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o aceita, e niío SI? dI" ha de cnt:-ar em discussão.
O SR. l\!J:SlSTIl;O D.~ JUSTI.;.\ ; - Quando elle en·
trar em discu.-ssào direi o qUé entendo a l'espeito dellt'.
O SR. FERRAZ : - V. Ex. não é capaz de sahir da
eoncha, (Risadas.)
O SR. EDCAllDO Fll ....:<:(.:A: - O ministerio pó dI' de·
clarar que aceita o principio das incompatibilidades ; I1Ú~ aceitamos esse principio que se acha
exarado 110 art. 1. 0 do projecto apresentado a
esta casa. para a reforma eleitoral, e o ministerio guerendo a conciliação p(l\'el:e-l1os que dev.J
aceital-o. (Apoiados e mio apoiados.)
O SR. SAy:i.o Lon.'To : - Assim a constituição as
aceitasse. (Apoiados e 11110 apuiados.)
O SR. EDC..I.llDO Fn.!.).;(·.~: - 'Veremos tudo isto'
venha. a discussão, o :riinist,p.rio promova-a pOI'que tem meios para isso, e então se sabel'ú se
<) ministerio tem maioria
nesta camarn, uH se
. ella ha. de ser dissolvida.
O Su.. AIUeJO LI:.!.-\. dã um aparte que não Ollvimos.
O SR. EDU.o\RDO FIU).;Ç.-\.; - Sim, eu faUo n'nma
dissolução porque entJuclo que o paiz não foi
devidnmentll consultado, e desse argumento do
nobre deputado a consequeneia seria que o paiz
nunca foi consultadn, e que portanio niio existe
repreólentação actual do paiz.
Se o mini"terio quizer, o paiz ha de ser devidamente consnltado; na minha provincia, quando
lmvia eleiçlh livre, não vinhiio para n camara
sómente os homens da politiéa conservadora, bem
pelo. contrario; este é um facto.
U:\lJ.. Voz; - Ha tanta libe~dade!
o Suo EDc.o\.RDO Fn,\).;,:.\.: - Concluo, Sr. presi<lente, dizendo que, ou o millisterio tem querido
:illulir ,\ opposição e o paiz, e o minislerio absoluta.mente mio quer retroceder,. não quer parar
naquella marcha que tem seguido e s'~guirào os
ministerios anteriol'es, 011 então o ministerio não
tem o apoio de;;ta casa_ (1'700 apoiados.) 01\ o
ministerio iliio tem o apoio desta camara, não
tem bem reflectido sobre os principios que annunda, ou esta camara não representa o paiz ..•
UloU, Voz: - Pois o ministerio ha de dissol vel' a
eamara que o npoia? E' um contrasecso.
O SR. EDU.\ROO I"RA).;ç.\.: - O honrado deputado
(liz que ;,eria contrasenso dissolver uma camnra
que dá apoio ao ministerio: mas' qual é o apoio
que deu a .:amnra na refurma judiciaria'/ dará
.~;;ta camal'a apoio ao goyerno quando o governo
diz quo quor as incompatibilidades, e esta calnara as repelle, porque realmente quando se
faIla em incompatibilidades pareco que se levanta
uma revoluçlio ? Senhores, discutamos o projecto
apresentado, discutamos mesmo muitos projectos
de refonna 'lue ahi estão guardados nas pastas
uas commh'80es.
UlolA Yoz; - Reformemos tudo.
O SR. EDUARDO FR.-\.~C;A.: ..:.... Niio, discutamos, VI}jamos aquillo que póde ser reformado, mas com
uma discussão franCH; -o ministerio que se apresente com toda a franqueza, que diga qual é a
sua opinião.
.
.
Senhores, o ml1u disc.lrso nno tem seguido a
ordem que eu desejára q1.tO tivesse por causa
das continuadas interrupções que têm apparecido, mas não tenho deix.ado d~ dizer com fran.queza a minha opinião. (Apoiados;) Não p'recisava
definh' a minha POSit.ão, ,esta posição·jâ e5tava
muito definida d('sde que no anno passada protestei aqui contra o programma, ou ao menos
contra a pratica do programma do ministerio;
outros deven\õ definir 11. sua posição, .•

o SR. ~Enr.\s: - Não é cá, não; é El; n,'ls j;"1.
definimos fi nossa posiç.ão.
(Su~surl'o,

di7;ersos apartIJ> se o'u;,]o;.

O SIl. D. Fn.\:-;cls:-o: - E' 'preciso que cada um
d~fina a sua posição; a maioda não li te n deHmdo neste ponto.
'
.
O SIl. EIlIHROO FII.\)';(:.\: - ~,.[o fallo aqui sú da
minoria, fallo tambem ua maioria o do ministerio; o ministeri.) ti o primeiro que se deve
definir, pOI'que não o comprehendemos; os factos
são contrarios ás palavras que cmitt'l; é mistt'l'
que ningllcm illuda.
O ministerio tem como grande titulo de "loria
dizer - somos moderados, 'não temos perseguido
(isto é, não tC1nos matado); - isto tambem dá a
entender que os outros perseguirão, que os outros
não fodio moderados; ~ então muita razão tem.
a opposição quando diz que os ministerios forão·
immoderados. Mas ~não terá hoje razão de dizer o
mesmo, ou cousa semelhante do ministerio actual .?"
(Divl'l"soç

S,-s.

apm't,!s se t,'ocão entl'e ditrei·.:nte~
o SI'. p,'eS'idente chama 1)0)' mais
a attençao,)

eleflutado~;

de urna

'l:e~

Sr. presidente, se o ministerio realmente não
qnel' illudil., se não quer ser o continuadol' da
politica elos ministerios passados, se o minist o ri0 quer abraçar, embora com alguma modificaç{io, os pl'incipios do partido liberal, ellt:io ll.
opiniãO do ministerio foi bem explicada pdo honrado deputado pela provincia de l\Iinas, qlle disse
que era necessario hoje que o elemento democratico comc~a:Be a ter aqueUa infiuencb qu'~
pela constituição lhe compete, e que pcla legislação actual lhe foi inteiramente t:rada; mas se
é assim, porque o repellem?
(...1inela continua0 os opm'tes que int<Jl·j·ol1?llem
o ol'adOl', pelo que o S,'. pl'esidente chama ele'
novo ti attenção e ti ordem).
.
Sim, réformemos a legislac;ão, e se o ministerio não' quer a reforma da legif>lação no sentido opposto ao que foi feita, é continuador do
passado, e então qual é a differenç'l '/ é por dar
um emprego a Pedro ou a Paulo? Isto não vale
nada. Os principio~, os principios; as idéas é que
queremos. Tudo o mais é indigno de nÓ3,
Assim, senhores, eu ·peço ao ministerio que
com franqueza se explique a respeito da sua politica se explique a respeito do projp.eto apresentado; nós então veremos se lhe podemos dar
o n05S0 apoio ou se devemos continuai' ná nossa
opposição; esqueça·se do que tem praticado,
trilhe outra vereda, e deste modo a conciliaçãodos principios se fará, e a conciliação dos partidos será sua consequencia. O que queremos é
liberdade e ordem no interior, honra e dignidade no cxtedor.
VOZES: ?Iuito bem! muito bem!
A discussão fica adiada pela hora. Levanta·se
a sessão.
Sessão em

4,

de ,Junho

PRESIDENCIA DO SR. YISCO:-;DE DE .BAEPE:-;DY,

SUltU.lARlo.-Expediente.-Ordem do dia.-Eleiçe!oda mesa.-Fixaçllo das fOl'ças de·tel-ra. Discursos dos Srs .. Seám

e. NdÕias.

A' hora do costume faz··se a chamada, ê achão-se
presentes os Srs. visconde de Baependy, "Paula.
Candido; Machado, Corrêa das :t\eves, Lima,.
Seira, conego Leal, Ferraz, Eduardo França.
Luiz Soares, Ferreira de Araujo, Rodrigues Silva,
Paula Santos, Pacheco Jordão. Nebias, '!'ravassos.
Bretas, Luiz Carlos, Teixeira de Souza, Carneiro-

SEss10 E)l A DE JUNHO DE 18~)5
,I,: Campos, SCl'CO, Dias Ul' Can'ctlh,), Taques,
" A' c JUunis5ã0 de 1l\aril\lta e gucr;'a fvi preSantos e Almciu'l, Xunes G')llçaiy~s, L'.)it-i0 li:!
sento o re'llllll"Ímento ,l;) capitã" ltonoral'Ío do
Cunha, Antonio C:lnuiJo, Jos,', 2\Ltthias, lIippn,
exel'eit) J OSl" Augusto Castello B:a'lco, instmido
l~'lo, Titiu'u, 8:1)":10 Lobato J I\lIior, Tcixein>. de
de :!~ documentos, no qual pede ,i camal'a dos
Macedo, Yi('ira ue Mattos, })..)ínillgues Sil Ya ,
:::irs, deputndus a cullcessiio UO ,,-oIJ.o corresponParallarruú, Pacheco, Liyramcnto, Zacharias, José
dCllt) :t'luella jJatente.
.
AscCllSg, Ferl'dm de Agui'll', Sobral, })utra Hocha,
« A commiss:io examinou os documentos do
\Yand"rley, :\1cllo Franco, Bru~'luc, Araujo Lima,
peticionario. e uelles se ucprehenLie 'lue assenPaes Barreto, 80m~a Le:\o, 8arai\'lI, Batbosa,
tou pra,a de 1" cadett'l 110 ann) de 11.':-l:3, no 1"
D, Francisco, 2\Iontcü'o ue ]3:\I"I"OS, Pedrcim, Lima
l'Ogilllento de cn\'nllaria de Mmas, e s~n'io at';
c 8ih'a ~ourillho e Aprigio Guimar,'ies.
ll:i3:?, tendo no decurso de ;se tempo sido encarregildo por di1Yerentes yczcs tIe commissões imCOl1lp:u-eccllIlo depois os gl'S, F, Oct:lYiano, D,'1'portantes q\l'! bem desempenhílra.
n:u',les de GOllvê,t. Pinto de Campos e Gnstdlo
« Tendo sido llomeatlo tenente .la guarda nacional
Branco, o Sr, presidente dúdarn aberta a Sessão.
de OUl'O Fino, llal]uella provincia, pur occasiiio
Comparecem uepois os Srs. Xabuco, André
de rebentar ahi a. rebellião de 183:3, pl'est:lu bons
Hast.os, Sayão Louato, Azereuo COlltiuho, Fausto,
servi.;os ti. causa da leg-.1lidade, cOlllpromettendo
Fernandes Vieira, Jacintho de :\Iendon~a, S.iqueira
por eS:l:l causa a pouca fllrtUlm que cnUio posQucirQz, Brandão, Figul!ira ue :i\fello, Som~a
suia, .
!\fendes, P.)reira tla 8ih'", Pauua FlelU"\', Ban« E linalment) do exame dos documentos se
deira de :\Iello, Gomes Uibeiro, IUbeiro ela Luz,
collige que de importancia furãu os sel:Horta, SaUZ,t Franco, l\Ienues de AlmGida, coneg-o
vi<:o,;
. qa" o peLicion:ll'io pl'cstám ainda por
Silva, l\Iagalhães Castro, banl0 ue Maroim, Thúooccadão da revolta de S. Paulo em 1812, serviços
phHo, Cunha, J>al'anhos, Costa :\Iachalo, B:írbosa
,ta Clmha, Cantlilo Borges, n,tpuSo da Camarã, , qun lhe merecerüo uo governo imper:al a patente
Hcnl'iqlles, Paula Fonseca, Pacca, Augu:sto ue , honorada de quo goza, 1'<;lunilldo sob aS armas
avo homens, que sustellt,í.!:a ti, sua custa durante
ül.Í\'cira, Belisario e Almeid,\ c Albuquerque,
a luta, e ii. frente dos quaes 5e bat,'ra na (IenoLc-sc e approva-se a acta da sessão anterior.
minada acção de Silveil'as: resultando-lhe <lestes
penosos sacrificios a completa, ruina. do seu paEXPEDlJ:::\TE
tt"imonio, c a falta de recursos que hoje sent'.!
})a1'a alimentar-se a si e, a sua fanülia.
Um omcio do Sr. ministro do imperio, commlt« A commissão, ponderando os principios de
nicando que S. ~1. Imperial se digaou marcar o
equilibl'io em que é baseada a supplica do pedia ü do conento ll1CZ, á 1 hora da tr.rde, 1/0
ticionario, porem reconhecendo que ao pouer
pa~o da cidade, para receber a deputaçã,) que
executivo somente t: que com'pete l'econhec~J: do
1)01' parte desta camara tem de apresentar a respedido feito a esta camara, c 'de part)cer que se
posta :j. faUa do throno. - Fica a cmnara. inteil'emetta ao governo
requerimento do peticioJ:l1.d'l.
naria, fttim tle tomal-o na consideração qu.e lhe
Do Sr. 1Q secretario do senado, communicantlo
mereça.
que o senado adoptou e "ai dirigir :í. sancção
,« Paço da camar!l. dos deputados, 10 de Junho
imperial a resoluçtl.o que decIam <luc tem direit;-o
de lt155.-Sedl a.-Pel-eim d(t Silta, »
a serem reformados 03 officiaes da guarda policial das provincias do Pani e Amazonas que não
« Joüo Salerno Toscano de Almeida pede no
requerimento junto a demissão dQ lugoal' de portiverem sido contemplados na organisação da
tei1"{) da secretaria desta augusta camal'a: a comguarda nacional das mesmas provincias -Fica a
camara inteirada.
mi5s10 de policia, nio ob~tante reconhecer os
bons seryi~os prestados por estil empregado, é de
Do mesmo Sr. 10 secretario, enviando as resoluções duquella camam tomadas sobre as desLl
parecer que se lhe conceda a demissão, á vista.
das razões que allega.
que concedem ~otel'ias Íl diversas corpol·a,:ües.A archivar-se.
('( Paço da cumarn dos deputa10s, l° de Junho
uO 18;);). - T"isconde de BaepeYt(l!l, presidente_<) Sr. F. Octavian.o (pela ol',lomi: - D,\s
Paula Candido, 1° secl'eta1'Ío_-_4.lltonio José Ma{)ompanhias de navcga«:ão transatlantica estabecitado, 20 secretario. - Lindoiru José Co,-réa da.~
lecidas para o porto do Rio do Janeiro so ha
Nel·cs. 3° secretario. - F"ancisco ,Josi' de Lima,
uma que ai) desempenho <.le seus compl'omissos
4" secretario. II
não, tem anteposto interc.ises de outra ordem:
é a de Southampton,
Lê-se
seguinte' paNcel', e fic;. ad:alo por
Quando essa companhiu se fundou, requereu
pedir a palavra o Sr. Ferraz.
'
favoreS, alguns dos quaes não estava na alçada.
(i A. l\1llsa, a quem foi presente a indicação do
do poder executivo conceder. Recorre, pois, a csta
Sr. deputa.do. Araujo Lima, propondo que o procamara. para os obter.
jecto de lei n. 121 do anno proximo passado qúe
Apresentando o requerimento dessa companhia,
reforma a legislução bypothecaria, e que já foi
Ngo á commissão a que fUI' remettidG que de
approvado em la discus5:iO, entre em 2& em
<, respectivo' parecer com urgencia.
globo e não artigo por artig.J, como pre3creve o
Manda ã. mesa um l'equerimento da Real Comart. 131 do rerrimento, é de páreCel" que se alopte
panhia Bri~annica de Paquetes a Vapol', pedindo
a referida in'àicação para que melhol' p03sa sei'
permissão para importar, livre dos direitos do
considerado em todas as suas partes o referido
consumo, o c3n'ão mineral que deposita nos
projecto, por~ue comprehendendo 19 a.rtigos, tol'portos do Bl'azil para servil' de combustiv~lllas
nar-sc-ha mUI demorada e seguramente menos
viagQns de seus vapore3, ,bem como lhe ser perlucida a 2" disctlss.ão, se rÓI' pelo methodo esmittido, igualmente livre dos direitos de consumo,
tabelecido, em detrullento de uma reforma. retanto o deposito como a baldeacão dos sobresaconhecidamente urgente.
lentAS, macninismo e provisões pertencentes' aos
« Paço da camara dos deputados, 4 de Jllnho
barcos dl\ companhia que navegão entre este porto
de 18.:>5. - T"isconde de Baepend!l, presidente.c 03 do Rio da Prata. - E' renlettido ás comFl-ancísco
de Paula Candido, 10 secretario.missões de commel'cio, illdustria earte$, e faAntonio José Machado, 2· secretario.;" LintWlf(J
zenda.
José Correa das Neves, 3° seeretario.-FrancisclI
Silo approvn;!as varias' redacc;ões, bem como
José de Lima, 40 secretario_ »
os dous seguintes pareceres, sendo o ultimo pOl'
E' julgado objecto de deliberação, e ,'ai a imescrutinio, pOI' 51 "otos contra 30

°

o

°

SESS:\O EM 11 DE JUNHO DE 18;:);:)
lwimit' para elltr:l1' na orJ'lH dos traualllús, o
seguinte:
« 13tlruf\l'uo José Afi'OIlSO, e3ttlllantu ,h faculuadc mellica uesta (;urte, tendo sido appl'o\'aJo
IIOS exames .1')
:UlllO, parti0 para, a provillcia
da D,\hiu, sem inten~{io de aUi S:l demorar, e
Hs.>Ím nii.o levou gnia para pou"r se matrícuiar
/lO (jo anHO da
facnhblle daquella província.
:Mas não lhe t :lll!O SIdo possh' ,:1 voltar para a
curte, rC'lueren a dita matl'icnb, qu':! lIle rni denegaua por f"lta ,laquelle titnJo, u qual só lhe
cllt,gou, <la c.;rte seis dias d.:!pois dJ expl~'atlo
,prnzo .los e:5tatutos p::n:a as in.;c1·ip,:ües 11a;

'j'.

°

.unla.~.

« O <1ito estudante, r.:!'lu~r.:!ndo a esta augu<ü1
camara uma pr"viu.:!n';ia para nito pL·rder o ~illll()
por Ullla cir<!umstllucla 'l'W niio alrect<l a direc"ii<J
c efficacia do ensino, apre:5ellta:
•.
« 1.0 C~rtilFiE;s de Sllas, appro\'a<;õ 's ant"ri01'')5;
2°, informação do dil'edor <la faculdade da B.dlÍa
confirm,\n-lo a; allegaçücs do r .. querimento c mostrando ,se fuvomvel ~\ pl'etençuu dCl supplicantc,
de cujo procediment,) exemplar c applica"iio dú
tcstelllllllho; :3', informw:'[',) favol'a",)l elo presidente da proVln~ia; 4°, nttestadvs dos lente::; do
(;0 auno, declarando que t' estudante de que se
trata tem fl'egl~entado as aulas r.:!sp~cti vas s~m
dar a me:lor falta; 5°, p,lrece1' <10 procurador da
corua Ü]'lllUúll1 f<n'ot"~n'e! Ú pretençüu,
« A çOlluui.;são de instrucç:io publica, a quem
fort'Lo pl'csentes tod,)s estes papeL;;, aprcsenta o
segllinLc projecto de lei:
« A assemuléa gemI ,legislath'a resoh-e:
« Art, 1. 0 O gO\'('l'no fica allt )risado ptll'a mandnr
matricular no li O anuo dn, feLculdadú do medicina da
Bl\hia o estlld,mtc Bernardo ,José Aft'onso,
« Art. 2. 0 Ficiio revogadas as d:sposkões cm
contrario, ,
.
« Sala das commis,;õcs, ~ do) ,Junho de 185-),p, Octa,;imw,-J, J. da Rocha,-Dntl'(7, Rocha.»

PRI:\mIUA. PARTE DA ORDE~r' DO DIA.
z.:LIW::\O DA lr;,:s.~l

Pl'oceilc-.-;e li eleição da mesn, e sahem eleitos:
Pl"·:sidcllte (7:> cedlllas)
O Sl', visc,lIlue de BJ.epenur, Gi votos.
nce.presidente (7u cmlulas;
O SI', Barbosa, G:J ,'ot.)s.
.l0 scc)·ctario iG7 cedu!as)
O SI". Pnu!a Camlido, ;:,s votos,
20 slJcr.!tal·io ((lI cedulas;
O Sl', ?Iachndo, u7 votos,
30 e 4° s;!r.ratai·io~ (6:> ceulllas)
3," O Sr. COlTên das Nevc5, GO vot03,
4.° O Sr, Limn, G') votos.'
Supplente~

1.0 O SI', Mello·FI'anco, 2 VOt03,
2,c O Sr. EdunrJo Fran«;lI, 2 votus,
SEGU~D,\

PARTE DA ORDE:\{ DO DIA

I'Ix.\çio

DA'> 'l'or:~AS DE T.t:un.\

. Contílllh a di"cu;siio desta mat~ria. 'l'mta·s.}
amda 110 art, 10.
O Sn. FlmlUz :-Pe~o n palavra p:u-a responder.
O Sn, Pn~IDESTt::- Tem a palavra o Sr. Seára
O SIl. F~:R!tA,7. :-Eu havia pedido a palavra,
•

O Sr:, PI::::SWJ:;:\TE :-}I.as o a~,lJl'l~ dei/utado CalIa
contra.
O Sn. FJ::l:U,\Z :-Fallo a fay,lr, (Ilis(C(l'I.~ _)
O 5::. PltESrDE:STE :-T.:!lll raz}:o,
O SI:, Flmlt,\z: - ~ra:; cU cedo a palan'a ao Sr.

~c4íra~

o Sr. Soá r'á : - A camar.\ niio de\'c eSJ)cr.lr
,le mim um ,Iiscurso ,),;t1vlaJo, ,} llluitCl \lI~nt)'s 11m
discul'so cheio de p.llan·ões. 1"e:I(I.) en\·"rga<1o lt
fard:L é tomado a arma c a pat!'Olla com tjl) cm'tuxos em 18t7, época em '11IC .:!ll er;.\ airda. llIuito
.jo\'~n, e tel~d,) Inllit:~s VéZI.'S de;;p~jaJo esses proJe~tls !ll~rtlfcros, lia,) IIW .caue olllm CúlIS L fIlie
1.!:1IJ sej': llllwrimte a'lS so\.!ado" :\Ianobl'arei, pois,
:Sr. preslllent::, no terreno .c:\~abros<) tl:\ disciplina
lIú '1nal, segundo as Illinhas con\'Íe~ües o nobr~
ministl'o da gl\errn ha tl'opeçad'ú, • ,
D,st'art", :::;t". pl'c,;ilkntc, lIle ostellt) como o
nobre general Saint-A1'naud, desaudos L IcmuraUt'1I
e lUto sigo as pega las de um ouü'v nobre O"enert\l'
o Sr, Fuy, O :::):-, Saillt-Al"llllU:l ,ttlt~ o parfa1Ucllt~
ost"nt,)u,s.; como dcfellSol' exclusivamcnto d,]. disciplina do exercito qu~ diú ante\'ia !fue um ditl
ficaria ~ob seu commlllldo; c o Sr. general Fov
lIunca attingio tão a!t0 e digno Clllprc"o maj
sim sem pre pretentleu as glorias da triuii.':ll; parlamentar de sua naçiia,
Sem embargo, Sr, pl'esidellte, não sel'.:i eu quem
,:l'lue<;a as grelhas em que se acha collocadCl (I
SI', g.meml Bdlegarde, Gencml como eu, senlJ()r~s,
de lHim não deve esperai' expressüe,; que o afllijiio. ;:";üo sou capaz de as-;im proceder para com
um IlO!lIPnJ que tem o b .. t,io de estl'cllas no exercito do Brazil, o bot~io d~ general.
Antes, porem, 51', presidente, que eu entre nessas
qUt~stões, como os meus collegas da opposição, enl"
cujas fileirüs milito, é lle mister qu,! cu el'ga ,\
.... iseira, c o farei com toda n franqueza do um
soldad!J acostumado a combater 110 campo, leal
e francamente,
Pel ténço í~ oPp05iOão, Sr, presidente, porque
cstou COI! \"encido que elIa n:io ti opposição radical, porque oUa não faz parte da parcialidade
repubhcana, O silencio dos nobres deputados certifica a l'ealhlade desta minha :1ssel·ção.
Senhores, eu nüo re:onhcço por opposicionistas
radicaos no nosso paiz, por .felicidaJe d,) llIesmo
p:liz, senno dous homens: o SI". Antonio Borges da
Fonseca e o ::;., Honorio de Itamaracá, a quel)}
o gc/vemo actual, governo de cOllci!iaoão, acaba de
condecorar COIU a cOllllIJenda da ordem uC Clll'isto,
A respeito t.lessa profusão tle honras honorificas,
titulos, etc" fnllal'tli mais para di:lnt~,
U~u, voz :-E' matería vasta,
O SIl, SE.'..Il.\ : - Senhores, achando·me Ilas fileiras da oppo.óição, declaro que delhls nua desertarei, apenlls me all'llstllrei em casos especialíssimos, sem que com tudo se possa quulifical"
isso de deserçuo, Vou explicar·me.
Os casos 11 que me refiro. senhores, são os seguintes: l0, quando se tratar da disciplina do
exercito, e que algum membro da opposlção opinar em seu tido contrario á mesma disciplina,
porque entnodcvo atrastm'-me.; 2°, quulldJ se tratar de reillizar a doutrina exal'ilda e consagmd.\
na con;;tituição do imJ,>,erio, de que a lei é igual
para todos, quer premIe. qucr castigue, seUl <Iis·tincçiio de classes, c' se na oppposição appareccl."
alguma voz em sentido contrario, pofque então.
atrastando·sé ella de mim, cu 1110 cansel'varei
neste empenho •
O SR. MELLO l<'n.\~co

E OUTROS

Sn,...

DJ:.'l'U·l'ADOt,l:

-Não apparece •• ,

O SR. SKÁ.IU :-Ainda mc nfi'astarei da oppoii.;io
quando eHa procurar empccel' os mclhoruUlCll*
da minha provincia••• ~

