae os represonte por Westminster e governo, a que fazeis oppoaiçilo. 
que eu o faça com im[.ortancia no parlamento, dae-me os· 

.votoa.• Os oleitores g:1sta~am liO:OOO~ pua collocarem O 811. FJGUEIU DE MBLLO :-A.poiado. 
Mill no parlamento ioglez. O mesmo aconteceu ao O 811. SJLVBIIIA DA MoTT.A. : - Mas entre nch, por 
Sr. G:ladstone. falta de r.amara electiva,. nós não temoa podido faur lato. 

Mas, no nono paiz, senhores, os homens que vem para Ha hoje entre nós uma . claese de homens a qne eu 
as camaras dos deputados, estKo nestas condiçiies 1 Silo chamo os bocs mo2os, os homens prudentes, que fAzem 
os proprietarios da lngla tArra, os senhores da terra ? Nito·; oppoaiça:o ao governo. Silo apontados como epposicionis
~ito os aprendizes de direito,· os bacbareis, os promator~s tas, porém -v.ão ·aó até o meio do caminho .•• : 
publicos a que o governo accena com pequenas fali&,, são 0 Sa. FIGUBiftA DR MBLLO :-A.poiado. 
os juizes de direit~, silo os magistrados de ta e 2• intan- . 
cia~, a quem o governo acccna com comarcas, boas on más, O 811. S!~VBIIIA DA MoTu :-. • •• e 1mpacam, per-
com remoçGes, com despacho• para qesembargador : eão mitta-se-me a expreulio. . 
estes os homens qao compilem a camara dos deputado,.- O Sa. MBI'ID&s DI ALMBID.l :-Estes alto os. a.bosoe. 
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· O Sa. 8JLVEIIU. Di MoTu: -0 que se eeganlaqui é ·esta sessão exlraordiaaria alto .impoz sacriftcios ao1 repre
qae oe parlidos não· &iram as ·consequencial de suas. vicio- 1entantes da nação, que vierarp das províncias para a Côrte 
rias. Os partidos.a&o almejam o triampho doe aeas prin-. e qae alio &eem, segundo esla·intelligencia, direito á ajuda 
cipios. · Portanto, torna-se manco, degenera-1e o nosso de . cae&o em seuiJes extraordia"'riat, Jllu some11te na• 
,1ystema. seesiJea ordinarias? Vejo, aeahorea, qae no estallo de 

Os homens polilicol.' qae fazem opposlcito ao governo, composiÇilo da camara dos Sra. deputados eate argumento 
devem fazer oppoeiÇiio systema&ica,porque deve hner sem- aioda tem mais fo:ça, porque a camara dos deputado• está 
pre no pAiz ama pieiade de ~omeas,qae governem, e e~a&ra compoi&a ~~ murma parle de empregados pablicos, qne 

. qae ae substitua a ella •. Entre nós o senado tem visto e ftcarlio prrvados, no menos legalmente, dos seu~ nnci-
0 paiz sabe a 'principal declaração doir nouos:opposicio- moa tos durante a sessão e:rlrtordioaria. 
ni.stas,é qae 'não querem ser gov8rno; o qae eu não admitto; . ·11fae entit~ de que· o pai~ ha da querer que vivam ~~ 
que um homem declar.e-ee em oppoeiç!o a um governo n representan~es da na~<>, que sa:~ recoohecidameniB pobre,, 
diga : • E a o ao qaero Hllbstitair ». Ptirtaato, seobore•, é p~rqoe aó vrvem dos. seus aalanos e. qne vieram prindo1 
preciso olhar par& a oosea camau dos dep:rlados, vér O! d~ seu ordenado pa.esar na. Côrt~ ama vida mais del~eo
elementos d9 _na composição 11 vê r se ae .acba algam " drosa por mez e mero sem 1alarro e sem sabaidio? " 
Yicio que " possa extirpar· · · . · :1 O Sr. MBNDBS DB A.LIIIBID.l :-Qaerem qae Yinm como 

As leis que ae &eem feito ultimamente ao nosao paiz teem 0 camelea:o. · 
sido inenmcientee para garantir & organisaçlto de uma· 
camara, electin .. oas condiçiJes regaláre5 om qne ella ae· O Sr. SJLVBJR.l D.l MoTTÁ :-:Parece-me, Sr. pre!i
devc manter ; verb'• grafia, em todas as I ais que nós 'dente, qae é por esta .r11zlto que o go:verao oito deu 
temos . apresentado nllimam~oto. Na das relaçiJes, por aonaeocia a este aagmento de $Dbsidio : o governo quer 
exemplo, tratou-se de r.lgamu incompatibilidades, porém, ter a camara, muito na dependencia de qualquer coasi
iocompletas. Tratou-se da reforma judiciaria, &ratou-se oha. Qaando o deputado qae ee v~ ;n ~a:lremir acha no 
das. incae~patibilidades, porém incompletas, é 11 razão go•erno um protector para lhe valer, qae oecessiílade 
é oilo . tornar a .c~mara doe deputados um viveiro de pó de &er o. governo enlio de o ter collocado na depeo
empregados pnblicos ' e ·de ~omeo8 dependentes· do go- deocia 'l E' melhor dar um contrato de fornecimento u'111 
verno. P"rlanto, senhorea, a&leote 0 s&Oado sobre esta cir· p~ivilegio, que se vende, e tal, para compensar os infor&a- · 
camstancia, ·o qlie ·tem vicia do, o qce tem alterado éom- r~ I O! do ~epulado que for empregado publico e que alio 
pletameote o jogo do systema representativo entre nós é a trver venctmentos. Ma~, senhores, é uma: 'immoralidade'' 
falta de camara~ elec&i vas. Portanto, tloqaemos os olhos collocar o representante da nação na necessidade de r e • 
·ame veremos qaaes silo ae corldiciJes para . melhorar 3 c_?rrer. a essea meios. Nilo, senhores, o depai&:do qaaado 
primeira condição da restau-:ação· do &ystema qtis nós . vre~ .exercer suas fancçiJes lenha algu_ms. aisance, · algama 
devemos crear. Pois, senhores, ea entendo qne· ama das f~cdrdade, porq_ue todas essas contrariedades angmentam 
primeiras coodiçiJe~ é concorrer para melhorar a sorte do ana dependeocra e o quo nós devemos querer é iodepea• 
representante da oaçiio, em quanto elle estã fanccionllndo deocia da. ·camara electiva. · 
como legislador. Eu sei que o. dinheiro nll:o é qae dã in- Na:o sei mesmo explicar esse embaraco do· gnerno a 
dcpendeneia pem caracter. • • respeito do :-absidio iniciado pela camara. dos deputados, 

quando O· co~fronto com o procedimento qué o governo 
O Sa. Frunr10 :-Apoiado. acab~ de ter agora na crise bancaria. Pois. porque alguns 

· O Sa •. ~ILVBIR.I. Di MoTu :-.•. porque conheco ho~ens bancos quebraram e .com seas reflexos prejudicaram a 
ricos capazes de se habilitarem- Das mais peqae.oas cor1- oatros, que não estavam em cirenmstancias de quebrar, 
descendeociaa ; cooboço caracteres q11e deviam ser iode- mas quebraram por ter sido transtornada a ana marcha 
)lendentes e qall. não dil.O (lllpoiadol) ; aesi1:11 como conhe- regalar, o governo veio açoda.dameote e obtne ama ·aa
ço outros, que estão nas circanulancias .oppostaa. torisa~lio para: dar 2~,000:0001 aos bane~• pelos em~ 

Porém, senhores, é preciso reconhecer que o represe a- baraçoa produzrdos antcameote por ·ama crise bancaria e 
laote da nação deve ser <'omo outro qualquer empregado nilo por ·ama. crise commer.cial, devendo somente':eaae re
publico e ~ais do que outro· qua.lq11er bem remunerado. cursC) 11ara ir auxiliar -alguns bancos, que,· embora estejam · 
P~a mim é. oma idtla ridicnl11, quo o representante da _em melhores circams&ancias, soffrem o retloxo de outros 
DIIÇilo oão d6va ser menos bem pago, visto qlle 11 coosti- bancos, que de .oecessi~~de deviam quebrar ; poie o go
tuiçllo reeonlleceu que elle deve ser subsidiado, . pelo me- veroo alcança com facrh1ade de. votação .esses meios e 
nos ílevtJ ser tlio bem pago como os melhores fartccionarios acha que só os· bancos é que m3recem ler sustentados 
pablicos do lmporio ; " em um paiz onde o Eetado gasta ler meio1 de o~rar ? Não pouo, Sr. presidente, compre~ 
mil e &antoa con,loe com .a dotação imperial, onde p11ga heoder qae depois de &anta_ prodigalidade; porque iuo foi 

·mil cento e tantos contos com os vencimentos de empre- ama verdadelr~. prodigalidade, o governo diga á camara. 
gados. de eecretari&s de Estado, com aa'cribas :.. • _ que o tem anxrhado o a paseagem de medidas as mais im-

O . Sr. FrausrR& IIB MBLLO: _;_E' horroroso . isto. p~r.tao&ea com o. sacrlficio muitas vezes de. bons prio
crpros : Ieto é ama qnestilo de dignidade. , . · . 

O Sr. SrLVBrru. DA. MoTT.I.: --:- •••• em am paiz delllos · o. ~ae quer dizer, Sr. presidente, qne a qaeatito de 
escaaaeia-1e . pu r tric~s de. iolelligeacia literal a melhorar eabsrdro é ·~ma qnosllto _de dignidade ? Quer dizer por 
a sorte do represeollnte da naçll:o 't Pois, senhores é notara. qae alio indignos os qao votaram pela paiSagem 
preci3o falia r linguagem clara ao paiz. O governo agora da medrda e que o. governo · se sasceptibilisa', jalgandi) 
conyoco,u ama eesslio e:rLraordioaria p&rii tIS de Mar~o; Ma aparos da dlgordade, combalelldo 0 projecto ? E' 0 



.155 SessttC' em ·31 de .Maio 

que me faltna vê r, é que am11. m~ioria, que tem susten- mento· de gralifieaçllo, creio qn' de 1:200Jil.,, de IRIWI8ira 
tado 0 gonrno ba quatro. annos, nos maiores· tran1.e1, qne-am .desembargador com ordenado e · gratificaçiio · .16 
receba agura do governo esta despedida. fazia t: 800~000. 

Está-me parece11~ó senhores esta deepedid& com a qno O Sa. auÃo os PJJUP.UU :- E eram os da C11rté, os 
fez Cromwell· ao hog

1o parlam~oto: qoando entrou poz .o: de Pernamb11eo e Maranbiio ap6DI\S tinham 2:.100,000. 
chapéo na cabe~a e mandoo se11 Harrison ir arranca~dó Ó SR. SJLVBIJI! fi.! MoTTA :-Entretanto, eue1 ordena
da cadeira o J:resideate e fazer. de.sfilar Ol membros do1 todos teen1 se augmeotado. Quanto no! militares, ll'm 
daqnelle parlameato com epithetos aflrootosoe. Se passna capitiio tinha 3011! de 1oldo. 
am deputado qoe tinha .Já soas preteoções a republicano, . . . . . , 
Cromwell dizh: crOra você·é um babado» ; se pns,ava O Sa. ua:&o DE PIIAPAM.L:-Vmte m1l ré1s alcancot en. 
ootro, dizia elle: «Você é om adultero»; ou « Você é O Sa; SJLVJil!RA DA MorrA· :-Hoje qnllnlo tem um ca• 
um caloteiro.» A historia refere qoe Cromwell fr.z iu,o pitão ? .. 
aos membros da caro ara dos communs, que compuzeram Portanto, senhores, qual é .a razão por qne to.do o Cone-. 
seu· longo parlamento de cinco nonos. cionario publico hll ~e ter tido 11ogmento de veocimilotos· 

Ora, senb'ores, eo acho qne isso foi iojostiÇa, como i!l- DI\ razito do quadruplo e para maii, os repreaaotaoles da 
jllSti~a foi o qne fez Cromwell, porque elle tinha ·sacri- naç5o biio ·de ser. obrig~dos a conservar-se nas mesmas 
ficado om rei beróe, tinha suppla~tado a arlstocracia, tioba dependeocias em rejaçiio ao governo, com os mos mos -ven
sopplaotado os niveladores, mas não tioba o direilo de cimentos qne tinham caqaella época ? Portanto no (nodo 
ter-se servido para todo ieso de cinco annos do longo parlo- os qoe combatem o aogmeoto não teem. iuiio e o mesmo 
meato par adepoia despedir os homens mais notaveii desse nobre senador pelo Rio de Janeiro, qoe· bontem ioir.iou o 
parlameolo com as pechas da bebado, de caloteiro, de debate, creio qoe declarou. • • Perdi todos os apootamAn-
adnltero. los qoe tomei; portanto, ·me perdoem algum!' ioexar.tidão e . 

E' o qoe importa no fim do qnalrienoio desta legislatar~~o 
o gonrno ter-! e ~enido da maioria para, todo . quanto 
tem qoerido e no fim dizer-lhe.: «São nos indignos.» 08 
senhores estão fazendo o papel de Cromwell. 

Ora, Sr. presidente, apezar disto· ser oma interpre
la~iio qoe tambern é littoral, en oão posso considerar qoe 
tal fosse a intençiio do Sr. presidente do conselho, quando 
disse hso na camara ; elle huia de ter algum artificio 
ne~sa phrase. · 

Já vê o senado que olho para a questão separando-a om 
por pouco ora da1 questões tle fórma, de legalidade; quero 
encarar a qoesliio de principio, a qoestão conslitociooal, e 
defender oma these do men radicnliarno, e é que o repre
sentante da D&QãO deve ser mais bem pago qne os ·outro$ 
fonccionarios poblicos. Note o seoa~o que este sobsidio dos 
representantes da na9ão dnrou até ha pouco tempo o mesmo 
nas coudições as mais diversas. Qollnto era a. rrnda do 
Estado em 1831, quando abdicoo D. Pedro I, qoaoto era a 
renda do Estado- em 1840, quando D. Pedro II foi de .. 
clarado maio.r ? Tem essa renda algoma comparaçlo 
com a de cento e tantos mil contos qne ~oje arrecada o 
thesouro? Teem alguma comparação os ordenados dos em
pregados publioos com os ordenados qoe hoje teem 't 

Ea via vllTbi gratitJ que om official mllior de secretaria 
tinha antigamente 2:000~ hoje qne as secretarias Icem 
uma dozi" de officiaes maiores, hoje que se invelltoo o~se 
mçdo. de ter muitos officiaes maiores ch~madoe directores, 
esses foocciooarios ganham o qoadroplo do qoe ganha
vam a.ntigamente. E ee acaso . formos confrontar ( nilo 
quero importunar o senado, niio qoero tornar-me imperti
nente) os ordenados de então comparados com os de hoje, 
o qoadroplo, ainda é peqneDil proporçilo p&ra os actuaes. 
Qoaes eram os vencimentos dos magistrados, quaes ·eram 
os vencimentos do exercito· e da marinha oaqnellas épocas ? 
Os 'encimeotos tanto dos magistrados como. do exercito e 
marinha eram então menos da quarta parto' dos de hoje. 
E o vejo llcrbi gratia q11e um desembargador da relação 
tinha 1: GliO aJ., era eala eoJiliDha, e depois teYe am aog-

reclamem. · 
Creio qae S. Ex. declarou qne já tinb& sido de opinião 

contraria ao aogmooto dll lei· de. 1878, as•im como o 
nobre 1enador pela Bahia • 

O Sa. F. Ocr.lvu.No :-Quanto á. Córma. 
O Sa. SILVEIRA n.a. Morri :-Não era qnanto á Cõrma. 
O Sa. F. OcrnuNG :-0 nobre s~ilador pela B•hi& o 

tem dito sempre. . · · 
O Sa; SJLVEIR.I. .D.A. MorrA· :-Eete Coi ; mas o nobre 

senador pela província do Rio de Janeiro decl.uoo hmbem 
qoe Cora dessa opinião ••• · 

O Sa. VJSCOIIDE DE NtraEaoDY :-Nilo apoiado. 
O SR. SJLVEJBA D.l. Morr.i. :-Bem, eo já pedi veoia, 

iá declarei qoe ·perdi meus apontamentos do di!corso de 
S. Ex. E11t:lo voo á quesUio. S. Ex. nit(! foi de opioiiio 
contraria á lfli da 1873·, mas hoje é contra este· projecto 
por ser inconstituCional, por ser iliopportooo. Me par~ee · 
qoe s~ reduzem a eata! doas proposiçõe~.as objecçiiea que 
foram feitas pelo nobre •enador pelo .Rio de Janeiro e 
pelo nobrll senador pelaBahin. 

Sr. presidente, os. oppositoree do projecto ·fo.ndam-se na 
.interpretação litteral da coosJituição, quanto á palavra 
sessilo. Ambos os aot·agooistu do projecto oe!ta parle se 
limit4m a. argumentos de hermeneotica grammatica.I. Mas, 
assim como os nobres senadores argumentam cnm a cone· 
titoiçiio, dizendo qno ella só se refere á. ~euão aoooal, 
i~to é, do quatro mezes, por qoe raz!o hllo . de conceder 
qoe o legislador, tendo de ma~car uoi sobaidio para cada. 
sessão, niio marque subsidio para. a s8'ssão dua quatro 
mezes, e para ootra qnalqncr reooillo, qoe tambem seja 
ses~ão ? E'' ou niio ses!iio extraordioaria? Pois se vós co
nheceis que a constituição maddá · qae a l!amára marqila o 
subsidio parn cada ~e·~ilo no ultimo aono dh legislalum 
para a Jilgislatora segoiote, porque moli'o .niio é dado ao 
poder competente marcar om i!obsidio, taoto par11 a sessilo 
ordioaria, isto é, d111 qoatro mezes, como para a extraor-
dioaria ? · · · , 
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·Mia·;· di!fm os nobréa senadores, pó de marear (como 
·coaeed1111 mais logicamcote ·o nobre aenador pela B4bia, 

. que foi oieto mais .· ruouel), porém para o ful11ro. E,te 
é é lado m·ais fraco .da idéa ·i nllo se tem marcado, 11ilo 

1111!1 ·lem feito uma lei ordioa:ria, ~sta·belecendo uma regra, 
q:aalito aos vtncimentoa d.u eeseõlda exlnordiuri••· .Mas, 
'Jior· que razilo o.legislador, lendo de •marc!lr para a aes~ãa 
cirdilla'ria , da legi<•latnra qae vem, q11e é como m11nda a 
cons&i&uiçflil,' · bil,ia de iotrometter-se a marc~r deJde já 
um smbaidio p~ra a se~ft·ào exlraordioari~ qno já pae~ou? 
Direi a t1uio.: é porqne AI legislador Me~ a lei, qee tom 

. de·· fazer oo fim da legi~l1dnra, marcnnd'J SQDSidio p:ua a 
legialalllr& ,,e,•gllinte, oão podia· olbar par~ traz, tem lle 
marcar o . snbeidio para a ltigi~lalurl!. seguiot~, ae~im diz 
a coostituiçilo ; ·.então se. llllleode- que ee devo da.r eub~idio 
pelo aervi9o l~gi~lativo das ee.Bõ~s extraordinariae, a s11a 
luncçilo devtl ser exorcÍd~ 8eparadamente, cm uma o'utra 
época, porq11e essa époc11 é precisa, é no IIm da Jégislal11ra 
pará a seg11in&e l~gislat11ra. Se o corpo legielativo entende 
que deve . comprebender no subsidio aa sea~ões extr~or-. 
dinaria•, . ie&o nilo se podia referir á aes•ão p~ssad~, 
salvo por. um ,modo interpr~lalivo, que foi o que fe1 o 
legilllador. · 

·. ().Sa. Úcuus::-.PclÇO a palavra. 

O Sa. SJLVBJR.A. DA. MoTT.t. :-Eo, se concebe! a& .o pro
jecto, dava o aobsidio para a eessão extraordinaria, mas 
por onlra fórma. A.cbo que 66 dbVB diLt , o snb~1d1o, qoe 
isto .é de jastiça e de allll·Conveoiencia politica, mas não 
O' data por esta fórma, porque, desde que a camar" ini
ci&i~e uma lei ordioaria, marcando subsidio pilra Iodas as 
eeuões extraordinarias, poderia essa. loi ·comJirebeoder a· 
seuão desta anuo ; não cn. precisu q11e o legislador ap
plicaue a lei de.t87S, porque hão é a lei· de. t873 que ó 
applicavel á medida or'lill&ri~, qu<~ ~e Caça. para c.;,e tiru, 

. desde q11o ell11. póde :ser revog~da fi~ I~ ano o, 
O Sa. ZACARIU:-:-E' de quatro em quatro anno~, 

Ha este ~xempJo.;: mu o corpo,Jegialalifo actual· aega~ 
outro i supprin a Jacnna deixada pela camara diuobida 
e marcou um 'IU!aaidio. 

Ora, 01 nobres seoadoros com a -illuatra~ilo e. sagaci
dade com que argumentam semprb tiram muito partido 
desta facto •da legislatura marcar U:m enbaidio para si. 
Conheço qoe o fim da consti&lliçito foi esse : marchar nit 
llccilo de q11e o represeotailte que lixa o subaidio no fim 
da 'Ieghb.tura não ·o marca para si. M:.s to doa sabem que 
isto é v<:rd~deimruente om~~o ·ficçiio, qae os argumento& 
devem cedBr ~~ontif a nr•ia.de. 'Pois DO DO~SO syllema e1ei· 
torai, é llcçi!.a qgc os deplltados qoe estão 6!11' maioria 
deixam de m•rc~r par~ si, quando' hxam o anbsidio em 
uma sessão a findar? E a coo&~ certo q11e a camara que 
ha d• vir on pelo rP!l'lmPn velho no pelo novo, e a mes
miesima que i(•JD apoiado o go~eroo, e ae acaso houver 
reforma eleitoral, peior um pouco ; · a ma'ioria ministerial 
ba de cres~er, dos dissidf-nles muiloe serão despedidos, 
porql!e sempre causam alsuma importunação ao goveroo. 

Portanto, e~•~ argumento pau mim, no estado actual 
daa ct.naas, 'não tem procedeocia :liguma. O qoe vejo é 
que no paiz é preciso que b&ja um govorno energico, qné 
queira ·razer o bem, sem ee importar mnilo c•Jm esses em-
b~raçoa. 

Ora, oã~ será precis~ · eq11ilíbrar os vencimentos das 
nossas classea de fuoccionarios pÚblicos? Vemti~, 114rbi , 
gra:ia, empre~ados que razam t6 e .18:000J) por an.no, -
mais do que os mio!stras .. O ministro está atreito aos sena 
12:000&, e no primeiro aono nem isto recebe, porqlle tem 
de pagar direitos, fi~a reduzido a 900&, c'om que· llogoi 
ue come, porqaanto com essa qnanlia elle não passa. 
Eotretaoto h,, muitos empregados qoe vencem 16 e 
18:000~ por cansa das acr.uruola~õas. Puis em 11m paiz 
em que ije permittem accnmulaçiJes aos empregados pll
blicos que gaobam por ess~ fórma., ba. rle se hzer com que 
o represllnt~nle da n11çllo tenha 2: 400ifj por eeuãcl 1 Nlo 
é isto om escar ueo ? Ha de se exigir que o repre!entaute· 
da. naçilo, q11e eatá .oa a na província e tem ena .induSI~ia; 
venha residir no Rio de laneiro e lió venca o snlisidio que 
&em?· • · 

h to é querer nm impo'!lsivel, uma cons& desarazoada. 
Sr. preside1Jte, quero ainda responder a uma objecção 

do nobre senador pel~ província . ria Babia, com que elle 

O 811. SJLVBiiiA D.t. MoTTA : -. E' de qnatra em quatro 
onnos, 11 póde sor revogad~ essa de 1873· no fi,n deste 
anuo. A. .referencia, pQis, não podi~ ser á lei .de t873, por
que dabi podia até reEDitar nm absur.do; q11e é quo a 
camara dos dapotad!)S boje marcasse um e11baidio m~ior, 
aupponhamoa, para a legishlurr. qn•J vem, Lendo flDtretaolo 
feito refef;lucia a nma lei; que m~~.rcou, .um subsidio menor, 
on vicB~IIefla, po~endo marcar um ~ubsidio menor e 
mandar pagar a aeuilo extrG.ordinaria de accôrdo· com 
uma lei, que marcasse subsidio milior. 

reÓia\OU O seu diBCilrdO. . 

A questão, porém, é purameute de forma. O oobre ~e
Dador pel& Babi11 diz qne a lei alio é opportuna. Quando 
então seria opp?rtun& 't · 

, O· 811 •. Z.t.c.uu.s :- No allió1o anuo da IÓg!~latura: 

O Sa. SJLVBlftA DA M•lTTJ.:- No nllimo anno, é pre
cisamente p~r~ lixar o subsidio da Jegiel;..tura acgointe. 
A. conatituiçilo é muito expr•·~~a. N~o .. é opportnn~ 1ua• 
bccasião para ee marcar o subsidio da legi~latara actllal, 
porq11e o corpo .legislativo segnia' este ano o nm systemA 
diverso do seguido auteriormente, n:to eei ae bem on mal : 
tem bavido mnitae diaaoluçlles, e o. aabsidio que olio t•m 
aida prom11lgado l!O allime anno da legislatur~ dlasolvida, 
teom continuado a ser o mesmo 11o legislatura anterior. 

Diste S. Ex. que pareeia-lbe qne ~ constitaiçlo Cora 
mn1to sábia, aando 11m saboidio ~ó nas se1siJes ordinarias ; 
que ella 8Uppoz que o senado &em já uma posição social, 
godall~e d~ alguns o11lros mbius de vida, e por isto limi
torJ-se a liDJ:ilil!.l-o com nm subsidio durr.nte a sesaão. · 

Senborea, este argumento do nobre senador é inteiramente 
improcedente á vista. dos factos. A constituição exigiu, é 
'verdade, qoe o senador thesse de renda 800~ e o depu
tado oão s~i se· {00,000. N~ tipoca (·m qne se tez a 
constituição pó do 8er qne e! te rendimento por sua industria, 
commercio ''ll emprogo podbSStl servir d~ snbsislencia .a 
alg11em; mas, quando o Cacto desmente a ficção do legib
l .. aor, é precieo base~r •lguns argumentos nesta circum~ 
slancia pnra dizer: cO l~gislador !Ó q11iz que se marcasse 
aubsidio 'durante a sessão ordin~~oria, . porque contou que nas 
extraordinarias os depuladua on senadores teom meios de 
•ida. ,. Perg11ntarei eu aoe impugnadores do projecto : 
Qaal.é o meio do vida que tem o juiz de dirol&o, que é 
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' 
obrigado ·a largar soa comarca e que ..vem para o corpo · Ioda para a c amara electiva. Elia Cez a lei de ·1873; em 
legislativo durante a sessil:o extraordinaria Ocar prindo que marcou para si ,o subsidio e o seoado já approvoo, 
do seu ordenad.o, oito teo.do rendimento ·algum ·1 T&m e ·assim como a camara foi competente para marcar 
400~ de renda. · dentro da propria legislatura, entendo que a camara pó de 

Senhores, em todos os p.lizes. onde à r.ropiedade, 0 interpretar o aeu acto, reatringindo ou estendendo, porque 
capital e a industria estão or<>aniGa·dos conío entre oós, a fórma. que Adoptou foi de interpretaçil:o. Eu a adoptaria, 

" Alas nesta materia, t11rno a repetir, e c.,m .e•tas palavrlis 
não póde deixar de 'ser retribnido o logar de r(pre- concluo e•te meu discnno, a responsabilidade d& medid.a 
aentante da nação. A. loglaterra, já disse a razio é da camara do deputadoa e nil:o nossa. (Apo.iaclol.) 
não serve de exemplo ; a _su represeot~ção' é todll da 
propriedade e do capital. Eu vejo DM oatros piiizes todo~ 
que o c!lrgo de repre!eotaote da naçltll é retribuído. Nn 
Belgica, que é nm paiz qoa se pó de 'citar lambem logo 
depois da Inglaterra, os deputados teem subsidio ; não 
teem 01 senadore~. Mss oito a toem, porque a Slli\ COüeli-· 
tuiçiio manda escolbcr mesmo seudores em certa jerarchin 
e alli póde•se explicar este facto. · 

Em P"ortugal, ·na Hespanha, em Ioda parte vejo que OM 

deputados teem sobsidio. Mesmo no.s Estados Uaidos. 
Alé ha pouco l3mpo apparocea Uml\ moção para dimin11ir 
o subsidio' dos representantes dos Estados Unidos, mas ou 
resultados deata tentativa Coi augmenlar-ae aioda maid 
o subsidio. 

O Sr. vt8conde .de NUheroby :-"-Sr. pre
sidente, reepondo ao nobre senador que acaba de orar. 
S. Ex. ent6Dde quti 111to tllagranas, têis de aranha e nb
tilezas grammaticaes o que foi ex pendido em ·oppoeiçll:o a 
esta propost~, dedazindo-âe da intelllgencia Jittor«l e ge
nnina da conaliluiçlio .• S. Ex. nll:o ·considera uma questA!) 
desta ·ordem por esse l&.diJ tio iosigoitl~ante, DãO a encara 
obliqaamonte ; elle de· frente a mede, considera e reaolve, 
não obliqaamente·, porém com os eeús. princípios radicaes, 
aprofundando-a no seu verdadeiro e principal ponto, qae, 
para S. Ex., é o ~stabelecimento da independeocia e' a au
tonomia da camara dos deputado!, qo" deeappareceu. 
S. Ex. ent~ode que no presente não h& 'camara doe depu

O Sa. LBrTÃo DA Curm.t. .-Qae é de tO,OóO dollars tados, verdadeiramente fallando; é um composto de em-
para o senador. . preg~dos pnblicoe, todos subservientes ao aí:eóo do gn~rno 

O Sa Sll.VBIBA D.! Mou.t.:-Senhoru, eete argumento e até mesmo por miogoa de meioe de nbiiatencia. Parece 
historico ti&ado da constituiçil:o não tem procedencia ai~ que é deste ponto que deriva a couveniencia e a neceui"' 
gama. No nc•eso paiz as clAsses de prefereuci.\ sãQ chs- dade da medida proposta, porquanto proporciona mais 
m:ldas á reprcaentaçil:o nacional por aua illnatração, por algam auxilio pecuaiario aos membros. das camara8~ . 
sua participaçil:o patriotica nos negocies pnblico~. não teem Senhores, amesquinhar , a questão a este ponto é que 
outro! meios independentes de vida alé;n do sub1ioiio, com é tecer real têa de aranba. Mera. gratificação acciden~al 
muito poucas excep~ões. Não •~j o, verbi gratia, no nono por uma só vez, como -é esta qall determina a proposh, 
parlamento os grandes proprietario~ do Brasil, o9 grande! que nem é lei proprillmente dita, isto é, niio fixa uma 
banqueiros, os repre~entantes das grandes. com{Hlnbins, não normrL regalador.\ e não passa d& ·ephemera disposiçii:o, 
•ejo representados o em a grande propriedade, nem o grande afim de proporcionar cert~ vantagem pecauiaria em .re
capital ; haverá um oo outro; mas o q11e predomina são; ns tribuiçlio ao tr~balho d .. decorrid11 seuil:o extraordinaria, 
classes meons favorocid:.s e ~ntil'l o argam~oto do nobre por r.erto é emprestar um valor, qae não tem· a mat~ria. 
11enador perde toda ena força. · Ora, um/\ vez qoe se contesta a procedencia das obser-

S~nhoru, já ernitti a minha opi.aião, e é fundado oestes vaçéies f~itns sol!re as v~rd&d6ira~ disposições da eonsti
principios. Como r&.dical entendo que o cugu de reprs- tuiça:o, sempre entendida, sempre applicada, se:n dis
sentante da nação deve ser mnito bem retribnido, melhor crepaucia até á qu~dra aetaal, compre. tamliem. nA:o en
do que qualquer outro fnnccionario publico. Estr. é unn cara r . a qnestlto obliquamente,· nà pbrue do nobre sena
oxigeneis da nossa situação politica, mesmo para teo- dor, o!lcaral.;.a. de frenle e resolvei-a com .ardadeira 
tarmot-melborar as condiçéies do representaotu da nação. apreciaçil:o, ·cm que ha mister considerar um tal ·as
Os a.rgomentos da opporlnoidade na fórma por qoa rorarn somoto. Já se "~· qn·l refiro-me á minha convicção. . 
apres~ntados, para mim podiam ter alguma procedencia, E' a respuilo do voto, votn singular meu, que oito· tenho 
quando se iniciasse a propoeta; m~~os, declaro que, me~mo deevanecimonío do pret~oder impôr 3.0 denado, e nem era 
á Yista da eonstitniçiio, entendo qao :1 respons~bilid&de· tod~ po~sivel que o senado se sajcitaR•e ~ aceital:.o desde que 
da designação do subsidio pertence á cam11ra elecLiva e não -não tives~em muitos se.u~doro~ a m~sm~ convicçl.o. E' meu 
ao senado. O nosso papel o esse Mgocio é meramente pas- dever (~lto sim·plesm~nte o direito) manifestar a minha 
sivo. convicçlio e sustentar o voto qoe entendo que ·~e conforma 

O Sa. B.I.IIÃO DB Pnl.t.PAMA:·-Ieto é exacto. com a .ver~adeira doutrina con~titucion~~ o com as altas 
conven1en~ras, que devern ser multo attendrdas em assumpto 
d~sh ordem. 1á o nobre senador, que após de mim to
moa a pal~vra, de algam modo me linha provocado a 
voltnr Ro d~b~t", qu1nrlo S. Ex observou que eu hnla 
forçado o sentido doa artigos da conatituiçll:o e tambem 

O Sa. SrLVEIR! D.t. 'MoTTA :-Se acas~ ~ camara do! 
Srs. deputados as.senta~ de diminuir o subsidio, o paP."I 
do senado hn de Mr passivo, bil. de votnr p~ln diminuição. 
O vencimento que Iom c denador ó nm vencimento: propor
cional em relaç!l.o áquelle que n c~mara designa pára ~i, 
c a camarn é qu11 é a competente. O qne for designado 
par~~o ella fica entendido que em corta proporção perten
cerá ao senado. Portanto, senhores, nesta ma teria, apeZII.r 
das tllagrana• grammaticac~, eu do~~jo r. re~pon~abiliMde' 

arguiu argnmentos ad vBricundiam. . 
Ora, senhores, tenho a convic21Io de que oil:o forcei o sen

tido dos~~rtigoe da constituiçito; e, nem de sua natureza, o as
sumpto admiLie qao •e possa acoimar· de argumentos ad 
vcrecundiam o tratar·ee Craocameote do mesmo auampto : 
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Ji porque o eenado e a c'amar& dos. depot11.dos, com razil:o, cold:ldes das viag!ln', pela care~tia da sabsisteaciÍ na . 
con1idero muito euperiores .á fraqueza de per dal'em a fir- Côrte, er3 mister para muitos qoa h ou vsua esse · auxilio 
meza e eerenidade de auimo po.r constrangimento o o ve- pecuoi~rio, sem o que lhes eer!a .impossível acudir . ao 
xsme que 11il:o lbee podo .eaosar qualquer i.mputaçlio.ib- exercicio·do mandato. 
fundada,. e já porque a verdadeira atrrontll á dignidade d~ Com razil:() ob,'sanou o nobre sea~dor pela. B~hia que 
aseembl~•leghlaliva estaria em coo~iderar a contradi eh o ·principio que '-~ecommeada o sobsi~io é democratico, 
á uma pro poeta que eovolfeue interessa pecuniario de po1·qua habilita os destituídos do1 meios de fortuna, i ato .. é, .. 
seus membros, como dQsaci!IO á mesma assemblé~. E,· P'is, o maior nomero,qoando honrados com a confiança do maa
anim como o fBct'o da camara dos deputados t~r votado a dato, a poderem desempenhai-o. E' muito conveniente que 
proposta demoaetra isençll:o de qualquer vexame, auim ae fixB bem este caraçteristico do &obsidio : determinado 
lambem· devemos entender que a ·Votou como·sernpre vota pelo principio' democratico de soa índole, não e para irer 
as medidas de qualquer ootr11 natureza ; niio faz por ellas taxado com exageraçíio, não é dohçilo p~ra appar&tar 
questão de ca·pricho e ainda menos qoestilo de dignidade, magoa. tas;· é um meio a.oxiliar de habilitaç~o; aftm de que 
e-nem era posaivel qU:e o llzeue por essa miseranl quan- os esc:~ssos de Cortoao~ possam exercer o manda,to, e que· 
tia, a que se reduz a dispoeiç1h ela propo!la .. E' nosso di- o povo possa escolher em mais larga· espbera, e nil:o eo
reito, é, ainda mais, nosso dever r aliar e votar com fran. mente os opulentos, que ee constituiriam aselm uma clnsse 
qaeza·, ~em reservas, em um assumpto eemelb~nte, e mesmo privilegiada pelos dons da fortuna, e por terem aquelles 
por dignidade da camara doe deputados compre entender em quem de (acto podi~t recahir o exercício do mandato. 
que nil:o ha razão para eentir constrangi meato algom, Claro e .incootestavel é o sentido ·da constituição, e oito· 
quanto mail ·aceitar a obsjlrvação que aprouv~ o nobre ha que cbicl)oa.r, nem que forçar estP sentido em todas as 
senador fazer quando ousou aeseverar que o go~orno. disposições seguintes : qa.ando a coostititição ·define ·que 
ilendo indifi'erente , a ~~~~~ proposta e consentindo que as sessões ~nooai! ordinariaa sil:o de quatro mezes, prin
ella cahisse, era o mesmo qae enxotar a camara dos de-· cipiaodo a 3 de Maio; quando dispiJa: • Os d•pát~dos 
pulados como· Cromwel enxotou o longo parlam~nto, co- ·perceberão durante as sessões (annoas ordiurlaa) um 
brindo de atrrontosos baldÕes os seus membros mai~ oõ- subsidio, sendo este taxado pela legislatura an~ecedente ; 
tav~is,l E' incrível, mal o senado acaba de ouvir r I qaando DO nrt. 101 determina que possa .ser COD'Vocada 

, EotetÍder e proclamar que a dignidade;" honra e vida sessão extraordinaria no intervallo entre as eessiJes áanoaa 
da camara dos deputados dependem de que se lhs cooftrme a ordioa.rias ; a estas se liga o vencilllento .de aobsidio, que . 
propoeiçil:o de que ha l'encimeoto de subsidio ospecial cor- não se esieode ás extraordinarias, porqoll o subsidio 6 . 

d d d annual, e pago ou sessões ordinarias, habilita para· todos • 
reepon ente ~os ias e sessão extra~rdioaria,- que o 08 representantes. 
govern~. tem o dever de se empenhar que seja esta propo- Nll.o é hh de ara'lha, nem subtileza grammatical en-
aiçil:o adoptada peh senado;- emprestar ao gnerno o 
poder .. e o dever, de impô r ao. senado uma. tal adopção, re~ t~nder. e sustentar que eetatue 11 constiluiçilo que o sabtl-. 
balxar.o •enado a obrigado homologado~ das ordens do dJo seJa pago durante as ~esaões, que silo ai anouas ordi-. 

narias, ·que eó a estas relere o vencimento do tubsidio e 
governo, e tanto que toda a responsabilidade da rejeição não ás extraordinarias, que podem ser coogregadas '00 . 

da proposta será do governo, e por ella será considerado inter•allo das ordinariaa. Fixa-se 0 reconhecimento de' 
um Cromwel. disaolvendo e. aoifj'oilaudo moralmente a ca- · · · 
mara dos deputado• I é na verdade considerar e resolver exercício '·doe represenbntee nestas aeesõas . ordiaaria•, 
radiéalmente a questão, e prescindir de tê •a de .aruh" porque ello aqoallaa em qae neéeasl!riameate oa represen.;, 
constitocionaes, e nllo fazer cont& de subtilezas gramm:~ti~ tan·tes se reunem em cada. aano p~ra 'fOlar a lei do orça-

meato e desempenhar o mandato; ahi ellea teem. um exer-
caes; lll&S é por certo Dii:O expender opiniil:o que se case · · d' · t . d CICIO or 1nario, certo, lDoallivel, e a e11e exercício se liga 
nem com oa preceitos 1\ noasa constituição, nem com as · d h 'd' b 
praticas do ooeso regimea, e, direi, nem com os senti- o 'enclmonto o sn 51 lo : o so sidio é estatuido, nilo 
mento1 e bom se!IIO do po·vo brasileiro. como privilegio o o como uma. espeeie de apanagio para 

aqoelle que é nomeado deputado ou seuador. Tambem nilo 
Seilh"re1, eu nil:o ·forcei o 'erdadeiro sentido dos arti· é ordenado nem gratificação propriamente, porque " 

goa ~onstitucionaes, qoa~do sustentei que, ·se~J~tndo a coo- _constituição põe na devida altura o representante. da · 
stltoJçil:o, determlnava-ae a taxacilo ·de um subsidio com a nação; o seu trabalho não é asealariadofnem gratiftcado 
coodiçil:o de. ser pago durante a êxerclcio dos representan• por di o heiro; seu trabalho é de mJJila honra; de paro pa
tea nas aeuiJes ordina~laa. ao nuas • .&. ~onslitoiçil:o propria- trlotismo e de expootanea correspondencia á confia oca 
mente ailo manda retnboir o trr.balbo das aeuiJes annoae· bouroea .do voto popular. O subsidio é . garantia para 
assignala as seuões annoas cômo condiÇil:o de exerc'ici~ tornar sempre passivei .o .exercício do mandaro a todol 
demonstrad~ do represeotaate, 'para ter ·Jogar o pagamento aqoelles que nlio tiverem meios proprios de fortuna. 
do seu aubs1dlo. E' o subsfijio eetatliido para a'ilxillar a Tal. é, Sr. pro!~idente, a disposiçllo da cooatiloiçlo, tal 
sobsiatencia · decente dos representantes, ·para qoe foi- foi sempre. a prat1ca. de~do a nascença do noa_so regímen 
gadam~nte po~~am desemp6nlur o mandato; desprendidos ropresenhttvo ; nunca n10guem .pôz isso em dinida. ~ •• ' 
doe co1dados de agenciar me!oe do· vida e lambam para 
dar largas ao direito soberano do povo 011 escolha dos sons O· Sa. SJLVSIIU. D! Mou! :-Quando 'elle existia. 

o Sll. VISCONDE I>E NJTDEnOUT :-••• nem poderia 
pôr, porquo ~esl\ é a verdadeira. dootrinll da conslitair.llo 
oo .se consider~ a lettra o~ o sentido della: Neue lo.ng; 
per1odo decorr1do de me1o aeculo nenhuma du opiniõa1 

representantes, para que poa8a ellectiv11mente eecolber oG 
que lhe merecerem. maior confiança, habilitando tudo e 
aquellea que sito escassos de meios pe~oniarios a exercitar 
o mandato em um palz como o Brasil, em que pelas dilll-
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politicas do Imporia que teem succ6ssivammte dominado., ' ção adequ.ad~ ; se nl!e se reune em ~estilo extraord.inaria, 
inlluido e decididO da direc~lta dos negocios publicos poz e trabalha, tenh·a um aube1d1o ; se coollnúa a, trabalhar .. 
isso em duvida ; nem durantR o primeire imp"rio, nem· depoie da Aossão ordinaria e .eft'•letivamente está em exer
durante a quadra regencial, oem po~terlorm~nte, nunca cicio, tenha sua remuneraçilo » ; isto seria . logico e· 
se poz isso em duvida. Logo, ost• intolligeneia e1tá á coherente, se o n~miltis~e -~ constitui~ão. Mae·qoerer ,que 
prova de bomb~, nl!:•J é -deeprozivel cem'o tê a de aranha, o subsidio e~teja ligado á pala.vra -sessilo é o qna>. não 111 

nem mera subtile~a grammstieal. póde admitlir. Pois e~te nome vãc> tcm·a virtude progo
Mas, senhores, se t~ataes com tanto àesdem esta dou

trina constituiclonal e esta pratica constitante havida no 
paiz, eu ainda ousarei, porque ta.t é miob.'t can,icçiio, 
dizer que a propo~tll labora em ontra incon!titocionali
dade, que não ~ó~e ssr caosideradr.. têa de aranha, ou de 
qualquer modo menosprezada. A incoostitaciooalidade em 
que eUa-labora é ponto e.~oncial I'! dogmatieo da con!ti
tuieão, e não póda em ca~o nenhum eer em these con• 
tesiada. · 

O SR. S!tVBIR! DA MoTT.I. : -V.,m~s a vêr qoal é. 
0 S11. VISCONDE: DE NITRERORT :-.E'· 

art. 179 n. 2. Nenhuma l~i póle deix~r 
em utilidade poblic11. 
'. o'SR. SILVBIRA. DA.,Morn:-Oh I 

a disposição do 
dB ser baseada 

nitora de d'r subsidio, não é o servicD real, não é o tr"!"" 
balho, não é a applicação T Bem s.e vê qae para aqualle1 
qae· entendem qoe o aobsidio é d6vido o as Jessiiel -~xtraor
l!inarias e qne admiUem qoe pGr um simples acto da 
natureza da proposição' qoe se di~cote, põ de-se mandar 
a.brir o tbesonro e pedir ao governo pagamento do .lobal.;. 
dio, o pa8~o está dado e chega-~e tambem e logo áe pro~ 
rogaçi!es de· scuão. 

HiJj,l nó! innovamos para a sessão extraordinaria, e em· 
qualquer ootra saguinte occasillo para &! prorogaciies. Já 
o primeiro passo está dado. · · • 

· Mas, senhores, ieto é um desvio das regra~, quer dieta
das peJa. constituição, qner sempre seguidas pela diutiÍroa 
e ·longnissima pratic~ de meio sccnio, que temos ineon
cusu. Tudo quanto o .nobre seu~ dor, que em oi'timo .Jogar 

O Sa. VISCONDE DB NICrnRRonT:-Sem fomento de otili- ·fall~u,, disse no sentido da. IJI!erer ap~iar ii prestação .pe-
dad~ publica, .não é admissivel uma lei; seria um ab111rdo, eun1arra em remuneração dos ,trabalbos da s~ssiio extraor
seria ama aberração ou o opposto do' que deve ser a lei, .di011:ria.; tudo qu&nto podill ser procerfénte lfgava-se a. 
e e o ooeo ftilslent~r que ~sta propo!iÇiio o ii o é base~ da em c~r.cloir. pela convenicncia e necessidade de se eltat,oir 
utilidade publica. Desafio que se me demonstre qae h a um subsrd1o annual para a folgado\ e decente .snb!ietencia 
utilidade publica neste acto, qae nem t~m a natureza de do representante .{ a. constituição foi . a primeira qae o 
lei reguladora, do norma para constitoir um,ll regra a. determinou), já está aatisfeito. Foi primitivamente -taxado 
seguir, visto como é um acto ephamero e tr .. nsitorio, que o subsidio na :altura daquillo qo~ era conveniente e inaito 
se limita a oma repentina concessão pecuniaria por um adequado ao caracter de representante; e.já eetá ntiefeito 
exercício accidental, IJ!edid~ esta qoe não tem cHtlro elreito .._isto pelo voto desta mesma legisllltora, quando· restaurou 
real, senilo tirar do tbesonro ·III gomas centenas de contos .ao valor real o antigo subsidio e collocou-o na allllra de 
de reis com inconvenientes de muitas ordens, cu mo. e o: .ser uma prestação pecaniaria, bastante para "garaJJtir a 
demonstrarei. . · .decente e folga.da lubeisteaci& durante todo o anuo. 

Senhores,. ainda que oilo sftntissemas con.~trangimento · · E, aenborea, qnudo •e . trah de'· fixar· discrehmen-le 
algum com as ditpo~i~iies da constituição, aiotla qae tra- aquillo que é conveniente para. •e ,dar em re&l'ibuicilo a 
ta asemos, agora regalarm~nte dtl lei do sub~idio qoe deve .um~ alto foncclonario, é mil ter considerar varias· circnm• 
reger na:legislatura seguinte, ainja oesta circomatancia, ea .&taucias, é sempr~ questlto complexa, é neceeurio· medir 
entendo qoe oito era coneniente, nem justo que se admit- .as nece~sidades do individuo que deve eer soccorrido· ou 
tisse a doutrina qae encerra a presente propo:;içilo, isto é,· i attendido com a prestação pecuoiaria, é nece!aario medir 
que se desutorasse o oubsidio da conftlitniçilo, trador- ~~ forças do th~souro, doo de devem sahk o• m6ios pua 
mando-o em uma gratitleaçito qoe veocerão os represeotan-· ; o pag3meoto; é neeessario medir com circoliupecçlio, com 
tes, á: proporção do exerci cio que tiverem 1 u. em sessões . calculo proporcionado to~as as oatra.s prestaçiids feitas a 
ordioarias ou em sessões extr11ordiou1as ou em d1tiereotos cla!lies de ·fonccionr.rioe, porque a justiça dis
proroga~iies de eessiies, porqae ~ubstancialmente uma pro- tribuitiva dese ser altendida e sem.ella se dá ,uoi·, verda
rogaçilo oilo é !enilo uma smão extraordinaria,em eagaida . deiru escandalo, mortificando aquelles q11e .menos. equitati-
6. ordinaria. vamenle forem tratados e concedendo verdadeiro privilegio 

O Sa. SILVBII.I. D! Moru· :-Prorogacão é continuaciio parãa aquelles ~ue forem ,por modo além do .. que .. era .do 
da seseão · nlio é outra seseilo. • • ra~ 0 e oeoeaudade; . . 

' Ora, ae .em nrdade, .a&&enilendo a, tada1'estaa circom-
0 Sa. vrscol'CDE DB NtrnsaonY :-Ora, eis aqui o nobre :stanuias,. nos empenharmos .na. ~eaolnç,ãn .do.'problema

aenador qaerendo estabelecer um syetema todo elle fon- q.na.l o .snbsidio. qae conYftnieo.te e ra.:O!J.1!•lmeote deti~L 
dado, permi~ta-me que diga, em um nome vão. Eu r.eco- ser estalo ido para. dar meios de . decente aubsist.ea.ciA .aos 
nheceria, niio admittiodo, porque seria 11viltar, degradar o ropresent~nteN da D3Çiio 't E .8e nos,O{s. JDaiores primitivà~ 
exerCício do mandato como trabalho assal!riado, o que monte foram bem aviaados, com bom.dilcf•rnimeuto ,0 com 
nilo deve·ser; ea 11.dmiUiria que ee di~se~se: « E' justo ól ~evid~ ci~cum~pecçiio resolveram esse problema l' Ea 
que se dê remuneração aos !Jile trabalham e o ttab~lho cre10 qae nmguem oas.ará 'dizer qae nllo bo.u.ve acerto, 
do repr'laentanle ó um tr!lbalbo como qo~~olquer outro, é que ellea nlio forRm bom nisto. E este juizo foi c~nftrmado 
um trabalho reoinoeravel; portanto, á proporção que tiver na presente legislatura, quando, r:.osta11raodo 0 valor do 
tarefa além da seselio ordinaria, deve ter uma remunera- subsidio, foi b11ecar o exemplo, .o. padrito ,nossa primiU,va 
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Jlxaçlo, lito tonvenieotemente feilll, com tanto_ diacerni- mandato, mostrar~m a maior . independencia, prestaram . 
meato marcada. . verdadeiros serviço~, foraru dignas di\ confiança do ·povo, 

E note,.e que a assembléa geral linba reconhecido a . qu~ acertadamente· nelliu depositou a soa confian~a. Não 
necessidades de taxar o seu proprio subsidio,_ porque bavi~ roi por effeito d~ incompatibilidades, que não existiam, nem 
alba lacuna que tínb·a de ser sapprida; não havia lei a por terem av~nlajad.o aabsidio, oa accre!centadas gratifi
este respéilo, e como erl\ indi~pensavel que b~avasPe, cações que nunca. perceberam, nem jámais antori~arAm, 
tratou do. confeccionai-a. Se ror buscar 11 primitivamente qua serviram dignamente â r•atria e tanto se recommen-
marcado, é porque entendeu que era aquillo qme devia ser d~m. · 
estatuido, confirmado, eu tentado, e ella eatá subsistindo. Em am p~iz como o nosao, em que o nobre seB&dor rGeo· 
Ora, as eircomstanciaa de· b& tres annos, de 1873 parf obece aa condiç!ios proprias e natnraes que o caracteri!am, 
eá, nll:o variaram; aqoillo qoe era neeeeurio, qne era bom, onde todo é defeclivo, e longe do trab&lbo, e o capital 
qa~ era coneniente, que era ace~tado no anno de 1873, estarem organhadoe, faltam, ·n: Corlana pobliea o à privada 
continua a ser no. aono em qm~ e~hmos, 011. actualidade. não representa o. papel que a'gom dia, como na lagl11terra, 

Co.mo, portanto, ·variar dis1o ? como. não reconheeor ba de represenb.r ; a instrucção ê Calh!, é qaasi qoe cir7: · 
que esse sub!idio dâ os meioa· necesaarios, objecto de qoe éomscriptll. a algom&! classes; a pooca. oo nenbon:u: atten
Uto escosadamente -ae empenhava o nobre senador. pari\ ção do gorai d& popalaçlln · ao andamento dos nego cios . 
convencer-nos, qu.ando é qu.estll:o decidida, e vigeole pro- pnblicoe, é bem de ver que a escolbll dos representante; 
'tidencia ? que importll eue eccrescimo ilinovador da não póde ser feita, como na lnglaterr.a, _recabindo nas 
medida em diacussão '! qite importa senão um admioicolo classes bem diversas das qae no gerei constituem o pjlrla
ao subsidio estataido ? será esse o condão m•gico, iovo- menta íngl~z. As p_raticaa a que allndio o nobre senador, 
cado e preconiaado pelo .nobre. senador, que levantará 11 ·as ussnças inglezas que trouxe, como pretendendo com ~nas . 
devida altora acamara dos deputados dando-lhe o vigoP, ' fazer am parallalo, moatram logicamente, e o nobre senador 
a virtude que S. Ex. lbe deseja? Tal não se podo com o mostrava, a designaldade das circuaietancias; por cou
!etiedade sustentar ; e se ea ousasse acoimar demelbaota seqaencia ~erviam p~u. dedazir conclosões muito iliffe
coaaideração de têa de ~unhil, enleado qae o nobre so- rentes do que pretendia inculcar. E~8as pr~ticas do mait11 
nador oao tinha de qae se qmeixar. O mero e accidental dinheiro qaa custavam as eleições na Inglaterra,. q11e tal 
accreacimoqao se traduz em mesquinha quantia, constitue para se fazer eleger gastava 50 a 100:000$; qne grandes 
patrimooio de vigor, esse Cilbedal precioso de indepéudencia homens eminentes pelit. sciencia, pela aureola gloriem do 
e dignidade do Jegidador ' · s11ber, apresontan·do-s•l para ser eleitos e nll:o querendo 

o Sr. SÚ.VEI!U Di MoTT.l :-.Tambem nll:o disse isto. g<~star d' se~ on'. não tendo, imponham &OS seu~ c_ommit-
. · tente~ a ob TJga~ão onerosa de gastar sommas 1mmeosas; 

O Sr. VJSCOIIDE DE NJTDEaonY:-Não pó de dahi vir, nem não silo pua ser trazidas,· Mm posl!\s como exemplo 
o nobre senador o podia oa devia dizer, porque teria cabido 1 oest~ terra americana, nesta torra do Bra!il. Nós temos· 

. em contradicção, quando de p&uagem !ostentava que. oro paseado cuja restauração ·em sua pur~za primitiva 
conhPcia m•itoa ricos que nil.o tioha01 essa dignidade, essa almejamos ; tivemos as elei~ões mai! para!, a verdadeira 
indep,end!!DCia, e bem deduzia qae não era o dinheiro que expressão do voto popular, em que nunca se (~lloa flm 
dua &aes qualidades. O qoe admira ·é que o nobre senador, dinheiro se não com iodigna91io, !O não· como crime qne 
ra~endo esta observaç!o, oilo a estendesse, n:to· a geoera~ devia: ser· punido e reprimido, ~anão eomo. razão para ~er 
lbaaae em &o dos os senti doe, e, considerando a queatio da annollada qua!qmer elei~ã~ qme fosse acoimad& de tal 
dignidade e independeocia da camara, não a aceitasse · naJ vicio. 
verdadeira razll:o, comettendo . a injustiça de apre~~ental-a 
destituída desses· dona e cabindo em contradicção, por- O Sr. SJLVJÚlli El,\ MoTTA dá am apute. 
quanto,· ora se Oltentna· o seu campeão qu.all'do advogava O Sa. VHC·JNDB DE NrTDllftonY:- A Inglaterra é a ln-. 
a medida, entendendo ser ells a demanda de honra· da glaterra e o. Brasil é o Brasil. A este respeito não a de
camara e o condão da sua dignidade e o meio adoptado v!Hlloe invejar; aa circum~ta.ucias tão diversas daquel!e 
•para a nigorar; ora 1e conetitaia o mata severo coos3r, paiz, no . desenvolviment!l da fortanli., oa sustentação de 
a panha de ra,lros,. negava-lhe toda a virtude, fortalezs grandes privilogios'que pesam sobr6o.povoapar da liberdad~ 
e até a mes:na exislencia. que lhe é arLorgada, ne~sas prerogativas dos senbliree. do 

o nobre senador nilo devia desconhecer e. causa ou solo .exclu~ivamente, .qoe determinam toda isso, não lemus 
grande prinéipio qae dá vigor e força ás ce.maral dos de- qae invejai-as. A nossa terra não é p~>trimunio 'privativo 
pulados, E' a jasta confiança do povo na escolha dos eeuil de classe privilegiada; é uma extensão immonsa que clam11 
mandatarioa, é a esclarecida e moraliaada escolha de bo- braços qaa Tenham se constituir seus donos e propriet:l· 
mens dignos dessa confiança e que a retribuem. • • • rios. Os sentimentos do povo brasileiro dão pmra que 

O Sa. SJi.VBift.4 111 MoTU :-Se 0 paiz oito póie fazer muito expontaneamente, .com discernimento proprio, de 
· livre ürbitrio, sem o engodo do· diobeirl),' f.1ça .a eleição 18&0.... . d . · · esco1madm e taes vic1os. 

O Sa. VJSCOIIDE DE NITHRftOBY :-, .'. e nilo absolutas · · 
inco~a~patibllidades, por.que se s. Ex. lauçasse ama vieta O Sa. SILVEIRA DA. III o TU : - Poh não I Nilo se falia 
retrospectiva por esua camaras que passaram, em que de dinheiro, mas ·ralla-~e em subdel~gados e são elles qae 
predominava a classo dos empregados, especialmente razem ns eloiçõas • 
esses que foram tilo maltrat11.doe.pelo nobre senador, os O Sa. vJscorw·B DR NJTHRIIOnY :--Por issu devemo-nos 
magistrados, veria que ellae estiveram Ull altorll do seu eo(orçar por nma lei eleitoral b~staata para g~ranlir 6 
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· liyrar o volante de coacções de toda a especie: essa pe- v ar a esse respeito, de .qae e a ailo correspondo á respon• 
cuniaria não é loleravel nem descolpavel, mas emfim sabilidade m:1r1>l do~ amigos da camara dos Srs. deputa~ 
lel'!pr~ é um 'preito do homenagem preetado a qaem tem · do~, é qae me toei\ fazer am protesto e ama formal decla• ' 
o dlre1lo do voto, embora seja indigoameole reconhec!du ração, Inalo mais qas o orgito de pablícidade de um par
por aqaelle qae vae corromper i mas a coacção da força, ; tido politico dand11 no Heu jornal de boatam .ootici11 dos 
du ameaça e da violeócia, é o maior nltenlado, que com- trabalho9 do senado, pô~ orn minha 'boc.\ 115 exprllssões 
pr~ repellir por todos os modos. qne escapara:n ao nobre senador pela BahiR ••• 
~Mu,. Sr. presidente, eu me tenho desviado do pon.to o o s". n!n!o DB CoTBGrPIII:-!poiado.· . 
que ·de:v1a ir para, com certo systema, responder aos nobr11~ 
Benadore~. Tendo paeeada a tratar do diacnrso do nobre O S11. vrscoNDB Dli: NrruBROIIY:-•••• e traneluz o es~ 
senador por· Goyaz, oilo completei a minha reGposta ao pirito hostil,maligoo de ma.guar-me como aos me11s amigos 
nobre arD:~.dor que primeiro tomou a palavra na ultima d!\ camarr. do~ deputado~. Eu já o dia4e, Sr. presidente, 
aessã:o,. apoz da mim. Já mo rereri a alguns topicos i já o repito : cumpro o dev~r do sustentar a minha con•icçii:o 
mostrei que nii:o .,forcei o sentido dos :lrligos da coosti- A osforQar-rne por aquillo que entendo é conveniente, 
taiçilo i já. restabeleci o verdadeiro sentido em que mo· adequado e ju~to.Qunnto ao ll!oompto da presente propost~ • 
enouociei qaanto áquillo quo entendi que era o subsidio tenho etll mui!~ alteoção ~> camara dos Srs. ddputadus e. 
determinado pela coostitaiçilo do Estada. S. Ex., porém, Caço de soa dJgnidnde e do caracter dos seus honrados 
nas observações que entendeu dirigir-me em r~spo~ta, s.i- mer::~broa um ja~:o e merec:ido conr.eito de qae elle~ não 
guodo minha -Jombranca, fez uma que me pareceu M~r podem fazor disto qnestãn de dignidade, estão acima deite 
aceita COm annaencia explicita por aJgUDS dos 'oobreM se- m~Sqainbo io'lerCSS~, qaa pódo representar a prOpo~l!ij qae 
natlores, e é que tanto o .!ubsidio não se lig:•v~t o6cea~a- , mesmo do facto segundo ns. circumstancias com que foi 
ria mente á ~essão aonua, que, no .caso de di.~solucão, Linha. votada asta propo~t6, nem se. pó de dizer que foose necas
havido doas sabsidioa por daao sGssõos ce!eb;adas no Hrir.manto a ju1t1.1 decisão da mnio.ria ·da caruara. Sabe
mosm!l anilo. se que numo;o minguado, mui:D escasso de de;Jntados 

Ora, Sr. pro~ideo!e, não creio t{Ue o nobre sanador toruou p~rte. nesta vr>tilgão e por iosigoificanta mainria 
.tiz.eBse bS~a observa91Io com a COll!cienciR de um argn- fui eJJa dae1dida. Sa tHdOH Mtivessem preeentes, e 
meu to vafio~o qae resol fia a qilestiío. S. Ex. é mai'o cow toda aUen9ito fcs~e decidido esse negocio, outro 
perapipaz e ubedor para ·por tal modo entender u qne as,iüJ bam ·div~rdo 1alvBz fo~He· o resuflado. El!l tod11 o. 
exprimiu, quaudo ba ~m .tal observação contrapro·duc~ncir. · cas(l1 a camaril dos deputado! está acima de qualquer 
p&ra. o caso. o~ düUS subsídios paf:os no mesmo ao no, maf. . insinuação e <lesAr qne por ventara po!S_!l derivar-se de 
por duas 'sessões aunaas, por aqucll11 qae é eupprida e urna decisão qae o sen~~odo em· sua sabed11ria entenda de- · 
deixou de ler Jogar no nuno anterior e pel~ qae ordJna- ver dar a esse resvoito. E eu entendo qu~. lambem corres
riamente cabe no méemo anno, são ambos sabsidio8 pondo pela lliioha. pal'lll, como o nobre senador pel;~ sua, 
Jigndo~, cada um á se~são annua. E se• do um lado á r6sponst.bifidada moral que tenho corno co-religionario 
p-.rece que lia ahi ama · ~erog!Ção de principio, vi!lo ·polilico dos honrado! membros d~ maioria da camara d011 
qu~ no anoo em qa~ nao hoa'l'e ses~ão annua lambem Sr~. deputados, fazendo a oppos1çilo qua faço a este pro
nàiJ houve deputação, portanto não bavfa que pagar j:•cto, porque entendo qae Dilo é justa nem conveniente, 
snbsidio e oãa se devia accumolar o subsidio em um só nem adequada' nem acertada a disposição ~a _medida em; -
anno. Por outro lado ha uma considernção que re·~pnnde discuuão. 
victorio~amente: é quB na ordem estabeJecid11 teve-se prin- Sr. presidente,. já disso, estóu' conveucido do que não 
elpalmente em muita alleação o subsidio de senador, e o ba razão de utilidade pablica que dê força de lei a esta · 
senador, lendo o direito ao snb!idio do anno em que não proposta; não ha. Existe am subsidio bastaate. e o neces
bouve sessão o vindo duplamente de3elnpenhar a tarefa de snrio que, segando a constituição, deviam perceberosrepre
s~u m&nd~>lo ~m am só a,.no, recebo n'elfo cunjnnctamente 8eDtiL'Iltes do paiz. Esta medida não é propriamente uma 
o 80bsidio qne deixara do recober no anno anterior. Em lei, mas am acto accidental, determinando aqaillo que oii:o 
todo o caso ó fórn de duvida qna a condição da eonsti- me. parece conveniente, e qne não póde eer determinado, 
luiçao do .$ubsidio ser pago durante a sessão aonual ou senão com preterição dos princípios da cooatituiçll:o e com 
ordmktitl é sali&feitQ, embora accidentalmente a sessão não verdadeira contradi~ão da pratica constante, que nunca 
fo~se celebrada dentro do anuo respectivo, porque não foi e uunca foi alterada e deve ser sustentada. Longa da haver 
pos~ivel, olla o ó parR o supprimento. dessa falta. Vota-se utilidade publicA, Sr. presidente, considero que ha gravis-
a lei do orçamento, qae é a lei principal do respectivo anno, eimos pr~juizos e damno á causa pnh!ic:;. a muíloe res-
BOb cuja inscripção fica encorporada a nosea Jegislaclio. peitos. 

S. Ex. fez uma referencia e sem duvida alga" ma a · Principiarei por ama observaçll:o, com que re1pondo 
fez il. seu modo com toda a conveoiencla, e não teria quo lambem ao nobre senador por Goyaz em uma coosidera~iio 
notar se della não ec poddsse talvez derivar algama má in· em que muito insistiu, dizendo que o senado Dilo tinha 
terpretação ou snspeitn, qao porventura asS\Jme no ospi· o direito de ter actividade neste negocio, todo elle· devia 
nto d~ qualquer a moo· respeito. S. Ex., ao findar o se o pezar sobrb a reeponeabiiidade da 'camara dos Srs. deputa
di~coleo, dilltie que sastentava aqucliD. opinião em attcncilo dos, porque era ella qae i~iciava e ta:r11va o subsidio para 
á redpoosabilidade moral qao lia h a com os seus amigos e i e nós niio, tinham os eena:o o mesmo subsidio augmentado 
d11 camara. dos deputados. Já dieeo . qne oito tenho nad11 com mais metade. Esta. proposiçlto do nobre senador, que 
qu11n1o a edta obeervaçlto no qae se refere á pessoa de elle póde explicar por aen aystema de radicalismo, é um 
S. Ex.; mas, quanto 11 mirn1 a eusroita que alsuem podoria. altentado contra os dirail<>s do ·.senado, contra.o~ prioci-
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Não é ~ó i H to, Si:. presidente ; estn eriee commercial, 
e.sto abalo po·r q'.le está p~esando " paiz peia miogoa de 
capitaes não é 11ioda sentida ?. O theeonro não ee tem 
vi:- te. na. necllssidatl!l d~ acodir com grandes empr~stimos; 
mrogoando os escassos recursos de t}oe dispõe ? Não DO 

acha ~gora chegado ao mez de aperto, em que te'm de pll
gar o dividendo das apolices da dividr. publica, e quando· 
o the~ooro já esgotado de tantas despeza~ terá de recorrer 
á (,peraç1ie~ de credito para· acodir a tão rirgentee des- . 
pezas 't . . · · · · 

Mas isto não é todo. O que é mais e sobretudo affiic
·tivo, ó o estr..do da nossa Ja'voors, a crise r.netlonha que 
ooH ameaça com a miogon. do trabalho !lscravo que vae 
succ .. ssivaroeote esca~feando, até absolotament& faltar, sem 
sobstiloição badante. 

O Sa. FIGUEIRA DE MELLO :-loto é ...ardade. 

pioe da constitui~ão e contra o regimen ad~ptado e pra
ticado no Brasil. O senado é coopel·ador d~ let de qualquer 
aesumpto e é mdispensavela soa activa d~liberação e voto 
para a~opção de qu&lqaer; .neste assompto, porém, so é 
pon~ivel aa~im oeprimir~me, di~ei que sobe de ponto a neees
aidade da activa e efficaz inlerveucão do eesado, perdOe-mo 
o nobre ·senador pelo. B~hi:>, a· qu"em" lambem respondo, se 
vô nisto uma darogação dt> que ha pouco observei de acei
tar a r~~poosabilid~de moral do voto da maioria di\ Cltmara. 
dos depota"doe. A. minb • obaervação:é e•ta, Sr·. presidente: 
em assowpto deata natureza, um . acto !egisl~tivo conce
dendo uma gratilleaçiio ao~ re!Jr~~entanles d"' na_ção com o 
vnto da camora dos deputadal!o~ e d.o ser:ado é Imp~nenle, 
oito póde deixar de ser s11ncciooildo. So é certo que so 
deve pr~sumir, quR para um. acto legislativo da ~;~atareza 
da presente proposta é como qne furçad1~ a sancçiio impe
rial. desde que snba ~pt~i11dO pelo duplo voto da assem

,bléa geral legielatiu, cnbe ao een~do, corporação inter- O S11. VISCONDE. DE NrTnBROHY :-Isto, que mereceu ser 
mediaria entre a CorOa o a Cü.mara. re~goardr.l-a de sem6- .um dos priocip•es topico8 da falia da abertura, oão é para 
Ihant6. imposição,' ee ha razão vaHoea par11 não ser adup- sobretudo impre~sionar-noe, e nos levar á mais rigorosa 
tada a medida. E uo pre~en.te caso tanto maior 6 tremen- ecoDomia, envidt~ndo todos os esforços. 6 applica.n.~o todos 
da será a responsabilidade. de adoptar e~ ta medida pro- os recursos para acudir a noesa industria por excellencia, 
posta ti encaminhai~~< á Cor6a, quanto é ce1to que todas a. fonte da prodoccão? E como ·o execnt~r sem moitas 
as raz1iee, de fa~to e de direito, são para qne oão seja aceit~ despeza.s quo com :.!lotru~ tantos avançoe é mister fazer ; 
e impost~ á UJICção imperial. E tanto mais cabe ao senado, e como decretai-as e efi'ectoal-1u sem ainda aggravar o 
porque é um corpo conservador, e qoo em tal a~sompto Jreso de impo~toB qoe já eobreearregam os con.tribnintes? 
tem um voto de qoalid&de, qn~>.nto á ionovação da pratica E' 1•deqoado que com eftte exemplo exijamos dos nossos 
que achou firmada. 0 pc~!pr.J d() Geuad~ ~ tem c~nst~nte- coostituiotes o sacriticio de consideravel parte da soa 
mente· mantido e·. so~tentado : todo~ nós de '!ouga d~t• rllnda, !!,o frncto de a.;dno trabalho ? •· 
temos tido assento ou nqoi ou na c~roara dus d~pota.dos, o' Ss •• SILVIl!B.I. u MoTu:-lsto' é verdade, e ~ara d&r 
e de feito proprio dem0s con~tu:te testemunb<> do act'rto aos milh1i8B ao~ ricos. 
de uma ord~Ui ce cousas qne não podemo~ boje demolir · 
sem a wnis eslranbavel incohercHJcia e. ven.l?.deira con- O SR. VISCONDK DE NrTU!lnonY:- E cemo, senhores, em 

tão climatericlla circnmst&ncias, a hracos com ama crise com
tradiccão. Com que rozão hoje havemos, já uào digo ius- ~r~erci~l e indomial, ua previsão de Óma mais medonha da 
tificar; porém cxplicnr a postergacão de um11 pr~>tica :.no- . . . . 
d I 

·d 
1 

. · d · ·( · ·• . r'd• lr.vo.ura, onrca fonte da renda publica; com aenas appre· e a. a pe Q8 preceitos í< co~str.uJÇiLo e :moprll ~egu ~ h •· 11 d t d· à · · 
sem discrep~or.ia por todo~ os matizt>H d6 opinião publica? 

1 
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. . . . prev<;o o a necess1 a e e gran e& espeza~;. e qaan o J 
Como boje havemos de ~erogal-~, se l~oge do bD.ver ~obre o thosouro pvsa cxtraordinal'io gravame; no goso 

qualquer razão qae d~termrue, ao ccntrano, Sr. presr- du · um Sllbeidio aogwentado ma~mo nesta !egtslatJtra e 
· dent~, todae ~~~ razões sao pa.ra que M mantenha? bastaule para occorrer a todas as despezas de nma 

As circomstancias financeiras do paiz exigem a maior decenttl subai~1encia, h a. vemos nós o.e represenleotes de 
economia,porqae· os sbldos do orçamf1nto teeiu desappare- dar este exemplo de racil sobrecarga dli despêza publica ?I 
cido com te.manha11 .despeza& coin aprestos bellicos q11e o O Sft. SJLVEI~A DA Mon~ :-Mã"os exemplos deram 
guverno ee viu oa neceseidad~ de razBr, com o que muito ol! eenborcs ha poucos dias. . 
mingoaram 05 recursos do tbllSOoro. 0 Sa. VISCONDR DE NITHEROHY :- Não o fàreiOOS

1 

E por vento11r. •~s circum~taocia• qu~ as determinaram· Sr. ltre~sidente, som. desattsnaer á q11edito pe~lo lado mais 
estão mudificadas? Hoje podemos coot\r que hes dt~~pe- grh.ve, qae tanto chama a aUeoçã~ publica e d~•perta a 
zaB .oão tenham mais inr.r6meoto ? sensibilrdade de toda a população, que deve esperar dos 

0 Sr. SrLVEIRA Di 1\!oTu:-Nãll. sens re!lreseotlintes exemplos de patriotica.. abnegação, 
_ assim como .lodo solicitnde c zelo pela caou publica. E 

O Sr. VISCONDE DE NrTmmor: -Nós (IOtrPs que co~ por certo não pó de d~ixar de ser mal visto este pro
nbecemoe as circ&m~llincias . actua c~ em .que se acha o jecto qnc, com qoaoto na cifrli que immediatamente 
Brasil, podemo8 e~tar·tranqoil!oa de que a~ nos~a~ reJ,,ç1ies desigce oão estenda a despoz, alem talvez de uns quatro
com o estraogeiro são tn•cquillisadora~, e resal'i'am-nos :centos contos, mas como um indice, como um revel&dõr é 

'de qualquer. apprebeoHilu de ·novos ~a.criticios p6cUninrioa iormenso e ameaça fatal Je~envolvimento qae, entendo, será 
qoe pone·ntura eej~m n~coesarios para que alija sempre certo e inf11llivol, ao menos p:Heco determinado pela na-
so!lentada a honra e dignidade nacional 'f Nilo falt11 (Jers- tureza das co11sas. . 
picacia nos honrados membros desta 11ngust:; camara para Senhores, pRssaodo a pro poeta, ella é de ·o~toreu a nb. 
bem reconhecerem quanto .nind11 por este l11do são mclin- poller deixar de ser sanccionada e o será ficando· toda a 
drosas aa .circoms~ancias· da qtl~dra. actu11l, . e quanto .,.responsabilidado aos represent11nÍes do pai~, mu lambem· 
compre mouo e motto ponpar os dtnherros pabltcos. o governo, que vem a p11rtfcipar do acto e que o tem de 
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executar, recebe um exemplo .tremendo de con!eqo6ncias 
qu! sorllo de!utro!is~Jroas. Como r~sietirá elle lambem 
aos reqoerimen tos e geral nociedade de tantos Cancciooarios 
publicos qae exigirão e aohelam por acc'rescimo de venci-

. meato ?• E tBivez cr.rn melhor foodameo!o do qoa nquelle 
qr<e é assigoado p&ra esta propo~jção, porque em6m o 
eubsidio qa~ temos é bastanta, oingaem o ;;óde co.ntradizer 
Attcodeodo-se ás forças do t!Jesourn e a uma justa pro
porção do toclos os Vt:ncimentos de empreg~dos publico~, 
especblmente dos'proprics ministros da CorOa, ~ste subsi
dio é baetante, dá folgada e decente snbsistencia aos repre
sentantes, 4•bilita aos mais pobres a poderem ser boor11dos 
cvm o mnõdato e a virem exercei-o; m~s, c.m diversa& clas· 
ses de emprrgados poblicos, moita~ exietem que relam~nte 
eoffrem vexames, 11 mingua de meios lhe! é mnito sen~ivel e 
v~xatoria ; e, ne o exemplo é dado nesta altura, senhore~,· 
como eetra.nbar qno elle c~le e.té á. ultima camada? E pocle· 
rã convenientemente 11 aseembléa. gerallP.gislativa, isto é, ~e 
repreeeot.•ntes da nação, cxprobrar ao governo qoaeeqaer 
dieperd!cio~ 11m conceder gratificações I' Poderá ella mesma 
re!istir a qaalquor. pr~tençiio dJl aogmento· do vencimento~ 

·para a~ o'ntras cla,se' c:om este exemplo proprio qne den ? 
Nilo constitue elle uma força. propnlsor11, que animará o 
govBroo 11 praticar oo seu tnoto ACtoe adequados, e a 
mesma aseemblóa generalienl-os 't I 

O Sft. SILVRiftA DA .llfoTT.I. : - Elle não precisa destes 
estimn!os. · · 

oagocio de muito alcance, . niio pó de ser reputado ·mera 
formalidade, o por iuo ouso propor o adiamento som.ente 
até a primeira sessão. em que estiver presente o Sr. minis
tro doa negocios tostraogeir11s. Não se pó de approvAr uma 
oegociaç!o diplom~tica sem estar presente o respectivo 
ministro, JIOrque quatque~ oba6rv•çllo qnl! tenhamos de 
fllzer, e talvez tu tenha de fazer "lgon:~. seria deslocada. 

Foi lido, apohd·'• posto em diecoesão e approndo· o 
seguinte • 

Beguerime11to · 

Requeiro o adiamento até a seesii~ seguinte, ~alando. 
~reseote o Sr. ministro da estrangoiros.-;-8. R.-Silv~ira 
da Moita. 

LICEl'IÇ..I. 

Entrou em 2• diecoa~ã.n e- foi approva.da para pass~r 
á 3• a propGsição dà cam~r., dos d~pnt~d~s o. li!S do' 
me~mo no o o, concedendo licença ao co'rooel Agustioho 
M111ia Piqnet. 

A requerimento verbal do Sr. 1• secretario foi di;pco-' 
!ado o ioter.sticio. 

s~guin-ee em 2• dlecassão· a proposição da mesm3 Cll

man. e do mesmo anoo, concedendo licença M bacb11rel 
José da Costa Machado Jnoior. 

O Sn: VJSCONilE ns N1rnEnonY :-Moralmente ~oremos O Sr. FJguetra.de llello :-Sr. presidente, 
autoridll~P, forç&, decisão pnra rcprehender 0 governo 1 E eo eutendo que nri matei'Ía sojeitll' deve-se adoptar com 
não 5ão cooseqnenciae estas que 86 deduzem de nma om~ modí6•:a~ão o parMrr d3 illustre commieeão dfl pcn

' medida nn apparencia tão pequena, e em sens re!nltados ~ões e ordBnado~, q~e emsoda a proposição vinda da ca-
fataii4simos ?' • roam dos Sr!. depu~ado~, P.Üm de qn•, em ve~· de ea COI!• 

Sr. presidente, considere !)Or qualquer lado esta questão,·. cedo~ .todos os vencimentos a 6Ste empregado, que me 
diz-me a consciencia qne cu oilo subscreva a medida de · cons,l!. ncbar-~e gravemente doente e os.d_ocomentos o 
qu.e 86 trata. . : compronm, nilo ·se conc6d.a o ordenado ~Impleem~ote. 

. No parecer em separ11do do Jllo.etro membro da comm1eeão 

O Sr. .ZacarJat~~~ prononcion um 
poblicaremoe no, Appendice. 

o Sr. Vi~ira d11 Silva, ee cn"cede a licen!ta com todo~ os discurso, qne vendmentos do cargo, conlo~me foi redigida a proposi~itQ 

Findo o debato e posta a votos, foi approvada para pas
l!ar a 3• discussão. 

viad~ da camara dos Sre. de?nt~doe. 

O Sil. Cftuz MACDADO pfldiu vcrbalm6nle 
intersticio o assim se venceu. 

Entenden~o r a qoo não· aevo o SOD3do adoptar a pro
pcsiçito vinda da outra cam.,ra, a qae aonoiu o ·membro 

a dispensa do d. d r ver gente a r.o:nmissiio, não julgo tambe1 .. que den e~r 

PENSÃO 

En~ron ém 3• discnssiln e foi approvada. para ser diri
gida á s&ocção imperial 11 pr•>posiçilo o. 1 do corrente anoo, 
approvando a pensão cooc~dida á marqneza de Sapnc11hy. 

Npprovada tal qual a emenda da commiullo. O senado 
neetn parte deve tom ar a resolação, que já a ,J optou em · 
outras occuilles, quando tem tratado de empregados se
melhante!. 

L~mbro CDmo exemph o qae ee r~~olvea aqoi o aono 
proximo pas~ado a respeito da licença do goarda mór da 
alfhntlegn de Peronmboco, Loi~ de Carvalho PAes de Aa-

LIAIITBS BNTR.B o nnuiL B 0 PBRU' drade, qoe .fôi dada com o ordeMd'! e uma parte ·das 
Segui.o-se cm 3• discussãD a proposição da mesma. porcentagrns, on nnt~s r.om dous terços do~ seos reepe

camnrll n. 23 do mesmo anno, approvaodo 0 Acco·rdo ce- ctivoe vencimentos. Não posso apreseotar a.propoeiçlto qne 
Jebrado entro 0 Jmperio e 0 Perú. passou na ca~a, e que foi saoccionl!.da, p~rqoc até agora 

ainda não se acha imprcMa toda a collecção das leis, 
O 8ft. Sn.VEIRA DA MoTT.I. (pela ordem) :-Entendo decretos do poder 'l decisõ~s ministeriacs de 1874, que, 

qne o ecoado r.ão davA tom,11r ama deliber~çilo 11.reepeito negando me parece devia ter sido p'oblicnda logo nos 
d~~te accôrdo com.~ R~publica.do.'Perú sem estar pres.ente primoiros di&s do c~rreote anno, pois oito ba pua.es.111. 
algum dos. Srs. m1mst_ros o prlnclpal~ento o Sr. ministro< f11h11 outro motivo senlie o descuido da typogr3pbia oacio
dos negoc;os estraogmros. Qaalqn~r obJecção que por ven- nol oo dM secretarias de Eshdo, deixando de mnudar 
tora ee lev11nle contr11 eose acto d1plomatrco, olio poderia. para. alli cs actos que forAm naqoelle IIDDo expodidoa 
ler Jogar na ausencia completa dos Srs. míni8troe. E' um pelo gnorno. 

,; 
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I 
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Toraaa·do, porém, á ma teria em diacaeeilo, affirmo, nda a em ·a emeada da illaltre commissmo, ·para. qae a 
alto ha dU'fid11. nenhuma, que ao guarda-mór da alfandeg~t. licença seja ( d11.da só mente com .ordenado; por severa de 
de Peraamhaco, Laiz de Carvalho Paea de Andrade, não maia, nem tambem a propo8içiio da camara doa depu
ao• CJncodea · licença com todoa oa nncimeotos, como lados, a qae ano aio o nobre senador pela pro•incia do 
resan a propoalçlto da camara doa Sra. deputados, e, por~ Muanhlto, de qae a licença (oaae dada com to doa oa 
tanto, como a. jaetiça diatribuitiY& den ser igual para veccimentoa i ea quero eegnlr am meio termo qae me pa
todo• e não den hanr entre nó! exc~pçO:o dP peasoas.aiio rece maito jo!&o, maito conveaiente, ita media luti11illlu1 
pouo concordar que se dê ao empregado de qae se trata, ibi:, i11ter utranque telle i qae. o qae o senado tome a 
por maia yalioaoa qae sejam o~ silos serviço•, por mais respeito de1te empregado da alraadega .do Maranhllo a 
recoahecida qne seja a saa falta àe meioft, nem meao~ mesma resolaça:o·, qae já tomou a respeito de um outro da 
nem maia var tageoa do qae '"' deu· a am ontro da mesma mesma classe perteoeeol~ ~ provincia de Pe; nambuco. 

·natureza, ·lambem empregado fiscal. · · · Por esta maneira, se hou'l'er alguma emenda, l'Otarei por 
O nobre aeoador sigaatario do parecer em s~parado e lia. 

appellou para .oa exemplos do senado i mas, quando ee 1 0 Sr. LBJTÃo D! Cul'lu.l : _A licenca concedida ao 
trata de exemploa para fondamenl4r td oa tal llcto, 08 .• Sr Pnes de Andrade foi com doas tercoa· dos venci meatos. 
mais recentes são aqaelles que dnqm ser adoptados, por- • 
qaé devem parecer-aos o resultado de maior retlexiio e O Sr. FrauBuiA DB Msr.Lo: -Diz· me aqui o meu 
experieocia •. Eu, qae. estive crymo 11ecretario da m~aa do"- collega, m"mbro ·.da. commiaeilo, o Sr: Leitllo da Canba, · 
rante todo ·&nno de 1873, e que estou no senado desde qae a liceaca dada ao Sr. Loiz·de Carvalho Paee de An-
1'870, posso dizer. que o senado sempre adoptou 0 prin- dra:le foi. ~om d?na terço8 doa venci meato~ i poia bem; 
r.ip!o de qae ao empregado publico qae pedia licença ailo aaga~o arada ~aiS do Cacto allegado por mrm, voa olre
le podia coaceder senão o ordenado, porque a gratillcação recer. li propoarçlto em dtacaesilo emeada em sentido 
era para o trabaluo, pro labore, am meio de animal-o ao · identrco. 
trabalho, e auim, logo qae não . existia o trabalho, elle Tenho dito. 
perdia o direito á gratiflcaçio. • • . F~i lida, apoiada e posta'em diacanã'o coajuact"monte 

·O Sa. 8JLVIJR.L· Dl MoTU :-E. mailo maia áa por- a seguinte 
ceatageoe.. . · 

o s •. FIGUBtii.Í. DB MJLLO:-•.• e muito maia !e por
eent~geoti, como di:r o nobre senador por Goya;r.. 

Perianto, me parece que devemos seguir agorll os 
exemplos . que te.moa seguido em dilrereotAs tempos, dando 
somente aos empregado8 licenciados aens ordenados 11 

eomeate por eqaid&de algum ~encimento mais nos casos 
de que se trata agora, isto .é, em. ralação a'os empregados 
da a1f11adega, enjoa vencimentos na BU\ maior parte constam· 

. tle limitado ordenado, de gratifica~Ges e de porcentagens. 
Mas dar-lhes todos os vencimentos qoe elles gaabam, é o 
qae entendo qae alto devemos conceder, não tió em. bern da 
economia doa dinheiros pablicos, como para aaste41tarmos 
sempre a igualdade da jaetiça distribuitiYa, qae deve 
guiar-no• em todos oa nossos actos. 

Senbore~, lenho oJuerudo de certos tempo~ a eeta 
·parle qae o~ pedidos de Jiceoç&s se renovam, ~e mul
tiplicam todos oa anoos no E!tado e qae, se aóa oito 
p.nzermoe algum obatacalo á aaa coacesaão, ellaa bão de 
vir-nos aqui tomar todo tempo, qae devemos dedicar a Df.

gocioe mais importantes; du meen:Jo modo que aos to-: 
manm o tempo essas immeosas resoloçiies 8obre Joterian, 
e)ses ianameroa reiJtlerimentos de estudantes podindo per
misallo para fazerem os seus act~.~.nas facald11des 8operio
re,, a cujas aalaa tinham a~sistido como oa•iate~, indepen
dente de tal oa tal preparatoriu , e reqnerimentos que 
o senado &caba de reprovar em doas occa8iiiea muito im
portantes e com o que julgu que fez nm grande' serviço ao 
publico. 

T11nto o pedido dessas loterias 01io · tinha razlto ne
ahuma de aer, assim como ,.não tioh,m es~M mnflog 
requerimeatoa dos estudantes para obterem dispensa de 
exames pr11paratorios com projoir.n de saber que elles de
viam ·apresentar, e com 'fiolaç!o das leia qne oxigiam 
IAes examea. Portanto, entende que alio d~ve eer appro-

Em111da 

Em vez de todos os seus 'veoeimenlo!, dlga-,e :-com 
doas terços d'l eeas veacimealos.-Figualra ds Mello. 

o Sr. VIeira da Sllwa:- Sr. J!reaidente, 
membro relator . da commiesilo de pensões e ordenados, 
tenho neceseidade de jtlatiflcar o ·mea voto, prolerido em 
separado na proposiçllo qae se discate. Laméoto. qae a 
hora esteja lilo adiantada e qae apeaaa·'1enba uns 16 mi-
natos. · 

Niio 'só nesta proposição, como em. outras que ultima
mente foram votadas nesta casa, tenho-me pronuaciado 
pel.~ 11posentadori~. de empregados oilo. contempladps ao~ 
regalameatos expedidos pelo gnerno, como lambem pela~ 
licenças com vencimentos, e, .uaim procedendo, baseava-me 
om precedentes da ca811, ponco importando~me qne vota
çiiea posteriores do senado contrariassem oatraa an-
teriores. · 

Na creaçilo dos emprego~ publicos, 8enhores, c~ncorrem 
dons elementos: um de direito publico e o outro de direito. 
privado. O govcrM,.~cenfàrme as necePsidadea do serviço, 
.crê:1 ''' einpregoa i esta creaçiio é de direito publico. Com
pete-lhe o provimento doe Jogaree creados e ningcem em 
frente ao go•erno .tP-m o direito de fazer-se aomear oa 
conservar-se em emprflgo publico ; o etnprego publico nllo 
pertebce ao eornmercio privndo e nem póde eer transferido 
.de um particular para' outro em fórme. de contrato. 

A.lém d~sle elemento h:: ainda outro do direito priudo. 
E' a r~mooeraçiio a qae. tem direito o ·empregado 1omeado 
.e qM ac,ita ci emprego. Esta remoneraçltof qae coa toma 
ser fixada, qaaado se" crea o Jogar, é e .. ordenado; e' além 
do direito do empregado 110 ordenado temo8 reconhecido 
poJa aossa legialaça:o o direito á licença e á jabilaçlto oa 
'poeentadoric. Este elemento do direito pri'fado, qao eo11~ 
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corre na organi~açiio dos serviços do Estado, cànaiste, 
como já disse, uos direitos iodeclinaveis qne pertencem 110 

emprega·do publico. • 

S_t.bam~s que o Estado a respeito dos empregos publi~ 
coa tem o dirtito de creal·o, o direito de alterai-o, de 
extiuguil"o, auim como quaotp ao empregado o direito 
de .saepen1ão; de disciplina e de demi~a:Io. Est~ direito; 
que eaaá consignado na legislação franceza; acha-se lam
~em adoptado por nó!, com a di!feren~a d_,e que entre nód 
não ba regras fixas, e alli e:s:iate Jegi61açtlo, regalando a 
mataria. Nós reconhecemos esto mesmo direito di~cricio-

. nario q~tanto aos empregaios civi!, como tamb em em 
França e lambem c o mo alli com resorva da inamo,ibili
dade dos juizes. 

Dá-se o me~mo a respeito de apoa~ntadorias : em uns 
c1.sod se exige impossibilidade pbysica, om on1ro1 apenas. 
30 annos de .aerVIÇOd. Não h a nada uniforme n& nossa le
giolação, e é isto qae d&. Jogar a qae sejamos desviado• 
das questlies que nos devém occu?ar par11. !ralar da coo- . 
.cAgsão dest•s favores que,~endo iodhiduaes, eão conside
rados indebitos na opinião de alguns, maa que eu nilo 
ac~u, porque exisl6m precedentes, que conslitaem. quaai 
qoe um direito consuetudiaario. Temos concedido apoaen-. 
tad~rias com ord~nado e grdíflc11ção ; e lambam licenças 
com oroen~~odo e graliflcaçll&. D~r-se a uus e negar-se a 
oalroa couatita~· .uma de.signaJdade,que .não po.ao .admiltir, 
a rueoos qua não Sd procure desde já lixar regru para 
·~ne niio s.eja concedido a uns o f11vor de aposentarem-se · 
com ord~nado e gratificação e a. !IÚtros h penas com o sim

E', pois, em virtude 'deste mesma principio qaa o E!tado pies ordou~do, daodij-~e 0 me~rno a respeito das Jicençu •. 
póde extinguir os Jogares, lran~formal-o~, alleral-os como Lembro qae no regu"lameoto expedido para a adminis
entender: isto é d1_reito seu, 1011~ a retribuição devidl• tra~ào dos <:orreio~ 0~ empregtdos nem aequur podem 
p.eJ~ empreg~, . as hceoçaa nas molestJas e a . aposenta- obter db gov~rno tre~ mozé' de licen~a com todo o orde
dorJa são "!lJreJios do empregado, salvo ~.u todo u caso o nado, entretanto ~ão empr~ghdos que, b~m ao póde dízsr, 
direito do Estado do determinar •u coadiclies · em qa~ _vivem coost~ntemente occnphdos na repartiçil:o principal
terão logar ae licenÇas e as apos~·ntadurias. • monte nas províncias, onde uiio' ha turmas par/i se substi-

Senhores, o Estado, depois. d.e ter-se aproveitado dos tuirem un8 aog outros, empregado~ estes que eilo obri
seniçoa e da vida inteira do fnnccionario publico, não gados a trabn.lh!r todo dia, sem domingo nera dia san'to. 
póde negar~lhc depois de velho ou quan.do eofermo uma · No meiu des&o desconchno, destas disposiçlie~ sem uni~. 
retribuição pelns serviços passadM; não póde entr~g~l-o Cormidade da no!S~ legislação, não admira que os pret~n
aos ~enS recar!o~, iato é, á miseria, deixando~o St·m IDeÍOS dentes SÍI dirijam aO Corpo )egis(ativo, pedindo disp"ensa DO 
de subsistencin; demittii-o do serviço, quando es!e homem artigo estabelecid••, porque .a desiganldade ~~~til me~mo na 
1e 11cba alquebrado de Corç3s, . não seria senlio uma lei, acha-se consignada nos regn!am~ntos. Ha · di1fer6nç1 
crueldade. O Estado lambem niio pód6 negar ao em releçiio aos eriJpregndos de Í>zen~a, em relação aos 
empregado doente, senão todos õs vencimentos, uma pulll empregados da Côrte, ena relação ao8 empregados das 
dellea para tratar de ~na sonde; isto e~tâ consignado na provinci~s I los empregados da~ províncias o· ministro só 
nossa legislação, nã~ eó na lei de 1842,como om todo1B os pó de concedt•r lic ·o~a. por sei6 meze~ e o presidente por 
regulam~nlos expedidos pelo goverHo para as reparti~õ~s tres m«zeb com orden~do; dabi por diante os empregados 

· publicns. . oã" teeru liceuç:~ Ctlm ordenada ; mns o~ empreg11dos das 
Mas, senhores, como se acha. consigna<!~ G rcgulad& secrctari~:~ je EsL.>do os empreg.ldos a.qoi da Côrte, 11 

e!tll materia na nossa l~gi.<l-.çãn? c~d>t. r~gnlaononto ~~teso mini~tro póde conr..lder até um ~ono de licença 
dispõe uma consa. Os rogniam~ctus d/\8 secr~tari,•s de com illlli.l· peqaen" dimluu.íção ao ·ordenado I .Isto é 
E! lado, comp~~radoM com o., regolamenlns das d•Jforbntes legislar? H a uoi(oro.idad(j, haverá ju~tÍÇ\ 1 igu~>ldade .neste 
rcparli~õe8 subordinada~ aos ruioidterios, contem di!posi- modo de. lclgi•lar ? Parece-me que cumpre acudir a .i&to 
çiles diversas, tanto em relaçiio á~ licençM como á~ com remedio prompto ; otl direitos dos funccionarios 

· aposeoladoriae ; nã? hl\ iguald.\de. Qa~ dilf~reoç·~ pó Jn publicas siio os W<lamo. · · 
lanver entre os empregadas da duns rnini~terio~, exercendo Acho que tem havido lambem 11ba~o 011. ma11eira porque 
exactamente 1ts m~~ma~ fomcções em cesae,. s•pll.rlldas? &e col!cedem as apo~entadorias. Em França, desde quo o 
Entretanto· os no~sos rcgalameotos tncerrr.m differ.,oç~~ emprt<gad.> ~e reiíra do Mrviço, não se lhe dà todo orde
injustas e rtpognaote.!. O qne quer diz~r empregados da n~do, dá·se-lbe uma pen5iio com qne pos~a subsisti~ 11 

lllesm;;. categori" com direitus divt~r~o.? Como nilu se lhos garante-se o Coloro :!e •ua Camilia, ieto é, vinva e de seus 
conceder a mr.sma garantia? hto não pód~ continuar. lilllo~ orphãos; para isto o Estado daduz 5 "/o 'dos venci-

A respeito do lir.enços, o regulameu .. de 1868 cxptldi- me o toa de cad• ea1pregado, o que ~e deve con~iderar apenas 
do p~ra o tht-~onra nacir.n•l e tb.,sot~r~riM d,, faz;nde.. como r.~rn anx11io Enlr<• nóJ llpusenta-ae moil<s vezea· urn 
contem dispo~içõo~, que ai Leram r.s da lei do 18-1.2, qu" empror;,.do oubült~rno, um copiota, com o ,,rdenado de 3 
esta~cleceu como qoA um direito comma1~1. O empregn- ou i:OOO$, no passo qno o cidadão que serviu por muitos 
do de fazenda nito pó do o bLer do pro.ídent" d"' província, annos Jogares de co~flnuçn, mas sem direito á aposentR
ondo ~erve, licenÇ·I par11 Mbir pMII fóro d~!lt, o qae no d"ria, se se lhA concadijn~e om1\ peo;ão, talve:z qae esta não 
emtaoto se concede 1' unlros. O eiDpr~gt•.do d.t becretarla excedesse de 1:200$ a 1:1i00,3, Quo desigaaldade I Assim, 
de Estado, da justíç~, da gaerr11 oa diL maridta, pndtl ter 9enhore~, os Cldlldllllo IJU!l •~rvem os allos empregos da 
licen~a por &eis mez~s cow ordenndo e r.ré aru t1nno com noçito, que exercerilm por moítos annos os cargos de mi
uma pequeo11 dimiuuiçiio de ordeu11d:>; ma~, IJH o dos~rri- "istruo ~e Eltlldo, Jlrl·sideot~ ue provincia e que, aom
bargaaor de uma relaçdu de pNvincia quizer licençr. pur !llando tc•do o Jempo tlesses s•rviços, contam 80 annos, 
um aono, eó póde obter do redpeilLiVt> mini~tro seh mezes qcando mlii&o t1lr1io direito a um!l ponsãll; mas de quanta? 
com ordenado e seis mezes som voocimonlos. Vô o sonado Inferior o du muito á aposentadoria do e:npregado de re
o disparat!Wlo d~ta~ disposições. par!iQi'iO subAlterna, qu~ se retira do sen~o com o eeu 
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ordenado, is_to é, com uma pen!!o superior a :f:'OOO$ ' O S11; JAGUARIBB :-E' um m~io de conciliar a eco-
.i:OOOJI!OOO I nomi:l com a equidade~ 

Se ~m França vigora o principio da accamalaçilo da~ •O 811-. VIEIRA. DA. SJtn:-1\las qual é a econo~ia, que 
aposentadorias, principio· este que lambem se tem iotro- realísa o Estado~? Nesta época_em qae os esbanJamentos 

· duzido em nossa legislaçilo, h•, porém, nm limite, nenhuma não tcem coo ta, estar'!moa aqa1 regateaado ao empresa do'· 
pensão de aposentadoria póJe exceder alli a 6,000 francos. qae ~ervia o paiz durante 20 oa 30 nonos, uma pequena 

. . . r d ,. e r.noliiCI\ grlllificacão poa• tempo determinado 't 
Nada te~os de ~egalar sobre mat~na de .'c~oça e e: Ha ninito que dera a hora, e o meu fim oito é abnnr 

apo.ee~tadorJae; reJoa. pQr este ~otJvo 0 arbJtrJo, e este da paci~ocia do. soolldo. Tinha feito o nroposito de aloo
arbJtflo procede da legJdaça:o do paJZ. . . . gnr-me sobre esta discas!ilo, ex•ur.inaodo a noua legis-

Na proposição .em discu!são trata-se de om empregado la cão mais· datidarnente, mas chego á mesma. conclnsão, 
de alfandega. Os ordenados dos empregados das alfan- qo.al é o recoo·becimento de!ta nrdad~ : qae ha urgente 
dega.s. silo modicos, não gaudam prop.,rç;Io com os ordo • uec•ssidarle de regalar de ama vez a. conceslilo de licenças 
nadós dos empregadDs das thesoar,;.rias ; em b_em da fi;ca- e de r.p~~entadorias aos empregados poblicos. · 
llnçllo, dá-se-Ibes uma porce ltagom, e, aJ.ncla mau, o Ficou adiada a discuDsão pela hor;.:. 
direito a maltas, que, seja dilo de passage.m, dá Jogar 11 

abusos, e fora. para de~ejar que se riscasse da nossa· legis· 
laçiio aduaneira as maltas em beneficio dus empregados, 
fonte de renda para mnitoH, que a~~im aogme~tam extraor· 
dináriamente os seus vencimentos. 

O empregado superior de um/\ alfe.ndaga, que t~m aiÍl 
ordenado talvez inferior ao do um terceira e•criptarario 
~e the~ourarir<, quando obiem Jiceoçt. para tratar de saa 
sande, perdendo ~nas porceotag~ns, fica em ta6s con
diÇões que melhor fora dispensar o favor. Entendi por 

. eatu rÃzões, qae a estes empr~gados com o'ordenado di
minuto que percebem, oil:o aproveita of~vor d11 Jicenç~, 
desde qae esta for· concedida só com o respectivo orde-
nado. . 

· O _principio novo que se quer agora estabelecer, é que,· 
nos ca.soa de licença, se dê ao .empragado da alfandega 
dona terços dos ve.ncimentos •• , 

O Sa. Ls1r.io o! CuftB! :, - A. commiuão alto qaer 
isto. . 

o SR. VIBJII! DA SILVA :-Fallo da emenda do nobre 
senador, que me precedeu o.a tribaoa. Oo podemos conce
der a. gratificação que o empregAdo percebe pro labore, no 
caso de licença ou alio; se na:o podemos fazei-o, para qae 
essa derogaçiio do principio,· ·para que conceder-~e ama 

,. terça, uma quarta, uma quinta parte dos yeucJ~entos, 

quando cumpre manter o principio 't 

O Sa. PRII:SIDBftTE de<J a ord~m do dia para o 1 • de 
Junho : 

· 3• discussilo das proposições da c~m11rÁ dos deputados: 
n ~ 62 do corrente anuo, relativa á lei o. 2097 de 1873 ; 
n. 5.5, relativa á licença ao coronel Agostinho Maria 
Piqnet. · · 

Continuação da 2• àiscassiio ?.dia da sobre a· proposição 
da mesma cnmara n. 52, relativa á licen~a ao bacharel 
José da Costà Machado Junior. · 

3.• dita da propoaiçiio n. 23, relativa ao acc6rdo sobre 
limites entre o Bra~il''e o Perú. _ 

Dita da proposiçil:o n. 200 de 1869 sobre a aposen
tadoria do de3embargador Alfonso Cordeiro de _Negreiros 
Lobato. • 

2.a dita das proposições da méema camara do correote 
·anno: 

N. 19 sobre peneões a D. Emilia Loareiro de Me II o 
e outros. 

N. 20, elevao'do a pensão concedida a D. Porei& de 
Albuquerque Maranhão. 

N. 6lí, tornando ~xten~iva a lei de 22 de Jnnho de 
1866. ás filhas dos otllciaes fallecidos antes de sua pro
malgaçiio. 

N. 4 sobre peoeõee a D. · Francisca Maria da Con-
ceição e outros. · 

Levantou-se a aeaeiio ás 3 horas da tarde. 
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