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H ONTEM, NA CAMA--,-· 
As escolas teehnico-profissionaes - O Sr. Thiers Pe
rissé e os seus requerimentos de informqões -
Creação de um Conselho da Economia e Finanças .;.. O 
Sr. Cunha Vasconcellos protesta contra o esqueci-

mento do Acre na escolha do "leader", mas 
I - está satisfeito -

o ar. Antonio Carlos, hontem, 
abriu a sessão com 82 deputados 
presentes . A acta deu ensejo a 
varios discursos, entre os quaes o 
do sr. Cunha Vasconcellos, de 
11\ellndres feridos, como leacler 
acreano, de não ter sido convi· 
~o pata a reunllo em que o sr. 
\t'aldomiro Magalhães foi sagra
do novo leader da maioria. Em 
Wo caso estata satisfeito com a 

lba • rasgou louvores ao lea-

~tl=~·~·=· dos oradÕres o 
&i'. Vasco de Toledo, que infor-
mou i eaaa dos applausos que em 
carta recebera, ao projecto de sua 
autoria, creando as escolas te
Chnlcu proflssionaes . 

Mal termina·ta o orador, surge 
o ar. 'lbters Periasé .voltando á 
questão do Instituto de Previden
cla e aoa informes enviados á 
oamara. Critica-os, ataca as li
beralidades do Instituto e con
clue 'pedindo á mesa sejam reite
rados ao poder competente os re
qüerimentos sobre o auumpto. 

UM CONSBLBO 
DE ECONOMIA K FINANÇAS 
Ainda sobre a acta, o sr. Mario 

RamQs, depois de substanciosas 
ponderações, a.presenta um pro
Jeeto •creando o Conselho Federal 
de Eeónomla e Finanças, proven
do jã ao~re o seu pessoal e verbas. 

SDIPBE OS CONGELADOS 
O lf. Thiers Perlss6 enviou á 

meu o ~guinte requerimento: 
"Sendo os "concelados", as im

portanelu detposlt&&Ja:s pelos· ne
coelantes, no Banco do Brasll, 
para fazer tace ao pagamento de 
e~~v~.d~~~~.~. .~mporta s o es-

trangeiro, e o governo havenclo 
realizado um empreo~~timo ,Pal'a co
brir esses "congela'dos", requeiro 
que, ouvida a camlra, o ar. JDl.. 
nistro da Fazenda informe: al 
Qual o destino que se deu ou H 
vae ~dar; aos depositos acimA re• 
ferlaos? b) Ho'Uve algum enten· 
dimento sobre juros a pagar pe• 
los depositantes aos elCpOrtacloree 
e a receber do Banco c%» Bra.tU 
pelas importanelas all d~ 
~~t~92C~~~~ 
gociante, que quer C\UllPrlr o seu 
dever, mas que não faz pela si
tuação em que o collocou o palz, 
obrigado a supportar o peso do 

' pagamento de juros das im.por-
tancias de mercadorias importa
das, até que se possa, no prazo 
ajustado, liquidar os "congela
dos" ? d) O emprestimo é infe
rior á quantia que elles represen
tam? e) No caso negativo, por 
que não se liquida logo o . nesoclo, 
deixando em paz o negociante 
que, sem culpa alguma, tem o seu 
credito abalado perante o e•r
tador, que não quer saber .ee a 
culpa é delle ou do pa1z onde 
vive? " . 

o sr. Thiera Perlué, que hon· 
tem estava com .toda cordt., no 
expediente, voltou a Justificar o 
seu requeümento sobre oe "'Con• 
gelados", e de pa.saagem tratou da 
Lei de Begurança, que diz lmpos .. 
ta pelos banqueiros. Allude á at
tuação do sr. Bayma, rélatot' e 
advogado de banqueiros, o · que 
)>rovoca uma rude troca de apar· 
tu e fortea aceutações df) sr. 
Bay~a. ao chefe lntegraUsta. •r. 
Pllnlo &alga do. 

Foi, a seguir, a.ppro~11Dl vo
to de pezar. pelo falleiUnento do 
advoga.cio • polnkltta li. ~de · 
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